
11
Статии

СТАТИИ

Econ Lit – L81

ОСНОВНИ ПРОМЕНИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗВИТИЕТО
НА ТЪРГОВИЯТА В БЪЛГАРИЯ В ГОДИНИТЕ НА ПРЕХОД

Проф. д-р ик.н. Николинка Сълова

Въведение

През годините на преход към пазарна икономика у нас след 1989 г. се
осъществи бурно развитие на търговията и преди всичко на частната търговия,
благодарение на приватизацията, реституцията и частната предприемаческа
инициатива. Увеличи се бързо и с високи темпове преди всичко броят на търгов-
ците и на търговските обекти, а също на заетите лица в търговията, въпреки, че
реализираният стокооборот на дребно намаля по съпоставими цени.

Цел на тази статия е да се изследват основните промени и проблеми в
развитието на търговията в България в годините на преход.

В съвременните условия се повиши ролята на търговията като важен от-
расъл на икономиката и като важна фаза на възпроизводствения процес, свързва-
ща производството и разпределението с потреблението, като важна функция на
всички стопански структури, изключително тясно свързана с финансово-кре-
дитната система и паричното обръщение, с личното потребление на население-
то. В структурата на брутната добавена стойност за страната, през 2013 г. ус-
лугите (вкл. и търговията) заемат 64%, при под 10% преди години.

1. Основни промени при развитието на търговията

Основните промени в развитието на търговията са свързани главно с бързо-
то количествено увеличение на ресурсите в нея – дълготрайни материални ак-
тиви (ДМА), заети лица, брой на търговските обекти за продажби на дребно
(табл. 1 и 2).

Инвестициите в ДМА и придобитите ДМА за страната нарастват и абсо-
лютно (до 2009 г.) и относително и от около 14% през 2000 г., достигат 21-24%
през 2008 - 2011 г., но през 2013 г. намаляват. Това е едно голямо увеличение на
този основен ресурс, свързан с материално-техническата база (МТБ), с обза-
веждането и оборудването на търговските обекти, с машините и съоръженията
в търговията. Основен израз на нарастването на ДМА е увеличението на броя
на обектите за продажби на дребно на населението.
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Таблица 1

Инвестиции за ДМА, придобити ДМА и заети лица1

Броят на обектите за продажби на дребно нараства от 41 723 през 1990 г.,
на 133 475 (в т.ч. 130 102 магазини) през 2010 г. или увеличение от 3,2 пъти, в
т.ч. магазините – 3,8 пъти, но през 2012 г. има намаление. Такова ускорено коли-
чествено увеличение на търговските обекти не е имало през други периоди. В
периода 2000 - 2012 г. магазините за хранителни стоки намаляват от 47 на 38%
от общия брой магазини, а за нехранителни стоки се увеличават от 53 на 62%.
Ще продължат да се развиват и да бъдат конкурентоспособни главно големи и
средни по големина обекти към утвърдени големи търговски вериги и малки
луксозни бутикови магазини по главните и оживени улици на големите градове.

Таблица 2

Брой обекти за продажби на дребно2

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г.
1. Инвестиции в ДМА –
общо в млн. лв.,
в т.ч. търговия и ремонт –
млн. лв.

%

5409,4

778,4

14,3

13 262,5

1 888,4

14,2

16 218,3

3 887,2

24,0

17 397,3

3 214,0

18,5
2. Придобити ДМА – общо
в млн. лв.,
в т.ч. търговия и ремонт –
млн. лв.

%

4684,3

.

11 388,2

1 650,9

14,5

15 552,6

3 287,1

21,1

13 780,1

2599,5

18,9
3. Заети лица по
икономически дейности –
общо в хил. бр.
в т.ч. търговия и ремонт –
хил. бр.

%

3239,2

383,9

11,9

3 495,3

479,8

13,7

3 550,7

548,9

15,5

2 934,9

.

.

1 Изчислено по Стат. справочник. София, НСИ, 2014, с. 41, 127, 175-177; 2013, с. 173-175; 2012, с.
188-191; 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; 2012, с. 103.

2 Статистически годишник. НСИ, С., 1991, с. 276-277 и Статистически справочник. НСИ, С., 2001,
с. 153; 2007, с. 177-178; 2008, с. 179-180; 2012, с. 195; 2014, с. 181.

Видове обекти 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г.
Общо
верижни индекси

41 723
100

100 022
240

110 384
101

133 475
107

129 148
95,3

І. Магазини
верижни индекси
1. за хран.стоки

34 423
100

15 097

98 192
286

45 947

106 564
101

45 888

130 102
108

48 877

125 909
95,2

47 248
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Броят на заетите лица в търговията също нараства и през 2010 г. е 549 хил.
броя, което е близо 16% от общия брой на заетите лица в страната (3551 хил.
бр.), при 12% през 2000 г.

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

Голямото увеличение на броя на търговските обекти у нас през годините
на преход към пазарна икономика не е в съответствие с тенденциите в развити-
ето им в Западна Европа. В страните в Западна Европа през последните над
двадесет години ежегодно намалява броят на търговските обекти, но в същото
време се увеличава размерът на търговската площ в кв. м. общо и съответно
се увеличава търговската площ средно на един обект. Това е резултат на уско-
рен и траен процес на уедряване и концентрация в търговската мрежа, изграж-
дат се преди всичко големи магазини и търговски центрове и комплекси. Този
процес е силно изразен и в САЩ.

В България до сега се осъществява обратен процес – нараства броят на
търговските обекти, но средната площ на един обект се задържа, тъй като се
устройват преди всичко дребни обекти. Този процес на издребняване и декон-
центрация в търговската мрежа у нас е временен и преходен. Той позволи в
търговията да навлязат много търговци със сравнително малка дейност, но,
както показват данните през 2012 г., обектите за първи път намаляват.

Търговията у нас е добра и сравнително достъпна област за предприема-
чество, тъй като търговските площи на 1000 жители и броят на заетите лица в
търговията на 10 000 жители от населението са по-ниски, отколкото в страните
от Западна Европа. Или търговията и търговската мрежа у нас са все още
недостатъчно развити. Не случайно около 80-90 % от фирмите се занимават с
търговска дейност. Насищането с търговски обекти е недостатъчно, макар броят
им да се увеличава и конкуренцията да се засилва. В търговската дейност може
да се навлезе с по-малък капитал, той има по-бърза обръщаемост, поеманият
риск е сравнително по-приемлив и затова търговията е най-широко поле за час-
тната предприемаческа инициатива у нас. Но вече се прояви ясно основната
бъдеща тенденция – изграждане на големи търговски обекти, комплекси и
търговски центрове и уедряване на търговската мрежа, както е в икономически
по-развитите страни. С навлизането у нас на чуждестранни инвеститори този
процес се проявява по-осезателно.

На фона на увеличението на броя на магазините у нас след 1990 г. – общо
3,8 пъти, то в т.ч. магазините в частния сектор са увеличени над 32 пъти още до

2. за нехран. стоки
3. смесени магазини

15 206
4120

52 245
-

60 676
-

81 255
-

78 661

ІІ. Будки,лавки,
павилиони

7 300 . . . .

ІІІ. Бензиностанции . 1 830 2 858 2 766 2 684
ІV. Газостанции . . 962 607 555
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1999 г. и техният относителен дял се увеличава от 10% на 97% (вж. табл. 3).
Или процесът на приватизация в търговската мрежа на дребно е приключен.
Към частния сектор са включени и обектите на кооперативния сектор, които са
частна групова собственост. Много малко са останалите магазини все още об-
щинска собственост (около 3%).

Таблица 3

Участие на частния сектор в търговията
на дребно в България3 (в брой обекти)

Структурата на продажбите оказва влияние върху развитието на търгови-
ята и структурата на търговската мрежа на дребно (вж. табл. 4).

Таблица 4

Структура в % на продажбите на дребно в България,
в %, по цени на съответната година4

Видове обекти

1990 г. 1999 г.

общ брой

в т.ч. частен
сектор общ брой

в т.ч. частен
сектор

брой отн.дял
в % брой отн.дял

в %
І. Магазини 30 423 2 950 9,7 94 183 91 355 97,0

1. за хранителни
стоки 15 097 497 3,3 44 134 43 166 97,8

2. за нехранителни
стоки 15 206 778 5,1 50 049 48 189 96,3

3. смесени 4 120 62 1,5 - - -
ІІ. Будки, лавки,
павилиони 7 300 1 613 22,1 - - -

ІІІ. Бензиностанции . . 1 749 1 562 89,3

Видове
продажби 1986 г. 1991 г. 1995 г. 2000 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Общо 100 100 100 100 100 100 1000 100
1. хранителни
стоки
2. нехранителни
стоки

37,0

63,0

47,3

52,7

39,0

61,0

35,4

64,6

32,5

67,5

33,6

66,4

33,3

66,7

33,8

66,2

3 Статистически справочник. С., НСИ, 2001, с. 153-154; Статистически годишник, С., НСИ, 1991,
с. 276-277.

4 Статистически справочник, С., НСИ, 2014, с. 185; 2001, с. 155; Статистически годишник, С.,
НСИ, 1996 и 1991, с. 275-278.
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Данните от таблица 4 показват, че продажбите на хранителни стоки  зае-
мат голям дял (между 33 и 47 %) в общия размер на продажбите на дребно в
годините на преход, което е израз на ниско жизнено равнище, незадоволителни
реални доходи и недостатъчно потребление. В същата насока са и данните за
структурата на общия доход на домакинствата по групи разходи. В общия раз-
ход на домакинствата, през 1995 г. разходите за храна заемат 46%, през 1997 г.
– 54%, през 2000 г. – 44%, през 2010 – 37,2, през 2013 г. – 33,2%.5

Високият относителен дял на разходите за храна и на продажбите на хра-
нителни стоки не е свързан с по-добро и здравословно хранене. Напротив, през
годините на преход към пазарна икономика, потреблението на основните храни-
телни продукти на човек от населението се влоши.

Развитието на търговията зависи в най-голяма степен от развитието на
продажбите.

Оборотът в търговията (табл. 5 и 6) нараства бързо и се промени неговата
структура. Както се разкри, оборотът от продажба на нехранителни стоки на-
раства по-бързо, отколкото оборота от хранителни стоки. Става ясно също, че
търговията на едро заема много висок дял в общия оборот.

Таблица 5

Оборот в търговията в България6

Показатели В млн.лв.
2000 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Сектор търговия – общо, в т.ч.: 22 617 89 373 76 772 80 625 88 941 94 530 98 593
1. Търговия на едро, вкл.
търговско посредничество 16 741 60 153 52 295 57 211 64 024 67 631 71 215

2.Търговия с автомобили,
резервни части, горивни и
смазочни материали

2 537 7 830 4 880 4 503 4 902 5 192 4 961

3. Търговия на дребно и
ремонт на лични вещи и стоки
за домакинство

3 339 21 390 19 597 18 911 20 015 21 707 22 417

5 Статистически справочник. НСИ, С., 2014, с. 105; 2001, с. 74. Приема се от ЮНЕСКО за признак
на бедност, ако разходите за храна са над 40% от общите разходи на домакинствата, а в страните
от Европейския съюз тези разходи заемат 15-20%.

6 Статистически справочник. НСИ, С., 2014, с. 185; 2012 , с. 199; 2010, с. 183; 2008; с. 181; 2007, с.
179; 2004, с. 184-185; 2001, с. 158-160 и 2004, с. 186-187. Статистически годишник. 2009, с. 359.
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Таблица 6

Структура на оборота в търговията в България7

Търговията на едро през 2000 г. заема 74% от общия оборот и през после-
дните 6 години до 2013 г. се колебае около 71-72%. Търговията на дребно пови-
шава своя дял в общия оборот на търговията от 14,8% през 2000 г. на 23% през
2010 - 2013 г. Търговията с автомобили и мотоциклети, техническо оборудване
и ремонт намалява чувствително своя дял в общия оборот – от 11,2% през 2000
г. на 5% през 2013 г. Промените в структурата на оборота показват, че с по-
ускорени темпове се увеличава оборотът в търговията на дребно и се намалява
оборотът от търговия с автомобили, резервни части, горивни и смазочни мате-
риали, но на фона на високия дял на търговията на едро.

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. 7 и 8).

Данните от таблица 7 показват, че през периода 2005-2012 г. приходите от
търговска дейност до 2008 г. ежегодно нарастват между 17% и 19%, през 2009
г. намаляват и след това до 2012 г. нарастват отново с 6% - 10%. В същото
време през периода 2005 - 2008 г. разходите за дейността нарастват между 15%
и 19%, през 2009 г. намаляват и след това до 2012 г. нарастват с 6% - 10%.
Ефективността, като съотношение между приходите и разходите (в %), се коле-
бае от 2000 г. до 2012 г. от 102 до 105 лв. приходи на 100 лв. разходи. Или има
колебания, но не са големи, като най-висока е ефективността преди прехода
(1989) и първата година на прехода (1990).

Показатели в %
2000 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Сектор търговия – общо, в т.ч.: 100 100 100 100 100 100 100
1. Търговия на едро, вкл.
търговско посредничество 74,0 67,3 68,1 71,0 72,0 71,5 72,2

2.Търговия с автомобили,
резервни части, горивни и
смазочни материали

11,2 8,8 6,4 5,6 5,5 5,5 5,0

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

14,8 23,9 25,5 23,4 22,5 23,0 22,8

7 Статистически годишник. 2009, с. 359.
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Таблица 7

Основни икономически резултати в сектор търговия
и ремонт8 (по тек.цени)

Данните от таблица 8 показват развитието на приходите, разходите и ефек-
тивността в трите основни съставни дейности на сектор търговия и ремонт –
търговия на едро, търговия с автомобили, части и горива и търговия на дребно.
До 2008 г. вкл., най-изгодна е търговията с автомобили, после търговията на
дребно и накрая търговията на едро. След това на първо място по ефективност
става търговията на едро – 2010 г., 2011 и 2012 г. Ефективността на търговията
с автомобили и на търговията на дребно значително се снижава през 2010 г.,
като през 2011 г. при търговията на дребно няма положителна ефективност и
разходите превишават приходите и през 2011 г. за целия сектор търговия и ре-
монт ефективността е най-ниска. През 2012 г. най-изгодна е търговията на едро.

Следователно, след 2008 г., в резултат на кризата, ефективността в целия
сектор търговия и ремонт се снижи чувствително и продължава и през 2012 г.
да е по-ниска от 2008 г., особено по-силно изразено в търговията на дребно.
Това е и в резултат на понижената покупателна способност на населението от

Години
Приходи от дейността Разходи за дейността

Ефективност –
приходи на 100 лв.

разходи в лв.

в млн. лв. верижни
индекси

в млн. лв. верижни
индекси

приходи. 100
разходи

1989 1 504 . 1 379 . 109,1

1990 1 668 110,9 1 525 110,6 109,4

2000 26 813 137,7 26 289 138,4 102,0

2005 54 888 120,2 53 288 119,5 103,0

2006 65 532 119,4 63 173 118,6 103,7

2007 76 600 116,9 72 864 115,3 105,1

2008 91 118 118,9 86 863 119,2 104,9

2009 77 602 85,2 75 892 87,4 102,3

2010 82 674 106,5 81 025 106,8 102,0

2011 90 957 110,0 89 319 110,2 101,8

2012 96 625 106,2 94 391 105,7 102,4

8 Изчислено по Статистически годишник. НСИ, С., 2013, с. 367; 2012, с. 371; 2009, с. 365-366;
2007, с. 395; 2006, с. 395; 1991, с. 294; 1992, с. 220.
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задържането и снижението на доходите на домакинствата – задържане или слабо
повишение на заплатите на заетите лица, увеличаване на безработицата, задъ-
ржане на пенсиите.

При търговията на едро през 2005 - 2008 г. ефективността е под средната
за сектора, а през 2010 - 2012 г. е над средната. Тук абсолютният размер на
приходите и на разходите е най-голям и всеки процент ефективност включва
голям обем приходи. При това и в приходите и в разходите е включена покупна-
та стойност (балансова стойност) на продаваните стоки.

2. Основни проблеми при развитие на търговията

Основните проблеми при развитието на търговията в България могат да
се обобщят главно в следните насоки:

Първо. На фона на голямото количествено увеличение на ресурсите и на
обектите има 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 магазин е 60 кв.м., което е малко, то през
2000 г. спада под 30 кв.м., което е крайно нерационално. През второто десети-
летие на прехода започна процес на концентрация с по-ускореното развитие на
супермаркети, хипермаркети, молове, с което качествено се променя МТБ на
търговията и което води до фалит и намаляване броя на част от малките неце-
лесъобразни обекти.

Подобри се външният вид на обектите – по-красиви и по-привлекателни
фасади, витрини, фирмени надписи, осветление, което да ги отличава от съсед-
ните сгради и да привлича погледа и вниманието.

Вътрешният вид на обектите още ще се модернизира – комфортна обста-
новка чрез повече въздух, светлина, привлекателно оцветяване осветление,
оборудване, блестящи, красиво подредени стоки, отлична хигиена, приветливи
висококултурни и с висока професионална подготовка работници, модерна тех-
ника и технология, бързо и културно обслужване, което създава задоволство и
настроение у купувачите и посетителите. Електронизацията и щрихкодирането
на стоките ще съпътстват цялостно търговската дейност, приложението на про-
гресивни форми на търговия, развитие на редица извънмагазинни форми на търго-
вия и особено на електронната търговия и др.

Броят на заетите лица в търговията ще продължи да нараства заедно с
нарастването на търговските площи, тъй като нашата страна изостава по търгов-
ски площи на 1000 жители и търговски работници на 10 000 жители от напредна-
лите страни. Изискванията към оборудването, квалификацията и резултатност-
та в работата на търговските работници ще нарастват. Ще нарастват бързо
изискванията на купувачите и посетителите към качеството на търговското
обслужване. Засилващата се конкуренция ще притиска мениджърите в търго-
вията да правят непрекъснати подобрения.

Второ. Ускорено навлизане у нас на чуждестранни търговски вериги. Това
се отрази благоприятно на модернизиране и повишаване качеството на търговс-
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ката дейност у нас – нови формати, добри технологии, голямо стоково разнооб-
разие, повишаване културата на обслужване. Но печалбите от чуждестранните
вериги основно се изнасят в чужбина към фирмата майка и се използват в чуж-
бина, а в същото време много дребни търговски обекти у нас фалират под вли-
яние на изградените в съседство нови големи обекти. Може да се помисли по-
добре към предварителните изисквания пред чуждестранните вериги – да ин-
вестират у нас голяма част от получените печалби. Същевременно големите
търговски вериги оказват силен натиск и диктат върху българските производи-
тели на потребителски стоки за ниски цени на доставките и плащане на редица
такси и така изземват част от възможната им печалба, или преструктурират
печалбата между производители, търговци на едро и търговци на дребно.

Трето. Националният капитал в търговията е малък и раздробен, което го
прави недостатъчно конкурентоспособен. 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.

Четвърто. Търговията на едро, вкл. търговското посредничество, заема
много висок относителен дял в оборота общо на търговията в България – през
последните 15 години е между 67 и 74%, което включва и потребителски и
индустриални стоки. Това означава, че участват много посредници и има много
препродажби в търговията на едро, което увеличава звенността и разходите
при стокодвижението. Това оскъпява стоките и не отстранява все още недо-
статъчната конкуренция.

Пето. Заетите лица в търговията абсолютно и относително нарастват и
за 10 години повишават своя дял от 12 на 16% от всички заети, но имат под
средното равнище образование и заплати. Те имат нужда от по-висока квали-
фикация – по-високо образование, по-голям опит, по-голямо стимулиране, по-
гъвкава, вкл. почасова заетост, облекчаване условията на работа и други грижи
и изисквания, с оглед по-висока производителност на труда и по-висока култура
на търговското обслужване.

Заключение

Следователно, при съвременните условия на преход към пазарна иконо-
мика в България, най-характерна особеност на търговията е нейното бурно раз-
витие, значително повишаване на относителния й дял в брутния вътрешен про-
дукт, голямо увеличение на броя на обектите за търговия на дребно, смяна на
формата на собственост и превръщането на търговията в преобладаващо час-
тна търговия (97% от броя на обектите за търговия на дребно). Тези процеси са
положителни; неблагоприятно е издребняването на търговската мрежа, но дос-
корошното преди всичко количествено увеличение на обектите, преминава вече
в качествено усъвършенстване, включително уедряване. Още от сега, обаче, е
ясно, че се полагат усилия за подобряване използването на търговските обекти,
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тъй като при нарастване броя на обектите около 3 пъти, броят на заетите лица
в търговията нараства 1,5 пъти. В развитието на търговията има и други поло-
жителни страни, които конкуренцията и силните икономически интереси осигу-
ряват – подобряване на външния и вътрешния вид на търговските обекти, заси-
лена реклама, по-добро формиране и управление на стоковия асортимент, по-
висока култура на търговското обслужване. Със засилване на конкуренцията
ще се увеличават тези и други положителни тенденции в развитието на търго-
вията. На фона на тези положителни страни в развитието на търговията, следва
да се има предвид (както вече се посочи), че развитието на търговията по
търговски площи в търговската мрежа на дребно на 1000 жители от население-
то изостава чувствително от постиженията в развитите западноевропейски стра-
ни. Следователно, с развитието на икономиката, доходите и потреблението на
населението, в бъдеще още по-ускорено ще се развива вътрешният пазар и търго-
вията.

ESSENTIAL  CHANGES  AND I SSUES  OF  THE  DEVELOPMENT

OF  TRADE  IN  BULGARIA  IN  THE  YEARS  OF  TRANSITION
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Abstract

In the light of the theory there is studied the development of trade in Bulgaria in the years
of transition to market economy after 1989 – the development of investments, TFA and the
persons employed, the number of retail outlets, the turnover in trade by volume and structure,
the receipts, costs and efficiency.
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