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ПРОБЛЕМИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ
НА СЕКТОР ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРИЯ
Гл. ас. д-р Миглена Душкова
Въведение
През последните години в България настъпват интензивни промени в резултат на протичащите икономически, политически, социални и др. процеси. Те
създават редица благоприятни предпоставки за преструктуриране и модернизация на търговията. От друга страна, статистическата отчетност на основните икономически показатели, отразяващи състоянието на сектор търговия показват колебания. Това представлява проблем за бъдещото развитие на търговията и обективно обуславя необходимостта от системно изследване на икономическата активност на сектора с оглед на възможностите му за постигане на
по-високи икономически резултати и нарастваща ефективност.
Целта на тази статия е да се изследват някои тенденции и проблеми в
развитието на ефективността на сектор търговия в България, като се проследи
изменението на основните показатели за оценка на икономическата ефективност.
За постигане на целта е необходимо да се решат следните задачи:
1. Първо. Да се посочат и да се изясни приложението на основните показатели за икономически ефекти и ефективност на търговията.
2. Второ. Да се проследи изменението на основните икономически ефекти
и на тази база да се изчислят някои по-важни показатели за икономическа ефективност на сектор търговия в България.
3. Трето. Да се обобщят някои по-важни проблеми и насоки за повишаване
на икономическата ефективност на сектор търговия в България.
Обект на изследване е икономическият сектор G „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети”, който е определен съобразно НКИД 2008 в Р България1.
Предмет на изследване са проблемите, свързани с повишаване на икономическата ефективност.
1. Основни показатели за икономически ефект и ефективност
Проблемите, свързани с ефективността на търговията са предмет на изследване и привличат сериозен научен интерес от страна на наши автори. Цялостна система от показатели за оценка на икономическата ефективност в
1

До 2008 г. наименованието на сектор G е съобразно НКИД 2003 в Р България като „Търговия,
ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството“.
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българската икономическа литература за първи път разработва и апробира проф.
Сълова (Сълова, Н., 1978). Проблемите на ефективността намират място в научните трудове и на други автори (Ковачева и Стаменова, 1985).
В специализираната литература ефективността се разглежда като израз
на резултатността на търговската дейност от използването на ресурсите и разходите, и се проявява в две основни направления - икономическа и социална
(Сълова, Н. и В. Димитрова, 2002). Икономическата ефективност зависи от
основните икономически резултати, а социалната е насочена основно към купувачите и посетителите в търговските обекти (Сълова, Н., 2010) и е свързана с
условията за обслужване на потребителите, времето за покупки и др. социални
ефекти, които трудно могат да се измерят количествено (Димитрова и др., 2013).
Показателите за ефективност могат да се обобщят и в контекста на проблемите на икономиката на предприятието (Благоев и др., 2010).
Изучаването на ефективността изисква да се прави разграничение между
ефект и ефективност, тъй като по своята същност тези понятията са различни
икономически категории. Ефектът в търговията е резултатът от търговската дейност и обикновено се изразява в абсолютни показатели, а ефективността – чрез
изчисляване на относителни показатели (Сълова и др., 2011). Приети са следните
по-важни показатели за оценка на икономическия ефект от търговската дейност:
печалба; оборот; добавена стойност; брутен приход (Сълова и др., 2002).
Размерът на печалбата се приема като основен показател за определяне на
икономическия резултат от търговската дейност. Той е обобщаващ и се предпоставя от развитието на други показатели, тъй като печалбата отразява обема и структурата на продажбите, размера на брутните приходи и добавената стойност, разходите за обръщение на стоките, производителността на труда и др. Поради това
печалбата е приложим показател за икономически ефект, както на микро-, така и на
макро- равнище и се наблюдава от Националния статистически институт.
Определянето на печалбата се извършва в годишен аспект като разлика между
„общо приходи от дейността и общо разходи за дейността“ и заедно с тях се отразява в отчет за приходите и разходите, който е един от съставните части на годишния финансов отчет на предприятията2. За търговските предприятия печалбата е
основа за определяне на икономическата им ефективност, тъй като от нейния размер в голяма степен зависи потенциала за бъдещото развитие на предприятията.
Изследването на печалбата на макроравнище също има съществено значение и се обуславя предимно от гледна точка на данъчното облагане, тъй като
данъчната основа за определяне на корпоративния данък е данъчната печалба.
Така, че увеличаването на печалбата в търговския сектор води до повишаване
на фискалния ефект в държавата. Данъчната ставка на корпоративния данък в
България е 10 на сто3 и като най-ниска в Европейския съюз е благоприятна
предпоставка за навлизането на чуждестранни компании.
2
3

Закон за счетоводството. Обн. ДВ, бр.98, 16.11.2001, посл. изм. и доп. ДВ, бр.100, 19.11.2013, чл. 26.
ЗКПО: Закон за корпоративното подоходно облагане. Обн. в ДВ, бр. 105, 22.12.2006, посл. изм.
и доп. ДВ, бр. 1, 3.01.2014, чл. 18-20.
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Оборотът е друг показател за измерване на икономическия ефект или това
е размерът на продажбите без ДДС, но с включен акциз. Показателят е приложим за оценка на икономическата ефективност на микро- и макрониво и също
като печалбата се наблюдава от Националния статистически институт.
Значението на оборота като първи и непосредствен показател от извършването на търговска дейност от предприятията се наблюдава ежедневно, тъй като
оборотът формира приходи и осигурява реализация на печалба. За разлика от
печалбата, оборотът на търговските предприятия се отчита освен в годишен
аспект и ежемесечно, което позволява да се правят обобщения за по-кратни
периоди от време (месец и тримесечия). Подобно изследване на макрониво е
изключително важно, защото е основа за изготвянето на прогнози и дава информация за развитието на други показатели и зависимости в икономиката на страната. Например, печалба – данъци – държавен бюджет и др.
Значимостта на оборота се обуславя и от възможността чрез него да се
изчислява показателят пазарен дял на предприятията. От своя страна, това
предоставя информация за развитието на отделните търговски предприятия и
също може да се използва като база за разработване на прогнози, стратегии,
възможности за повишаване на конкурентоспособност и др. Въпреки това, следва
да се има предвид, че нарастващият оборот е фактор за нарастващи приходи и
печалба само тогава, когато приходите покриват разходите. Затова ефективността не зависи само от размера на реализирания оборот и показателят не може
да бъде основен при определяне на икономическата ефективност.
Добавената стойност е друг показател за икономически ефект, който изразява новосъздадената стойност. Получава се като от размера на брутните приходи се приспаднат разходите за материали, услуги, амортизации и др., т.е. добавената стойност на микрониво отразява вложения в материалното производство
труд, тъй като в него са включени разходите за труд (заплати, други възнаграждения, социални осигуровки, надбавки) и печалбата, ако предприятието има такава. От тази гледна точка добавена стойност в дадено предприятие е източник на
средства на фирмата и база за разпределение на възнагражденията на наетите
лица. Това, от друга страна, създава някои ограничения за използването на показателя за оценка на икономическата ефективност на предприятията, поради това,
че разпределението на дохода е приход за наетите лица, но за предприятията е
разход. Ето защо, добавената стойност има по-голямо значение на показател за
измерване на ефективността на микрониво в случаите, когато търговската дейност се осъществява от еднолични търговци, за които доходът и печалбата са
едно и също нещо. Ограниченията при приложението на добавената стойност
като показател за икономически ефект на микрониво се обуславят и от невъзможността предприятията да определят създадения в тях реален размер.
За националната икономика добавената стойност е основен показател за
оценка на икономическата ефективност, тъй като се използва при изчисляването на БВП по производствения метод и измерва приноса на отделните икономически сектори в създаването на БВП чрез реализираната от тях добавена стойност. Поради това, добавената стойност като икономически показател е зна-
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чим и приложим най-вече на макрониво и се използва като основен показател
за определяне на производителността на целия сектор. Добавената стойност се
наблюдава от Националния статистически институт чрез специализирани методологични изследвания, които изискват определяне на произведената брутна
продукция в сектора, тъй като последната се използва като основа за изчисляване на брутната добавена стойност. Като показател произведената брутна
продукция дава информация за общия резултат от търговската дейност в сектора и зависи от обема на оборота, поради което нарастващият оборот е основен фактор за увеличаване на брутната продукция. Това, от своя страна, е основа за формиране на по-висока брутна добавена стойност, а от там и за осигуряване на по-голям дял на сектора при формиране на БВП на страната.
Брутният приход за търговските предприятия се определя като разлика между
нетния размер на приходите от продажби и отчетната стойност на продадените
стоки. В състава му се включва и размерът на оказаните търговски услуги, което
дава някои предимства на този показател спрямо оборота, въпреки, че последният го предпоставя. По тази причина брутният приход отчита по-добре от оборота
обема на извършваната търговска дейност и е подходящ показател за оценка на
ефективността на отделните търговски предприятия, както и за сравнения между
тях, независимо от структурата на техния оборот. Така брутният приход, наред
със значението на показател за определяне на икономически ефект, може да се
използва и като показател за измерване на социални ефекти.
Значимостта на брутния приход като икономически показател се обуславя
от това, че е основа за определяне на печалбата на предприятията, като неговият размер следва да покрие и всички направени разходи. Общите приходи се
наблюдават от Националния статистически институт и отчитат стойността на
всички приходи, поради което размерът им е по-висок от този на оборота.
В обобщение може да се каже, че показателите печалба, оборот, добавена стойност и брутен приход са основа за определяне на икономическата ефективност, както на микро, така и на макрониво. За предприятията първостепенно
значение имат оборотът и печалбата, докато за оценка на икономическия принос на сектора най-важен е показателят брутна добавена стойност.
Постигането на високи икономически ефекти и нарастваща ефективност е
все по-трудно достижимо. Поради това е необходимо да се търсят възможности за повишаване на икономическата ефективност не само на отделните предприятия, но и на целия сектор, тъй като неговото развитие обуславя благоприятно въздействие върху икономиката на страната и жизнения стандарт на населението (Данчев и Гроздева, 2010). Това обективно аргументира изследването на
основните икономически показатели на сектор търговия, които предоставят
информация за неговата ефективност.
2. Развитие на основните икономически показатели
на сектор търговия
В разработката са разгледани някои по-важни показатели за оценка на икономическата ефективност на сектор търговия в България за периода 2005-2012 г.

Източник: http://www.nsi.bg/bg/content/1484/сектор-g-„търговия-ремонт-и-техническо-обслужване-на-автомобили-имотоциклети-на-лични”;http://www.nsi.bg/bg/content/1611/сектор-g-„търговия-ремонт-на-автомобили-и-мотоциклети” (достъпен май, 2014)

Данни за броя на предприятията в сектор „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети”
в Р България през периода 2005-2012 г.
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При изследване на търговските предприятия, според броя на заетите лица,
се вижда, че по-голямата част от тях се развиват като микро предприятия (около 94%), а големите предприятия са под 1%. Това е израз на ниско равнище на
концентрация във вътрешната търговия.
От друга страна, чрез изчисляване на верижен индекс се вижда, че през
периода 2006 - 2008 г. средните и големите търговски предприятия се развиват
по-стабилно, в сравнение с микропредприятията. Основна причина за това е
присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. и интензивното навлизане на големи чуждестранни търговски компании у нас. Това е благоприятна тенденция, тъй като се формират предпоставки за развитие на икономически ефекти като оборот и печалба, но същите не могат да обусловят нарастваща ефективност, което е проблем. От 2009 г. броят на предприятията намалява под влияние на кризата (с изключение на микропредприятията), което показва неефективно използване на търговската инфраструктура и намаляваща
ефективност, въпреки протичащите процеси на модернизация в сектора.
Данните от таблица 2 показват, че броят на заетите лица в сектор „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети” нарастват от 479,8 хил. през 2005 г.
на 557,1 хил. през 2010 г., след което намалява. Тази тенденция е в резултат на
намаления общ брой на предприятията през 2009 г. и 2010 г., както е отбелязано
в таблица 1. В същото време се наблюдава повишаване на дела на заетите в
сектора, спрямо общия брой на заетите лица в икономиката на страната, като
от 13,7% през 2005 г. стигат до 15,3% през 2012 г. Това показва нарастващото
значение на сектор търговия. Все пак остава неблагоприятен фактът, че секторът бележи траен спад на заетите лица от 2009 г. до 2012 г., като значително
нараства броят на съкратените (близо 37 000 души).
Друга тенденция, която се наблюдава, е по-малкият предприемачески интерес в сферата на търговията, тъй като броят на собствениците на търговски
бизнес намалява. От близо 35% през 2005 г., делът на самонаетите спада на
25,9% през 2009 г., а след това се повишава с 2-3%, т.е. по-голямата част от
заетите лица (над 72%) са наети по трудови правоотношения. Това се дължи в
голяма степен на създаването на нови работни места от големите търговски
компании, навлезли в България и формирането на предпочитания сред трудоспособното население за получаване на работна заплата, вместо поемане на
риск като собственици на бизнес. Такива търговски вериги са Metro, Billa, Penny
Market, Lidl, Kaufland, Carrefour, OMV, SHELL, Mr. Brikolage, Praktiker и др.
Някои от чуждестранните търговски компании у нас се развиват на франчайзингов принцип, което освен, че създава нови работни места, дава по-големи
перспективи за развитие на частна инициатива сред трудоспособното население. Въпреки това, и особено под влияние на кризата след 2008 г., се наблюдава
все по-голямо ограничаване на реалните възможностите за местно развитие и
предприемачество в сферата на търговията.
Данните в таблица 3 показват, че през периода 2005 - 2012 г. брутната
продукция има потенциал за растеж, но с колебания през отделните години. В

Източник: Статистически годишник, НСИ, София, 2013, с. 103-105; 2012, с.105; 2011, с. 105; http://www.nsi.bg/bg/content/
3953/ национално-ниво (достъпен май, 2014).

Заети лица в сектор „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети”
в Р България през периода 2005-2012 г.
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Източник: Статистически годишник, НСИ, София, 2013, с. 148-149; 2012, с. 148-149; 2011, с. 148-149; 2010, 148-149.

Произведена продукция в сектор „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети”
в Р България през периода 2005-2012 г.

Таблица 3
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структурно отношение формирането на брутната продукция в по-голяма степен
се осигурява от стойността на междинното потребление, като през целия изследван период то формира над 50%. Това показва висок дял на стойността,
създадена от други икономически сектори и пренесена в сектор търговия.
Най-съществено е увеличаването на добавената стойност, която през периода 2005-2012 г. показва почти двоен ръст, но също с колебания през отделните години. Благоприятно е все пак, че след 2009 г. развитието на показателя
характеризира търговията като сектор, който успява да реализира нарастваща
добавена стойност в икономиката на страната. Това се дължи основно на увеличения обем на оборота, който е изследван в таблица 4.
Оборотът в сектор „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети” като
цяло нараства през изследвания период и през 2012 г. е 1,7 пъти повече спрямо
2005 г. Следва да се отбележи, че през 2009 г. е отчетен значителен спад. Найголям е спадът при търговията с автомобили, резервни части, горива и смазочни материали. Вижда се, че като цяло значението на този подсектор на търговията намалява при формирането на общия оборот.
Структурата на оборота показва, че търговията на едро заема най-висок дял в
общия оборот (над 70%), като този дял намалява през годините, за сметка на дела на
търговията на дребно, който нараства от 15-16% през 2005 г. на 22-23% през 2012 г.,
т.е. наблюдава се преструктуриране на оборота. Подобен процес показва нарастваща роля на търговията на дребно и по-висока степен на задоволеност на крайните
потребители, а това е предпоставка за реализиране на по-висок оборот и печалба.
От данните в таблица 5 се вижда, че приходите, разходите и печалбата се
развиват нестабилно. Изчисляването на верижни индекси през периода 2005 2012 г. показва, че приходите и разходите са най-високи през 2006 г. и 2008 г.,
което е в резултат на икономическия растеж на страната през този период, както и на разширяване влиянието на европейската търговията в България. През
2009 г. се наблюдава намаляване на приходите, разходите и печалбата, като
най-голямо е свиването на приходите в сектора. Основна причина за това е
влиянието на световната криза.
Данните от таблица 5 позволяват да се използва разходен подход при определяне на ефективността на сектор търговия. Изчисленията показват, че найефективно разходите са използвани през 2007 г. и 2008 г., след което ефективността им намалява. Това се дължи на по-високия темп на развитие на разходите,
спрямо приходите в сектора.
По отношение на печалбата се забелязва, че в абсолютна стойност същата е най-висока през 2008 г., но най-рентабилни са разходите през 2007 г. Това
показва, че след 2007 г. разходите в сектора се използват с намаляваща ефективност, което е неблагоприятно. В същото време размерът на разходите
продължава да нараства и въпреки отбелязания ръст на приходите през 2012 г.,
секторът е все още в застой. На практика ефективността на разходите през
2012 г. е на равнището от кризисните 2009 г. и 2010 г., което обективно обуславя
необходимостта от търсене на резерви в намаляване на размера на разходите в
целия сектор. Затрудненията за постигане на нарастваща ефективност и рента-

Източник: Статистически справочник, НСИ, София, 2013, с. 183; 2012, с. 199; 2011, с. 183; 2010, с. 183; 2008, с. 184; 2007, с. 182;
2006, с. 180; 2005, с. 176.
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* Включва нетните приходи от продажби и др. приходи от оперативна дейност.
** Включва разходите за суровини, материали и външни услуги, разходи за персонал, балансова стойност на финансовите активи и др. разходи
за оперативна дейност.

Източник: Статистически годишник, НСИ, София, 2013, с. 367; 2012, с. 371; 2010, с. 369; 2009, с. 365; 2008, с. 373; 2006, с. 369; 2005,
с. 395.
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билност се предпоставят и от ограничените възможности за увеличаване на
оборота и приходите, предвид продължаващото влияние на кризата.
Данните в таблица 6 позволяват да се използва ресурсният подход при
определяне на ефективността на сектор търговия. Поради това, че печалбата е
основен показател за оценка на икономическата ефективност на отделните
търговски предприятия, а добавената стойност е най-важна като показател за
икономически растеж на целия сектор, се използват като база за определяне на
ефективността и производителността на труда. Изследването на тези два показателя за ефективност е с първостепенно значение, тъй като са сред основните
фактори, формиращи възможности за реален икономически растеж.
Данните от таблица 6 показват, че през периода 2005 - 2012 г. ефективността
на труда се развива по-нестабилно, спрямо производителността. Това е в резултат на увеличаването на разходите, както е отбелязано в таблица 5, и потвърждава необходимостта от търсене на резерви за намаляването им в сектора.
Производителността нараства, което се дължи основно на увеличаване на
обема на работата в търговията. Въпреки това, производителността не е достатъчно висока, тъй като сравненията между реализираната брутна добавена
стойност средно на едно заето лице в сектор търговия, спрямо тази в целия
сектор на услугите показва по-ниски стойности. В същото време следва да се
отчете фактът, че данните в таблица 6 (последната колона) показват, че търговията осигурява немалък процент от добавената стойност, реализирана в целия
сектор на услугите, който е между 18% и 20%. Това, от една страна, показва
нарастващата икономическа роля на сектор търговия, но, от друга страна, има
проблеми във възможностите му да постигне по-високо равнище на производителност и ефективност, въпреки всички предимства на осъществения процес на
преструктуриране и модернизация на търговията в България.
3. Основни проблеми и насоки за повишаване
на икономическата ефективност на сектор търговия
Изменението на основните икономически показатели, свързани с икономическата ефективност на сектор търговия, дава основание да бъдат обобщени
следните по-важни проблеми.
Един от най-важните проблеми се състои в липсата на повече големи
търговски предприятия, които, като основни организационни звена в търговията, следва да осигуряват нарастващ по обем оборот и печалба, а, от друга
страна, заетост и доходи на населението. Въпреки увеличаващия се брой на
търговските предприятия, все още търговският бизнес е дребен, което само по
себе си показва ниско равнище на концентрация и затруднява постигането на
по-висока икономическа ефективност. Освен това, по-голямата част от големите търговски предприятия в България са чуждестранни, което означава, че
реализираната печалба от тях се разпределя извън границите на страната, а
това също ограничава възможностите за постигане на по-висока икономическа
ефективност на сектора.

Източник: Изчислено по Статистически годишник, НСИ, София, 2013, с. 149; 2012, с. 148; 2011, с.149; 2010, с. 149; * по
изследване на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/content/2251/производителност-на-труда-национално-ниво (достъпен юни, 2014 г.)

Ефективност и производителност в сектор „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети”
в Р България по текущи цени за периода 2005-2012 г.

Таблица 6

28
ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

Статии

29

В тази насока е целесъобразно сключването на повече международни франчайзингови договори за осъществяване на търговия у нас. Едно от най-важните
предимства на международния франчайзинг във връзка с ефективността е, че при
тази форма на търговия част от реализираната печалбата остава в страната, като
печалба за франчайзополучателя. По този начин могат да се постигнат повече
икономически ефекти, защото ще се стимулира частното предприемачество. Тук
особено важна е ролята на държавата, например, чрез данъчното законодателството, което определя най-нисък корпоративен данък в Европейския съюз. Това е предпоставка за експанзия на търговските вериги у нас, но, от друга страна, по бизнес
среда България продължава да губи позиция, според индекса „Условия за правене
на бизнес” в класацията Doing Business на Световната банка4. Това обуславя необходимостта от засилване на ролята на държавата за създаване на по-стабилни
условия за правене на бизнес и стимулиране на частното предприемачество.
Друга подходяща насока за повишаване на икономическата активност на сектора е предлагането на повече българска продукция в големите чуждестранни вериги чрез въвеждане на квота за българските стоки, като по този начин се стимулира местното производство. Предлагането на хранителни стоки със сезонно производство във веригите също може да се осигурява от местни производители. Така
освен стимулиране на икономиката се намаляват и транспортните разходи за внос
на стоки от чужбина, което е фактор за общо намаление на разходите в сектора.
По отношение на производителността в сектор търговия също има проблеми.
Изследвания на Института за пазарна икономика показват, че производителността
на труда в България е най-ниска в целия Европейски съюз и в контраст с нея –
бързият ръст на разходите за труд, обуславя ниско равнище на конкурентоспособност5, а от там и на ефективност. Това изисква да се търсят възможности за повишаване на квалификацията на заетите лица и по-голяма насоченост на инвестициите в съвременна технология, която да позволява повишаване на производителността на труда, както и на всички останали икономически и социални ефекти, които
могат да бъдат постигнати от използването на труда в търговската дейност. В тази
насока следва да се засили ролята на образованието, като ключов фактор за нарастващ икономически ефект чрез профилиране на обучението в средните училища.
Това е особено важно, предвид намаляването на интереса към частното предприемачество в търговията, т.е. секторът все повече ще се развива като един от основните работодатели в страната, в отговор на което ще нараства ролята на придобитата специализация в средното образование и подготовката на кадри съобразно
необходимостта от наемането на търговски работници. Във връзка с повишаване
на производителността и ефективността на труда на наетите лица е подходящо да
се развиват възможностите на съвременните форми за стимулиране на труда и
прилагането им, с оглед повишаване на оборота и печалбата.
По отношение на приходите в сектор търговия може да се каже, че като
цяло нарастват, в резултат на увеличения обем на оборота, както в търговията
4
5

World Bank Group http://www.doingbusiness.org/rankings (достъпен ноември 2014).
И.П.И. < http://ime.bg/>(достъпен ноември 2014).
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на дребно, така и в търговията на едро. Наблюдаваният ръст се дължи основно
на разширяване на пазарното присъствие на чуждестранни търговски вериги у
нас и изграждането на нови и съвременни търговски обекти като молове, търговски центрове, супермаркети, хипермаркети и др. Това е свързано и с въвеждането на редица новости в осъществяване на организацията и технологията на
търговската дейност, което е силна страна в развитието на търговията като
цяло. Така се предпоставят възможности за разширяване на конкурентните предимства в целия сектор, а от там и за повишаване на ефективността.
Проблем, обаче, е високият дял на разходите в сектора, което затруднява
постигането на по-висока нарастваща ефективност. Освен това, следва да се
има предвид и участието на много посредници в търговията на едро, за което е
показателно значително по-високият й относителен дял в общия оборот на търговията. Това като резултат води до оскъпяване на крайната цена на стоките и
услугите. Решаването на проблемите в тази насока (намаляване на звенността) може да се търси в по-рационално използване на каналите за дистрибуция и
намаляване на логистичните разходи. За тази цел следва по-ускорено да се
използват специализираните информационни системи за управление и контрол в
търговската дейност, осигуряващи съкращаване не само на разходите, но на
времето за осъществяване на търговския цикъл.
Заключение
На базата на представения анализ в разработката може да се обобщи, че
основен проблем в развитието на икономическата ефективност на сектор търговия е високият размер на разходите. Причините за това се обуславят от различни обстоятелства, които са силно повлияни от нестабилната икономическа обстановка в страната. Във връзка с това, като основна заплаха пред развитието
на сектора е кризата, а като най-слаба страна е фактът, че България стои на
последните места в международните класации за икономически растеж. Найважно за повишаване на икономическата ефективност е използването на всички възможностите за увеличаване на добавената стойност. Затова следва да
се търсят насоки за разширяване и развитие на сектор търговия като икономическа структура, която успява да реализира нарастваща добавена стойност.
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ISSUES OF THE ECONOMIC EFFICIENCY
OF SECTOR TRADE IN BULGARIA
Chief Assist. Prof. Dr Miglena Dushkova
Abstract
The present article clarifies the main indicators of economic effects of trade which are
used as the basis for the calculation of economic efficiency. There is conducted a study of the
more important economic effects such as turnover, profit, added value and gross output of
sector trade during the period 2005-2012. There are also studied indicators like number of
commercial enterprises and number of persons employed, through which there is revealed
important information on the state of economic efficiency of sector trade in Bulgaria. On this
basis the work provides the opportunity to track changes in the development of the main
economic effects of sector trade and to reveal the more important issues of its economic
efficiency.
Keywords: trade, effect, economic efficiency, turnover, profit, added value, gross income,
gross output.

