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ЗА ПРОЕКТА

Сектор „Търговия на дребно” е един от най-важните за европейската икономика.
Неговата значимост се определя не само от обемите реализирани приходи (оценени на
1,352,00 билиона евро или 11,8% от БВП на Европа), но също така и от факта, че ще
претърпи растеж в заетостта в близко бъдеще (Cedefop, „Нови умения за нови работни
места”, 2012).
Кризата, глобализацията, интернационализацията, силната конкуренция и масовата
персонализация представят големи предизвикателства, включващи както рискове, така
и възможности.

Секторен алианс на уменията ТЪРГОВИЯ ще предостави
нови решения от гледна точка на:

Разработване на секторни методи за предвиждане на нуждите от обучение „Нови
умения за бъдещите мениджъри в сектор търговия;
Създаване и осъществяване на специфични инициативи, които да стимулират
търговските МСП да инвестират в обучения;
Разработване на нов модел за обучение в рамките на стратегията за учене през
целия живот в сектор търговия, като се вземе под внимание съществуващите
пречки в микро и малките и средни предприятия;
Създаване на европейски учебен план, чрез който мениджърите на търговски
дружества да придобият съвременни предприемачески и управленски умения;
Разработване на гъвкави инструменти за валидиране, трансфер и признаване на
резултатите от ученето на база принципите на Европейската система за
трансфер на кредити в ПОО;
Създаване на учебно пособие за ново поколение мениджъри.

Повече информация: www.retail-alliance.eu

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните
виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата
се в нея информация.
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НОВИ УМЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИТЕ В СЕКТОР ТЪРГОВИЯ

Търговията на дребно в Европа търпи продължителни промени през последните 70
години. Те могат да се обобщят в три основни фази1:
Първата фаза настъпва веднага след Втората световна война и се характеризира с
изграждането на организационната и физическата структура на търговията на
дребно. Центровете в големите и малките градове в Цяла Европа са
реконструирани. В Западна Европа управленското развитие е повлияно от САЩ
(напр. навлизането на магазините на самообслужване)2;
Втората фаза е представена от развитието на общия пазар и последователно от все
повече и повече обединяващия се Европейски съюз. Освен това, нарастващото
значение на маркетинга заема своето място – създадени са първите хипермаркети;
Все още продължаващата трета фаза се характеризира с преструктуриране на
търговията на дребно с изплуващите нова роля и функции в сектора –
информационните и комуникационните технологии се развиват бързо и стават много
важни за търговията. Освен това секторът се повлиява от други приложения в
технологиите, от нови материали и от все по-нарастващата интернационализация.
1

Dawson, John, The evolution and future structure of retailing in Europe, 1999
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Retailing in the 21st century, Current and future trends, 2nd edition, 2010, p. 64

Основни проблеми и предизвикателства
Основните проблеми и предизвикателства пред търговията на дребно в Европа са:

Нарастващото влияние на глобализацията и интернационализацията, което води
до по-голяма конкуренция в световен мащаб. Търговците на дребно се
съревновават на множество пазари. За да бъдат в крак с глобализацията и
интернационализацията се изисква по-добро владеене на чужди езици,
познаването на законовите рамки и на международното частно и процесуално
право, напр. Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на
стоки, Регламент Брюксел 1, Регламент от Рим 1, както и по-доброто разбиране
на културните различия, както и различните търговски практики;
Развитието на търговията на дребно цели по-голяма персонализация и по-добра
адаптивност към поведението на клиентите. Употребата на информационните и
комуникационните технологии, както от клиентите, така и от търговците, бележи
необходимостта от повече знания в областта на маркетинга и на ИКТ. Освен това
се забелязва и нарастващо значение в промените в поведението –
потребителите отделят все по-голямо внимание на етичните норми, качеството,
безопасността, екологичните и здравословните характеристики при закупуването
на дадена стока, което определя нуждата от по-големи знания в тази посока;

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните
виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата
се в нея информация.
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Настоящото развитие на търговията на дребно в Европа изисква и по-висока гъвкавост
на труда, макар и да се характеризира като ниско платен сектор. Това води до по-малко
атрактивни трудови условия и вследствие на това – до по-слабо мотивирани
работници, по-ниско качество, неудовлетворени потребители и намаляващи продажби
и печалби. Пред тази пасивна трудова гъвкавост се явява предизвикателството на
понятието за „гъвкава сигурност” [ﬂexicurity], като активна и функционална трудова
гъвкавост.

Повече информация на:
New Skills for Future RETAIL Managers Analyses

В Алианс на уменията в сектор „Търговия” вземат участие
организации от шест европейски държави:

Европейски бизнес и иновационен център (CEEI)
гр. Албасете, Испания е регионален център, създаден през 1984
като сдружение с нестопанска цел. Той обединява интересите на
обществени и частни сектори и се основава на широк консенсус
между местните и регионалните структури за развитие. Основните
цели на фондацията са подпомагане създаването на нов бизнес и
развитието на местната икономика и иновациите, насърчаване
развитието на нови дейности във вече съществуващи предприятия
и съдействие на предприемачите при стартирането на нови
проекти.

Wisamar
– Лайпциг, Германия е образователен институт с нестопанска цел,
работещ в сферата на професионалното и културното образование
и образованието за възрастни. Wisamar е акредитиран от TÜV,
като доставчик на образователни услуги съобразно с принципите
AZAV (дейности по заетостта за Федералната агенция по заетост),
както и от Германския институт за образование за възрастни, като
център за развитие на компетенциите. Основни дейности: център
за развитие на компетенциите, разработване на проекти,
интеркултурно образование и европейска мобилност. Основни
цели на организацията са промоция на образованието и
толерантност между хора, култури и образователни системи.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните
виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата
се в нея информация.
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MPS
– Артиг-пре-Бордо, Франция е организация с нестопанска цел,
създадена през 1967 г. Дейността на организацията се
осъществява в две основни области: център за провеждане на
мероприятия, семинари, колоквиуми, срещи и организация за
обучение на възрастни: околна среда, анимация/спорт, ИКТ,
развитие на селските райони, подкрепа при създаване на
предприятия, чуждоезиково обучение, електронно обучение,
геронтология, професионално ориентиране.

Търговско-промишлена палата
– Добрич, България е най-голямата работодателска организация в
региона на Добрич, част от мрежата на Българска търговскопромишлена палата и контактна точка на Enterprise Europe
Network. Създадена като сдружение с нестопанска цел, ТПП
подкрепя и представлява интересите на своите членове и други
предприемачи в региона на местно, национално и международно
равнище. Мисия: повишаване на икономическия растеж и
просперитета на региона, стимулиране на международната
търговия и инвестиции, насърчаване на международния обмен,
осъществяване на връзка между бизнеса и образованието.

CIAPE
Италиански център за професионално обучение [CIAPE] е
доставчик на обучение за възрастни, който предлага качествени и
достъпни образователни системи. Основни дейности: обучение за
обучители, обучение за възрастни, електронно и м-обучение,
профил на професии, мобилност, европейски проекти. CIAPE е
международен координатор на Европейската мрежа за осигуряване
на качествено чиракуване, която обединява бизнес организации и
учебни центрове от 20 държави. Член е на CEDEFOP "Европейска
квалификационна рамка – трансфер на кредити в ПОО" и на
общности за осигуряване на качество в ПОО.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните
виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата
се в нея информация.
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European Masters of Skilled Crafts
(EUROMASC) е норвежка консултантска фирма с дългогодишен опит
и компетенции в международното сътрудничество с организации,
работещи в сферата на професионалното образование и обучение и
в управлението и мониторинга на проекти. Основна дейност:
европейски проекти по програма „Леонардо да Винчи” и „Учене през
целия живот”, мерки за мобилност между ПОО и съответните
икономически сектори, Европас и системи за прозрачност,
Европейска система за трансфер на кредити в ПОО и ЕКР; член на
екипа към ЕК за прилагане на Европейската система за трансфер на
кредити в ПОО, на Финансовия механизъм към ЕИП, на ЮНЕСКОЮНЕВОК и др.

Срещи и събития
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