АЛИАНС НА УМЕНИЯТА В СЕКТОР ТЪРГОВИЯ
РЕЗЮМЕ НА ПРОУЧВАНЕ

Outcomes of the desk
research

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/.
Въведениe
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 криза,
висока

безработица,

нисък

ръст

на

заплащане,

процеси

на

преструктуриране, глобализация и интернационализация и др. Силното
влияние на глобализацията и индустриализацията е водещ фактор за поголяма 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 подобро 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. 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 послабо мотивирани служители, по-ниско качество, неудовлетворени клиенти и
намаляващи продажби и печалби.
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В резултат на това, доверието между потребителите и търговците
намалява. Тези предизвикателства налагат промяна в изискванията за
придобиване на квалификация с цел да се улесни управлението на
промяната.
Сектор търговия на дребно се характеризира с 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 предприятията 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
покупко-продажба

на

Конвенцията за договорите за международна
стоки,

Регламент

на

Съвета

относно

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

Регламент на Съвета относно

приложимото 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

2

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.

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 живот. Клиентите обръщат
все

по-голямо

внимание

на

етичността,

качеството,

безопасността, екологичността и здравословните характеристики
на стоките, които закупуват. Ето защо е необходимо търговците
на дребно да познават 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 нископлатените 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 активна и функционална гъвкавост на
труда.
Цел на проекта

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.
Целите на Алианс на уменията в сектор Търговия са:
 развитие на секторни методи за предвиждане на необходимостта
от умения;
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 проектиране и

изпълнение

на

конкретни

инициативи,

които

стимулират МСП да инвестират в обучение;
 развитие на нов модел на предоставяне на обучение в рамките на
обща стратегия за учене през целия живот за сектор търговия на
дребно, като се вземат предвид съществуващите прегради в МСП и
микро предприятията;
 създаване

на

европейски

учебни

програми

на

новата

професионална фигура на бъдещите мениджъри на търговски
обекти

(FURM),

притежаващи

по-съвременни

социални,

предприемачески и управленски умения;
 развитие на гъвкави механизми за валидиране, трансфер и
признаване на резултатите от обучението, чрез използване на
принципите на европейското професионално образование;
 предоставяне на сектора на информационно-формиращ наръчник
за бъдещия мениджър на търговски обект - със силно използване
на симулация и смесено обучение;
 пилотно обучение на мениджъри на търговски обекти;
 създаване на Европейска партньорска мрежа за развитие за
бъдещия мениджър на търговски обект.
Подход
Една от първите стъпки изисква по-задълбочен анализ на много аспекти в
сектора търговия на дребно. Партньорите на Алианса на уменията в сектор
търговия извършиха изследвания за събиране на данни, необходими за
определяне на уменията и компетенциите на бъдещия мениджър на
търговски обект.
Изследването имаше за цел събиране и сравняване на информацията на
местно, национално и европейско равнище и установяване актуалното
състояние на сектора, както и развитието му през последните 10 години.
Изследваните аспекти включваха икономическото състояние, състоянието
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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.
Набраните данни бяха фокусирани върху:
 местонахождението: 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 направят 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 партньори 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

събрана

контактна

информация

за

водещи
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обсерватории и асоциации на местно, национално и европейско равнище,
като партньорите трябваше да определят необходимите умения за
мониторинг, реклама и учебни програми за продължаващо професионално
обучение и самообучение в сектор търговия.
Друга цел на втория въпросник беше да разбере повече за наличните онлайн
курсове и други ефективни методи на обучение сред страните-партньори,
които подкрепят децентрализирано, по-самостоятелно и ефективно обучение.
С втория въпросник беше събрана и специфична информация относно
конкретните национални въпроси.

Целият доклад с резултатите от местните проучвания може да откриете на
сайта на проекта: http://retail-alliance.eu/.
Резултати
В първите базисни данни за участващите страни и националния сектор
търговия на дребно беше направено сравняване на актуалните цифри и
данни за последните десет години със средните в ЕС. Използваните
източници включват статистически данни, предоставени от националните и
европейските

институции,

търговските

сдружения

и

наблюдение

на

търговията като Евростат или Gfk Geomarketing.
Сравнявайки основната информация на партньорите за населението,
безработицата, покупателната способност и собствения дял, вливащи се в
търговията на дребно, бяха направени следните обобщения.
По-долу е представен подбор на докладваните резултати.
Процентът на населението в трудоспособна възраст в сравнение с общия
брой на населението показва тревожни цифри за някои от страните,
участващи в изследването. Докато Франция и България правят добро
впечатление с над 65% от населението в трудоспособна възраст, Норвегия
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също има повече от 60% в този диапазон, като в норвежкото изследване са
разгледани само хората в трудоспособна възраст между 20 и 66 години.

Германия има само около 52% население в трудоспособна възраст, а
Испания още по-малко – около 48%. Най-тревожно изглежда положението в
Италия – само 42% от хората са в този диапазон.
По отношение на нивото на безработицата Норвегия показва далеч найниската стойност - 3,3%, което е еквивалент на 91,000 души (31-ви март
2014). Официалните данни в Германия показват ниво на безработицата от
6,5% през декември 2014 година.
За Франция нивото на безработицата е 11,5% (януари 2014г.), за Италия –
12,7%, за България % (декември 2013). Испания показва изключително
високо ниво на безработица с 25,9% през 2014 г.
За хората, които са под 25-годишни, положението изглежда драматично с
показатели приблизително близки до 41,6% за Италия и 54,9% за Испания (в
Испания нивото на безработица сред 16 и 19-годишните е дори 75,5%).
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Общият оборот в търговията на дребно в Европа показва продължаваща
положителна тенденция нагоре. През 2012 г. търговците на дребно в ЕС-27
са генерирали приблизителен оборот на дребно от €2350,000 милиарда.
Страните,

претърпели

най-силно

икономическата

криза,

показват

противоположно развитие. Що се отнася до средното европейско ниво по
отношение на БВП на глава от населението, Норвегия, Германия, Франция,
Италия както и половината от регионите в Испания се оказват над средното
ниво. Другата половина от испанските региони и България са под средното
европейско ниво. Докато европейският оборот от търговията на дребно
продължава да се увеличава, размерът на БВП на глава от населението леко
намалява и продължава да показва трайна тенденция надолу (31,2% през
2012 г. в сравнение с 31,3% през 2011 г. сред държавите от ЕС-27).
Изследването завърши с подробна информация от участващите страни за
техния сектор на търговия на дребно. Това включва доминиращите видове
магазини, регистрирани фирми и националните виждания за развитието на
електронната търговия, както и основните търговци.

Водещи търговци на дребно в Германия през 2013
Пореден
Фирма
Оборот в
Брой
номер
млн. €
магазини
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Edeka

46,230

11,585

Rewe

36,200

10,850e

SchwarzGruppe
Aldi

30,905e

3,935

25,500

4,240

Metro Group

25,619e

944

Tengelmann

7,630*

3,459*

Amazon.de

7,700

online

Lekkerland

7,158

58,600

Otto.de

7,100

online

DMDrogeriemarkt

5,842

1,500e

*Данни от 2012
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Информацията за контакти относно наблюдения и търговски сдружения са
събрани в дълъг списък на основните международни, национални и
регионални сдружения и обсерватории.

Умения
За да се идентифицират необходимите умения за бъдещия мениджър на
търговски

обект,

се

изисква

първо

да

се

направи

преценка

на

съществуващите изисквания за умения в Европа. Затова партньорите
събират изискванията за умения от Испания, Франция, Италия, България,
Германия и Норвегия от различни източници, включително обявите за
работа, агенциите по заетостта и обсерватории, както и от образователния
сектор, включително учебни програми от начално професионално обучение и
продължаващо образование.
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Анализираните резултати от проучването на уменията може да бъде
обобщено по следния начин:

Фирмите и образователният сектор очакват следните компетенции и умения
от страна на търговските мениджъри:

Анализ на пазара и фирмите:
 анализ и тълкуване на предпочитанията на клиентите, пазарните
тенденции, дейностите на конкурентите и работните дневници;
 анализ на показатели като: продажби, запаси, разходи за
персонал);
 анализ на магазините и влиянието на района;
 представяне на преглед на вътрешните и външни условия на труд,
както и отчет за смисъла им в дадена организация;
 извършване на анализ на ситуацията;
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 представяне на отчет за най-важните компоненти в една модерна
информационна система за търговия;
 представяне на отчет за различните форми на качествени и
количествени пазарни проучвания и изследвания.
Маркетинг:
 познаване на принципите и методите за представяне, рекламиране
и продажба на продукти или услуги;
 определяне на стратегии и тактики на маркетинга, презентационни
умения;
 насърчаване на местния обект, създавайки партньорства с
общността, вестници, училища и т.н.
Обслужване на клиентите:
 познаване на принципите и процедурите за предоставяне на услуги
на клиентите;
 оценяване на нуждите на клиента;
 постигане на стандартите за качество и оценяване на
удовлетвореността на клиентите;
 разглеждане на жалби, коментари и въпроси на клиентите.
Закони и наредби:
 познаване на принципите на законите за защита на потребителите,
законите

за

договорите,

трудовото

законодателство

и

правилниците за европейски и международни търговски дейности,
законите, необходими за сектора на търговията на дребно като
цяло;
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 познаване на изискваните регламенти за качество, за здравословни
и безопасни условия на труд, както и за защита на околната среда,
контролиране на прилагането на регламентите;
 познаване на политиката и дейностите на търговския обект,
следвайки насоките на фирмата;
 проследяване на възможни промени на регламентите.
Управление на бизнеса и фирмата:
 познаване на принципите и методите на предприятието и неговото
управление, отнасящи се до стратегическото планиране;
 production methods, and coordination of people and resources,
 развитие и подобряване на плановете за действие за подобряване
на

рентабилността,

финансови

и

разпределение

материални

техники

на
за

човешките
контрол,

ресурси,

методи

на

производство и координация на хора и ресурси;
 оценяване на качеството на извършената работа в компанията
съгласно нормативните изисквания.
Производство и процес:
 познаване на общата верига на доставки, суровини,
производствени процеси, техники за контрол на качеството, за
контрол на разходите и на това, което е необходимо, за да се
максимизира производството и дистрибуцията на стоки и услуги;
 познаване на продуктите, продавани от компанията.
Логистика и складиране:
 познаване на произхода на материалите и субпродуктите;

12

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.

 познаване на принципите на обществените поръчки, проследяване
на потенциалните доставчици;
 осигуряване на адекватно съхраняване на стоки и ефективна
складова поддръжка;
 организиране на доставките и асортимента от стоки.

Икономика и счетоводство:
 познаване на принципите и практиките на счетоводството и
икономиката, финансовите пазари, банкирането и техниките за
анализ и представяне на финансови данни;
 изготвяне на бюджети и одобряване на бюджетните разходи,
определяне на цените и процентите на намаленията.
Управление на човешките ресурси и персонал:
 познаване на принципите и процедурите за набиране на персонал;
 познаване на принципите и процедурите за наемане на работа;
 познаване на принципите и процедурите за уволнение на
персонала;
 познаване на принципите на договорните отношения между
работодател и служители;
 организиране, наблюдение и контрол на работата, подбор,
обучение и възнаграждение на персонала;
 възлагане на задачи и делегиране на отговорности;
 разбиране на функцията на профсъюзи, отношенията и
преговорите със синдикатите;
 управление на информационните системи на служителите.

Чужди езици:
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 познаване на структурата и съдържанието на един чужд език или на
значението и произношението на думите, правилата за създаване
на съчинение и граматиката.
Социални умения:
 сътрудничество със служители и други мениджъри за проучване и
подобряване

на

процедурите,

производителността,

нови

инициативи, организиране на промоции;
 способност за работа в екип, мотивация, надеждност, точност и
чувство за отговорност, гъвкавост;
 творчество в оптимизирането на работните процеси;
 познаване на техники за водене на преговори, самоувереност;
 познаване на презентационни техники, комуникативни умения;
 познаване на принципите на деескалация на конфликти;
 емпатия.
ИКТ:
 познаване на основните неща относно актуалната софтуерна
система;
 способност да използват офис програми, както и счетоводни
програми;
 познаване на реалното развитие в областта на ИКТ;
 способност да използват онлайн инструменти.
Изброените по-горе компетенции и умения не служат като убедителен списък,
те са показател за необходими продължаващи изследвания.
Управление, основано на знания
Управлението на една компания има най-голямо влияние върху това дали
фирмата е успешна или не. Обучението за мениджърите на търговски
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обекти е ключът за разработване на необходимите умения за реагиране на
бързопроменящата 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 е страхът на управителите на малки предприятия, че обучението е
твърде скъпо, както и липсата на подходящо време и ресурси.
Поради това се налагат иновативни методи на обучение, които предоставят
по-самостоятелно и независимо 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.
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 на дистанционно обучение.



Освен това много онлайн курсове и инструменти за електронно
обучение са достъпни, обхващащи от видео лекции до учебни единици
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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 интернет връзка...) не е необходимо. Недостатъкът на
M-обучението е в кратките периоди, в които е приложимо. Като
резултат курсовете в M-обучението често трябва да включват кратки и
не толкова сложни единици.



Докладът

от

проучването

сравнява

основна

информация

за

положението на страните-партньори и специализирана информация за
сектора на търговията на дребно, посочва съществуващите изисквания
за умения и изрежда достъпна информация за търговски обсерватории
и асоциации в Европа. Следващата стъпка на партньорството е анкета
с търговците на дребно, за да се определят възможните изисквания за
умения за бъдещето. Фазата на изследвания ще доведе до европейска
рамка за качествата на бъдещия европейски мениджър на търговски
обект.
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