АЛИАНС НА УМЕНИЯТА В СЕКТОР ТЪРГОВИЯ
РЕЗЮМЕ НА ПРОУЧВАНЕ

Outcomes of the desk

Алианс на уменията в сектор Търговия

Този документ е резюме на проучване за състоянието на търговията на
дребно в Европа, проведено в рамките на проекта. Той представя
информация

за

проекта

и

накратко

обобщава

резултатите

от

проучването. Целият доклад е публикуван на: http://retail-alliance.eu/.

Въведение
Търговията на едро и дребно заема голям дял в икономиката на
Европейския съюз, като генерира 11% от БВП. Освен това, в сектора
са концентрирани 29% от всички европейски фирми, както и 15% от
заетите лица. Макар и да е един от най-важните сектори в Европа,
търговията на дребно е изправена пред множество проблеми, като
напр.

дълговата

заплащане,

криза,

процеси

на

висока

безработица,

преструктуриране,

нисък

ръст

на

глобализация

и

интернационализация и др. Силното влияние на глобализацията и
индустриализацията

е

водещ

фактор

за

по-голяма

конкурентоспособност на търговските дружества на нарастващия
брой пазари, което от своя страна води до по-голяма конкуренция в
световен мащаб. Развитието на търговията на дребно е тясно
свързано с използването на персонализация, модерни маркетингови
технологии и по-добро адаптиране към промените в начина на живот
на

клиентите.

Масовата

употреба

на

информационните

и

комуникационни технологии (ИКТ) както от потребителите, така и от
фирмите, показва необходимостта от повече знания за ИКТ и
маркетинг.
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Освен това, развитието на сектор търговия цели и по-голяма
гъвкавост на работната сила, а в същото време се характеризира
като един от ниско платените сектори. Това води до по-малко
привлекателни условия на труд и съответно до по-слабо мотивирани
служители,

по-ниско

качество,

неудовлетворени

клиенти

и

намаляващи продажби и печалби. В резултат на това, доверието
между

потребителите

и

търговците

намалява.

Тези

предизвикателства налагат промяна в изискванията за придобиване
на квалификацията с цел да се улесни управлението на промяната.
Сектор търговия на дребно се характеризира малки по размер
предприятия,

като

най-голям

дял

имат

малките

и

микро

предприятията. В някои държави те съставляват ¾ от целия сектор
(напр. 82,9% в България, 82,1% в Италия, 71,5% в Испания). За
малките и микро предприятия е особено трудно да се изправят пред
тези предизвикателства, защото те не са системно фокусирани към
обучение.
Основни проблеми

Могат

да

се

идентифицират

следните

основни

проблеми

и

предизвикателства, които влияят на европейската търговия на
дребно:


Нарастващо

влияние

на

глобализацията

и

интернационализацията, които водят до по-голяма конкуренция в
глобален план. За да бъдат в крак с времето, търговците трябва
добре да владеят чужди езици, да познават законодателството и
международното частно и процесуално право, като например
Конвенцията за договорите за международна покупко-продажба
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на стоки,

Регламент на Съвета относно компетентността,

признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански
и търговски дела,

Регламент на Съвета относноприложимото

право към договорни задължения, както и по-добро разбиране на
културните различия и различията при търговските практики.


Развитието на търговията на дребно е насочено към по-голяма
персонализация и по-добро адаптиране към промените в начина
на живот на потребителите.
Масовата употреба на информационните и комуникационни
технологии (ИКТ) както от потребителите, така и от фирмите,
показва необходимостта от повече знания за ИКТ и маркетинг.
Освен това нараства значението на промените в начина на живо.
Клиентите обръщат все по-голямо внимание на етичността,
качеството, безопасността, екологичността и здравословните
характеристики
необходимо

на

стоките,

търговците

на

които

закупуват.

дребно

да

Ето

познават

защо

е

добре

предстоящото развитие в тази посока.


Настоящото развитие на сектор търговия цели и по-голяма
гъвкавост на работната сила, а в същото време се характеризира
като един от ниско платените сектори. Това води до по-малко
привлекателни условия на труд и съответно до по-слабо
мотивирани служители, по-ниско качество, неудовлетворени
клиенти и намаляващи продажби и печалби. Тази пасивна
трудова гъвкавост може да

се противопостави на идеята за

гъвкава сигурност, като октивна и функционална гъвкавост на
труда.
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Подходът

Проект „Retail” е разработен, за да подпомогне МСП от ЕС да
преодолеят

кризата.

Неговите

цели

са

да

се

предвиди

необходимостта от нови умения на мениджърите в търговията на
дребно (Retail), да се осъществят инициативи, които да увеличат
мотивацията на МСП да инвестират в обучения и в създаването на
нова програма за професионална квалификация на търговците на
дребно.
В началото на работата по проекта бе проведено проучване сред
МСП, за да се определят нуждите на МСП. То премина на три етапа.
Първоначално бяха определени общи насоки за работа, след това се
премина към събиране на нужната информация и проучване на
място.
Събиране на нужната информация
В началото беше направен задълбочен анализ на множество аспекти
на търговията на дребно на местно, национално и европейско
равнище, при което партньорите от Алианс на уменията в сектор
търговия събраха необходимите данни, за да се определят уменията
и компетенциите на мениджъра в търговията на дребно.
Набирането на тази информация имаше за цел да установи
актуалното състояние на сектора, както и развитието му през
последните 10 години. Списъкът с необходими данни бе на сочен към
икономическото състояние, състоянието на заетостта, покупателната
способност, демографските проблеми и данни за търговията на
дребно, като например брой МСП в сектора, брой заети лица, степен
на образование и добри практики.
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Набраните данни бяха фокусирани върху:


Местонахождение: информация за населението, икономическото
състояние, състоянието на пазара на труда, покупателната
способност, инфраструктурата, демографските особености и др. с
цел да се установят шансовете и рисковете за дребните
търговци, свързани с тяхната локация (местна и национална).



Данни за търговията на дребно: информация за видовете
търговия на дребно, асортимент от стоки, заетост и текучество на
персонала и др. с цел да се напряват изводи за ролята на
търговията на дребно и връзките й в сектор търговия и с
останалите сектори.



Човешки ресурси, образование и обучение: данни за състоянието
и за началното и продължаващото образование, с цел да се
събере

информация

за

подготовката

на

мениджърите

на

търговски обекти.


Маркетинг и мерки при икономическата криза: информация за
маркетинговите форми, за инвестираните средства и реакциите
при управлението на бизнеса в ситуация на промяна или криза.



Непосредствен

поглед

към

специфичните

национални

предизвикателства в сектора.
Посочените данни бяха събрани от всички партьори в Алианса чрез
попълването на два различни въпросника. Целта на първия
въпросник бе да се набере статистическа информация по държави за
населението, заетостта, търговията на дребно и образованието в
сектора.

Посредством втория въпросник бе набрана контактна

информация за водещи обсерватории и асоциации на местно,
национално и европейско равнище, като партньорите трябваше да
определят необходимите умения за мониторинг, реклама и учебни

5

This project has been funded with support from the European Commission under Lifelong Learning Programme,
Leonardo Da Vinci - Multilateral projects for Development of innovation. The content of this document reflects
the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein.

програми

за

продължаващо

професионално

обучение

и

самообучение в сектор търговия.
Първият доклад с резултатите от местните проучвания може да
откриете на сайта на проекта: http://retail-alliance.eu/.
След това търговците бяха помолени да споделят своето мнение,
нужди,

очаквания

и

опит

с

новаторски

методи

на

обучение.

Проучването премина през два етапа. През първия етап беше
разпространен въпросник относно гъвкавото управление, нуждата от
обучение и променяща се среда, както и идентифициране на основните
проблеми пред микро и малките предприятия при приспособяването им
към промените, към балансирането на гъвкавите възможности за
работа с осигуряване на сигурност при заетостта (гъвкава сигурност) и
управление

на

промените

в

поведението

на

клиентите

и

персонализиране на работата с клиенти.
Също така проучването целеше да определи както основните
основните пречки, така и стимулите, които ще помогнат на фирмите да
въведат иновативни методи на учене и новаторски предимства в
управлението. Беше създаден общ въпросник, който бе преведен на
езиците на партньорството: български, испански, италиански, немски,
норвежки и френски.Въпросникът се състоеше от 5 групи въпроси: 1)
Профил на бизнеса; 2) Променяща се среда; 3) Персонал; 4) Обучение;
5) Умения. Проучването бе проведено онлайн и чрез пряк контакт с
търговските дружества. Информация за него бе публикувана и в
бюлетина на проекта. Партньорите използваха и своите партньорски
мрежи, за да се постигне по-голям обхват от анкетирани търговци.
На втория етап се целеше по-широка дискусия с анкетираните и личен
подход. Всеки партньор проведе интервюта и срещи с търговците на
дребно.
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РЕЗУЛТАТИ

Резултатите от проучването са представени в следващите няколко
графики.
Фигура 7. Адаптивност към икономическата криза

Брой респонденти: 64

Тази графика показва реакциите на респондентите относно икономическата
криза.
Анкетираните са били запитани дали наблюдават промени в начина на живот
на своите клиенти и как реагират на наблюдаваните промени. Много от
участниците в проучването видяха все по-взискателни клиенти и реагираха
по различен начин.
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Основните реакции могат да бъдат обобщени както следва:

Проучването също така беше насочено към информация относно предвидено
във фирмите обучение. Малко повече от половината от участващите фирми
предоставят обучение на персонала (53,8%). Това обучение се провежда найвече за 1-4 служители (65,3%) в рамките на последните 12 месеца. Следва
обучение за 5-9 служители (14,3%) и за 10-14 служители (12,2%). Това в общи
линии съответства на размера на участващите фирми, които са главно МСП и
микро предприятия.
Предприятията, които не осигуряват обучение на персонала са попитани за
възможните причини. Те посочват различни причини, включително липса на
финансови ресурси, за да предоставят обучение на персонала, а също и
липса на достатъчно служители, за да продължат нормалните бизнес
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процеси или просто липса на достатъчно време. Някои от респондентите
управляват компанията сами.
Въпреки това, повечето от респондентите не осигуряват обучение на
служителите си, защото вярват, че не е необходимо. Около 12,7% виждат
персонала си като вече много добре обучен, така че не предоставят
допълнително обучение.

Обобщавайки резултатите от проучването, обучението във всички срокове и
честоти е средно представено като осъществяващо се по-малко от веднъж
годишно. Повечето предприятия предоставят обучение веднъж годишно, но с
продължителност обикновено повече от 1 ден. Тенденцията показва, че пониската честота на обучение има увеличение на продължителността. Целият
доклад е публикуван на: http://retail-alliance.eu/.
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Предимства на управлението на МСП, основано на гъвкавостта и
познанието
От една страна, изследванията показват, че за много работодатели в
търговията на дребно гъвкавостта е един от най-важните въпроси за
служителите. Приблизително 75% от анкетираните виждат гъвкавостта по
отношение на работното време като „много важна” или „важна”, други 50%
забелязват гъвкавостта по отношение на броя на работниците като „много
важна” или „важна”. Освен това работодателите виждат гъвкавостта като
една от основните характеристики на новите служители. Тази дерегулация
на пазара е в постоянно развитие.
Анализът на проучването показва, че много търговци на дребно се опитват
да оцелеят с минимизиране на разходите за техния бизнес.
От друга страна работодателите очакват все повече знания и умения от
служителите, както и готовност да продължат да се образоват все повече.
Събраните и анализирани очаквания на участниците по отношение на
характеристиките на бъдещите служители, както и бъдещото първоначално
и продължаващо обучение показват, че работодателите изискват:


по-добра интеграция в компанията;



повишаване на познанията в областта на ИКТ, социалните и нови
медии и онлайн инструменти;



по-добро разбиране на търговските процеси и общата верига на
доставки;



независимо и стратегическо мислене;



голям запас от допълнителни социални умения;



повече индивидуална отговорност.
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Според резултатите от проучването служителите трябва да бъдат много погъвкави и по-добре да се идентифицират с компанията, докато бъдат добре
обучени, готови да продължат да се образоват и да притежават повече
други умения.
Несъответствието

между

тези

две

тенденции

изглежда

очевидно.

Важността на гъвкавостта, обусловена от повишената глобализация, е
необходима, за да останат компаниите конкурентоспособни. Въпреки това,
гъвкавостта

причинява

неудовлетвореност

от

работата,

понижена

мотивация на служителите в сектора на търговията на дребно и създава
лош имидж на работните места в търговията на дребно.
Необходимата гъвкавост, от една страна, трябва да противодейства на
повишената сигурност на заетостта, от друга страна - да се създаде гъвкав
пазар „с човешки облик”. С цел да се гарантира по-голяма сигурност е
необходимо да се развият подходящи и ефективни умения и компетенции
във фирмите, реализирани благодарение на продължаващото обучение. По
този начин компаниите могат да постигнат: съществена гъвкавост на пазара
и в същото време по-мотивирани и квалифицирани служители.
Развитие на уменията
Фирмите опитват да се съревновават на повече и по-глобализирани пазари.
Фирмите за търговия на дребно, мениджърите и служителите трябва да
притежават необходимите умения и компетенции, за да се изправят пред
все по-силната конкуренция.
Както показват проучването и изследването на място, секторът на
търговията на дребно изисква вече все повече умения. Това изискване се
очаква да се увеличи в бъдеще. Както бе посочено

преди това,

притежаването и непрекъснатото развиване на подходящи умения не само
повишава

конкурентоспособността

на

компанията,

но

и

увеличава
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шансовете за заетост на работниците и следователно аспекта на
сигурността.
Правилният метод за развиване на умения е обучението. Първоначалното
професионално обучение и университетската диплома трябва да бъдат
адаптирани към новите изисквания за уменията от този вид обучение за
професионална подготовка – те не са гаранция за професионалната
кариера. Много повече е необходимо да се учи през целия живот, за да се
следят иновациите, всички видове разработки и съпътстващите изисквания
за умения. Подкрепено от повечето компании, обучението не трябва само
да се стреми към по-добро разбиране на ролята на служителите и задачите
в компанията, но и да осигурява по-добро разбиране на процесите и
организацията на фирмата, както и процедурите и политиките.
Повече от 70% от анкетираните в изследването на място видяха в
обучението основание за подобряване на уменията на служителите, а едва
една четвърт осигуряват обучение, тъй като се изисква от закона или
просто е

необходимо за нови служители, за да се гарантира, че те

разбират задачите си.
Изследването показва, че сред респондентите обучението на работното
място има най-голяма полза, последвано от обучение извън работното
място и дистанционно обучение. Повечето от фирмите разчитат на
вътрешни обучители, но голяма част сключват договори с външни.
Фирмите, използващи външни обучители, са работили с преподаватели
продавачи или специализирани организации за обучение. Битуващият
предразсъдък, че за обучение провеждано от външни организации, са
необходими много средства, все още се среща сред микро предприятията
и малките и средни предприятия.
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Външните обучаващи са или продавачи или са от търговски организации за
обучение. Търсенето на постоянно обучение за по-кратки интервали от
време е очевидно.
Само една трета от участващите в проучването дружества вярват във
важността на постоянното обучение. Въпреки това мнозинството от тези,
които смятат непрекъснатото обучение за важно, вижда все по-голяма
необходимост от обучение за по-кратки срокове, за да се справи с
промените и дори заявява, че обучението трябва да е по-интензивно,
фокусирайки се върху качеството на обучението.
Непрекъснатото

обучение

на

работното

място

се

разглежда

като

ефективна, сравнително евтина и гъвкава форма на обучение, която дава
възможност на служителите да развиват професионалните си умения.
Освен това им помага да разберат специфичната среда на компанията, да
гарантира по-висока идентификация, заедно с повишаване на мотивацията
за служителя. Висока работна ефективност може да бъде постигната чрез
гъвкавост и особеностите на фирмата, осигурена от това обучение.
Управление, основано на знания
Управлението на една компания има най-голямо влияние върху това дали
фирмата е успешна или не. Както се вижда, за търговските мениджъри е
важно при търсенето на служители те да имат набор от умения. Обучението
за мениджърите на търговски обекти е ключът за разработване на
необходимите умения за реагиране на бързо променящата се среда по
адекватен начин.
Особено сред МСП и микро предприятията е установен скептицизъм и
отхвърляне на инвестициите в обучението. Сред причините за тази позиция
често стои страхът на управителите на малки предприятия, че обучението е
твърде скъпо, както и липсата на подходящо време и ресурси.
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Бариери, срещани от фирмите
Много от интервюираните търговци на дребно не се опитват да въведат
иновативни методи на обучение ( именно половината от анкетираните).
Сред част от тях може да бъде намерено силно негативно отношение към
методите на обучение и като цяло към обучението. Значителна част смята,
че обучението е еднакво и заради това нови методи на обучение, не са
необходими. Също така може да се наблюдава и становището, че
обучението и/ или продължаващото обучение няма да промени нищо за
участниците.
Очевиден е и скептицизмът по отношение на разходите за въвеждане на
иновативни методи на обучение, качеството на такива методи и времето,
инвестирани в нови методи на обучение. Като заключение трябва да се
повиши осъзнаването

на значението на непрекъснатото обучение и

отвореността към нови иновативни подходи сред търговците на дребно,
ако

искат

да

останат

конкурентоспособни.

Другата

половина

от

анкетираните се опитва да създаде нови и иновативни методи на обучение.
Сред трудностите за въвеждането на иновативни методи за обучение могат
да бъдат идентифицирани следните:


скептицизъм към нови и иновативни модели за обучение;



слаб интерес като цяло;



възрастови разлики в рамките на фирмите;



липса на достатъчно време за информиране и правилна оценка на
този етап;



познания по отношение на иновативните методи на обучение;



финансови ресурси.

Идентифицирани стимули
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Когато са попитани кои стимули биха довели до въвеждането на иновативни
методи на обучение, проучването показва, че повечето участници биха
искали да имат финансова подкрепа, за да се справят. Мнозина считат
експертната консултация като основен стимул за въвеждане на методи за
иновативно обучение, а част от участниците ще разглеждат като стимул
наличните онлайн инструменти.
Някои от анкетираните заявяват, че основният стимул за тях би бил повече
възможности за работа в мрежа и обмен между компаниите на регионално,
национално и дори международно ниво.
Те виждат най-добри шансове за въвеждането на нови и иновативни
методи на обучение в мрежа и обмен в смисъл на сътрудничество,
партньорство

и

стажове,

за

да

получат

по-добра

представа

за

разнообразието в търговията на дребно, интернационализацията на
сектора и просто сравняване, комбиниране и обмен знания.
Очевидно е, че много от мениджърите в търговията на

дребно смятат

иновативните методи на обучение за твърде скъпи. Търсенето на
консултация за износ и налични онлайн инструменти показва, че за много
търговци на дребно това е нещо ново и се нуждаят от повече информация.
Необходимо е намирането на основните пречки пред иновативните методи
за обучение на търговските мениджъри, наред с липса на време, ресурси
като

цяло

и

финансови

иновативни

методи

в

подкрепа

на

децентрализирано, по-самостоятелно, независимо и ефективно обучение.
Иновативни методи за обучение
Друга цел на изследването е да определи най-иновативните методи на
обучение, които са най-подходящи за поддържане на децентрализирано, посамостоятелно, независимо и ефективно обучение за бъдещите мениджъри
на търговски обект.
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Въз основа на изследванията досега могат да бъдат идентифицирани
следните методи:
Изучаване на търсенето
Промените се въвеждат по-бързо, тенденциите се появяват и пазарът е в
постоянно движение, само класическите методи не могат да изостанат от
развитието на събитията. Изисква се персонализирано обучение с цел да
се идентифицира и предизвикателството на съществуващите обучителни
нужди, липсващите умения и пропуски в знанията. Това може да се
осъществи чрез обучение и/ или коучинг по искане, напр. чрез обучение на
работното място.
Е-обучение
Много университети и частни оператори предлагат голямо разнообразие от
квалифицирани курсове за дистанционно обучение. Освен това много онлайн
курсове и инструменти за електронно обучение са достъпни, обхващащи от
видео лекции до учебни единици

с окончателни изпити. Различните

доставчици също работят с уебинари или дори виртуални класни стаи или
условия за втори живот, поддържащи децентрализирано обучение.
М-обучение
M-обучение означава обучение, при което се използват преносими или
мобилни медии. Предлагане на предимството да се учи навсякъде, по всяко
време.
Много инструменти и курсове на електронното обучение вече са съвместими
с мобилните устройства. Предимството от използването на М-обучението е в
гъвкавостта и непринудеността на този вид метод на обучение. Времето може
да се използва по-ефективно за учене във всяка ситуация (например при
пътуване или при изчакване на летището...), докато обичайното необходимо
планиране (опаковане на документи или книги, намиране на компютър или
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интернет връзка...) не е необходимо. Недостатъкът на M-обучението е в
кратките периоди, в които е приложимо. Като резултат курсовете в Mобучението често трябва да включват кратки и не толкова сложни единици.
Заключение
Докладът показва, че обучението и актуализирането на знанията са основни
за МСП и микро предприятията, както и необходимостта да се управляват по
гъвкав и с интензивни знания начин за оцеляване. Важно е да се отдаде
правилното значение на образованието и на курсовете за обучение.
С

цел

подобряване

на

конкурентоспособността

на

предприятията

и

гарантиране на максимално положително въздействие на обучението, то
трябва да се фокусира върху развитието на пазара и придобиване на умения
по ефективен начин на базата на нуждите на компанията и подкрепено от
подходяща стратегия.
Днес вече съществуват ефективни методи за обучение. Въз основа на
заключенията от доклада и извършените изследвания, Алиансът на уменията
в сектор търговия допълнително ще проучи нуждите на сектора и ще развие
обучителни курсове за бъдещия мениджър на търговски обект.
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