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УДК – 339.1
Econ Lit – L81

ОСНОВНИ ФАКТОРИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗВИТИЕТО
НА ТЪРГОВИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Проф. д-р ик. н. Николинка Сълова

Търговията е тясно свързана с цялостното обществено-икономическо раз-
витие и като кръвоносна система оказва влияние върху отделните му елементи
и се влияе от тяхното състояние и развитие.

Цел на това изследване е да проследи промените в основните икономи-
чески фактори и да разкрие основните промени и проблеми при развитието на
търговията в България.

1. Основни икономически фактори за развитие на търговията

Основните групи фактори, като предпоставки за развитието на търговия-
та,са преди всичко:

1. Общата макроикономическа среда и икономическо развитие – брутен
вътрешен продукт – размер и растеж общо и на 1 лице; потребление,
доходи, спестявания, безработица; инвестиции; внос и износ, дълг.

2. Населението – брой, структура, образование, здраве, дълголетие.
3. Социалната среда – ред, законност, сигурност, жилищна осигуреност,

правосъдие.
4. Национални и регионални особености – история, традиции, опит, нагла-

си, особености.
Основни са общото икономическо развитие и макроикономическата сре-

да, като фактори за развитието на търговията.
През последните близо 10 години (табл. 1) до 2009 г. БВП у нас ежегодно

нараства с 5-6%, което е над средните темпове за Европейския съюз, но базата
в нашата страна е сравнително ниска и затова са необходими ежегодни темпо-
ве около и над 10%, за да може да се увеличат значително инвестициите и
доходите, чувствително да се подобри потреблението.

БВП на човек от населението нараства по-бързо от общия БВП за страна-
та, главно поради намалението на броя на населението – от отрицателния есте-
ствен прираст и от емиграцията. Има известно догонващо развитие у нас на
средното за страните от ЕС, но засега е доста бавно. БВП на 1 лице у нас за
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2008 г. е едва 41% от БВП на 1 лице за ЕС-27 (а преди за ЕС-25), но през 2002 г.
е едва 26% от него. Под влияние на световната икономическа криза, през 2009
г. има спад в БВП – общо и на 1 лице;очаква се спад или задържане и за 2010 г.
Тези изменения в БВП – положителни до 2009 г., но недостатъчни за ускорен
подем, влияят, както върху доходите и потреблението на населението, така и
върху инвестициите.

Таблица 1

Брутен вътрешен продукт в България – общо и на 1 лице1

При това се измени чувствително структурата на брутната добавена стой-
ност по икономически сектори, като за периода на прехода към пазарна иконо-
мика (1989 - 2009 г.) тези изменения са: делът на селското и горското стопан-
ство намалява от 18 на 6%; на индустрията, вкл. строителството – намалява от
51 на 30%, което е неблагоприятно, а на услугите – се увеличава от 31 на 64%.
В сферата на услугите основно значение има търговията – тя заема около 10-
11% от общия БВП и около 18% от БВП в сферата на услугите2.

Особено внимание като основна предпоставка за икономически растеж
има нарастването и целесъобразното насочване и използване на инвестициите,
особено в основен капитал (табл. 2).

Делът на бруто капиталообразуването от 33% от БВП през 1989 г. спада
на 8,4% през 1996 г., през следващите години варира между 10 и 20% и едва
през 2006 - 2008 г. надвишава 30%, но през 2009 г. отново спада (на 26%). През
това време, около 10 години (1996 - 2007 г.), делът на крайното потребление в
БВП заема 87-88%, вкл. и за сметка на отрицателното външнотърговско салдо
(износ-внос), като през 2007 г. спада на 85%, а през 2009 г. – на 81,5%. Отрицател-
ното външнотърговско салдо в БВП нараства и едва през кризисната 2009 г. на-
малява, макар да остава отрицателно (от -22,7% през 2008 г. на -7,7% през 2009
г.). Това нарастващо до 2009 г. отрицателно външнотърговско салдо допринася

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1. БВП – общо в млн. лв.
верижен индекс към предх. год.

32402
104,5

34267
105,0

38823
106,6

42797
106,2

49361
106,3

56520
106,2

66728
106,0

66256
95,0

2. БВП на човек от населението– лв.
верижен индекс към предх. год.

4118
102,3

4426
107,5

4989
112,7

5529
110,8

6411
116,0

7379
115,0

8753
118,6

8735
99,8

3. БВП на човек от населението
 в щ. д.
 валутен курс – лева за 1 щ. д.

1983

2,077

2554

1,733

3168

1,575

3513

1,575

4111

1,560

5162

1,429

6548

1,337

6215

1,406
4. Индекси на БВП на човек от
населението при ЕС-25(27) = 100 26,0 31,0 31,8 33,0 34,0 35,0 41,0 

1 Основни макроикономически показатели. НСИ, С., 2007, с. 37-38, 48-50; Статистически спра-
вочник, НСИ, С., 2010, с. 121-127, 311; 2007, с. 207-214; 2008, с. 213.

2 Основни макроикономически показатели. НСИ, С., 2007, с. 38-39, 70-71 и Статистически спра-
вочник. НСИ, С., 2007, с. 209; 2008, с. 213; 2009, с. 124; 2010, с. 122.
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Таблица 2

Структура на крайното използване на БВП3

за повишаване дела на крайното потребление в БВП, но този по-голям внос,
отколкото износ, води до нарастване задлъжнялостта на страната и проблеми
свързани, с бъдещото икономическо развитие.

Чуждестранните преки инвестиции в нефинансови предприятия нараства-
ха преди кризата, особено след присъединяването ни към ЕС и с намалението
на корпоративния данък – особено от Австрия, Холандия, Германия и др., като
около 15% от тях са в търговията, но след 2008 г. силно намаляха.

Развитието на доходите и на потреблението на населението допринася пряко
за развитието на търговията (табл. 3).

Таблица 3

Доходи и разходи на 1 лице от домакинствата4

Както вече се посочи, делът на крайното потребление в БВП (табл. 2)
нараства, нараства в т.ч. и индивидуалното потребление, което се дължи до
голяма степен на отрицателното търговско салдо. Доходите на 1 лице от дома-
кинствата нарастват по-бавно и изостават чувствително, на което влияе нали-

Показатели 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
1. Доходи – лв. 1664 2579 2851 3347 3748 3867
2. Разходи – лв. 1450 2250 2580 3088 3521 3668
3. Потребителски разходи в % от
 разходите
в т.ч. за храна в % от разходите

84,9%

44,1%

86,3%

38,6%

86,1%

37,6%

85%

37,5%

85,2%

36,6%

85,7%

36,5%
4. Влог – лв. 34 66 95 107 133 167
5. Покупка на валута – лв. 1 0 0 1 0 0
6. Изплатен дълг и даден заем – лв. 32 87 108 123 124 166

Показатели 1989 1996 2000 2005 2006 2007 2008 2009
БВП 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Крайно потребление . 88,5 87,1 88,2 87,0 85,3 84,4 81,5
2. Бруто капиталообразуване

а) на основен капитал
б) физ. изм. на запасите

33.0 8,4
13,6
-5,2

18,3
15,7
2,6

28,0
24,2
3,8

31,8
26,0
5,8

36,8
29,8
7,0

38,3
33,3
5,0

26,2
24,8
1,4

3. Външнотърг. салдо
(износ-внос)

. 3,1 -5,4 -16,2 -18,8 -22,1 -22,7 -7,7

4. Статистическа разлика . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Статистически справочник. НСИ, С., 2010, с. 127; 2007, с. 213; 2004, с. 218; 1998, с. 179; 2008, с.
217.

4 Статистически справочник. НСИ, С., 2010, с. 103-105; 2007, с. 84-87; 2004, с. 77-80; 2008, с. 82-85.
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чието на неработещи и пенсионери. Голям дял в разходите на човек от дома-
кинствата у нас заемат разходите за храна – около 37% за 2009 г. (при 44% през
2000 г.), което е израз на голяма бедност. Влоговете на населението нарастват,
но се колебаят между 2-3% от годишните доходи5. Основен източник на доход
на домакинствата (около 50%) е работната заплата, следвана от пенсиите (бли-
зо 30%), доходите от домашното стопанство и др.

Потреблението на населението след 1995-1997 г. нараства, но общо взето
остава под равнището преди прехода (табл. 4).

Таблица 4

Потребление на някои хранителни продукти
на човек от населението в България6

Потреблението в натура на всички основни хранителни стоки на 1 лице от
населението в годините на преход значително намалява, а потреблението и ин-
вестициите са основа за развитието. Въпреки, че по доходи вече достигнахме
равнището преди прехода, то по потребление сме още далеч от достигане на
предишното потребление.

Следователно, икономическите фактори и условия за развитие на търгови-
ята с потребителски стоки се развиват сравнително благоприятно, но има и
проблеми. Проблем е, че догонващото икономическо развитие трябва да бъде
по-ускорено и по-ускорено да нарастват доходите и потреблението. Няма дос-
татъчно българско производство на храни и големият внос ги оскъпява.

2. Основни промени и проблеми при развитието на търговията

Основните промени в развитието на търговията са свързани главно с бързо-
то количествено увеличение на ресурсите в нея – ДМА, заети лица, брой на
търговските обекти за продажби на дребно (табл. 5 и 6).

По години:Продукти
1987 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009

1. Хляб и хлебни изделия, кг. . 170,2 155,5 134,8 121,2 116,6 111,5 109,5 105,9
2. Месо и месни произведения, кг. 73,3 54,5 38,2 33,5 37,6 40,6 42,2 43,3 45,0
3. Риба и рибни продукти, кг. 8,3 2,6 3,5 3,3 4,2 4,3 4,3 4,6 4,8
4. Мазнини, кг. 23,1 17,0 14,2 13,4 15,3 15,7 15,3 15,2 15,6
5. Мляко и млечни продукти, кг. 196,0 136,1 74,0 60,2 60,5 60,4 60,5 59,3 61,0
6. Яйца, бр. 263 166 141 127 136 133 128 127 131
7. Захар, захарни и сладк.
изделия, кг. 35,7 16,7 14,5 13,6 15,9 15,8 15,8 15,9 15,8

8. Зеленчуци, кг. 115,0 98,2 85,8 57,4 59,9 64,8 63,3 65,2 68,4
9. Плодове, кг. 110,0 74,2 68,6 34,6 36,2 37,8 38,8 39,9 44,3

5 Изчислено по табл. 3.
6 По данни от Статистически справочник. НСИ, С., 2004, с. 81; 2006, с. 86 и 2007, с. 88; 2008, с. 86
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Таблица 5

Инвестиции за ДМА, придобити ДМА и заети лица7

Инвестициите в ДМА и придобитите ДМА в търговията и общо за страна-
та нарастват и абсолютно (до 2009 г.), и относително и от около 13% през 2001
г. достигат 22-23% през 2008 и 2009 г. Това е едно голямо увеличение на този
основен ресурс, свързан с МТБ, с обзавеждането и оборудването на търговски-
те обекти, с машините и съоръженията в търговията. Основен израз на нара-
стването на ДМА е увеличението на броя на обектите за продажби на дребно
на населението.

Таблица 6

Брой обекти за продажби на дребно8

Показатели 2000 2001 2005 2006 2007 2008 2009
1. Инвестиции в ДМА –

общо в млн. лв.,
в т.ч. търговия и ремонт

%

5409,4 6694,3

880,4
13,2

13262,5

1888,4
14,2

17742,9

2588,1
14,6

21935,0

3290,3
15,0

29424,2

6828,3
23,2

21128,1

4665,4
22,1

2. Придобити ДМА – общо
в млн. лв.,

в т.ч. търговия и ремонт
%

4684,3 5969,6

803,7
13,5

11388,2

1650,9
14,5

15370,5

2226,2
14,5

17708,6

2556,3
14,4

22261,1

5832,5
26,2

16738,0

3833,3
22,9

3. Заети лица по ик. дейности–
общо в хил. бр.,

в т.ч. търговия и ремонт
%

3239,2

383,9
11,9

3214,7

397,5
12,4

3495,3

487,1
13,9

3612,0

507,7
14,2

3726,7

530,2
14,3

3825,3

546,9
14,3

.

.

.

7 Изчислено по Стат. справочник. С., НСИ, 2010, с. 107; 2008, с. 60, 116-120; 2007, с. 114-118;
2004, с. 106-110; 2001, с. 98-101 и Стат. годишник. С., НСИ, 2007, с. 94-95.

8 Статистически годишник. НСИ, С., 1991, с. 276-277 и Статистически справочник. НСИ, С., 2001,
с.153; 2007, с. 177-178; 2008, с. 179-180.

Видове обекти 1990 2000 2005 2006 2007 2008
Общо
верижни индекси

41 723
100

100 022
240

110 384
101

112 675
102

113 550
101

115 056
101

I. Магазини
верижни индекси
1. за хр. стоки
2. за нехр. стоки
3. смесени м-ни

34 423
100

150 97
15 206

4 120

98 192
286

45 947
52 245

–

106 564
101

45 888
60 676

–

10 8798
102

45 518
63 280

–

109 691
101

45 136
64 555

–

111 370
102

43 784
67 586

–
II. Будки, лавки, павилиони 7 300 . . . . .
III. Бензиностанции . 1 830 2 858 2 898 2 904 2 882
IV. Газостанции – – 962 979 955 804
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Броят на обектите за продажби на дребно нараства от 41 723 през 1990 г.
на 115 056 (в т.ч. 111 370 магазини) през 2008 г., или увеличение от 2,8 пъти, в
т.ч. на магазините – 3,2 пъти. Такова ускорено количествено увеличение на
търговските обекти не е имало през други периоди. В периода 2000 - 2008 г. от
общия брой магазини, тези за хранителни стоки намаляват от 47% на 39%, а за
нехранителни стоки се увеличават от 53% на 61%. Ще продължат да се разви-
ват и да бъдат конкурентноспособни главно големи и средни на големина обек-
ти към утвърдени големи търговски вериги и малки луксозни бутикови магази-
ни по главните и оживени улици на големите градове. Заетите лица в търговията
също нарастват и са 547 хил. броя през 2008 г., което е над 14% от общо заетите
лица в страната (3825,3 хил. бр.), при 12% през 2000 г. (253 хил. бр. от общо 2943
хил. бр.).

Подобри се цялостно мениджмънта на търговската дейност, особено в
големите търговски вериги и обекти под влияние на навлизане на световни
търговски вериги у нас и засилване на конкуренцията.

Оборотът в търговията (табл. 7) нарасна и се промени неговата структу-
ра. Оборотът от продажба на нехранителни стоки нараства по-бързо, отколкото
оборота от хранителни стоки. Освен това става ясно, че търговията на едро
заема много висок дял в общия оборот, макар, че този дял намалява и делът на
търговията на дребно нараства. Освен това, през 2009 г. намалява чувствител-
но оборотът в търговията – и общо, и в т.ч. в отделните й направления.

Таблица 7

Оборот в търговията в България9

Ако се сравнят приходите и разходите в сектор търговия и ремонт и състав-
ните му дейности, може да се направи преценка в значителна степен за иконо-
мическата ефективност на тези дейности (табл. 8 и 9).

В млн. лв. Структура в %Продукти
2000 2008 2009 2000 2008 2009

Сектор търговия – общо, в т.ч.: 22 617 89 373 72 614 100 100 100
1. Търг. на едро, вкл. търг.
посредничество 16 741 60 153 48 737 74,0 67,3 67,1

2. Търг. с автомобили, рез. части,
гор. и смаз. м-ли 2 537 7 830 4 601 11,2 8,8 6,3

3. Търг. на дребно и ремонт на
лични вещи и стоки за
домакинството

3 339 21 390 19 276 14,8 23,9 26,6

9 Статистически справочник. НСИ, С., 2010, с. 183; 2008, с. 181; 2007, с. 179; 2004, с. 184-185;
2001, с. 158-160; 2004, с. 186-187. Статистически годишник 2009, с. 359.
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Таблица 8

Основни икономически резултати в сектор търговия и ремонт10

Таблица 9

Икономически резултати в сектор търговия и ремонт
по икономически дейности за 2005 и 2008 г. в млн. лв.11

Данните от табл. 8 показват, че през периода 2005-2008 г. приходите от
търговска дейност ежегодно нарастват между 17 и 19%, а разходите нарастват
между 15 и 19%. Ефективността, като съотношение между приходите и разхо-
дите се колебае от 103 до 105 лв. приходи на 100 лв. разходи.

Данните от табл. 9 показват развитието на приходите и разходите в трите
основни съставни дейности на сектор търговия и ремонт. Най-изгодна е търго-
вията с автомобили, резервни части, горива и смазочни материали. Тук на 100
лв. разходи се осигуряват най-високи приходи. Над средната ефективност за
сектора е и търговията на дребно. Търговията на едро, вкл. търговското по-
средничество, има над средната за сектора ефективност, но тук и приходите и
разходите са най-големи и всеки процент ефективност включва голям обем
приходи. При това и в приходите и в разходите е включена покупната стойност
(балансова стойност) на продаваните стоки.

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
1. Приходи от дейността 54 888 65 532 76 600 91 118
     верижни индекси към предх. год. . 119,4 116,9 118,9
2. Разходи за дейността 53 288 63 173 72 864 86 863
     верижни индекси към предх. год. . 118,6 115,3 119,2

Ефективност на база приходи ( 100.
разходи
приходи ) 103,0 103,7 105,1 104,9

2005 г. 2008 г. 100.
разходи
приходи

Дейности Приходи от
дейността

Разходи за
дейността

Приходи от
дейността

Разходи за
дейността 2005 г. 2008 г.

Общо 54 888 53 288 91 118 86 863 103,0 104,9
1. Търг. на едро, вкл.
търг посредн. 39 599 38 591 60 941 58 337 102,6 104,5

2. Търг. с автомобили,
части, гор. и смаз. м-ли 6 755 6 474 7 995 7 502 104,3 106,6

3. Търг. на дребно и
ремонт на лични вещи и
стоки за дом-вото

8 534 8 223 22 182 21 024 103,8 105,5

1 0 Изчислено по статистически годишник, С., НСИ, 2009, с. 365-366; 2007, с. 369; 2006, с. 395-396.
1 1 Пак там
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Основните проблеми в развитието на търговията у нас могат да се
обобщят главно в следните насоки:

1. Силно издребняване и деконцентрация при обектите за продажби на
населението, особено през първото десетилетие на прехода. Откриха се много
на брой малки минимаркети и други малки магазини. Докато през 1990 г. сред-
ната площ на търговската зала на един магазин е 60 кв. м., което е малко, то
през 2000 г. намалява под 30 кв. м., което е крайно нерационално. През второто
десетилетие на прехода започна процес на концентрация, с по-ускорено разви-
тие на супермаркети, хипермаркети, молове, с което качествено се променя
МТБ на търговията, а това води до фалит и намаляване броя на част от малки-
те нецелесъобразни обекти.

2. Навлизане ускорено у нас на чуждестранни търговски вериги. Това се
отрази благоприятно на модернизиране и повишаване качеството на търговска-
та дейност у нас – нови формати, добри технологии, голямо стоково разнообра-
зие, повишаване културата на обслужване. В същото време печалбите от чуж-
дестранните вериги основно се изнасят в чужбина към фирмата майка и се
използват в чужбина, а в същото време много дребни търговски обекти у нас
фалират под влияние на изградените в съседство нови големи обекти. Може да
се помисли по-добре към предварителните изисквания пред чуждестранните
вериги – да инвестират у нас голяма част от получени у нас печалби. Същевре-
менно големите търговски вериги оказват силен натиск и диктат върху българ-
ските производители на потребителски стоки за ниски цени на доставките и
така изземват част от възможната им печалба, или преструктурират печалба-
та между производители, търговци на едро и търговци на дребно.

3. Националният капитал в търговията е малък и раздробен, което го пра-
ви недостатъчно конкурентноспособен. Същевременно перспективни са сред-
ните по големина, така наречени удобни магазини, главно за хранителни стоки,
което представлява поле за прилагане на националния търговски капитал. Тези
обекти могат да бъдат по-успешни, ако са уедрени в големи търговски вериги,
а не функционират като отделни самостоятелни търговци.

4. Търговията на едро, вкл. търговското посредничество, заема много висок
относителен дял в оборота общо на търговията в България – през последните 10
години между 74% през 2000 г. до 67% през 2009 г., което включва и потребителски
и индустриални стоки. Това означава, че участват много посредници и има много
препродажби в търговията на едро, което оскъпява стоките и които все още недо-
статъчната конкуренция не отстранява. Все пак, през последните години се наблю-
дава забавяне в темповете на развитие на търговията на едро и известно намале-
ние на относителния й дял в общия обем продажби в сектор търговия.

5. Заетите лица в търговията абсолютно и относително нарастват, но имат
под средното равнище на образование и заплати. Те имат нужда от по-висока
квалификация – по-високо образование, по-голям опит, по-голямо стимулиране,
по-гъвкава, вкл. почасова заетост, облекчаване условията на работа и други
грижи, с оглед по-висока производителност на труда и по-висока култура на
търговското обслужване.
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PRINCIPAL FACTORS AND ISSUES IN THE DEVELOPMENT
O F  T R A D E  I N  B U L G A R I A

Prof. Dr Ec. Sc. Nikolinka Salova

A b s t r a c t

In the study there are outlined the changes in the main economic factors for the
development of trade – GDP – both as a total and per capita, investment, consumption, earnings,
savings, import and export, debt, etc. There are revealed the main changes and issues in the
development of trade – investment, TFA, number of employed persons, number of retail outlets,
turnover, main economic outputs. The problems lie in the numerous micro outlets, the role of
the foreign chains in this country, in the existence of a great number of intermediaries in
wholesale trade, the insufficient education and low average salaries of the employed persons.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ
В БОЛГАРИИ

Проф. д-р эк. н. Николинка Сылова

Резюме

В исследовании рассматриваются изменения основных экономических факторов
развития торговли – БНП в целом и на душу населения, инвестиций, потребления, дохо-
дов, сбережений, импорта, экспорта, задолженности и пр. Внимание уделяется также и
основным изменениям и проблемам развития торговли – инвестициям, долговремен-
ным материальным активам, численности занятых, количеству объектов розничной сети,
обороту, основным экономическим результатам.

Проблемы следует также искать в многочисленных мелких объектах, в роли зару-
бежных сетей в стране, в наличии множества посредников в оптовой торговле, в недоста-
точном образовании и низкой заработной плате занятых лиц.


