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ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АУТСОРСИНГ
В ДИСТРИБУЦИЯТА
Гл. ас. д-р Донка Желязкова
Развитието на стопанския живот като цяло определя постулатите на една
нова конкурентна война, в която позитивни резултати ще постигнат онези фирми, които не подценяват съвременните подходи в организацията и управлението
на дистрибуционните дейности. Фирмите са длъжни да бъдат достатъчно гъвкави, за да могат оперативно да реагират на измененията, произхождащи от пазара и конкуренцията. Във връзка с това обективната действителност налага необходимостта стопанските субекти да вземат оптимални решения в сферата на
дистрибуцията, за да отвоюват или запазят своите пазарни позиции. Това ще
съдейства за повишаване на тяхната ефективност и конкурентноспособност в
дългосрочен план.
Целта на статията е в теоретичен план да се разкрият основни предпоставки за аутсорсинг в дистрибуцията и да се анализират условията за неговото
прилагане в България.
За постигане на така заложената цел следва да бъдат решени основни
задачи, свързани с:
- теоретичен обзор на същността и ролята на дистрибуцията;
- разкриване на предимства и възможности на аутсорсинга във фирмената дистрибуция и анализиране и оценка на условията за неговото прилагане в България на основата на резултатите, които отчита Global Services
Location Index (GSLI).
1. Същност и роля на дистрибуцията
Теорията и практиката, свързани с дистрибуцията еволюират във времето
като се започне от първите стъпки на организираната търговия и включването
на първите посредници и се разгледа дистрибуцията като движение на стоки от
производствените звена към потребителите и нейното място в маркетинга, за
да се достигне до съвременните икономически схващания. В края на ХХ и началото на XXI век развитието на дистрибуцията като теория и практика се преориентира от концепцията на търсенето към концепцията на подобряване управлението на предлагането и обслужването на клиентите.
Анализът на специализираната научна литература разкрива различни подходи при дефиниране на дистрибуцията, един от които я определя като система,
изградена от подсистеми „Управление на дистрибуцията” и „Физическа дистрибуция”, между които съществуват сложни връзки, както вътрешнофирмени,
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така и с други дистрибуционни системи1. Следователно под дистрибуция на
продукцията може да се разбира процесът на проектиране и създаване на устойчива система с цел осигуряване физическото преместване на стоките от
производителя до потребителя. Тази система представлява „…сбор от канали
на пазара и връзката между тези канали”2 или това е съвкупността от канали за
разпределение, които привличат необходимите количества ресурси за осъществяване на движението на стоките (транспортни средства, складово стопанство,
средства за предаване на информация и пр.). Обобщено в по-широк план дистрибуционната система се определя като „отворена социално-икономическа система, състояща се от компоненти, структурни елементи и връзки, които в процеса
на функционирането са обединени от обща цел...”3. Целта на тази система е да
осигури икономически ефективно достигане на крайните конкурентноспособни
продукти от производителя до потребителя при желано ниво на обслужване на
клиентите. Тя служи като средство за поддържане на надеждни контакти с потребителите и съществено облекчава реализацията на ефективната схема на стокодвижението. Осъществяването на дистрибуцията изисква изграждането и управлението на организационни структури, които да опосредстват движението на
продуктите по пътя им от производството до потреблението.
Управлението на заключителната фаза на логистичната система 4 е с особена тежест предвид факта, че именно тя дава материален израз на постигнатите крайни резултати от фирмата. В тази си определеност физическата дистрибуция може да се дефинира като ключов елемент на фирмената дейност, предвид нейния принос за постигане на основната стопанка цел – генериране на
годишен доход за фирмата. На тази основа много специалисти дефинират понятието физическа дистрибуция. Според У. Прайд и О. Феръл „Физическата дистрибуция е комплекс от дейности, включително обработка на поръчките, обработка на материалите, складиране, управление на запасите и транспорта, използвани в движението на продуктите от производителите до потребителите”5.
Ф. Котлър счита, че „Физическата дистрибуция включва планиране, внедряване и контрол на движението на физическите потоци на материали и готова продукция от точката на произход до точките на употреба, с цел удовлетворяване
на изискванията на клиента и печалба”6. Дейностите, които авторът свързва с
разпределението на готовата продукция са обработка на поръчките, складира1
2
3
4

5
6

Тонкова, Ев. Управление на дистрибуцията. Варна, Наука и икономика, 2006, с. 13.
Диетъл, И. и др. Концепцията „Маркетинг-микс”. С., Информа Интелект, 1992, с. 59.
Благоев, Б и колектив. Стопанска логистика. Варна: Наука и икономика, 2009, с. 275.
Под логистична система разбираме „...относително устойчива съвкупност от звена (структурни
и/или функционални подразделения на фирмата, а така също доставчици, потребители и логистични посредници), взаимно свързани и обединени от единно управление на логистичния процес
за реализация на корпоративната стратегия на организация на бизнеса”. Вж. по-подробно: Сергеев, В. И. и др. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов. М., ИНФРА – М, 2004, с. 28.
Прайд, У. и О. Феръл. Маркетинг: концепции и стратегии. С., ФорКом, 1995, с. 218.
Котлър, Ф. Управление на маркетинга – част II. С., Графема, 1996, с. 195.

110

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

не, формиране на запаси и транспортиране. Р. Балау счита, че „Физическата дистрибуция е преди всичко свързана с готовите и полуготови продукти, това са
продуктите, които компанията предлага за продажба и за които фирмата не планира по-нататъшно обработване”7. Според него, дистрибуцията включва както
основните дейности по обслужването на клиентите, транспортирането, управлението на запасите и обработката на поръчките, така и спомагателните дейности,
свързани със складирането, манипулирането, придобиването, опаковането, информационното осигуряване и разработването на производствените графици. В. Ковачева приема, че дистрибуцията „…обединява в система дейности, без които е
немислимо възпроизводството и задоволяването на потребностите от суровини,
материали, готови продукти и услуги”8. Авторката счита, че „Дистрибуцията,
т.е. начинът на разпределението, включва избора на фирми или отделни лица, в
зависимост от изпълняваните функции, които участват или помагат да се предаде собствеността върху стоките по пътя на придвижването им от производителите до крайните потребители. Дистрибуцията се разглежда и като избор на пътя,
по който стоките трябва да достигнат от производителите до крайните потребители”9. Според А. Зайлер, „Физическото разпределение се занимава с всички
складови и транспортни дейности (включително механизми за управление и контрол), които са необходими за физическото достигане на продукта до клиента”10.
На базата на цитираните становища, относно същността на дистрибуцията, следва да се обобщи, че основното несъответствие във възгледите се свежда до обхвата, взаимодействието и управлението на дейностите по разпределението на продуктите. Единно мнение по този въпрос изказват У. Прайд, О. Феръл
и Ф. Котлър, но според Р. Балау погледът следва да се насочи не само към
обработката на поръчките, складирането, управлението на запасите и транспорта, а да се разгърне и обхване спомагателните дейности, свързани със складирането, манипулирането, придобиването, опаковането, информационното осигуряване и разработването на производствените графици.
Теоретичният обзор за същността на дистрибуцията като интегрална част
от логистичната система, ангажирана с придвижването на материалните потоци от производителя до крайния потребител, разкрива някои предпоставки за
прилагане на аутсорсинг, каквито са:
- Икономическата ефективност, повлияна от равнището на дистрибуционните разходи и стремежът към високи нива на обслужване на клиентите ангажира фирмената дистрибуция в търсене на
съвременни подходи, което създава предпоставки за прилагане на аутсорсинг в дистрибуцията.
- Сложните и многофункционални връзки в системата на дистрибуция са сериозно основание фирмите да се ориентират към съвремен7

Ballou, R. Basic Business Logistics. New Jersey: Prentice – Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1987, p. 23.
Ковачева, В. Дистрибуционната политика на търговските фирми. С., ИК „ВЕК 22”, 1995, с. 9.
9
Пак там, с. 2.
10
Зайлер, А. Маркетинг. том 4. С., ИЦТТ „Информа”, 1993, с. 50.
8
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ните решения и да разглеждат в сравнителен план възможностите, които им разкрива самостоятелното изпълнение или тяхното отдаване на
външни изпълнители.
- Оптималното изпълнение на основните и спомагателните дейности в областта на дистрибуцията изисква от фирмите да бъдат
гъвкави и адаптивни при вземане на решение за начина, по който ще
реагират на предизвикателствата на външната среда, като използват
предимствата и възможностите на аутсорсинга за цялостно или частично отдаване на фирмената дистрибуция на външни изпълнители.
В своята концептуална определеност дистрибуцията създава предпоставки за прилагане на аутсорсинг, който разкрива редица предимства и възможности за фирмите, но техните решения трябва да бъдат повлияни както от вътрешния потенциал, така и от условията на външната среда.
2. Аутсорсингът – предимства и възможности за дистрибуцията
В стратегически аспект е оправдано използването на аутсорсинга като
метод за оптимизация на дейностите, свързани с организацията и преотстъпването на непрофилираните функции на външни специализирани фирми11. Механизмът на действие на аутсорсинга се свързва с формулиране на задачите от
страна на фирмата поръчител (клиент), без да се конкретизира подходът за
тяхното решаване. Изборът на решение за рационално постигане на целта изцяло е отговорност и задължение на фирмата-изпълнител. В противен случай се
отчита възможността да се достигне до изпълнение на неефективни процеси от
страна на аутсорсинг доставчика.
За да се избегнат грешки при организацията на фирмената дистрибуция е
необходимо да се обмислят задълбочено вариантите, с които всяка фирма разполага за самостоятелно изпълнение и за аутсорсинг (вж. табл. 1).
Таблица 1
Предимства на самостоятелното изпълнение и на аутсорсинга 12
Предимства на самостоятелното изпълнение
1. поддържане на ключови компетенции;
2. намаляване на операционните разходи;
3. ограничаване на неопределеността
(високия риск) при доставката на услуги;
4. гаранции за адекватна доставка по
количество и асортимент;
5. използване на излишния наличен
персонал или на логистични мощности;
11

1.

2.
3.
4.

Предимства на аутсорсинга
съсредоточаване на управленския
персонал върху основната дейност на
фирмата (ключови компетенции);
намаляване на разходите за основни
фондове;
запазване задълженията на доставчиците
на услуги;
възможности за прилагане на нови

Миротин, Л. и В. Боков. Современный инструментарий логистического управления. М., „Экзамен”, 2005, с. 181.
12
Дыбская, В. В. и колектив. Логистика – интеграция и оптимизация логистических бизнес процесов в цепях поставок. М., „Эксмо”, 2008, с. 515.
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1. поддържане на желаното равнище на
качество на обслужване;
2. предотвратяване на сговор между
доставчиците на услуги;
3. защита на персонала от уволнение
(създаване на работни места);
4. защита правата на собственост на
уникални проекти (технологии);
5. увеличаване или поддържане големината
на фирмата.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

технологични или управленски решения;
намаляване на разходите за управление
на запасите;
отсъствие на адекватни мощности за
изпълнение на операциите;
осигуряване на алтернативни източници
на услуги;
игнориране на неадекватни
технологични или управленски ресурси;
сътрудничество с доставчиците.

Фирмата трябва да прецени своите възможности за самостоятелно осъществяване на дистрибуцията и да отчете позитивите, които може да акумулира от нейното отдаване на специализирани фирми. Предимствата от включване
на аутсорсинг доставчик могат да се допълнят13 и с възможностите, които разкрива тази алтернатива за достигне до труднодостъпни клиенти; с общото подобряване на изпълнението на дистрибуционните дейности; с преобразуване на
постоянните разходи, свързани с поддържането на складове, оборудване, транспортни средства и пр. в променливи разходи за заплащане на услуги; с повишаване нивата на ефективност в тази фирмена област, продиктувани от постигнатите по-високи резултати вследствие на по-рационалното изпълнение на дейностите; както и с възможност за трансфериране на части от риска 14 и пр.
Необходимо е да се допълнят и причините, поради които много фирми не пристъпват към вземането на такова решение и избират варианта за самостоятелна
организация на фирмената дистрибуция. Техните резерви към аутсорсинг доставчиците са свързани със загубата на контрол върху фирмената дистрибуция или върху
отделни нейни дейности; с важността на дистрибуцията за постигане на крайните
фирмени резултати и с реалната възможност аутсорсингът да не допринесе за редуциране на разходните нива при разпределението на готовата продукция. Тези резерви
са обосновани предвид факта, че външните изпълнители са независими специализирани комплексни оператори, които извършват всички дейности, свързани с превоз,
складиране и осигуряване на услуги с добавена стойност, т.е. те се занимават с това,
да обслужват дистрибуцията на своите клиенти от момента на извеждане на готовия
продукт от сферата на производството до момента на неговата реализация.
В сферата на дистрибуцията изпълнителите могат да бъдат класифицирани въз основа на разнообразни критерии: в зависимост от клиентите, които обслужват – на производствено предприятие и на търговец на едро; в зависимост
от характера на продуктите – на индустриални продукти и потребителски стоки; в зависимост от обема на дейностите, които изпълняват – с пълен обем и с
частичен обем; в зависимост от обхвата на дейността – международни, национални, регионални; в зависимост от асортиментната структура – на един про13

Вж. по-подробно: Димитров, П. и колектив. Развитие на логистичния сектор в България. С.,
Стопанство, 2008, с. 10.
14
Вж. по-подробно: Стоянов, М. Аутсорсингът и трансферирането на риска в търговията. // сп.
Известия, бр. 4, 2006, с. 44-53.
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дукт, на свързани в потреблението продукти, на стокова група и пр. Многообразието от признаци позволява тази класификация да бъде разширена, в зависимост от целите, които налага нейното систематизиране.
Независимо от вида на изпълнителя, ако е правилно подбран в съответствие с отговорно спазван алгоритъм (вж. фиг. 1), той може значително да допИзбор и подреждане на фактори и показатели за оценка на изпълнителите
Преценка за пълнота и изпълнимост на избраните показатели за оценка на изпълнителите
Експертен
анализ

Маркетингов
анализ

Предварителен избор на изпълнители

Не

Предварително
избран
изпълнител?

Не

Да
Оценка за степента на удовлетвореност от изпълнителите на основата на избрани показатели

Изчисляване на рейтинга на всички изпълнители по определените показатели, обобщаване
на резултатите и формиране на оценка за общия рейтинг
Игнориране на
показателя с най-малко
значение

Оценка на получените
резултати

Използване на
допълнителни
показатели

Избор на изпълнител

Не

Избран
изпълнител?

Не

Да
Край

Фиг. 1. Примерен алгоритъм за избор на изпълнител
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ринесе за повишаване на фирмените резултати. Този факт налага да се подхожда с необходимата сериозност, когато се разработва алгоритъм за неговия избор и да се дефинират критерии, на които следва да отговаря, предвид сериозността на договорните отношения, които регламентират това сътрудничество и
заплахите, които съпътстват сключването на дългосрочни договори, свързвани
преди всичко със загубата на контрол, прозрачност и компетентност, както и с
евентуална зависимост от изпълнителя.
Процедурата по определяне на индивидуалния рейтинг на всеки изпълнител може да включва пет етапа:15 избор на показатели, които са от значение за
фирмената дистрибуция; оразмеряване на относителните тегла на показателите; поставяне на оценка по отделните показатели; изчисляване на комплексна
оценка на всеки кандидат за изпълнител на фирмата; избор на изпълнител/и.
Показателите, към които могат да се придържат фирмите при избора, се
характеризират със значително многообразие16, като техният списък непрекъснато се обогатява и наред с класическите показатели цена, качество, надеждност и разнообразие на услугите, се добавят и наличие на информационни технологии, способност за глобално покритие, знание и консултации за новостите и
пр.17 Тези показатели могат да бъдат систематизирани в четири групи: първа
група – Бизнес среда, която включва бизнес ефективност, инфраструктура, технологично равнище, иновационна активност; втора група – Финансова привлекателност: цена на предлаганата услуга, политика на търговски отстъпки, надбавки и надценки, финансово състояние, кредитен рейтинг; трета група – Наличност и квалификация на кадрите: наличие на квалифицирани кадри, умения
за електронен обмен на данни, образование, трудов стаж в областта и четвърта
група – Други, свързани с: – отдалеченост на изпълнителя от фирмата-възложител, отдалеченост на изпълнителя от пазара, степен на значимост на фирмата-възложител за изпълнителя, значимост на изпълнителя, срокове за изпълнение. Обхватът на избраните показатели може да бъде разширен в съответствие с особеностите и условията на вътрешната и външната среда, но всеки
от тях трябва да бъде измерим и да получи точна оценка (вж. табл. 2).
Този подход позволява да се формира една комплексна оценка за всеки
изпълнител и на базата на сравнението, да се направи правилният избор. Показателите и техните оценки при избор на изпълнител следва да бъдат съобразени с конкретните нужди на фирмената дистрибуция, със спецификата на продукта и пр.
Изборът между самостоятелна фирмена дистрибуция или нейното отдаване на специализиран външен изпълнител трябва да се базира на задълбочена
сравнителна оценка по подходящи финансови показатели, които да отразят евентуалната икономическа изгода на фирмата от включването на външен изпълни15

Тонкова, Ев. Цет. съч., с. 46.
Georgia Institute of Technology, CapGemini, SAP, DHL. 2007 Third-Party Logistics. The State of
Logistics Outsourcing. Result and Findings of the 12th Annual Study.
17
Вж. по-подробно: Димитров, П. и колектив. Цит. съч., с. 10-11.
16
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Таблица 2
Показатели за оценка на външните за фирмата изпълнители
в сферата на дистрибуцията

Показатели (тегло)

Индикатори

Бизнес среда (30%):
1. Бизнес ефективност
2. Инфраструктура
3. Технологично равнище
4. Иновационна активност



Система от показатели за оценка на
икономическата ефективност



Оценка за качеството на инфраструктурата
(телекомуникации, ИТ услуги)



Система от показатели за оценка на техническото
ниво на новостите18



Многокритериална оценка на иновационните
проекти19



Сравнителна оценка на предлаганите цени с тези
на други участници в бранша



Оценка за икономическа обоснованост и
относителна стабилност на търговските
отстъпки, надбавки и надценки



Система от финансови показатели



Оценка на кредитоспособността на оценявания
обект

Финансова привлекателност (30%):
1. Цена на предлаганата услуга
2. Политика на търговски отстъпки,
надбавки и надценки
3. Финансово състояние
4. Кредитен рейтинг

Наличност и квалификация на кадрите (30%):
1. Наличие на квалифицирани кадри



Брой на квалифицирана работна сила

2. Умения за електронен обмен на данни



Оценка на база възприет стандарт



Резултати от стандартизирани образователни
тестове



Брой години трудов стаж



Разстояние от изпълнителя до фирматавъзложител

3. Образование
4. Стаж в областта
Други, свързани с (10%):
1. Отдалеченост на изпълнителя от
фирмата-възложител
18
19

Вж. по-подробно: Twiss, B. Managing Technological innovation. Longman, 1980, p. 94.
Вж. по-подробно: Георгиев, И. и Цв. Цветков. Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции. С., Стопанство, 1997, с. 131-132.
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2. Отдалеченост на изпълнителя от пазара 

Разстояние от изпълнителя до пазара

3. Степен на значимост на фирматавъзложител за изпълнителя



Относителен дял на приходите, акумулирани от
фирмата-клиент за изпълнителя

4. Значимост на изпълнителя



Оценка по пазарен дял



Брой дни (часове) за изпълнение на
договореностите

5. Срокове за изпълнение

тел. За целта могат да се използват т.нар. „твърди” показатели20, изчислени по
отчетни и по прогнозни данни за фирмата при самостоятелно изпълнение на
дистрибуционните дейности и при тяхното отдаване на външен за фирмата изпълнител.
Анализът следва да се провежда периодично, дори и след като е направен
избор, за да може системно да се проследяват финансовите параметри и фирмата да се адаптира по-успешно към настъпилите промени.
Аутсорсинг-клиентът може да оценява изпълнителите по избрани от него
показатели, но той е силен при преговори тогава, когато концентрацията му е
по-висока от тази на изпълнителя; клиентът е ключов; диференциацията на продуктите, предлагани в бранша, е малка; разходите за смяна на изпълнителя са
ниски; не съществуват възможности за заместване на продукта; познава добре
структурата на разходите в бранша и пр. Изпълнителят, от своя страна, има
силна позиция, когато е на лице голяма концентрация на един пазар; липсват
заместители на неговия продукт или услуга; клиентът не е от значение; разходите за прехвърляне към нов изпълнител са високи; съществува заплаха от
навлизане на доставчика в бранша на клиента и пр.
Правилният избор на изпълнител ще позволи на фирмите да предоставят
допълнителни и нетрадиционни услуги в сферата на дистрибуцията, като се опират на принципите на аутсорсинга и това ще им разкрие възможност да се концентрират върху основната си стопанска дейност, като същевременно ще осигурят
желаното ниво на обслужване на клиентите при оптимални за това разходи.
В съвременните икономически условия причините, които могат да бъдат
посочени в подкрепа на решението за отдаването на дистрибуцията на външни
за фирмата изпълнители, са свързани с:21
- Насищане на пазара и повишаване на изискванията към равнището на обслужване на клиентите. Регистрирането на този факт в световната икономика преориентира пазарните устои и превърна потребителите в доминиращ участник. Поддържащата роля на производителите наложи съществените промени в техния пазарен подход и съдейства
20

„Твърдите” показатели са предимно финансови показатели, които в специализираната литература се разделят на групи. Вж. по-подробно: Узунова, Ю. и Б. Василева. Пазарни и маркетингови
изследвания. Варна, Университетско издателство, 2003, с. 200.
21
Тодоров, Ф. Дистрибуционна политика. С., Тракия-М, 1999, с. 15.
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за осъществяването на тотални промени в конкурентната борба. Потребителите вече се отличават със завишени изисквания към производителите. Те очакват от тях качествени продукти и услуги на разумна
цена точно навреме, точно на място и в точното количество. Фирмите
преместват акцента в своята дейност от производството и маркетинга
към логистиката.
- Усложняване и диверсификация на продуктите. Това задълбочава
процесите на специализация и коопериране на производството, което, от
своя страна, налага необходимостта от синхрон и координация на дейността на фирмите-участнички в създаването и разпределението на продуктите.
- Скъсяване на жизнения цикъл на изделията. Налага за разрешаване
въпроса, свързан с осигуряване на потреблението при минимизиране или
тотално игнориране на стоковите запаси, предвид намаляването на времевия диапазон между началната и крайната фаза от съществуването
на продукта. Ускореното морално остаряване на изделията е заплаха за
фирмите, които формират запаси, с цел осигуряване непрекъснатостта
на продажбите. Това налага внедряване в практиката на съвременните
подходи и методи за управление на материалните потоци, които да осигуряват високо равнище на обслужване на клиентите при минимален
запас.
- Глобализация на производството, пазарите и конкуренцията. Тенденцията към пълна интеграция на икономическите общности заплашва
фирмите, които са неспособни да осигурят високо равнище на обслужване на своите клиенти.
Отчитането на тези факти от стопанската практика на фирмено равнище
ще допринесе за правилната организация и управление на дистрибуцията и ще
повлияе върху интереса на фирмите към аутсорсинга в зависимост от условията, които страната ни детерминира в тази насока, предвид потенциалните възможности за навлизане на международни оператори.
3. Анализ и оценка на условията за прилагане
на аутсорсинг концепцията в България на основата
на Global Services Location Index (GSLI)
Условията за прилагане на аутсорсинг концепцията в България могат да
бъдат оценени на базата на Global Services Location Index (GSLI). GSLI анализът класира 50 страни от цял свят според условията за базиране на аутсорсинг. Всяка страна се оценява с комплексна оценка след измерване на 43 параметъра, които са групирани в три категории – финансова привлекателност, наличие на квалифицирани кадри и обща бизнес среда (вж. табл. 3). Теглата за
трите категории (подиндекси) са в съотношение 40:30:30. Финансовата привлекателност се оценява по скала от 0 до 4, а наличие на квалифицирани кадри и
обща бизнес среда се оценяват по скали от 0 до 3.
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Таблица 3
Global Services Location Index 2009 за избрани държави,
участнички в класацията22
Ранг
2009
1
2
3
4
13
18
19
21
22
31
32
33
34
37
38
40
41
42
45
48
50

Наличност и
Финансова
квалификация
привлекателност
на кадрите
Индия (1)
3,13
2,48
Китай (2)
2,59
2,33
Малайзия (3)
2,76
1,24
Тайланд (4)
3,05
1,30
България (9)
2,83 (3,2)
0,89 (1,0)
Естония (15)
2,06
0,93
Румъния (33)
2,63
0,91
Литва (28)
2,31
0,81
Латвия (17)
2,28
0,86
Великобритания (42)
0,43
2,13
Чехия (16)
1,74
1,14
Русия (37)
2,39
1,45
Германия (40)
0,42
2,10
Унгария (24)
1,95
1,01
Полша (18)
1,82
1,22
Словакия (12)
2,05
0,94
Франция (41)
0,40
2,03
Украйна (47)
2,63
0,97
Испания (43)
0,57
1,90
Ирландия (50)
0,27
1,56
Португалия (46)
1,00
1,00
Държава

Бизнес
среда

Обща
оценка

1,30
1,37
1,97
1,41
1,62 (1,6)
2,20
1,58
1,99
1,96
2,39
2,07
1,08
2,40
1,92
1,73
1,75
2,29
0,99
2,00
2,26
1,97

6,91
6,29
5,98
5,77
5,34 (5,8)
5,19
5,12
5,11
5,10
4,94
4,94
4,92
4,91
4,88
4,77
4,73
4,72
4,58
4,47
4,09
3,98

Източник: А. Т. Kearney. http://www.atkearney.com/index.php/Publications/
global-services-location-index-gsli-2009-report.html#; http://www.atkearney.com/
images/global/articles/global-services-locations-index-rankings-2009.jpg
(05.04.2011)
Сега България и Румъния се разглеждат като новите „звезди” на аутсорсинга в Европа. Нашата съседка се е изкачила с 14 позиции, спрямо 2007 г. и
заема 19-то място, а България е загубила част от своите предимства в условията на криза и отстъпва с четири позиции. На фона на останалите държави
страната ни със своето 13-то място заема една добра позиция в тази класация,
като оценките по отделните групи показатели гравитират около средните. Пра22

Държавите са избрани на база място, което заемат в класацията и членство в ЕС. Числата в
скобите показват класацията на държавите за 2007 г. и оценките на отделните подиндекси за
България.
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ви впечатление, че финансово най-привлекателни за базиране на аутсорсинг са
държави като Индия, Китай, Малайзия, Тайланд и др., като в това число се
включва и България. Причините следва да бъдат проследени в национален мащаб във връзка най-вече с показатели като средна работна заплата, цени на
наеми, електричество, телефония, данъчно бреме, корупция и др. От тази гледна точка България се оценява като привлекателна за базирането на аутсорсинг
в страната, поради следното:
- Ниските нива на годишната средна работна заплата. По равнище на
средна работна заплата през 2009 г. България продължава да заема последно място не само в ЕС-27, но и на Балканите. Сравнителният анализ
показва, че номиналният размер от 302 евро е около 5 пъти по-нисък от
този на Словения и 3,5 пъти по-нисък от този на Хърватия. Единствено
Албания е с по-нисък от нашия размер на средна работна заплата (242
евро).
- Увеличаване нивата на наситеност с мобилна телефония. Средната наситеност на мобилния пазар в Югоизточна Европа за 2009 г. е 111% –
все още под средното за ЕС ниво от 127%. Въпреки това, във всички
страни от региона, освен в Македония, средната наситеност очертава
положителни тенденции на развитие.
- Конкурентните цени на електричеството, което се очаква да поскъпне с
20 %, заради регламента на Европейската комисия за борба с климатичните промени, ще рефлектира негативно върху оценките на България
за „финансова привлекателност”.
- Данъците върху личните доходи и дейността на компаниите са най-ниски в Българияв в сравнение с целия ЕС. В периода след 2000 г. до този
момент те са паднали от 40% до 10%, а в Румъния – от 40% до 16%.
При вземането на решение за базиране на аутсорсинг се отчитат и редица
други показатели във връзка с оценката за „финансова привлекателност”, които
не са с положителен знак за българската икономика. Като такъв показател се
очертават „нивата на наемите”, които не се движат в ниския ценови диапазон,
по отношение на площите със стопанско предназначение и това е логичен резултат от липсата на модерни териториални решения с адекватно разположение
от гледна точка на транспортните алтернативи. Другият показател, оценен негативно, е „корупционният натиск” от страна на администрацията върху населението и бизнеса, който остава на едно относително високо равнище и представлява сериозен национален проблем.
Следващият обобщен показател, който се отчита при оценката на условията за базиране на аутсорсинг в страната е „наличието на квалифицирани кадри”. В тази насока България е представена с оценка под средната за останалите държави, оценени за целите на Global Services Location Index. Това се дължи
на факта, че при заетите българи се наблюдава концентрация в групите и в
професиите с по-ниска квалификация и професионална подготовка. Независимо, че процентът на участващите в образование и обучение като цяло нараства,
страната ни е на едно от последните места и изостава сериозно от средните
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стойности за ЕС. България продължава да бъде в групата на страните с найнисък процент на учениците и студентите на възраст от 15 до 24 години спрямо
общия брой на населението от тази възрастова група и е под средното равнище
за страните-членки на ЕС по брой дипломирани висшисти. Същевременно се
наблюдава неефективност и деформираност по отношение на професионалноквалификационната структура на заетите лица.
В структурата на Global Services Location Index влиза и оценката за „общата бизнес среда”. Тя отразява общото макроикономическо и политическо състояние на съответната страна, което най-ясно личи от оценката за общия профил
на конкурентноспособността на българската икономика, която се прави на базата на 327 критерия, разделени в 4 големи групи: ефективност на икономиката,
правителствена ефективност, бизнес ефективност и инфраструктура. Класацията оценява международната конкурентноспособност на България по това как
работи икономиката (макроикономическа оценка на конкурентноспособността);
как работи правителството; как работи бизнесът; с каква инфраструктура разполага (като тук освен базовата инфраструктура се включва и технологичната
и иновативна инфраструктура, здравеопазването и образованието). Сравнителните предимства на българската икономика са по отношение на показателите
преки чуждестранни инвестиции като % от БВП, приходи от туризъм като % от
БВП, реален ръст на БВП на глава от населението, индексът „Цена на живота”,
ниският корпоративен данък върху печалбата, краткосрочната лихва, правителственият дълг, възнагражденията на мениджърите, инвестициите в телекомуникации като % от БВП, цената на Интернет достъпа и широколентовият Интернет
достъп, броят абонати на мобилни телефони, индексът на зависимост (населението под 15 години и над 64 г. като дял от активното население на 15-64 г.).
Заедно с това, обаче, се локализират и областите, които представляват
недостатъци за българската икономика, каквито са дефицитът в текущата сметка, обемът на износа на стоки, инфлацията, БВП на глава от населението, защитата на личната собственост и сигурност, кредитният рейтинг на страната, прозрачността на правителствената политика, практиките, свързани с одит и счетоводство, недостатъчната степен на развитие на инфраструктурата и пр.
В динамичен план профилът на сравнителната конкурентноспособност на
България за 2007 г. и 2009 г. потвърждава относителната стабилност, която
съпътства националната икономика през тези две години (вж. фиг. 2).
Паралелно с това, оценката на бизнес средата, според Global Services
Location Index, за 2007 г. и 2009 г. за България потвърждава икономическата
стабилност в страната през този период (вж. фиг. 3). По-сериозни спадове се
наблюдават по отношение на оценките за финансова привлекателност и наличност и квалификация на кадрите, оценени за GSLI.
Същевременно, обаче, профилът на конкурентноспособността през 2009 г.
отчита подобрение на показателите, касаещи трудовия ресурс, каквито са производителност и ефективност, управленски практики, отношение и ценности.
Подобряване на позиции се регистрира и във финансов аспект през 2009 г., спрямо
2007 г., от гледна точка на международните инвестиции, финансовата политика
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Фиг. 2 Профил на сравнителната конкурентноспособност
на България за 2007 г. и 2009 г.23
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2009

4,00
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2,00
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1,00
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привлекателност квалификация на кадрите

1,62
1,60
Бизнес среда

Фиг. 3 Подиндекси на GSLI за 2007 г. и 2009 г. за България
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и публичните финанси. Глобалният индекс, от своя страна, отчита негативна
тенденция по отношение на финансовата привлекателност, но тя е свързана найвече с показатели като средна работна заплата, цени на наеми, електричество,
телефония, данъчно бреме, корупция и др.
В заключение могат да бъдат направени препоръки за подобряване на
условията за прилагане на аутсорсинг концепцията в България в следните направления:
- Изграждане на модерни площи с логистично, индустриално, офис и
търговско предназначение, с оглед понижаване на наемните нива на основата на действащите пазарни принципи, повлияни от уравновесяване
на търсенето и предлагането в този сегмент, което ще съдейства за
превръщането на страната в конкурентноспособна дестинация и икономически център със стратегическо значение за ЕС при движение на стопанските потоци в и извън границите на алианса.
- Овладяване на корупционния натиск върху населението и бизнеса на всички нива, посредством конкретни промени в законодателната рамка, криминализиране на корупцията, въвеждане в действие на т. нар. електронно правителство, решаване на въпросите, свързани с конфликта на интересите между отделните министерства и пр.
- Повишаване качеството на работната сила и нивото на нейната квалификация, повишаване равнището на компетентност от страна на мениджмънта на всички управленски нива, повишаване опита, стремежа към
иновативност и гъвкавост в работната сила, засилване на желанието за
обучение през целия живот и пр.
- Обмисляне на възможностите за инфраструктурно развитие на страната, предвид неговото значение за по-нататъшното развитие на икономиката и привличането на чуждестранни инвестиции, както и за преминаването през територията на Република България на международните
транзитни потоци.
Подобряването като цяло на условията за базиране на аутсорсинг в страната ще повлияе позитивно върху конкурентната среда, предвид потенциалните
възможности за навлизане на международни оператори за осъществяване на
всяка фирмена дейност. Тези предизвикателства поставят фирмите, предлагащи външни услуги във фокуса на конкурентната борба за вниманието на всеки
клиент. Клиентът, от своя страна, ще бъде изправен пред възможността да
направи правилния избор между значителен брой изпълнители, които трябва да
успеят на повлияят при вземането на решение от страна на своите потенциални
клиенти като предложат оптимални решения, свързани с изпълнението на дистрибуционните дейности на принципа на аутсорсинга, базирани на минимални
равнища на общите разходи, на маркетинговите разходи, свързани с изучаването и анализа на този пазар, на трансакционните разходи по проучване на възможностите на изпълнителите и установяването на делови контакти с тях, на трансакционните разходи по информационното осигуряване относно тарифите и структурирането на цените за различните изпълнители, на разходите, свързани с ана-
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лиза на качеството на обслужване на различните доставчици, на разходите за
поръчка, планиране и контролинг на дейностите на изпълнителите, на непредвидените разходи, щети и разходите, свързани с отчитането на риска при работата с тези контрагенти.
В условията на активна икономическа глобализация все повече се засилва
ролята на дистрибуцията за постигане на общите цели на участниците в процеса,
свързани с доставката на продуктите до определените места, в определеното
време и при минимални разходи, т.е. постигане на пълно съответствие във времето и пространството. С оглед на това фирмите са изправени пред необходимостта
да оптимизират своята дистрибуция като вземат обосновани решения, повлияни
от съвременните подходи, намерили място в стопанската практика.

PREREQUISITES FOR THE USE OF OUTSOURCING IN DISTRIBUTION
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Abstract

In the present article there are discussed theoretical aspects of distribution. There are
generalized the opinions of a number of authors on its nature and are deduced some major
factors for the application of outsourcing in distribution. By way of comparison there are
studied the opportunities provided to companies by both outsourcing and independent
execution in the area of distribution. There are made an analysis and assessment of the
conditions for the use of the concept of outsourcing in Bulgaria based on the Global Services
Location Index (GSLI).

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИМЕНЕНИЯ АУТСОРСИНГА В ДИСТРИБУЦИИ
Гл. асс. д-р Донка Желязкова
Резюме
В настоящей статье рассматриваются теоретические аспекты дистрибуции. Обобщаются мнения ряда авторов, касающиеся ее сущности и определены основные предпосылки применения аутсорсинга в дистрибуции. В сопоставительном плане рассматриваются возможности, которые предоставляют фирмам аутсорсинг и самостоятельное выполнение в сфере дистрибуции. Проведены анализ и оценка условий применения аутсорсинг концепции в Болгарии на основе Global Services Location Index (GSLI).

