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РЕГЛАМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Мястото на ЕС в световната търговия
Търговията винаги е имала важно значение за ЕС. Улесняването й е една от
причините за съществуването на Европейския съюз − страните в него се
възползват от премахването на бариерите пред бизнеса, но също така
насърчават възможностите за взаимно изгоден обмен с други части на света.
През 2020 държавите в ЕС са генерирали 15,6% от световния износ и 13,9%
от световния внос. Това поставя ЕС сред най-големите партньори в
световната търговия наред с Китай и САЩ.
Износът и вносът на ЕС
Последователната търговска политика на ЕС носи много предимства на
европейския бизнес. Търговските споразумения отварят вратите на чужди
пазари за европейските фирми и уеднаквяват условията на конкуренция на
европейския пазар, като задължават чуждестранните производители да се
съобразяват с нормите на ЕС.
Европейският съюз в момента има около 130 търговски споразумения, които
са действащи, или са в процес на приемане или актуализиране.
Тези споразумения са не само възможност за намаляване на митата за
европейските стоки, но и начин за популяризиране на европейските
стандарти за качество и безопасност. Също така помагат за защитата на
определени наименования за произход (като шампанско или сирене рокфор),
с висока репутация за качество и традиции.
Европейският съюз използва споразуменията и за налагането на трудови или
екологични стандарти − например, чрез спиране на вноса на стоки, за
производството на които е използван детски труд.
През 2020 пандемията засегна силно вноса и износа, но тъй като спадът при
вноса бе по-голям, положителното търговско салдо се увеличи на 217 млрд.
евро спрямо 192 млрд. евро за 2019.
САЩ продължава да е най-големият пазар за европейския износ през 2020 г.
с дял от 18,3% от общия износ на ЕС. Следват Великобритания (14,4% от
общия износ на ЕС) и Китай (10,5%). През 2020 най-висок е вносът стоки от
Китай.

Търговията със страни извън ЕС е довела до създаването на милиони работни
места в Европа. Единният пазар също така стимулира търговските връзки в
рамките на ЕС.
По оценка на Европейската комисия около 36 млн. работни места са свързани
с износа. Една пета от работните места, свързани с износа, се намират в
друга страна от ЕС, различна от страната пряк износител.

РЕГЛАМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

На инфографиките са представени данни за износа, вноса и свързаните
работни места.

Технологичните иновации в търговията*

ИНОВАЦИИ

Въведената социална дистанция за предпазване на публичното здраве от
разпространението на COVID-19 даде допълнителен тласък на навлизането в
търговската практика на безконтактните системи на пазаруване.
Отдавнашната цел на търговците да премахнат опашките при плащане на
касите на магазините понастоящем придоби нови измерения, свързани със
защита на здравето и сигурността на клиентите. Данните от проведеното в
средата на 2021 проучване от Shekel Brainweigh Ltd. за въздействието на
пандемията върху потребителските навици показват значителни промени в
потребителските предпочитания – 87% от клиентите предпочитат да
пазаруват в магазини без каси (cashierless) или с осигурена възможност за
самообслужване на каса (self-checkout). И двете опции позволяват на
клиентите да приключат пазаруването в магазина, без да влизат в контакт с
касиери и без струпване (чакане) на касите, т.е. по удобен за тях и сигурен за
здравето им начин.
Пионер в развитието на системите за безкасово пазаруване е американската
компания за електронна търговия Amazon, която разработи собствена система
(Just Walk Out system) и я приложи на практика в новооткритите си магазини
за търговия с хранителни стоки Amazon Go. Клиентите влизат в магазина като
се регистрират с кредитната си карта или чрез сканиране на генериран QR
код от мобилното приложение Amazon Shopping App. Системата следи какви
стоки взема клиента от регала и ги добавя във виртуалната му кошница за
пазаруване. Когато приключи пазаруването, клиентът просто си излиза от
магазина, а неговата кредитна карта се задължава със стойността на стоките
във виртуалната му кошница. По електронен път клиентът получава касов
бон за направените покупки.

ИНОВАЦИИ

Системата на Amazon е универсално приложима и бързо се разпространява
и при други търговци. Наред с това, подобни технологии и системи се
разработват и внедряват и от други търговци. В началото на 2021 г. един от
големите търговци на дребно с хранителни стоки в САЩ „7-Еleven“
разработи и пусна първоначално в тестови режим за използване от
служителите си собствена система за безкасово пазаруване.

Възможността клиентите просто да се разхождат в магазина, като
същевременно покупките им се сканират автоматично и цената се дебитира
от клиентската им сметка, се обезпечава от прилагането на множество
съвременни технологии като системи за компютърно наблюдение и лицево
разпознаване, радиочестотна идентификация (RFID), IoT устройства и др.
По признание на експертите, в основата на функционирането на „умните“
магазини са същите технологии, които намират приложение при
конструирането на безпилотните автомобили.
Разширяването на използването на QR кодовете не само при плащане на
стоките в магазина, но и за получаване на пълна информация за стоките чрез
сканиране на QR кода от телефона на клиента, е другата възможност за
преминаване към изцяло безконтактни системи за пазаруване. По този начин
ще се ограничи необходимостта от физически допир на клиента със стоките в
магазина, като същевременно той ще разполага с пълна информация на
телефона си за техния произход, срок на годност и др.
*Под това заглавие в няколко поредни броя на бюлетина представяме съвременните технологични иновации в
търговията

Как големите търговски вериги
оценяват бизнес климата у нас?

КОНКУРЕНЦИЯ

В проведената през първата половина на 2021 г. анкета от Сдружението за
модерна търговия (СМТ), търговските вериги-членове на сдружението (Billa,
Kaufland, Lidl, T Market, Про Маркет, Фантастико, dm, Mr. Bricolage, Deichmann
и Хиполенд) поставят средна оценка 3.2 по скалата от 1 до 6 на бизнес климата
в страната.
Според големите търговски вериги стабилната макроикономическа рамка,
ниската инфлация, фиксираният валутен курс и членството на страната в
Европейския съюз и НАТО са сред положителните характеристики на бизнес
климата в България. Сред плюсовете са също така ниските нива на
корпоративния данък, отличното интернет покритие и развитата IT структура,
както и постепенното повишаване на покупателната способност на
населението.

Несигурната и непредвидима среда е най-същественият проблем на климата у
нас за търговския бизнес. Като пример за това в резултатите от анкетата се
посочва практиката да се налагат административни промени в движение, в
много кратки срокове, без дългосрочна перспектива и без оценка на
последствията върху бизнеса, с което управляващите натоварват търговците с
непредвидими и неоправдани разходи.

Най-ниската поставена оценка (само 1.7) е за работата на администрацията с
бизнеса. Налице е разнородна и противоречива интерпретация на законите и
подзаконовата уредба от страна на регионалните звена на различните
регулатори (БАБХ, КЗП, ГИТ и др.).

КОНКУРЕНЦИЯ

Качеството на законодателния процес получава средна оценка 2.7 в анкетата на
СМТ. Основните недостатъци са липсата на диалог и на реална предварителна
оценка на въздействието при приемане на важни нормативни актове. Като
примери за ниското качество на законодателния процес се посочват Наредба №
Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез
фискални устройства и последните промени в Закона за защита на
конкуренцията.

Ниската ефективност (бързина и справедливост) на правораздавателната
система в страната е друг проблем, възпрепятстващ търговския бизнес у нас.
Големите търговски вериги посочват бавното и противоречиво произнасяне по
сходни казуси като съществен недостатък, който създава несигурност и
непредвидимост за бизнеса.

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Работилница за шоколадови изделия ШОКО КООП
Повече от две години с творческо вдъхновение майсторите-шоколатиери в
работилницата ШОКО КООП експериментират с текстури, вкусове,
комбинация между шоколад, подправки и ядки, претворявайки какаовата
смес в ръчно изработени шоколадови изкушения - бонбони „асорти“, с различни форми и пълнеж, шоколади - бял, млечен, черен 54%, 72% или 96,5%,
шоколадови трюфели, медальони, чипс, бъркалки и други.
Най-новите предложения са ръчно изработени шоколадови бонбони и чипс,
поръсени с нежни листенца от роза „Дамасцена“ и френски макарони с
различни вкусове.
С помощта на продавач-консултант в рамките
на 2 часа по предварителна заявка и изпратена
снимка всеки може да зарадва своите близки и
приятели с уникален спомен – шоколадова
визитка или да създаде великолепен шоколад
по свой вкус.
Докато се случва шоколадовото вълшебство,
посетителите могат да наблюдават целия процес и
да се насладят в уютната обстановка на работилницата на чаша горещ шоколад или вино от
специалната селекция с марка КООП.
На място или онлайн на адрес www.chococoop.bg всеки може да направи
поръчка и шоколадовите изкушения да бъдат доставени до дома бързо,
лесно и удобно. А за специални поводи да избере или сам да аранжира
празнична подаръчна КООП кутия или кошница.
Може да посетите ШОКО КООП всеки делничен ден от 9:00 до 20:00, а в
събота от 10:00 до 17:00. Разгледайте и фейсбук страницата на магазина:
https://www.facebook.com/chococoop/,
както
и инстаграм
профила
https://www.instagram.com/choco_coop/.

КООП Великобритания - нова инициатива в
търговията
С цел намаляване разходите за електричество и опазване на околната среда,
КООП Великобритания инсталира пилотно в 10 магазина от веригата КООП
иновативна технология „Еко Блейд“, разработена от инженери на Формула 1.

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Принципът на действие е ефективно насочване на въздуха чрез монтиране на две
двойни релси в предната част на хладилните витрини, които действат като
невидима преграда, задържаща топлия въздух навън и студения вътре в
хладилната витрина.
Джема Лейси, Директор по устойчивост и комуникации в КООП Великобритания,
сподели: „Дългосрочната ни цел е 50% намаляване на вредните емисии в
търговските обекти „КООП“ до 2030. Предстои до края на годината внедряване
на технологията “Еко Блейд“ във всички магазини “КООП” във Великобритания,
което ще повиши с 25 % енергийната ефективност. Бъдещето на планета зависи
от всички нас…“

Като част от инициативата за ограничаване вредните емисии от парникови газове
вече са стартирали редица проекти - инсталиране на енергоспестяващо
осветление в обектите от веригата КООП, сензори за движение за ефективно
управление на осветлението в складовите помещения, инсталиране на врати за
хладилните витрини и монтиране на слънчеви фотоволтаични панели.

ТОП ПРОДУКТИ С МАРКА „КООП“

Чипс COOP,
160 г

Маслени
бисквити с
парченца
шоколад,
500 г

Главна дирекция
„Търговия, методология и единен кооперативен пазар“

тел: 02/926 64 42; coop_trade@cks.bg

