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Резюме
Обект на настоящото изследване са маркетинговите инвестиции в
производството и реализацията на биопродукти, а предмет - процесът на измерване на
маркетинговата ефективност на инвестициите. Целта на изследването е да се
анализират оценките на участниците в пазара на биопродукти с оглед предлагането на
приложим процес за определяне, измерване и оценка на маркетинговата ефективност
на фирмите.
За реализиране на поставената цел, са решени следните научноизследователски
задачи:
1. Систематизиране и анализ на методите за измерването и оценката на
резултатите от маркетинговите инвестиции в теоретичен план. Формулиране на
предложение за процес на изследване и определяне на маркетинговата ефективност на
инвестициите в биопродукти.
2. Изследване на пазара на биопродукти с цел дефиниране на основните типове
участници в него и съществуващите между тях взаимовръзки.
3. Изследване и анализ на причините, оказващи пряко влияние върху избора на
биопродукти, както и равнището на удовлетвореност от предлагането им.
4. Изследване на съществуващите практики за определяне и измерване на
резултата от маркетинговите инвестиции в биопродукти, прилагани от участниците на
българския пазар. Анализ на мненията на представители на участниците на пазара.
5. Създаване на концептуален модел на процеса за определяне на маркетинговата
ефективност на инвестициите в биопродукти.
На база на извършената изследователска работа и приложението на редица
подходи, методи и анализи са постигнати следните научни и научно-приложни
приноси:
1. Въз основа на направен литературен обзор е предложен обобщаващ критерий
за разграничаването на маркетинговите инвестиции от маркетинговите разходи.
2. Предложен е в теоретичен план начин за определяне на маркетингова
ефективност на инвестициите и е аргументирана необходимостта от приложението му
в практиката.
3. Предложен е авторски процес за оценяване на маркетинговата ефективност на
инвестициите на концептуално равнище.
4. Изследвани са потребителските очаквания и удовлетвореността от
предлагането на биопродукти на тестови пазар.
5. Предложен е концептуален модел за организацията на информационните
процеси, подсигуряващи управлението на маркетинговата ефективност в практиката на
фирмите.
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Abstract
The subject of this study is marketing investments in the production and sale of bio
products and the process of measuring the marketing efficiency of investments in bio products.
The purpose of the study is to analyze the evaluations of the participants in the market of
bio products in Bulgaria with a view to proposing an applicable process for determining,
measuring and evaluating the marketing efficiency of the companies.
Several research tasks are solved for achieving the purpose of the dissertation:
1. Description and analysis of the methods for measuring and evaluating the results of
marketing investments in theoretical terms. To formulate a proposal for a process of research
and determination of the marketing efficiency of investments in bio products.
2. Conducting research on the market of bio products in order to define the main types
of participants in it and the existing relationships between them.
3. Conducting research and analysis of the reasons that have a direct impact on the
choice of bio products, as well as determining the level of satisfaction with their supply.
4. Research of existing practices for determining and measuring the result of marketing
investments in bio products used by participants in the Bulgarian market. Analyzing the
opinions of consumers and companies.
5. Creating a conceptual model of the process for determining the marketing efficiency
of investments in bio products.
The following scientific and applicable contributions have been achieved on the basis
of the carried out research and the application of a number of approaches, methods and
analyzes:
1. Based on a literature review, a summary criterion for distinguishing marketing
investments from marketing costs is proposed.
2. A way to determine the marketing efficiency of investments is proposed in theoretical
terms and the need for its application in practice is argued.
3. An author's process for evaluating the marketing efficiency of investments is
proposed.
4. Consumer expectations and satisfaction with the supply of organic products on a test
market are described and analyzed.
5. A conceptual model for the organization of information processes, ensuring the
management of marketing efficiency in the practice of companies is proposed.
This monograph is based on a defended dissertation on 27.06.2014 at the University of
Economics Varna at a meeting of the Scientific Jury.
Keywords: Organic products, bio products, consumer satisfaction, marketing,
marketing efficiency, marketing investments, efficiency indicators, measurement of
marketing efficiency
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Увод
Въпросите, свързани с ефективността, са от ключово значение за всяка човешка
и в частност икономическа дейност. Ключови, защото са пряко обвързани с начина, по
който се използва (или не се използва) даден ресурс и се оценява резултата от
употребата му. От своя страна ресурсите, по условие ограничени, могат да бъдат
употребени по два начина – рационално или нерационално. Стремежът към
рационалната им употреба произтича от осъзнаването на две базисни условия –
ограничеността им (налични са в рамките на определен времеви лаг, до тяхното пълно
изчерпване) и възможността за максимизиране на резултата от включването им в
някаква дейност. При посочените условия се налага тезата, че колкото по-добре се
използва даден наличен ресурс, толкова по-дълго се отлага изчерпването му
(количествена страна) и толкова по-пълно той ще задоволява потребността, за
задоволяването на която се употребява (качествена страна). А разбирането за подобрата употреба на ресурсите минава през дефинирането и оценката на ефективността
като основен критерий за начина на тяхното използване.
В полето на маркетинга ефективността е категория, натоварена с немалко
значения и включваща се в различни конструкции. Конотациите, които поражда 1, могат
да бъдат търсени отново в посока на по-доброто използване на ограничените ресурси,
с които разполага фирмата или които са налични на даден пазар. От тази гледна точка
конструкцията “маркетингова ефективност на инвестициите” би следвало да се
разглежда едновременно като описваща процеса на инвестиране и като критерий за
измерване и оценка на това доколко добре или рационално стопанският субект използва
своите маркетингови ресурси, усилия, възможности или потенциал.
При дефиниране на конструкцията “маркетингова ефективност на
инвестициите” трябва да се вземат под внимание следните понятийни ограничения.
Първо, тук не се визират маркетинговите резултати (ефекти), които са следствие от
всички инвестиции на стопанския субект, а само от онази, които осигуряват ресурс за
обезпечаване на маркетинговите му действия (програми, стратегии, активи и изобщо
всичко, което формира маркетинговата му активност). Второ, в основите на тази
конструкция стои ефективността като присъща характеристика на маркетинговите
инвестиции – т.е. независимо от резултата, следствие от инвестирания ресурс,
рационалността на използване на инвестицията може да се определи чрез
ефективността. Или под маркетингова ефективност на инвестициите тук се
дефинира присъща тяхна характеристика, която показва как, доколко добре е бил
използван дадения ресурс, обезпечил маркетингова дейност и довел до създаване,
развитие или поддържане на маркетингов актив на стопанския субект.
Подобна постановка поставя редица въпроси, свързани с обособяването на
маркетинговите инвестиции като самостоятелен обект за измерване и оценка, тъй като
от позиция на различните научни дисциплини (и управленски подходи) не съществува
единно изразено мнение кои от отделяните от стопанските субекти ресурси могат да
бъдат класифицирани като маркетингови разходи и кои – като маркетингови
инвестиции. Което налага използването на интердисциплинарен подход при
решаването на този проблем.
Конотативното значение на думите е такова значение, което се получава при включването им в някаква
конструкция или контекст. То е допълнителното значение, породено в резултат на активирани
семантични връзки между думата (като знак) и фактори, определящи средата и на употреба. Виж напр.
http://glossematics.org/forum/pdfs/SONESSON_Denotation.pdf, последен достъп 20.02.2013 г.
1
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Вторият въпрос е свързан с начините, по които маркетинговата ефективност на
инвестициите може да бъде измерена, оценена и управлявана. Този въпрос е от
изключителна важност с оглед намиране на решения, свързани с максимизирането на
резултатите от маркетинговите активности на фирмите, което е част от актуалността на
избраната за разглеждане тук проблематика2.
Маркетинговата ефективност на инвестициите не би могла да се разглежда
самоцелно, тъй като тя не е само резултат от инвестиционния процес, а характеристика
и на самия процес (инвестирането на ресурс може да бъде ефективно или неефективно
в различна степен) и на резултата (онова, до което довежда инвестирането на ресурса е
измерител доколко инвестицията е ефективна или не).
С оглед на казаното дотук като обект на изследването са определени
маркетинговите инвестиции в производството и реализацията на биопродукти, а като
предмет на изследването – процесът на измерване на маркетинговата ефективност на
инвестициите – т.е. при така дефинираните обект и предмет фокусът на това изследване
е поставен върху маркетинговата ефективност на инвестициите в производството и
реализацията на биопродукти на българския пазар.
Изборът на тема е продиктуван от следните няколко обстоятелства:
Първо – в научната литература, а и в практиката, съществува нееднозначно
тълкуване на понятията “ефективност”, “ефикасност” и “рентабилност”. Тъй като те
описват различни характеристики на инвестиционния процес, измервани чрез
получените от него резултати, разграничаването им е от важно значение, още повече,
че съществува практика в отделни случаи да се използват като взаимозаменяеми, което
не е коректно.
Второ – в специализираната литература не съществува единно мнение кои от
средствата, заделяни за маркетингови дейности, могат да бъда определяни като разходи
и кои – като инвестиции. С оглед на планирането и отчитането им, това разграничение
е наложително. Още повече, че в тази посока съществува известно разминаване между
гледните точки на различните научни дисциплини и управленски подходи (напр. между
начините на определянето им в областта на финансите, счетоводството и маркетинга).
Т.е. добре би било, ако на базата на анализ на съществуващите гледни точки и позиции
се изведат общи характеристики и въз основа на тях се дефинират и предложат ясни
критерии за разграничаването на маркетингови разходи и инвестиции, както и да се
предложи последваща класификация на маркетинговите инвестиции.
Трето – определянето на ефективността като важна характеристика на
маркетинговите инвестиции и решенията за това дали дадена инвестиция да бъде
осъществена или не (както и дали да бъде или да не бъде предпочетена пред друга,
алтернативна инвестиция), е предпоставка за подобряване на маркетинговата активност
на стопанските субекти, а от там и като цяло на пазарните им позиции. Този въпрос
придобива изключителна важност при тенденция към намаляване на разполагаемите
ресурси на фирмите и респективно, при свиващи се пазари и маркетингови бюджети.
Или иначе казано – познаването на ефективността и начините за определянето й се
превръщат не само в необходимо условие за оцеляването на стопанските субекти при
Маркетинговата ефективност се радва на все по-нарастващ интерес в научните среди и сред
представителите на бизнеса, а определянето и управлението и попадат сред топ приоритетите в областта
на маркетинговата наука и практика през последните години. Виж напр. Faridyahyaie, Reza; Faryabi,
Mohammad; Bodaghi Khajeh Noubar, Hossein; Poslovna Izvrsnost/Business Excellence, 2012, v. 6, iss. 2, pp.
47-58; Марчевски, И. Проблеми при оценката на маркетинговата ефективност. Маркетингът – реалност
и проекции в бъдещето. Сборник с доклади от международна конференция. Наука и икономика. ИУ –
Варна, 2013г. с. 86-94
2
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негативни тенденции в развитието на пазара, но и в техни конкурентни предимства по
време на растеж.
Четвърто – изборът на обект на изследване е продиктуван от факта, че
българският пазар на биопродукти, макар и сравнително нов, се развива с
изключително бързи темпове, въпреки негативните тенденции на развитие на
българския пазар като цяло. Това е белег за все още съществуващ потенциал за растеж
и развитие, които могат да бъдат осигурени и максимизирани от правилно насочени
маркетингови усилия. С оглед на последното, изучаването на маркетинговата
ефективност на инвестициите в производството и реализацията на биопродукти е от
значение не само за предложителите на биопродукти, а и за потребителите (бързият
ръст е белег за наличието на все още неизползвани възможности, респективно
неудовлетворени потребности).
Пето – динамиката на пазара на биопродукти в България през последните години
и спецификата на биопродуктите дават възможност за използването на голям набор от
маркетингови инструменти, но и поставят определени ограничения, които изискват
пречупване на изучаването на ефективността през призмата на тази специфика.
Резултатите, до които би довело изследването на маркетинговата ефективност на
инвестициите в производството и реализацията на биопродукти в България, могат да
послужат, освен за подобряване на пазарните процеси, и за осигуряването на
необходимия инструментариум за изучаването и управляването на процесите на други
новозараждащи се пазари (в т.ч. и при пазарни ниши).
Шесто – биопродуктите са “гореща тема” не само за българския в частност, но
и за целия европейски пазар3. Нещо повече – в глобален план пазарът на биопродукти
продължава да се характеризира с непрекъснато увеличаване на произвежданите,
респективно реализирани количества биопродукти, както и на броя на участниците –
потребители и предложители – в него.
Тези обстоятелства, освен че обуславят избора на тема, определят и нейната
актуалност към настоящия момент. Още повече, че съществуващите изследвания на
пазара на биопродукти в България са изключително малко на брой и не се фокусират
върху маркетинговите инвестиции. Познаването на този проблем, обаче, е
предпоставка за развитието на целия пазар, за подобряване на пазарните позиции и
реализацията на продуктите на предложителите, а от там и за по-пълното
удовлетворяване на потребностите на потребителите.
Основната цел на настоящото изследване е да се анализират оценките на
участниците в обмена на биопродукти, свързани с маркетинговата ефективност на
инвестициите в производството и реализацията на биопродукти с оглед предлагането
на приложим процес за нейното определяне, измерване и оценка. Във връзка с това
могат да бъдат откроени следните по-важни задачи:
Първо – да се дефинира конструкцията “маркетингова ефективност на
инвестициите” и логически свързаните с нея понятия “ефективност”, “ефикасност” и
“рентабилност”, като се разграничат едно от друго в зависимост от тяхната специфика.
Това налага представянето на показателите за измерването и оценката им в теоретичен
план, както и предлагането на процес на концептуално равнище за изследване и
определяне на маркетинговата ефективност на инвестициите в биопродукти.
До края на м. Юни, 2013 г. сред европейските потребители се провежда организирано от ЕС проучване
на потребителските изисквания към биопродуктите, с оглед предприемане на мерки, стимулиращи
развитието на пазара на биопродукти в рамките на ЕС, което ще бъде отразено в нормативната база,
определяща производството и реализацията на биопродукти в страните от европейския съюз.
3
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Второ – да се изследва и представи пазара на биопродукти от маркетингова
гледна точка, като се определят основните участници в него и съществуващите между
тях взаимовръзки, на база на които да бъде изведена и спецификата на този пазар.
Трето – да се изследват потребителите от гледна точка на определяне на
причините, поради които избират биопродукти, както и на равнището им на
удовлетвореност от предлагането, на база на които да се очертаят проблемните области,
свързани с производството и реализацията на тези продукти на българския пазар към
момента на изследването. Изпълнението на тази задача е пряко свързано с
разработването на процес (на концептуално равнище) за определянето на
маркетинговата ефективност на инвестициите в биопродукти.
Четвърто – да бъдат изследвани предложителите на биопродукти от гледна
точка на техния профил и на съществуващите практики за определяне и измерване на
резултата от маркетинговите инвестиции в биопродукти с оглед адаптиране на
предложения процес. В рамките на изследването да се анализират и мненията им за
факторите, които обуславят потребителския избор и равнището на удовлетвореността
от предлагането.
Пето – да се съпоставят двете гледни точки с цел откриването на съществуващи
разминавания, които оказват влияние върху маркетинговата ефективност на
инвестициите в биопродукти на българския пазар с оглед формулиране на насоки за
нейното подобряване.
Шесто – чрез проведените емпирични изследвания и анализ да бъде апробиран
предложения процес за определяне на маркетинговата ефективност на инвестициите в
биопродукти и да бъдат установени отклоненията от него, както и обоснована
възможността той да бъде прилаган към други пазари или пазарни ниши.
Научните и практико-приложните проблеми при изследване на
маркетинговата ефективност на инвестициите са свързани с: (1) нееднозначното
тълкуване на категориите “маркетингови разходи” и “маркетингови инвестиции”, както
и наличието на различни и/или противоречащи си гледни точки при разграничаването
им (2) трудностите, свързани с разграничаването на конкретния резултат от дадена
маркетингова инвестиция от общия резултат на стопанските субекти, (3)
невъзможността на обичайно използваните финансови показатели да отразят целия
резултат от действието на маркетинговите инвестиции, както и инвестираните
нефинансови ресурси, (4) трудностите при приложението на най-често използваните
методи за определяне и управление на ефективността на равнище корпорация при
стопански субекти, разполагащи с ограничени ресурси и работещи на малки пазари или
в пазарни ниши (5) влиянието на субективните преценки на инвестиращите както при
избора на направления за инвестиране, така и при оценките за ефекта (и
удовлетвореността) от направената инвестиция, както и (6) липсата на релевантна
информация и заложени процеси в МИС на стопанските субекти, на база на които да
бъде определена маркетинговата ефективност на инвестициите им в производството и
реализацията на биопродукти в България.
Тъй като маркетинговата ефективност може да се разглежда на различни
равнища (в йерархичен порядък това са нивата на конкретната инвестиция, на
маркетинговите дейности и програми, на фирмата и на целия пазар), които трудно биха
могли да бъдат обхванати в рамките на едно единствено изследване и които, в
зависимост от спецификата си, изискват прилагането на различни изследователски
подходи и методи, е необходимо да бъдат поставени следните ограничения на
настоящото проучване:
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Маркетинговата ефективност на инвестициите в биопродукти да бъде
изследвана само на равнище оценки на предложители и потребители за резултата от
маркетинговите инвестиции, тъй като (1) това е в съзвучие с поставените
изследователски цели и задачи, (2) въз основа на анализа на един или няколко
стопански субекта би било невъзможно да се очертаят общите за пазара процеси и
тенденции, свързани с маркетинговата ефективност на инвестициите в производството
и реализацията на биопродукти в България.
С оглед спецификата на пазара, наличната информация и достъпа до
респондентите използването на дедуктивния метод в този конкретен случай е поподходящо от индуктивния4. Нещо повече – тогава, когато има оскъдна или липсваща
информация за изследвания проблем, са възможни две алтернативи – или проблемът да
не бъде изследван, или да се потърси непряк (алтернативен) начин за неговото
изследване. Тъй като още в рамките на формулативната програма се установява, че (1)
предложителите на биопродукти не използват дори и най-разпространените финансови
и маркетингови методи и показатели за определяне на ефективността на инвестициите,
въпреки че ги смятат за важни и (2) не са в състояние да открият и предоставят данни,
на база на които да бъде определен конкретния принос и/или резултат от
маркетинговите им инвестиции, тук е възприето анализът на маркетинговата
ефективност да бъде извършен на базата на субективните преценки на участниците в
обмена (предложители и потребители) и на базата на резултатите от това изследване да
бъде предложен приложим процес за анализ и оценка на МЕИ.
Въпреки, че обхватът на конструкцията “маркетингова ефективност на
инвестициите в производството и реализацията на биопродукти” обхваща много
широко поле от дейности, ефективността тук е разглеждана като свързана само с
крайния резултат от пазарната реализация на продуктите5. Формално погледнато
изглежда, че тази формулировка изисква анализирането на ефективността както на
производствения процес, така и на процеса по реализиране на биопродуктите. От
маркетингова гледна точка, обаче, тези две системи обхващат всички етапи от
генерирането на идеи за създаване на нов продукт до неговото реализиране на пазара и
не могат да бъдат разглеждани изолирано една от друга, тъй като са обединени в
рамките на един общ непрекъснат процес на взаимовръзки. Още повече, че обектът на
изследване включва не е цялата инвестиционна дейност на предложителите на
биопродукти, а само маркетинговите им инвестиции.
Заключенията относно потребителите на биопродукти са направени въз основа
на събрани данни от купувачите на биопродукти на територията на гр. Варна, тъй като
този регионален пазар в рамките на изследването се разглежда като тестови за
предлагането на биопродукти6. Анализът и изводите, свързани с предложителите на
биопродукти, са на база на отговорите, давани от респондентите в извадката
(неслучайна, по метода на отзовалите се).
В хода на изложението могат да бъдат формулирани и разгледани следните
изследователски теза и хипотези:
Теза: Съществуват предпоставки за повишаване на маркетинговата ефективност
на инвестициите в производството и реализацията на биопродукти в България чрез
обвързване на избора на направления за инвестиране с изследването на
Изборът на този метод е продиктуван от невъзможността на респондентите в извадката да осигурят
необходимата информация, свързана с проследяването и оценката на конкретния резултат от
извършваните от тях маркетингови инвестиции (Виж Приложение 5 и Глава трета, параграф 3.2.).
5
Тук под краен резултат се разглежда изменението на следените от инвестиращия показатели.
6
Причините това да бъде направено са посочени в Глава втора на настоящото изложение.
4
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потребителските очаквания и оценки, свързани с удовлетвореността от предлагането на
биопродукти;
Хипотеза 1: На лице са разминавания между оценките на потребителите и
предложителите, свързани с важността на факторите, определящи избора на
биопродукти;
Хипотеза 2: Демографските характеристики като пол, възраст, доход,
образование и брой деца в домакинството не оказват влияние върху потребителския
избор на биопродукти;
Хипотеза 3: Като цяло предложителите на биопродукти в България разполагат с
ограничени или не разполагат изобщо с маркетингови бюджети, и затова инвестират и
нефинансови ресурси за обезпечаване на маркетинговите си активности;
Хипотеза 4: Предложителите на биопродукти като цяло надценяват влиянието
на концепцията за устойчиво развитие върху потребителския избор;
Хипотеза 5: Предложителите и потребителите се разминават в предпочитанията
си за местата за реализация на биопродуктите (белег за неефективна реализация);
Хипотеза 6: Голяма част от предложителите срещат затруднения с определянето
на или изобщо не проследяват и не измерват маркетинговата ефективност на
инвестициите си в биопродукти.
В изследването на маркетинговата ефективност на инвестициите в биопродукти
са използвани традиционни научно-изследователски методи като мета-анализа,
историческия и сравнителния метод, индуктивния и дедуктивния метод, анализа на
несъответствията и контент анализа, статистически методи (корелационен,
регресионен, факторен и клъстерен анализ, статистическа проверка на хипотези, анализ
на едномерни и двумерни разпределения и др.).
За информационното осигуряване на изследването са използвани количествени
и качествени методи - тайно наблюдение, дълбочинно интервю, фокус група,
персонално структурирано интервю в точките на продажба (на база на неслучайна
целева извадка по метода на отзовалите се), онлайн анкета (на база цялата съвкупност
по метода на отзовалите се). В рамките на формулативната програма е събрана и
анализирана и вторична информация от предходни изследвания на пазара на
биопродукти в България, както и на пазари в ЕС и САЩ.
Изследването на маркетинговата ефективност на инвестициите в
производството и реализацията на биопродукти в България би могло да предостави
информация7, необходима за подобряването на маркетинговите активности на
предложителите на биопродукти като цяло и в частност на онези, които имат намерение
да се включат в бъдеще в този пазар, произвеждайки и предлагайки биопродукти.

В рамките на проведената он-лайн анкета сред предложителите над 80% от респондентите в извадката
(с обем 128 единици) са изявили желание да получат обработените и анализирани резултати след
приключване на проучването, тъй като го определят като необходимо и полезно за бъдещата им дейност.
7
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Глава първа
Теоретични основи на маркетинговата ефективност на инвестициите
1. Място и значене на инвестициите в маркетинга
Понятията, които се употребяват в повече от една научна система и/или
подсистема, изискват при дефинирането им да бъде приложен интердисциплинарен
подход, тъй като само по този начин би било възможно да бъдат разгледани в (1)
тяхната цялост и в (2) спецификата на значението и употребата им в рамките на
системата, в която са разглеждани. Това е необходимо условие, тъй като тези понятия
означават различни (дори и да са близки по значение и вид) обекти, явления, процеси
или взаимовръзки и често трансферът на значения от една система в друга не може да
бъде извършен механично. Още повече, че в областта на икономиката отделните
научни дисциплини разглеждат наблюдаваните явления, пречупени през призмата на
собствения си инструментариум и гледни точки. Това дава основание при
дефинирането на инвестициите и в частност на маркетинговите инвестиции да се
използва интердисциплинарния подход, съпоставящ гледните точки на икономикса,
финансите, счетоводството, правото и маркетинга.
1.1. Интердисциплинарен подход в дефинирането на инвестициите
В Речник на чуждите думи на българския език инвестицията се определя като
влагане на капитали в покупка на недвижим имот, на средства за производство или на
ценни книжа. Като второ значение на думата са посочени “самите вложени капитали”.
В научната литература съществуват голям брой определения и класификации на
инвестициите. Обикновено, при дефинирането на понятието, авторите се връщат към
неговия произход, който откриват в латинския израз in vestis, превеждан като “в дреха”
или “в облекло” (от латинското in – в и vestis – облекло)8. Фокусът в дефинирането на
понятието, извлечено от това семантично гнездо, попада върху превръщането на един
обект в друг; в случая на парите, които се трансформират в облекло. На второ равнище,
откъдето може да бъде извлечено и днешното основно значение на понятието от този
произход, смисълът на превръщането на пари в облекло е в пряка корелация с
промяната на обществения статус на субекта, който, “влагайки” пари в облекло,
придобива или утвърждава по този начин своята позиция в обществото, атрибут на
която е новата му дреха. Или с други думи генезисът на понятието инвестиции
трябва да се търси по линия на промяната на нещо в нещо друго, до която довежда
влагането на пари.
Повечето определения в научната литература описват инвестициите като процес
на промяна, настъпила в следствие влагане на ресурс. Фишър, Дорнбуш и Шмалензи
определят инвестициите като “прибавяне на част от текущото производство към
капиталовите активи – фабрики, машини и стоково-материални запаси”9. Ф. Мишкин,
формулирайки значението на думата инвестиции твърди, че “когато казват, че правят
инвестиции, хората обикновено имат предвид покупката на обикновени акции или
облигации, които са непременно свързани с новопроизведени стоки или услуги. Когато
обаче икономистите говорят за инвестиционни разходи, те имат предвид покупката на
Латинско-български речник. Планета 33. София 1999. с.739
Стенли Фишър, Дорнбруш, Р. и Шмалензи, Р. Икономика. Основи на микро и макро икономиката.
Отворено общество, София 1997 г. с. 789
8
9
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нови материални активи, като нови машини или жилища – покупки, които увеличават
съвкупното търсене”10. Други изследователи определят инвестирането като процес, в
който инвестиращият се разделя с парите си днес, за да получи повече пари в бъдеще11.
Според едно от определенията “инвестиция е всяко влагане на пари, свързано с
риск, с което се цели нарастване на капитала, осигуряване на допълнителни доходи и
други положителни ефекти за собственика”12. Прави впечатление, че в повечето
дефиниции инвестицията се обвързва с положителен (или отрицателен) финансов
резултат в някакъв бъдещ период при съответното равнище на риск. Финансовоинвестиционният речник, например, определя инвестициите като: “използване на
капитала с цел получаване на допълнителни средства, било чрез влагането им в доходни
дейности или предприятия, или чрез участието в рисков проект, насочен към
получаване на печалба. Понятието е свързано с това, че безопасността на вложената
сума е ключов фактор”13. Във Финансово–кредитен речник инвестициите се дефинират
като “съвкупност от разходи, реализирани под формата на дългосрочни вложения на
капитала в промишлеността, селското стопанство, транспорта, строителството и други
отрасли на икономиката”14, като тук резултативната величина не е ясно определена.
Други автори, обаче, разширяват обхвата на термина по отношение на неговия
резултат, като добавят и придобиването на активи, които могат да бъдат обърнати в
пари и да донесат печалба в бъдещ период. Според Н. Николова “…инвеститорът
очаква придобитият от него актив в бъдеще да генерира парични постъпления или да
спести някакви разходи и то в такъв размер, че в крайна сметка инвестицията да се
изплати с печалба. Т.е. всяка инвестиция се предприема заради очакваното нарастване
на богатството в бъдеще – заради очакваното увеличаване на началния капитал. …
следователно в някакъв текущ момент инвеститорите придобиват активи (форми на
съществуване на богатството или капитала), очаквайки изразходваните за тях пари да
се върнат след време с печалба”15. В други определения се прецизира търсения резултат
от инвестицията, като се добавя и търсенето на определена възвръщаемост, покриваща
основната сума и очакваната печалба (възвръщаемост), която е съобразена с отделните
разновидности на риска и условията, при които те се появяват.
Инвестициите често се определят и като инструмент за насочване на
спестяванията на икономическите агенти към активности, които имат процент на
рентабилност, равен или по-висок от пазарния лихвен процент16. Както се вижда
търсеният резултат от всяка една инвестиция, съгласно това определение, включва не
просто парични постъпления и печалба, а финансов резултат в определени граници и
при определени условия - процент на възвращаемост, определено ниво на риска от
влагането на пари (риск от загубата им или от по-ниска от очакваната възвръщаемост),
процент на рентабилност - показатели, които ще бъдат разгледани всеки поотделно покъсно в настоящото изложение.
Всъщност финансовата печалба или загуба (разликата между вложените и
получените в един инвестиционен проект средства) не е единственият възможен
резултат от инвестицията. Ограничаването на резултата от инвестицията до
Мишкин, Френдерик. Теория на парите, банковото дело и финансовите пазари. Отворено общество,
София 1995 г. с. 419.
11
William F. Sharp, Gordon J. Alexander, Jeffery V. Bailey, Investment, Prentice Hall ink, 1995, с. 1
12
Коцев, Цветан и колектив, Финанси, Мартилен София 2006 г. с. 193
13
Финансово – инвестиционный словарь, Джон Доунс, Гудман, Дж. Э., Инфра М, Москва 1997
14
Финансово – кредитный словарь, Том I А-Й, Финансы и статистика, Москва, 1984 г.
15
Николова, Надежда, Корпоративни финанси. Част първа. Сиела, София 2007
16
Виж Орешарски, П. Инвестиции. ЕА, София, 2009 г.
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получаване на финансова печалба (резултат) подценява обхвата на това понятие
и пречи за пълното му разбиране. В своя научна публикация Е. Георгиева определя
инвестициите като “парични средства, ценни книжа, друго имущество, в т.ч.
имуществени и други права, имащи парична оценка, влагани в предприемаческата или
друга дейност с цел получаване на печалба и/или друг полезен резултат”17. Погледнати
по този начин, на първо място инвестициите не са обвързани само и единствено с
влагане на парични средства, а с всеки друг ресурс, който може да получи парична
оценка. И на второ – резултатът от инвестициите не трябва да се приравнява единствено
до печалба или загуба, а и с търсен полезен резултат – като например социални и
духовни ползи, ползи за здравето, увеличаване на умения и познания, които не винаги
могат точно и коректно да бъдат остойностени спрямо конкретен момент.
Концептуалният модел на инвестирането, като елемент от дейността на бизнес
единиците, може да бъде представен във вида, визуализиран на Фигура 1.
Както е видно от фигурата, началото на всяка инвестиция започва с намерението
на инвеститора за промяна (положителен резултат от бъдеща дейност) и/или печалба
(положителен финансов резултат). В следствие на това намерение стартират процеси,
които водят до влагане на ресурси в дейности или в процеси, свързани с
функционирането на бизнес единицата, които процеси довеждат до трансформация,
придобиване или запазване на актив на единицата. След изтичането на определен
период от време (времеви лаг), вследствие на това, че процесът е осигурен с
допълнителен ресурс, инвеститорът може да отчете резултат в края на процеса положителен, отрицателен или запазване на стойността на актива във времето.
Възможно е да бъдат дефинирани и втора група резултати, свързани с промени в
средата на съществуване на бизнес единицата, които не винаги могат да получат точна
парична оценка.
Съществуват множество класификации в научната литература на видовете
инвестиции, в зависимост от използваните различни разграничителни критерии.
Спрямо стопанската практика18 най-общо инвестициите се разделят на три основни
групи – материални, нематериални и финансови. Материалните инвестиции, според
цитирания текст, са всички “разходи за придобиване на изградени от вещество
(материя) форми на богатство – недвижимости (земя, сгради), машини, съоръжения и
техническо оборудване, транспортни средства и материални запаси и др.”19.
По този критерий и от тази гледна точка нематериалните инвестиции могат да
бъдат определени като разходи за придобиване на права върху индустриална и
интелектуална собственост, за маркетингови или сродни на тях проучвания,
бизнеспланове и фирмени стратегии и др. В посочената класификация Н. Николова
твърди20, че “този род инвестиции... увеличават икономическите изгоди от останалите
инвестиции”.
Финансовите инвестиции се определят като разходи за придобиване на
финансови права. В зависимост от срока, в който инвестициите могат да доведат до
получаване на парични ползи или изгоди, те се разделят на краткосрочни (със срок на
изплащане от един ден до една или една година и половина), дългосрочни (със срок на
изплащане две или повече години) и безсрочни или вечни инвестиции (които могат
Георгиева, Елена. Възвръщане на маркетинговите инвестиции. Маркетингът в 21-ви век: Парадигми,
стратегии, тектики. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. Наука и
икономика, ИУ – Варна, 2007 г., с. 231
18
Николова, Н. Корпоративни финанси. Част първа. Първо издание. Сиела, София, 2007 г.
19
Пак там
20
Цитираното съчинение
17
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неопределено време или брой години да носят икономически изгоди на своите
държатели).
Друг възможен критерий за извършване на класификация е предметът на
инвестиране. По този критерий инвестициите могат да бъдат разделени на преки и
непреки, като преките се обвързват с придобиването на материални или нематериални
активи, а непреките - с вложения във финансови инструменти (акции, облигации и др.)
В зависимост от степента на риска, инвестициите могат да бъдат разделени да
две основни групи - високорискови и нискорискови.

Фигура 1 - Концептуален модел на инвестирането
Според целта на инвестиране могат да бъдат откроени шест основни
типа инвестиции - принудителни, свързани с обновяване на дълготрайните материални
активи, за запазване на завоювани пазарни позиции, за намаляване на разходите за труд,
за проникване в сфери на дейност, близки до традиционните за фирмата и рискови,
свързани с навлизането в нови области на стопанска дейност за бизнес единицата, в
които конкуренцията е слабо изразена. Във връзка с този класификационен критерий
трябва да се подчертае, че принудителните инвестиции са пряко свързани с
действащото законодателство - те не могат да бъдат избегнати, без инвеститора да
понесе определени загуби, но това не означава, че вследствие на тях не могат да бъдат
получени положителни резултати (финансови или други) в края на периода. Такива
инвестиции, например, са свързани с подобряване на техническата безопасност,
здравния статус на служителите или с мерки, свързани с опазването на околната среда,
които са регламентирани в нормативни актове. Тези инвестиции могат да бъдат
обвързани с дългосрочната стратегия за развитие на инвеститора и определени като
действия, пряко произтичащи от фирмената философия, позицията на добър
корпоративен гражданин и др.
Втората група инвестиции в тази категория - за обновяване на дълготрайните
материални активи - са пряко свързани с конкурентноспособността на бизнес
18
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единицата, тъй като осигуряват непрекъснатост в работата на инвеститора и гарантират
интегриране на последните достижения на научно-техническия прогрес
(нововъведения в използваните технологии, методите на работа и организация на
процесите на труд и др.).
Третата група също могат да се обвържат пряко с конкурентноспособността на
инвеститора, тъй като това са разходи, пряко обвързани с маркетинговата стратегия на
бизнес единицата в специфични направления (запазване или подобряване на пазарна
позиция, инвестиции в изграждане и поддържане на търговски марки и добра репутация
и др.) Инвестициите за намаляване разходите за труд могат да се разглеждат като
следствие от намеренията на инвеститора да повиши ефективността на бизнес
единицата, докато последните две групи са пряко обвързани със стратегията за развитие
на в дългосрочен план.
Схематично, видовете инвестиции според различните класификационни
признаци, са представени на Фигура 2.

Фигура 2 - Класификация на видовете инвестиции по ключови признаци
Към този тип класификация на инвестициите е възможно да бъдат разграничени
още видове, в зависимост от добавянето на нови класификационни признаци21. Според
обекта на влагане на капитала, материалните инвестиции обхващат придобиване на
сгради, машини, съоръжения, материални запаси от суровини и полуфабрикати, които
се използват в производството на стоки и услуги, с цел максимизиране
благосъстоянието на собствениците. От своя страна нематериалните са свързани с
разходи за учредяване и разширяване, а също и с придобиването на патенти, лицензи,
фирмени марки, търговски образци, нау-хау, репутация и др. Финансовите инвестиции
се дефинират като права върху парични суми. Могат да бъдат добавени и две нови
групи инвестиции към тази класификация - частни и държавни, в зависимост от
формата на собственост на капитала и в зависимост от националната
принадлежност на инвеститора – национални и чуждестранни.

Коцев, Цветан и колектив. Финанси. Мартилен София, 2006 г. с. 193-203
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Според друго схващане, съществуват три базови концепции при
класифицирането на инвестициите22 - концепцията за потребителските инвестиции, за
бизнес (или икономически, насочени към обезпечаване на ресурс за осъществяване на
бизнесдейностите на фирмата) инвестиции и за финансовите инвестиции. Към първата
група се отнасят покупките на дълготрайните потребителски активи, като доходът,
извлечен от покупката, идва под формата на удобство за притежателя на тези активи.
Във втората група попадат инвестиции за придобиване на бизнес активи, които ще
носят доход. Изискването към резултата от инвестициите в тази категория е,
полученият доход да компенсира и риска, с който се свързва бизнес начинанието; т.е.
тук попадат всички разходи за придобиване на активи, с които се произвеждат стоки
или услуги с цел реализиране на печалба, съизмерима с риска, присъщ на всяко
вложение. Третата група включва всички инвестиции за придобиване на ценни книжа,
които могат да донесат печалба (важен критерий тук балансът между поетия от
инвеститора риск и стремежа за максимизиране на печалбата от този вид инвестиции).

Фигура 3 - Класификация на инвестициите според търсения резултат23
Пл. Орешарски посочва, че от гледна точка на стопанския живот, под
инвестиция трябва да се разбира всеки актив, в който може да се вложи капитал с
очакване, че този капитал ще се запази или съхрани по стойност и ще донесе
положителни доходи. Според обекта на инвестирания капитал могат да бъдат очертани
три отделни групи - в машини и оборудване, в строителство на жилищни структури и
съоръжения и в променливи запаси.
Орешарски, П. Инвестиции. ЕА, София, 2009 г.
Фигурата е разработена на база на посоченото съчинение.
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М. Младенов определя инвестициите като “разходи за покупка на нов физически
капитал, а в обикновения език – покупка на актив; инвестициите, според него, биват
фиксирани (fixed), когато са за покупка на дълготрайни активи, и за запаси (inventory
investments), когато са за покупка на краткотрайни активи (запаси), които ще се вложат
в производството” 24.
Ст. Петранов25 твърди, че според икономическата си същност инвестирането е
процес на преобразуване на ресурс за текущо потребление в такъв, който може да бъде
използван в дейност, в резултат на която да се създадат повече ползи и по-голямо
потребление в бъдеще. Според автора терминът инвестиция съдържа в себе си две
значения - тясно и широко. В широкото си значение, посочва той, терминът се използва
за описание на всички дейности, свързани с процеса на инвестиране, а в тесния се
разбира като актив26, в който е инвестирано.
Според класификацията на Дж. Дейн27 инвестициите могат да бъдат разделени
на седем основни типа, в зависимост от търсения от инвестирането резултат, както е
показано на Фигура 3.
Дотук бяха представени основните видове дефиниции и класификации на
инвестициите от гледна точка на финансите, застъпени в научната литература. За да
бъдат определени, обаче, в своята цялост, инвестициите трябва да бъдат
разгледани и от други възможни гледни точки - на счетоводното отчитане и
класификация на видовите разходи, от гледна точка на законодателната база,
както и на маркетинга като наука и като съществена област от дейности и
инструменти, свързана със стопанския живот на бизнес единицата. Единствено
така, в своята цялост, инвестициите могат да бъдат разбрани и описани от гледна точка
на приложението и мястото, което имат в маркетинга.
От гледна точка на счетоводната теория инвестициите се определят като
финансови активи. Според едно от определенията на термина финансови активи,
“активите, наричани още инвестиционни инструменти или носители, са конкретни
форми на държане на богатство (капитала). Обединяват ги двете им същностни
характеристики - свойство да съхраняват стойността във времето и потенциалът им да
се изплащат, като връщат изразходваните за придобиването им пари умножени, с
добавка, поради което могат да служат за извличане на печалба” 28.
В момента в България се прилагат две счетоводни рамки - Национални
стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) и
Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО). Вторите се приемат и
разработват от Борда по международни стандарти, със седалище в Лондон и в България
се прилагат от всички банки, застрахователни и публични предприятия, както и от
предприятия, отговарящи на определени критерии - приходи, размер на активите,
персонал и др., посочени в Закон за счетоводството29 (ЗС). НСФОМСП се прилагат от
повечето предприятия, като приложението и на двете рамки е регламентирано в ЗС.

Младенов, Милети, Пари банки кредит. Четвърто издание, Princeps София 2005, с. 392
Петранов, Стефан, Инвестиции. Теория и практика на финансовите инструменти пазари. Класика и
стил, София, 2010 г. с. 20
26
Според цитираното съчинение „по своята същност активите са икономически ресурси, които могат да
бъдат конвертирани (превърнати) в пари”.
27
Dean, J. Capital Budgeting. New York Columbia University Press. 1951
28
Николова, Н. Корпоративни финанси. Част първа. Първо издание, Сиела, София, 2007 г.
29
Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2002 г., последно изменение, публикувано в ДВ, бр. 94 от 30
Ноември, 2010 г. (към 09.12.2010 г).
24
25
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В САЩ се прилагат GAAP - General Accepted Accounting Principles (общоприети
счетоводни принципи), като в момента тече усилен процес на конвергенция с МСФО,
с цел да се създадат “световни” счетоводни стандарти. В НСФОМСП30 се прави ясно
разграничение между разходи и активи. Там под актив е дефиниран „ресурс,
контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от който се очаква
бъдеща икономическа изгода”. Дефиницията в същите стандарти за разходи гласи:
„намаляването на икономическата изгода през отчетния период под формата на
извеждане извън предприятието или намаляване на активите, или увеличаване на
пасивите, което води до намаляване на собствения капитал, отделно от това, което
подлежи на разпределяне между собствениците на капитала, и преоценката, отразена в
собствения капитал”. Подобни са и определенията, дадени в Международните
стандарти за финансови отчети (МСФО). Принципната разлика между актив и разход
(или при отчитането на инвестиции и разходи) се корени в това, че докато активът,
контролиран от предприятието, се свързва с очакване на бъдеща икономическа
изгода, то разходът е пряко обвързан с намаляване на тази изгода. Във връзка с това
като активи могат да бъдат определени сгради, машини, съоръжения, оборудване,
материали, продукция, стоки, софтуер, търговски марки (с някои условности), вземания
от клиенти по продажби, парични средства и др.
Що се отнася до разходите, тук трябва да се подчертае, че от гледна точка на
счетоводните стандарти, при тях може да се наблюдава трансформация от актив към
разход. Например, по отношение на разходите за материали - докато те не са вложени
в производството и стоят на склад, се третират като активи, тъй като отговарят на
следните изисквания: те са ресурс (в материална форма са), предприятието ги
контролира (негова собственост са), контролират се в резултат на минали събития
(например придобити са предходния месец) и от тях се очаква бъдеща икономическа
изгода (ще бъдат вложени в производството, ще се трансформират в продукция, която
след реализацията ще се върне в предприятието като нов финансов ресурс).
В същото време остава спорен въпросът дали маркетинговите проучвания (които
от гледна точка на маркетинга са инвестиции, свързани със стратегическата дейност на
бизнес единицата) отговарят от счетоводна гледна точка на дефиницията за актив. За
тях, например, със сигурност ще бъдат направени разходи за външни услуги, но
икономическата изгода (резултат) е несигурна. Когато една бизнес единица иска да
стъпи на нов пазар, може да поръча на външна агенция маркетингово проучване, което
да осигури информационното осигуряване на този стратегически ход. В резултат на
проучването инвеститорът ще вземе решение дали да навлезе на този пазар или не, с
какъв маркетингов микс и каква стратегия да подбере. Дори и да го направи, обаче, не
е сигурно, че ще реализира продажби на този пазар. Въпреки това, независимо дали
инвеститорът има пряка изгода от маркетинговото проучване или не, той трябва да
плати за него на този, който го е извършил. Така че, от счетоводна гледна точка, на това
маркетингово проучване няма да се гледа като на актив, а като на разход и по-точно
като на разход за външни услуги.
По подобен начин стои третирането от счетоводна гледна точка на присъщи
маркетингови разходи като например тези за стимулиране на продажбите, увеличаване
лоялността на потребителите, на добрата репутация на компанията, дейностите,
свързани с нейната социална отговорност, разработването на нови продукти и пазари,
които би следвало да се третират като маркетингови инвестиции (този проблем ще бъде
СС№1 Представяне на финансови отчети, В сила от 01.01.2005 г. обнародван в ДВ бр. 30 от 07.04.2005
г., последно изменен в ДВ бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008г.
30
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разгледан по-обстойно в следващата част на настоящата работа). От счетоводна гледна
точка, обаче това са разходи, защото не отговарят на дефиницията за актив - липсва
ресурс, предприятието не ги контролира, а бъдещата изгода не може да бъде ясно
определена към момента на реализация на тези разходи31. Всъщност точно подобни
разлики в третирането на едно и също стопанско събитие (като например
инвестирането на Х лв. в програма за повишаване лоялността на потребителите, която
може да доведе в бъдещ период до икономически изгоди като увеличаване процента на
задържане на клиенти, потребителската печалба, удължаване на жизнения цикъл на
клиента и т.н.32) налага необходимостта от използването на интердисциплинарен
подход при разглеждането на инвестициите.
В научната литература съществуват множество вариации на определения и
класификации на различните видове активи, които са направени на база на критериите
за разграничаване, заложени в счетоводните стандарти. Според една от тях 33 активите
на предприятието са „всички ресурси, възникнали в резултат на минали събития, които
се контролират от фирмата и от които се очаква да бъдат извлечени икономически
ползи в бъдеще. Или активи са всички ресурси, които предприятието притежава и чрез
които то осъществява дейността си”. Класификацията, която дават авторите на
посоченото съчинение, е според признака степен на ликвидност, като се посочват две
основно големи групи - дълготрайни (нетекущи) и краткотрайни (текущи)34. Към
дълготрайните се отнасят материалните като сгради, земи, машини, съоръжения. Към
нематериалните се отнасят програмни продукти, патенти, лицензи, know-how, фирмени
и търговски марки, както и търговска репутация. В тази група (на дълготрайните)
влизат и още две подгрупи активи - дългосрочни финансови активи и отсрочени
данъци. Към втората голяма група се причисляват краткотрайните материални активи
(материали, продукция, незавършено производство), вземания от продажби,
предоставени аванси, търговски заеми, краткосрочни инвестиции, парични средства и
разходи за бъдещи периоди.
Всъщност класификацията на активите от счетоводна гледна точка е заложена в
самите счетоводни стандарти и по-точно в структурата на счетоводния баланс35.
Според тази структура (и начина на счетоводно отчитане) могат да се разграничат
четири основни групи активи (Фигура 4) - текущи, нетекущи, записан, но невнесен
капитал и разходи за бъдещи периоди.
Разбира се, тази класификация само определя рамките, в които изразходваният
ресурс може да бъде осчетоводен като актив или като разход. Както вече беше
посочено, в някой случаи един нематериален ресурс може да бъде записан или като
актив или отчетен като разход, в зависимост от това дали е вътрешно създаден или
придобит в следствие на бизнес комбинация36.
Виж МСС 38 Нематериални активи, т. 9. Съгласно т. 9 взаимоотношенията с клиенти и доставчици,
лоялност на клиента, пазарен дял и маркетингови права се тълкуват като нематериален актив. В т. 10 на
същия стандарт, обаче, се казва, че не всички обекти, описани в т. 9 могат да се третират като
нематериален актив, освен ако не са придобити в бизнес комбинация. В останалите случаи те трябва да
се третират като разходи, в момента на тяхното извършване.
32
Ресурсът, вложен от компанията в такава програма, би следвало да се третира като маркетингова
инвестиция, тъй като резултатът от нея е свързан с търсене на положителен финансов или друг резултат
(вж. Фигура1).
33
Петров, Георги и колектив. Корпоративни финанси. Тракия М, София 2004 г.
34
Пак там.
35
СС№1 Представяне на финансови отчети, в сила от 01.01.2005 г. обнародван в ДВ бр. 30 от 07.04.2005
г., последно изменен в ДВ бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008г.
36
МСС 38 Нематериални активи, т. 9. и т. 10
31
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Фигура 4 - Класификация на активите според НСФОМСП37
Ако например една бизнес единица закупи бизнес (в това число и клиентска база
данни) от друга, разходите за закупуването на клиентската база данни получат парична
оценка и ще бъдат отнесени към нематериалните активи. Ако обаче клиентската база
данни е създадена от самата бизнес единица в определен времеви лаг, разходите по
създаването и ще бъдат отнесени към разходите в отчета за приходите и разходите към
времето на тяхното извършване. По подобен начин могат да бъдат третирани например
и нематериални активи като търговската марка и положителната репутация. „Когато
дадена компания си е създала нематериален актив от рода на търговска марка, той може
да бъде включен в счетоводния отчет само ако притежава количествена пазарна

Адаптирано по СС№1 Представяне на финансови отчети, в сила от 01.01.2005 г. обнародван в ДВ бр.
30 от 07.04.2005 г., последно изменен в ДВ бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.
37
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стойност („справедлива стойност”38). Това обикновено се явява пречка за
капитализацията на вътрешно развити марки, патенти, списъци на клиенти...”39
При тази възможност за двойно третиране, разходите за създаването на
нематериален актив от счетоводна гледна точка се определят като разходи към момента
на тяхното извършване, докато ако същият актив е придобит (в следствие на бизнес
комбинация), той ще бъде разглеждан като нематериален актив. Б. Вос40 твърди, че
„точната стойност на дадена марка може да бъде определена само по време на нейната
продажба. Във всеки друг случай оценяването на марката е по-скоро „изкуство”,
отколкото наука” – посочва той. Съществуват различни методи за определяне
стойността на търговските марки (Brand names), като един от тях е да се вземе годишния
разход за поддържане и развитие на марката и да се умножи по годините живот на
марката или:
Стойност на марката = Годишни разходи по поддържане и развитие Х
Години живот41
По подобен начин стои и въпросът с разглеждането на положителната репутация
(Goodwill) на фирмата от счетоводна гледна точка. Тя се дефинира като разликата
между стойността на активите и платената цена, установена по време на придобиване
на една компания от друга или:
Положителна репутация = Платена цена - Стойност на активите42
Според Б. Вос43 положителната репутация би могла да се появи (да бъде
отчетена) само по време на придобиването на една компания и затова тя не се
преизчислява всяка година. Както се вижда и двата посочени материални актива могат
да бъдат отнесени към активите ако са резултат на бизнес комбинации и да бъдат
капитализирани. Ако обаче са вътрешно създадени, остойностяването им се превръща
в проблем за счетоводното им отчитане.
От направения преглед дотук може да се твърди, че спецификата на
счетоводното отчитане на разходите за осъществяване на маркетинговите действия на
фирмите поражда някои съществени въпроси, свързани с (1) времето на получаване на
изгодата, която стопанският субект може да черпи от влагането на финансов ресурс в
присъщите си дейности и (2) начина, по който е получен резултата от направените
инвестиции.
Как, обаче, маркетингът като наука третира инвестициите, е разгледано в
следващата част на настоящето изложение с оглед на открояване на разликите между
маркетингови разходи и маркетингови инвестиции и техните възможни класификации.
1.2. Маркетингови разходи и маркетингови инвестиции

МСС 38 Нематериални активи, т. 33 „Справедливата стойност на даден нематериален актив отразява
пазарните очаквания относно вероятността бъдещите икономически ползи, присъщи на актива, да бъдат
получени от предприятието”.
39
Вос, Б. Корпоративен анализ. Пътеводител. Второ издание. Класика и стил. София, 2006 г. с. 66
40
Пак там
41
Пак там
42
Пак там
43
Посоченото съчинение, с. 69
38
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Разграничаването на маркетинговите разходи от маркетинговите инвестиции е
ключов проблем, не само на тяхното отчитане, но и от гледна точка на планирането на
дейностите на стопанските субекти. Обикновено в икономиката с термина разходи се
обозначават изразходваните от фирмата средства за продаваните в даден период стоки
и услуги44.
В икономическата си същност разходите са парични средства на организацията,
изразходвани с определена цел45. Обикновено тази цел се свързва с осигуряването на
присъщи дейности на стопанските субекти, в това число и на маркетинговите. В
научната литература съществуват различни класификации по различни
класификационни признаци на маркетинговите разходи.
В речниците по маркетинг се посочват три общи категории маркетингови
разходи – преки разходи, проследими общи разходи и непроследими общи разходи46.
Преките разходи се отнасят директно към извършването на маркетинговите функции.
Проследимите общи разходи могат да бъдат отнесени непряко към маркетинговите
функции, които поддържат, като се използват един или няколко критерии.
Непроследимите общи разходи не могат да бъдат отнесени някъде конкретно според
определените критерии и затова се класифицират произволно.
П. Дракър разглежда четири основни вида маркетингови разходи –
производствени, поддържащи, за контрол на разходите и за загуби 47. Към първата
категория авторът отнася всички разходи, извършени от бизнес единицата, които
създават стойност за клиента – разходи за труд (трудът тук се разделя на две основни
групи – свързан с познанието и с парите), разходите за продажби и разходите за
опаковка (тъй като опаковката придава отличимост на продуктите). Към поддържащите
разходи Дракър отнася разходите за транспортиране, за обработването на поръчките и
административните разходи. В третата група попадат разходите, свързани с
контролирането (мониторинг) на изразходваните средства, в това число и за контрол на
доставчиците и дистрибуторите. Към четвъртата група авторът отнася стойността на
извършените усилия, които не могат да дадат резултат.
Котлър и Келър48 разделят маркетинговите разходи на пет основни категории разходи за модифициране на продукти, разходи, свързани с производството, разходи за
управление, разходи за стокови запаси и разходи за промоции (в посоченото съчинение
тези разходи са пряко обвързани с диференцираната маркетингова стратегия). Трябва
да се отбележи, обаче, че в англоезичната литература49 е прието да се прави разлика
между маркетингови разходи (marketing costs) и маркетингови инвестиции (marketing
investments), която разлика е разгледана по-късно в настоящото изложение.
Разгледани по видове специфични маркетингови дейности, маркетинговите
разходи могат да бъдат обособени в следните няколко категории50:
- за проучване, обслужване и разработване на пазари;
- за продуктови иновации;
Стенли Фишър, Дорнбруш, Р. и Шмалензи, Р. Икономика. Основи на микро и макро икономиката.
Отворено общество, София, 1997 г. с. 794
45
Георгиева, Ел, Тонкова, Е. и Станимиров, Е. Маркетингови анализи. Наука и икономика, ИУ - Варна,
2008 г., с. 48
46
Кошник, В. Световен речник по маркетинг и реклама Т.1 Делфин прес, Бургас 1997 с. 758
47
Дракър, П. Ефективното управление. Класика и стил. София 2002 г. с. 97 - 103
48
Kotler, Ph. and K. Keller. Marketing Management 12e. Pearson Education, Inc., 2008, p. 264
49
Виж напр. Lenskold. J.D. Marketing ROI. The Path to Campaign, Customer, аnd Corporate Profitability.
McGraw-Hill. 2003
50
Георгиева, Елена, Тонкова, Е. и Станимиров, Е. Маркетингови анализи, Наука и икономика, ИУ Варна, 2008 г., с. 48
44
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за комуникационна дейност;
за изграждане и поддържане на канали за реализация;
за издръжка на персонала по продажбите;
за изграждане на нематериални активи.
Е. Георгиева посочва, че при избора на класификационен признак на
маркетинговите разходи трябва да се вземат под внимание множество фактори като
същността на разходите, степента им на обвързаност с маркетинговите дейности,
периода на извършване, счетоводните стандарти и др.
-

Фигура 5 - Класификация на разходите според счетоводните стандарти51
Според начина на отчитане, описан в счетоводните стандарти52,
маркетинговите разходи могат да бъдат разделени на две основни категории - по
икономически елементи и според функционалното им предназначение, както е
показано на Фигура 5.
Според влиянието на обема на създадените и реализираните продукти,
маркетинговите разходи могат да се разделят на две основни групи - постоянни
(условно-постоянни) и променливи53. Постоянните маркетингови разходи не се влияят
като абсолютна величина от обемите произведени и/или реализирани продукти и могат
да включват: разходи за заплати за продажби, разходи за постоянни (планирани)
маркетингови кампании, разходи за издръжка на маркетинговия персонал, разходи за
материали за промоции в дистрибуционните канали и в точките на продажби, разходи,
свързани с отстъпки за редуциране на цената в приоритетни продажбени периоди.
От своя страна променливите разходи зависят директно от обемите произведени
и реализирани продукти и в маркетинговата теория се представят по два начина - като
общи променливи разходи и променливи разходи за единица изделие. Тук би следвало
да се отнасят всички допълнителни маркетингови разходи, които са свързани с
увеличаване (или намаляване) на обемите произведени/реализирани продукти, като
Адаптирано по Георгиева, Елена, Тонкова, Е. и Станимиров, Е. Маркетингови анализи, Наука и
икономика, ИУ - Варна, 2008 г., с. 48
52
СС№1 „Представяне на финансови отчети”, В сила от 01.01.2005 г. обнародван в ДВ бр. 30 от
07.04.2005 г., последно изменен в ДВ бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.
53
Посоченото съчинение с. 50 - 53
51
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например търговските отстъпки за търговците при достигане на предварително
определени (и разчетени) обеми или рекламни материали, пряко обвързани с
реализираните обеми продажби в точките на продажба. Във връзка с този
класификационен признак, следвайки икономическия смисъл на разходите, е възможно
да се определи трета, сумарна категория маркетингови разходи - общи маркетингови
разходи, които се получават като сума от променливите и постоянните. Този тип
разходи обикновено се използват като база за сравнение между бизнес единиците.
Други автори54 при класификацията на маркетинговите разходи по този признак
прибавят още една категория - на смесените маркетингови разходи. В групата на
постоянните разходи Г. Младенова включва разходи за заплати, административни
разходи по управление на продажбите, разходи за реклама, за маркетингови
проучвания, за наем на помещения, складове, офис техника и др. Към променливите
маркетингови разходи могат да се отнесат комисионните, разходите по доставяне на
продукти, разходи за следпродажбено обслужване, разходи по кредити, разходи за
приемане и обработване на поръчките и др. Дефиницията за смесени маркетингови
разходи ги определя като разходи, които не се калкулират за единица изделие като
променливите, но те не могат да се разглеждат и като постоянни. Като например
разходите за наемането на допълнителни търговски агенти в периоди на сезонни
(интензивни) продажби55. Във връзка с тази категория е уместно да се посочи, че
наемането на допълнителни търговски агенти е пряка функция на изменение в
количеството произведени/реализирани продукти, така че би следвало този тип разходи
да се съотнесат към променливите маркетингови разходи.
Съществуващите класификации на маркетинговите разходи в научната
литература в най-общи линии следват логиката на по-горе изложените класификации и
графично могат да бъдат представени по начина, показан на Фигура 6. В така
представената класификация на маркетинговите разходи в зависимост от различни
класификационни признаци има един тип разходи, които се отличават от останалите,
както по вече определената дефиниция за разходи в предходната част (от счетоводна
гледна точка), така и що се отнася до резултата от тях. Това са така наречените разходи
за създаване на нематериални активи. Изследователите посочват, че би било коректно
разходите, които увеличават активите на фирмата, да се третират като инвестиции, а не
като разходи56.
Е. Георгиева формулира две фундаментални особености, които позволяват
разграничаването на маркетинговите разходи от маркетинговите инвестиции – (1), че
маркетинговите разходи формират себестойността на продукта и, че (2) разходите за
изграждане на търговска марка следва да се разглеждат като разходи за нематериални
активи, в следствие на което възстановяването им би трябвало да се извършва след като
бъдат извършени съответните амортизационни отчисления57.

Младенова, Галина. Стратегическо маркетингово планиране. УИ „Стопанство”, София 1998 г. с. 107119
55
Пак там, с. 116
56
Георгиева, Елена, Тонкова, Е. и Станимиров, Е. Маркетингови анализи... с. 52
57
Пак там, с. 49
54
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Фигура 6 - Сравнителна класификация на маркетинговите разходи според
различните класификационни признаци
М. Портър твърди, че „разходите в чист вид – това са инвестиции, които имат за
цел завладяването на определена част от пазара, създаването на голям производствен
обем или на мощна търговска марка”58. Подобна теза развива и Ф. Котлър. Той посочва,
че „много маркетингови разходи всъщност са инвестиции. Компаниите имат
склонността да считат за разходи маркетинговите разноски, свързани с търговците,
рекламата и промоциите, вместо да ги разглеждат като инвестиции, които спомагат за
увеличаване на активите... маркетингът трябва да се разглежда като инвестиционен
център, чиито разходи създават дългосрочни клиенти и потоци от приходи”59. Според
Котлър единствено текущата част от разноските за маркетинг трябва да се разглежда
като маркетингови разходи.
Позицията за разграничаване на маркетинговите разходи и маркетинговите
инвестиции е застъпена и в българската научна литература. Г. Младенова посочва, че
„в традиционните схеми за калкулиране на печалбата и загубата на фирмата
Портер, М. Конкурентное преимущество. Альтина бизнес букс. Москва 2005 г. с. 702. В изследването
си авторът посочва, че под маркетингови инвестиции могат да се разбират и разходите за намаляването
на цените и активната реклама на продукти.
59
Котлър, Ф., Джайн, Д., Месиснси, С. Еволюцията на маркетинга. Класика и Стил, София 2003 г., с. 45
58
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маркетинговите разходи не се разглеждат като инвестиция, която трябва с времето да
бъде откупена, а по-скоро се възприемат като изразходвани за година или повече
средства. Когато на пазара се въвежда нов продукт, разходите по неговото създаване,
управлението на продажбите му, рекламата и стимулирането на пласмента
предизвикват движение на паричните потоци, което надхвърля рамките на отчетния
период. Разходите, свързани с подобен род дейности, не са нищо друго освен
инвестиция, която ще предизвика получаване на доходи в бъдещ период”60.
И други изследователи61 застъпват мнението, че „маркетинговите разходи,
вложени и разпределени подходящо, представляват инвестиции, които водят до бъдещи
продажби... а на маркетинговите дейности [трябва да] се гледа повече като предмет на
инвестиция”, което е в съзвучие с възприетата тук постановка за разграничаване на
маркетинговите разходи от маркетинговите инвестиции.
В свое изследване Е. Георгиева62 изказва тезата, че „средствата, изразходвани за
маркетингова дейност, биха могли да се определят като инвестиция, в честта им за
израждане на:
- Нематериални активи - търговска марка или закупуване на търговска марка;
- Изграждане на имидж на търговската марка и репутация;
- Средства за продуктова иновация, включваща разходи по всички дейности на
процеса на генериране и разработване на идеи за нов продукт”.
Аргументацията на тази теза се базира на принципната разлика между
инвестиция и разход от гледна точка на финансите и счетоводното отчитане, която беше
описана по-горе.
В англоезичната научна литература това мнение е широко застъпено, като
разделението между маркетингови разходи и маркетингови инвестиции се приема за
постулат. Гордън, Кърт и Пери63, например, разделят разходите за маркетинг на три
групи - управленски разходи, разходи, свързани с управлението на продажбите и
разходи за създаване и поддържане на търговски марки. Според авторите първите две
групи могат да бъдат определени като текущи разходи, а третата група - като
инвестиции.
Същото мнение, макар и по-детайлизирано, застъпва Дж. Ленсколд64. Той
поставя въпроса дали средствата, вложени в маркетинг на бизнес единицата, следва да
се третират като разходи или като инвестиции. Според него ако основната цел на
маркетинга е да генерира увеличение на продажбите и от там увеличаване на печалбата,
акционерите, ръководителите и специалистите по маркетинг трябва да разглеждат
маркетинговите бюджети като инвестиция65. Той твърди още, че игнорирането на
пряката връзка между маркетинговите кампании и печалбата е довело до положението
разходите за маркетинг да се разглеждат като текущи разходи, а не като инвестиции.

Младенова, Г. Маркетингово планиране. УИ Стопанство, София 2006 г. с. 212
Узунова, Юлия, Василева, Б., Цанков, Е. Бенчмаркетинг. Компетентност. Одит. Експертизи, ИК Стено,
Варна, 2008 г.
62
Георгиева, Е. Възвръщане на маркетингови инвестиции. Сборник доклади от Научна конференция
„Маркетингът в 21....”, с. 232
63
David C. Court, Jonathan W. Gordon, and Jesko Perrey. Boosting returns on marketing investments. The
McKincey Quaterly, 2005, N2,
http://www.mckinseyquarterly.com/Boosting_returns_on_marketing_investment_1602 (12.11.2010)
64
Lenskold. J.D. Marketing ROI. The Path to Campaign, Customer, аand Corporate Profitability. McGraw-Hill.
2003
65
Ленсколд, Дж. Рентабельност инвестиций в Маркетинг. Методы повышения прибыльности
маркетинговых кампаний, Питер, 2005, с 22
60
61
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В САЩ, посочва Ленсколд66, във връзка с приетите от Съвета по стандарти за
счетоводно отчитане (Financial Accounting Standarts Board) норми, маркетинговите
разходи се третират като текущи разходи за целите на счетоводното отчитане. В това
авторът вижда противоречие, тъй като съгласно същата нормативна база разходите за
иновации и разработването на нови продукти се разглеждат като инвестиции (на
основание на тяхната бъдеща стойност), докато разходите за привличане на нови
клиенти се разглеждат като текущи разходи, въпреки очевидната бъдеща стойност на
лоялните клиенти за всяка компания и разработените от маркетинга метрики за
измерване и прогнозиране на стойността на клиентите във времето67 (маркетингът
позволява да бъде измерена удовлетвореността на клиентите, да бъде изчислена
средната продължителност на жизнения цикъл на клиента, средната стойност на
покупките, които клиентите ще направят през целия цикъл и т.н. - т.е. налице е
условието да има ресурс, контролиран от предприятието в следствие на минали събития
разходите,
направени
за
клиентски
програми,
респективно
брой
привлечени/задържани клиенти - както и бъдеща икономическа изгода, респективно
средната стойност на покупките, които всеки клиент може да направи през жизнения
цикъл; най-вероятно именно несигурността събитието да настъпи е основна причина
този тип разходи да се определят като текущи, а не като инвестиция).
И така - ако трябва да се определи един основен белег, според който
разходите за маркетинг могат да бъдат определени или като маркетингови
разходи или като маркетингови инвестиции, то това е приносът, който съответния
разход има за формиране на стойността - ако той е част от определяне на
себестойността на продукта (постоянни и променливи разходи), очевидно може да бъде
класифициран единствено като маркетингов разход. И обратно - ако чрез него се
създава актив, от който бизнес единицата може да черпи бъдеща полза (ефект), то
тогава той може да бъде класифициран като маркетингова инвестиция.
1.3. Класификация на маркетинговите инвестиции
При класификацията на маркетинговите инвестиции, както и при избора на
класификационен признак, може да се подходи по подобен начин, по който се
класифицират инвестициите в научната литература. Класификациите могат да бъдат
направени според срока, в който инвестицията ще доведе до получаване на финансов
или друг ефект, като по този критерий могат да се обособят по аналогия с вече
описаните три групи маркетингови инвестиции - краткосрочни, дългосрочни и
безсрочни.
Към краткосрочните маркетингови инвестиции могат да се отнесат всички
разходи за разработване на нов продукт, ако срокът от генерирането на идеи (първият
момент на направа на разходи) до комерсиализацията на продукта (начало на
постъпления от продажби) е в рамките на една или една и половина години. Тук трябва
да се направи уточнение, че в зависимост от продължителността на жизнения цикъл (на
продукт, на клиент, на търговска марка, на канал за разпределение, на маркетингова
стратегия) инвестициите могат да бъдат отнасяни към краткосрочните или
дългосрочните маркетингови инвестиции.

66
67

Пак там, с. 24-25
По подробно виж Георгиева, Е., Тонкова, Е. и Станимиров, Е., Маркетингови анализи..., с. 123-132
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Безсрочните маркетингови инвестиции (отново по аналогия) могат да се отнесат
към всички типове инвестиции, които биха носили неопределено време икономическа
или друга изгода (ефект) на бизнес единицата (например маркетингови инвестиции в
създаването и поддържането на глобални търговски марки). Трябва да се отбележи,
обаче, че подобен класификационен признак, въпреки че е възможно да бъде използван,
не е особено приложим към маркетинговата практика, защото понякога е изключително
трудно да се определи с точност каква ще бъде продължителността на жизнения цикъл
на продукта, дистрибуционния канал, марката или клиента.
Маркетинговите инвестиции могат да бъдат класифицирани в зависимост от
риска на нискорискови и високорискови, като тук отнасянето им ще бъде функция на
опита и средата на организацията в сферата, в която се извършва инвестицията. Според
обекта на инвестиране, както вече беше посочено по-горе, маркетинговите
инвестиции могат да бъдат разделени на три основни групи - в разработването на нови
продукти, в изграждане и поддържане на търговски марки и в изграждане и поддържане
на добра репутация. Във връзка с тази класификация е възможно да се добави още един
тип инвестиции - насочените към дейностите, свързани с т.нар. устойчиво развитие68.
Този тип инвестиции могат да се отнесат както обособена част към инвестициите,
свързани с продуктови иновации, така и към маркетинговите инвестиции, свързани с
изграждането и поддържането на добра репутация и търговски марки. Както ще бъде
показано в следващата част на настоящото изложение, този тип маркетингови
инвестиции са от важно значение за предложителите на био продукти.
Л. Холибек69 предлага класификация на маркетинговите инвестиции в
зависимост от видовете ресурси на организацията (Фигура 7). Според този признак
се различават три основни групи маркетингови инвестиции - в материални активи, в
нематериални активи и смесени инвестиции. В този тип класификация маркетинговите
инвестиции са пряко обвързани с приноса, който имат за формиране на стратегическите
предимства на бизнес единицата по отношение позицията и на пазара,
взаимоотношенията и с конкурентите и стойността за акционерите, която генерира.
Според автора смесените инвестиции са в активи, които не могат да бъдат отнесени
единствено към материалните или към нематериалните активи - като например
информационните технологии (имат веществен, физически носител, който може да
бъде остойностен и интелектуален продукт - самия софтуер като концепция и
архитектоника).
Във втората група - инвестиции в нематериални активи - са включени три
основни групи инвестиции: такива, които са пряко свързани с пазара и пазарната
позиция (като например търговската марка); на несвързаните пряко с пазара на
фирмата, като например вътрешната поддръжка (internal support) и в интелектуална
собственост, като фирмената стратегия, например. Към тази група могат да се отнесат
и инвестициите в нематериални активи, смесени по отношение на връзката им с пазара
(Hybrid Intangible Assets) - като инвестициите в човешки ресурси или в изграждането
на организационна култура. В последната, трета група инвестиции, се отнасят всички
Под този термин най-общо се обозначава философията на използване на ограничените ресурси по
начин, който задоволява човешките потребности и се запазва баланса в околната среда, така че същите
потребности да могат да бъдат задоволявани и в далечното бъдеще. Съществуват две направления икономическо развитие, което осигурява нарастващ жизнен стандарт и мерки по опазване и подобряване
на околната среда. Виж и Георгиева, Е. „Възвръщане на...” с. 232
69
Hollebek, L. Return on Marketing Investment: Towards Development of a New Metric.
http://www.docstoc.com/documents/business/corporate-finance/investment-banking/most-recent,
(последен
достъп 30.06.2010)
68
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маркетингови инвестиции, пряко свързани с материалните активи на организацията,
които и дават специфични маркетингови предимства - като инвестициите в промяната
на производствения процес, свързани с принципите на устойчивото развитие и др.

Фигура 7 - Видове маркетингови инвестиции според инвестиране в
ресурси на организацията, адаптирано по Hollebek, L70.
Други възможни класификации на маркетинговите инвестиции са свързани с
факторите, определящи пазарната позиция на бизнес единицата. Пауъл71
разграничава четири основни вида маркетингови инвестиции - в конкурентни
предимства, в клиенти, в канали за дистрибуция и във фактори от външната среда.
Трябва да се отбележи, че според този тип класификация маркетинговите инвестиции
в търговски марки трябва да се отнасят към първата група - маркетингови инвестиции
в конкурентни предимства (силата на търговската марка се разглежда като основно
конкурентно предимство72).
В научната литература съществуват още много различни класификации на
типовете маркетингови инвестиции. Джонсън и Метсън73, например, предлагат
класификация на маркетинговите инвестиции в зависимост от това дали са обвързани с
Посоченото съчинение
Powell, G., Marketing Calculator: Measuring and Managing Return on Marketing Investment. 2008 John
Wiley & Sons (Asia) Ltd
72
Davcik, N. The brand equity: evidence on marketing investment. Munich Personal RePEc Archive. 2008.
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/26733/1/MPRA_paper_26733.pdf (последен достъп 23.10.2010)
73
Johanson, J. and Mattsson, L-G. Marketing investments and market investments in industrial networks,
International Journal of Research in Marketing, Vol. 2 (3): (1985) pp. 185-195.
70
71
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маркетингови дейности или със създаването на нематериални активи и ключови
познания. Към първата група авторите отнасят инвестиции в реклама, развитие на
продукти, продажбени промоции, развитие на дейностите по обслужване на клиенти,
развитие на дистрибуцията и на комуникациите. Към втората група причисляват
маркетинговите инвестиции в изграждане и поддържане на търговски марки, връзки с
клиентите, имидж, канали за разпределение, познание, иновации, качество на
обслужването и др.
При класификацията на маркетинговите инвестиции могат да се използват
различни класификационни признаци или комбинация от тях. Възможно е, например,
да се направи класификация по два основни признака - според срока на откупуване и
според обекта на влагане (Таблица 1). По този начин ще улесни оценката на дадената
маркетингова инвестиция към бъдещия принос, който ще има за създаване на стойност
за бизнес единицата.
Таблица 1.
Класификационна матрица на маркетинговите инвестиции
Според
срока
Според

Краткосрочни

Дългосрочни

Безсрочни

обекта
В търговски марки
В репутация
В нови продукти
В дистрибуция
В клиенти
В конкурентни
предимства

Подобен матричен подход за класификацията на маркетинговите инвестиции
може да се използва с различни класификационни признаци, в зависимост от
поставените пред бизнес единицата маркетингови цели. Детайлното разграничаване
на видовете маркетингови инвестиции по срок и обект на инвестиране в рамките
на организацията е предпоставка за по-ефективното планиране на бюджета от
една страна и от друга – за увеличаването на възможностите за контрол на
инвестираните от организацията средства. Нещо повече – така организацията би
могла да определи и да планира с по-голяма точност резултата от всяка конкретна
инвестиция в отделните маркетингови дейности, за да бъде в състояние, особено в
случаи на кризи и свиване на бюджети, да вземе аргументирано решение кои
инвестиции да бъдат ограничени, отложени, спрени или увеличени. В същото време
маркетинговата ефективност може да се използва и като критерий за избор на едно или
друго направление, в което стопанският субект е решил да насочи маркетингови
инвестиции.
Въз основа на разгледаните в параграфа авторови позиции може да бъде
формулиран поне един ключов проблем, свързан с изследването на маркетинговите
инвестиции. Всяка научна дисциплина разглежда инвестициите и инвестиционния
процес през призмата на собствените си подходи и инструментариум, като към момента
тези гледни точки не са обвързани в обща система за анализ и оценка. Тъй като в
практически аспект маркетинговата инвестиционна дейност е пряко свързана с и
рефлектира върху различни функционални направления в рамките на стопанските
субекти, както и върху елементите на тяхната външна среда, прилагането на
интердисциплинарния подход при разглеждането им в теоретичен план е предпоставка
34

МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 14, 2021,
ISBN 978-619-210-059-9, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ
MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 14, 2021,
ISBN 978-619-210-059-9 VARNA, BULGARIA

това обвързване да бъде извършено. Нещо повече – обвързването на различните
теоретични гледни точки позволява в практически план при управлението на
маркетинговите инвестиции да бъдат формулирани и заложени общи процеси за
информационно осигуряване на и общи критерии за оценката им74 в различните
функционални направления в рамките на стопанските субекти – мениджмънт,
маркетинг, финанси и счетоводство.
2. Дефиниране на маркетинговата ефективност на инвестициите
В предходната част беше посочено, че в определени случаи между понятията
ефективност, ефикасност и рентабилност понякога не се прави разлика, а при
употребата им както в разговорната реч, така и в научно-популярната и в частност в
научната литература на български език се случва те да бъдат използвани като
взаимозаменяеми. За да бъде дефинирана ефективността и в частност маркетинговата
ефективност на инвестициите, е необходимо първо да бъде направено разграничение
между понятията в отделните езикови разрези, да бъде изследван произхода им и
разгледани явленията, които всяко едно от тях отразява в различните системи и
подсистеми.
2.1. Ефективност, ефикасност и рентабилност
Думата ефект произхожда от латинската дума effectus и в българския език се
употребява в две значения. Като първо в Речника на чуждите думи е посочено „силно
впечатление, получено от необикновено въздействие” а като второ – „резултат или
следствие от действието на някаква сила”75. Често прилагателните ефективен и
ефикасен, особено в разговорната реч, а и в научно-популярната литература, се
употребяват като синоними, макар че според езиковата норма те означават различни
понятия и характеризират качеството, големината или степента, която има ефектът от
дадено действие или процес. В Речник на чуждите думи ефективен (от френски –
effectif) се определя като „който довежда до резултат; действен” а ефикасен (от
френското efficace) – като „който дава добри резултати; резултатен, успешен”. Прави
впечатление, че в книжовния език с прилагателното ефективен се описва резултатът от
някакво действие (без значение дали е положителен или отрицателен), докато с второто
прилагателно се характеризира действие, което води непременно до добър резултат –
т.е. добавя се и качествена оценка на получения резултат.
В икономическата литература тези понятия са значително по-добре
разграничени, макар че ефективността, определяна като едно от най-важните
икономически понятия, няма единно общопризнато определение76. И двете
понятия влизат в българския език през английския. В речниците по маркетинг,

За необходимостта от въвеждането на общи критерии за оценка на маркетинговата ефекивност говори
и Марчевски, И. Проблеми при оценката на маркетинговата ефективност. Маркетингът – реалност и
проекции в бъдещето. Сборник с доклади от международна конференция. Наука и икономика. ИУ –
Варна, 2013г. с. 86-94
75
Речник на чудждите думи в българския език А-Я. Наука и изкуство. София 1978 г.
76
Икономическа енциклопедия, първо издание под редакцията на Митко Димитров и Александър
Димитров, Наука и изкуство. София 2005 г. (тук най-общо ефективността се определя като
характеризиращо качество на дадена система, определено от съотношението между разходите и
резултатите от функционирането на системата, с. 225)
74
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например, ефектът се определя като „събитие в една причинна връзка, което неизбежно
следва друго специфично явление”77.
Ефикасността (от английското efficiency), от друга страна, се среща в две
значения. Първото е в най-общ смисъл „отношението на резултата към вложената
енергия или мощност” а второто – „минималното време или енергия, изразходвани за
максимум достижения; теоретически максималния резултат”. Ефективността (от
английското effectiveness) се определя като „степента, до която се постига една цел”78.
Както прави впечатление, за разлика от книжовната им употреба на синоними, тук с
двете понятия се означават различни характеристики на наблюдаваната система.
Ефикасността може да бъде изразена като отношение между резултат и вложен за
постигането му ресурс, докато ефективността - чрез степента, в която се постига
предварително набелязана цел. Както става ясно по-долу, точно тази ключова
разлика между двете понятия обуславя възприетата тук постановка за дефиниране и
определяне на маркетинговата ефективност на инвестициите.
Съществуват и други гледни точки, свързани с изследването на тези понятия. Д.
Дойл79, например, определя ефикасността като показател, който лесно може да бъде
контролиран и измерен в съответствие с приети стандарти на бизнесединицата или на
стопанските субекти, но не винаги може да се обвърже и идентифицира с крайните им
цели, докато, по думите му, ефективността подлежи на косвена, субективна оценка
и често въздейства върху продажбите, печалбите или други измерители на успеха.
Подобна позиция застъпва и Г. Младенова при разграничаването на двете
понятия. Според нея ефикасността показва с цената на какво е постигнат даден резултат
и може да бъде измерена като показателят за резултата се съотнесе към показателя за
ресурса, вложен за постигането му. А ефективността, според нея, измерва доколко
успешно са били постигнати целите80 - твърдение, което съвпада с възприетата тук
изследователска постановка.
От своя страна Н. Сълова възприема противоположна гледна точка при
определяне на ефективността като „отношение между получения, очаквания или
планирания резултат и разходите за него и може да се изразява с качествени и
количествени показатели, а повишаването на ефективността е прираст на тези
показатели”81. В тази посока (като отношение между резултата и използвания за
постигането му ресурс) разглежда ефективността и Т. Ненов82. Сходни гледни точки
към дефиниране на ефективността застъпват и други автори. Според Б. Вос83, например,
ефективността на една компания може да се определи като връзка между произведените
от компанията продукти или услуги и използваните за производството им ресурси (като
в посоченото съчинение се разглеждат единствено материалните, финансовите и
човешките ресурси на фирмата).
Прави впечатление различната употреба на двата термина ефективност и
ефикасност в научната литература, в която се случва да разменят своите значения в
различните източници. Всъщност в нормативната база те са ясно и точно определени84.
Кошник, В. Световен речник по маркетинг и реклама Т.1 Делфин прес, Бургас 1997 с. 323
Пак там
79
Дойл, Д. Контрол на разходите. Делфин прес. София 1994 г., с. 101
80
Младенова, Г. Маркетингово планиране. УИ Стопанство, София 2006 г. с. 218
81
Сълова, Н. Ефективност на вътрешната търговия в НРБ. Г. Бакалов, Варна 1978 г. с. 6-7
82
Ненов, Т. Бизнес диагностика. Наука и икономика, ИУ – Варна 2012 г., с 327
83
Вос, Б. Корпоративен анализ. Пътеводител, Второ издание. Класика и стил. София 2006 г. с. 215
84
Закон за сметната палата. Обн., ДВ, бр. 109 от 18.12.2001 г., изм. и доп., в сила от 1.01.2008 г., бр. 67
от 29.07.2008 г. Източник
77
78
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Там под "ефективност" се дефинира “степента на постигане на целите на
одитирания обект при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от
неговата дейност”, а под "ефикасност" - “постигането на максимални резултати
от използваните ресурси при осъществяване на дейността”85. Тъй като (1) за
ефективността няма общовъзприета дефиниция и (2) разглеждането и е възможно да
бъде извършвано от различни гледни точки86 и с различни цели, тук е възприето тя да
бъде определена най-общо като отношение между очаквания или планирания и
постигнатия резултат от дадена дейност. Още повече, че тази гледна точка е в
съзвучие със цитираното по-долу разграничение между маркетингова ефективност и
маркетингова ефикасност.
Трябва да се отбележи, че в литературата се прави разграничение поне между
два типа ефективност – техническа и икономическа. При дефинирането на
икономическата ефективност изследователите използват за отправна точка
Ефективността по Парето, според която ресурсите са разпределени оптимално, когато
никой не може да се облагодетелства без друг да бъде ощетен87.
Фишър, Донбруш и Шмалензи88 правят следното разграничение между двата
типа ефективност: „един метод на производство е технически ефективен, ако обемът
продукция е максимално възможния при използване на определено количество входни
ресурси”, докато „икономически ефективен метод на производство на всеки един обем
продукция е този, при който се минимизира относителната цена на влаганите в
производството ресурси”89. Или за техническа ефективност се говори тогава, когато
стопанският субект минимизира обема на входните в производството ресурси, докато
за икономическа – при минимизиране на стойността на входните ресурси при запазване
на обема на произведените блага.
Маркетингът също прави разграничение между ефективност и ефикасност. Под
маркетингова ефективност (marketing effectiveness) се разбира ефективността, с
която стопанският субект използва своите маркетингови фондове, докато под
маркетингова ефикасност (marketing efficiency) се разбира способността на маркетинга
да достигне определените цели с минимални разходи90, (което е много близо до
определението за икономическа ефективност, цитирано по-горе). Важно е да се
отбележи, че ефективността може да бъде разглеждана на различни равнища – от
ниво конкретно действие или операция през това на отделни стопански субекти и
пазари, до микро- и макроикономическо равнище. Оценката на ефективността на
всяка дейност е от изключително значение от гледна точка на преценката доколко
целесъобразно са били използвани ограничените ресурси на стопанските субекти. Чрез

http://www.bulnao.government.bg/index.php?lang=&p=archive&y=2010&id=67,
последен
достъп
21.12.2010г.
85
Пак там, Допълнителна разпоредба към Глава седма, § 1. Т2. изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., бр. 27 от 2006
г.
86
В НСС 13, например, показателите за рентабилност се разглеждат като количестеви характеристики на
ефективността, а показателите за ефективност – като количествени характеристики на съотношение
между приходите и разходите на предприятието (НСС 13 – Показатели за финнсово-счетоводнен анализ
на предприятието, приет с ПМС No 65 от 1998 г. - обн.,ДВ,бр.36 от 31 март 1998 г.; издание на Народното
събрание - притурка към ДВ, бр.36 от 1998 г.)
87
Фишър, С., Дорнбруш, Р. и Шмалензи, Р. Икономика. Основи на микро и макро икономиката. Отворено
общество, София 1997 г. с. 184
88
Пак там
89
Пак там. с. 195
90
Кошник, В. Световен речник по маркетинг и реклама. Т.1. Делфин прес, Бургас 1997г. с. 758
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тази оценка може да се прецени „правилно ли са били насочени усилията и доколко
добре са били извършени набелязаните задачи”91.
Таблица 2.
Понятията Ефективност, Ефикасност и Рентабилност, сравнени по
ключови показатели
Термин

Ефективност

Ефикасност

Рентабилност

Същност
Степен на
постигане на
целите при
съпоставяне на
действителните и
очакваните
резултати от
дадена дейност

Видове
Икономическа
Техническа
Социална

Мярка за
постигането на
максимални
резултати от
използването на
ресурси при
осъществяване на
дейност

Отношението на
размера на
печалбата към
стойността на
вложения ресурс
за постигането и

Икономическа
Финансова
Търговска
Разходна

Измерване
Чрез определяне
на цели по
отделни
показатели и
изследване
степента на
тяхното
достигане
- Фокус върху
резултата
Чрез сравняване
на резултата от
дейността с
вложения в
постигането му
ресурс на
фирмата
- Фокус върху
приноса на
вложения ресурс
за получения
резултат
Чрез съпоставяне
на печалбата към
използваните
ресурси за
постигането и
- Фокус върху
приноса на
вложения ресурс
за формиране на
печалбата

Приложение
Определя доколко
успешно са
постигнати
предварително
определените
цели

Определя цената,
на която е
постигнат даден
резултат

Характеризира
степента на
постигане на
целите по
конкретни
дейности и в
частност –
доходността на
дадена
инвестиция

Що се отнася до рентабилността (от немски – rentabel), Речникът на чуждите
думи дава следното определение: „който оправдава разходите, целесъобразен от
стопанско гледище; доходен, приходоносен”. В речниците по маркетинг,
рентабилността (от английското profitability) се определя като „количеството или
състоянието на придобиване на печалба (желана за преследване цел по отношение на
дадена стока или пазарно начинание)”92 , т.е. рентабилността би следвало да се оценява
на база на печалбата като резултат, до която е довела конкретната инвестиция.
В икономическата литература съществуват множество определения на
показателите икономическа ефективност и рентабилност. Едно от тях определя
ефективността като „относителен показател, съпоставящ получения ефект с разходите
или ресурсите, използвани за постигането му”93. Д. Денчев твърди, че от своя страна
Велев, М. Маркетингови комуникации. Софтрейд. София 2001 г. с. 448
Пак там, с. 760
93
Денчев, Д. Финансов анализ. Софтрейд. София 2009 г. с. 28
91
92
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рентабилността на стопанската дейност е представителна обща характеристика на
икономическата ефективност. Коефициентите за рентабилност се приемат като частен
случай на показателите за ефективност, като в числителя се поставя печалбата, а в
знаменателя величината на използваните ресурси или на направените разходи за
постигането на тази печалба94.
В теорията съществуват голям брой отношения, но се приема съществуването на
четири основни вида показатели, спрямо които се определят и основните видове
рентабилност. Това са икономическата рентабилност, определена на база използвани
активи, финансова рентабилност, на база използван собствен капитал, търговска
рентабилност, на база приходи и рентабилност от разходен тип, определена на база
разходи95.
Ефективността, ефикасността и рентабилността от гледна точка на тяхната
същност, видове, начини на измерване и приложение, са показани на Таблица 2. Въз
основа на посоченото дотук може да се обобщят следните по-важни моменти:
-

-

Ефективността може да бъде измерена, оценена и управлявана;
Измерването на ефективността е възможно само след като се определят
предварително конкретни показатели и се изследва точно кой ресурс на бизнес
единицата е вложен, за да бъдат постигнати;
Ефективността се определя като съотношение между планирания или очаквания
и получения резултат;
Ефективността съществува на различни равнища;
Ефективността е ключов показател при сравняване на различни възможни
инвестиции с оглед аргументиране на избор при инвестиционни решения;
Една и съща инвестиция може да се характеризира с различна степен на
ефективност по отношение на резултатите, до които довежда96;
Ефикасността и рентабилността изразяват аспекти на ефективността и могат да
бъдат използвани като показатели при определянето и измерването и;
Ефикасността показва какво е отношението между резултата и вложените за
постигането му ресурси;
Рентабилността се измерва чрез количествени показатели, които могат да бъдат
използвани при определянето на ефективността на маркетинговите инвестиции.

С оглед на посочените по-горе характеристики и гледни точки под
маркетингова ефективност на инвестициите тук е възприето да се разбира
доколко успешно маркетинговите инвестиции постигат предварително
набелязаните цели по отношение на възможния, желания или планиран резултат,
до който би следвало или може да доведе инвестирания ресурс. Затова при анализ
на маркетинговата ефективност на инвестициите е възможно да се подходи от два
различни ъгъла – (1) да се изследва до каква степен са постигнати предварително
набелязаните резултати и/или (2) доколко добре са били използвани наличните ресурси
спрямо най-добрата им възможна употреба. За да бъде извършен, обаче, подобен
анализ, е необходимо първо да бъдат разгледани основните показатели, чрез които
маркетинговата ефективност на инвестициите може да бъде измервана.
Връзката между рентабилността и ефективността ще бъде разгледа по-късно.
Посоченото съчинение, с. 28-34. Виж също и Ненов, Т., Планиране и анализ в индустриалното
предпиятие. Издателство “Наука и икономика”. ИУ – Варна, 2012 г., с. 429 - 430
96
Възможно е финансовата ефективност на една маркетингова инвестиция да е ниска, но социалната
ефективност от същата тази инвестиция да е много висока или обратното.
94
95
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2.2. Базови показатели за оценка на резултата от маркетинговите инвестиции
В научната литература още от началото на 90-те години на миналия век се говори
за необходимостта от показатели, които да измерват бизнес дейностите в постиндустриалното време, тъй като само счетоводните показатели не са достатъчни 97.
Според Каплан и Нортън, една от тези бизнес дейности, която счетоводно не може да
бъде измерена в своята цялост, е маркетинговата дейност на стопанските субекти.
Адекватната оценка на пазарните и конкурентни позиции на компаниите налага, наред
с другите показатели, да бъде измервана и възвръщаемостта на маркетинговите
инвестициите, тъй като именно чрез маркетинговите инвестиции могат да се създават
конкурентни предимства. Нещо повече - през последните години все по-упорито се
налага тезата за новата роля на маркетинга при създаването на активи на компаниите,
свързана с изместването на фокуса от материалните към нематериалните активи98.
От тази гледна точка измерването на маркетинговата ефективност на
инвестициите (пряко свързани със създаването и увеличаването на нематериални
активи на фирмата) като цяло и на възвръщаемостта99 им в частност се превръща в
ключов въпрос, който ще придобива все по-голямо значение. Неслучайно и
Маркетинговия Научен Институт (Marketing Science Institute100) определя измерването
на възвръщаемостта на маркетинговите инвестиции и изработването на маркетингови
метрики като свой топ приоритет през 2002, 2003 и 2006 г.101
Конструкцията “възвръщаемост на маркетинговите инвестиции” (Return on
Marketing Investments) се появява за първи път в научната литература в началото на
деветдесетте години на миналия век102. В началото на това столетие придобиват
популярност две отделни книги, посветени на тази тема. Първата от тях, озаглавена
“Възвръщаемост на маркетинговите инвестиции”103, въвежда означаването на
конструкцията с абревиатурата ROMI. Втората, озаглавена “Маркетингова
възвръщаемост на инвестициите”104, въвежда абревиатурата mROI (marketing return of
investments).
Във връзка с употребата на двата показателя още в началото трябва да се направи
следното уточнение. По същество и двата представят обща концепция, свързана с опита
да се измери (остойности) приноса на маркетинговите инвестиции за изменението на
крайния резултат от конкретна дейност или активност на стопанските субекти. И двата
показателя се изчисляват по формула, която е преобразувана (с оглед откриване на
Каплан, Н., Нъртън, Д. Балансирана система от показатели за ефективност. Класика и стил, София 2005
(първо издание през 1992 г.)
98
Peter Doyle. Value Based Marketing: Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value.
2000, John Wiles & Sons, West Sussex, England, p. 29
99
Възвръщаемостта се въдежда на този по-късен етап, тъй като се възприема като показател, чрез който
може да бъде сравнена степента на рентабилност между две отделни инвестиции.
100http://www.msi.org/, последен достъп 01.12.2010
101 Seggie, S., Cavusgil, E., Phelan, S., Measurement of return on marketing investment: A conceptual
framework and the future of marketing metrics.
http://faculty.unlv.edu/phelan/Research/imm_published.pdf, последен достъп 12.12.2010
102
Lilienq G.L., Kotler, P. & Moorthy, K.S., Marketing modelsq Prentice Hall, 1992
103
Powell, Guy R., Return on Marketing Investment: Demand More From Your Marketing And Sales
Investments RPI Press, 2003
104
Lenskold, James, Marketing ROI: The Path to Campaign, Customer, and Corporate Profitability, McGrawHill, 2003
97
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приноса на маркетинговите инвестиции) от тази за определяне на възвръщаемостта на
инвестициите (ROI).
При изчисляването на ROMI се вземат под внимание направените маркетингови
инвестиции, възвръщаемостта, рискът и възприетата прагова норма на възвръщаемост
(hurdle rate)105. В основата на изчисляването на възвръщаемостта чрез този показател
стои съотношението:
𝑅𝑂𝑀𝐼 =

Допълнителния резултат∗приноса на маркетинга%−маркетинговите инвестиции
маркетинговите инвестиции

(1)

където допълнителният резултат е този, който е получен в следствие от
направената конкретна маркетингова инвестиция, за която се изчислява
възвръщаемостта. С оглед на това под ROMI би следвало да се разбира
възвръщаемостта на маркетинговите инвестиции, измерена чрез допълнителния
резултат, получен в следствие на тази инвестиция. Тук трябва да се отбележи, че този
показател може да се използва в краткосрочен (short-term ROMI) и в дългосрочен (longterm ROMI) план – т.е. според срока и периодите на откупуване на направената
маркетингова инвестиция.
От друга страна под mROI следва да се разбира маркетинговата възвръщаемост
на инвестициите (или по същество това е показател, съотнасящ се към различна страни
на инвестиционния процес). Той се изчислява чрез съотношението:
𝑚𝑅𝑂𝐼 =

Печалбата, в следствие от МИ −маркетинговаита инвестиция
маркетинговата инвестиция

(2)

Тук, обаче, би следвало печалбата да се разглежда не само в рамките на отчетния
период, а за целия период, в който направената инвестиция продължава да генерира
резултат, защото в противен случай няма да бъде отчетен целия принос на вложения
ресурс.
От съпоставката на двете съотношения може да се види, че чрез показателя
ROMI би следвало да се измерва възвръщаемостта на маркетинговите инвестиции чрез
съотнасяне на получения допълнителен резултат в следствие на тези инвестиции към
самите инвестиции, докато чрез mROI не се отчита конкретната добавена стойност,
която имат маркетинговите инвестиции към крайния резултат, а само крайният
резултат, измерен чрез печалбата, до която е довела дадената инвестиция. И двата
показателя, обаче, не могат да се използват в случаите, когато трябва да се отрази
приноса на инвестираните нефинансови ресурси на бизнесединицата или на
стопанските субекти, освен ако тези ресурси не бъдат предварително остойностени.
Според Дж. Ленсколд, обаче, терминът mROI се използва за да се обозначи
концепция, която далеч надхвърля рамките на получаването на печалба. Под
възвръщаемост, твърди той, може да се разбира всяка изгода (ефект), която бизнес
единицата получава от маркетинговите си инвестиции, в това число и такива
показатели като осведоменост за търговската марка и удовлетвореност на
потребителите106. Въпреки това, тъй като възвръщаемостта обикновено се свързва с
финансова изгода, mROI се възприема основно като финансов показател, посочва той.
Всъщност в системата, която предлага, mROI може да се третира и като критерий, чрез
Powell, Guy R., Return on Marketing…
Ленсколд, Дж. Рентабельност инвестиций в Маркетинг. Методы повышения прибыльности
маркетинговых кампаний, Питер, 2005, с. 26
105
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който се оценява ефективността на действията по постигането на един или друг
показател. Маркетинговата възвръщаемост на инвестициите Ленсколд107 определя чрез
вече посоченото съотношение, което разлага до:
𝑚𝑅𝑂𝐼 =

(приходи от продажби−с−ст на реализираните продукти )–маркетингови инвестицци
маркетингови инвестиции

(3)

Други автори споделят становището, че базовата разлика между двата
показателя се състои в това, че докато чрез mROI се измерва ефективността на база
иновационните предимства, то чрез ROMI се определя оптимизацията и
възвръщаемостта на маркетинговите инвестиции108.
Съществуват и други общоприети базови показатели, чрез които би могъл
да се определи резултатът, получен в следствие на маркетинговите инвестиции. Един
от тях е икономическа добавена стойност (EVA - от economic value added), който може
да се разглежда като обобщен, комплексен показател, измерващ икономическата
печалба на стопанските субекти като остатъчна величина след приспадането на
инвестирания капитал по среднопретеглената му цена (Invest Capital∗Weighted Average
Cost of Capital) от чистата оперативна печалба след данъци и такси (Net Operating Profit
after Taxes) или:
𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − (𝐼𝐶 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶)

(4)

Макар и използването на EVA да показва доколко дейността на стопанския
субект е била ефективна през отчетния период като се определи остатъчната печалба,
която би могла да се трансформира в актив, чрез него не би могъл да се измери
резултатът, получен само в следствие на направените маркетингови инвестиции (макар
и често да се използва и за оценка на ефективността на инвестирания капитал към
крайния резултат).
През 1993 г. Нортън и Каплан създават Балансираната система от показатели за
ефективност (BsC)109, с която предлагат оценяването на ефективността на фирмите да
се извършва чрез система от показатели в четири основни направления – финансово,
отношения с клиентите, вътрешни бизнес процеси и познание и развитие (които са
разгледани по-долу в изложението).
Други две широко използвани системи за оценка на отделни аспекти на ефекта
от маркетинговите инвестиции са измерване на стойността на клиентите (CA от
customer equity110) и пожизнената стойност на клиентите (CLTV от customer lifetime
value111 - настоящата стойност на бъдещите парични потоци, които стопанският субект
може да очаква от връзката си с даден клиент и пожизнената стойност на потенциалните
клиенти - PLTV от prospect customer lifetime value) .
Посочените дотук подходи за оценяване могат да бъдат съпоставени един с друг
чрез сравнение по видовете показатели, които всеки един от тях наблюдава и би бил в
състояние да измери и оцени. Както се вижда от извършения сравнителен анализ
посоченото съчинение, с. 73
Узунова, Ю. и Георгиева, И., MROI в маркетинговата метрика: Съвременно предизвикателство за
бизнес успех, Известия, бр. 2 – 2007, ИУ Варна, с. 16-35
109
Каплан, Н., Нъртън, Д., Балансирана система ... Класика и стил, София
110
Виж напр. Blattberg., R., Deighton, J., Manage marketing by the customer equity test. Harvard Business
Review. 74 (4). P. 136-144 (1996)
111
Виж напр. Jackson, D., Determining a customer’s lifetime value. Direct Marketing, 51 (11). рр. 60-83
107
108
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(Таблица 3.) резултатът от маркетинговите инвестиции е възможно да се определи
чрез различни базови показатели, а маркетинговата им ефективност – като се
изследва настъпилото изменение при изследваните показатели в зависимост от
конкретните инвестиционни цели. Всеки един от тези показатели, обаче, би могъл да
се използва в различна перспектива, свързана със създаване и увеличаване на активите
на стопанските субекти – взаимоотношения с клиентите, изграждане и поддържане на
търговските марки, оптимизацията на вътрешните процеси, финансовият резултат и
възвръщаемостта.
Таблица 3.
Сравнителен анализ на основни базови показатели за определяне на
резултата от маркетинговите инвестиции112
EVA

BsC

i
измерване
Финансово

Да

Частично

ТМ финансова
перспекти
ва
Да

ТМ клиентска
перспекти
ва
Не

ROM
I

CLТV/
PLTV

CE

Д
а
Н
е
Д
а

Д
Частично

Да

Н
Частично

Да

Д
Частично

Да

Д
Не

Да

Н
Не

Да

Д
Частично

Не

Д
Да

Да

а

Н
а
Н
е
Д
а
Д
а
Н
а

Д
Не

Не

е

ROI

а
Визия

Не

Частично

Да

Не
е

Развитие в
дългосрочен
план
Маркетингови
разходи
Вътрешни
процеси
Обективност

Не

Частично

Да

Частично
а

Не

Да

Не

Частично
е

Не

Да

Не

Не
е

Да

Частично

Да

Не
а

Ефективност на
маркетинговите
инвестиции
Принос на
маркетинговите
инвестиции

Да
Не

Да
Не

Да

Да

Не

Не

Прави впечатление, че в различните разработки са описани голям брой други
показатели за резултата от инвестициите, чрез които може да се изследва дейността или
конкретни дейности на стопанските субекти. Н. Сълова, например, предлага система от
седем показатели за оценка на ефективността113. Сред тях може да се открои
отношението на размера на увеличение на печалбата към финансовия ресурс, който го
е обусловил, и който е представен като коефициент на ефективност или рентабилност
по начин:
Ефективността =

Увеличение на брутната печалба
Размер на инвестицията

(5)

Адаптирано по Seggie, S., Cavusgil, E., Phelan, S., Measurement of return...
Н. Сълова и колектив. Усъвършенстване управлението в сферата на обръщението. Книгоиздателство
„Георги Бакалов”. Варна 1985 г. с. 107-113
112
113
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Този показател, заедно с възвръщаемостта на инвестициите, посочва Сълова,
следва да се използва като основен, тъй като печалбата е главен обобщаващ показател
за икономическия резултат (ефект) от цялостната дейност. Така формулираните тук
показатели, обаче, с оглед на възприетата вече изследователска постановка, по-скоро
трябва да се третират като свързани с ефикасността (тъй като изследват съотношението
резултат-ресурс), а не с маркетинговата ефективност на инвестициите.
Наред с финансовите показатели за измерване на ефективността (срок на
възвръщаемост на инвестициите, отношението на изменение на продажбите към
инвестирания капитал, на изменение на продажбите към разходите за увеличаването им
и др.), Сълова посочва още една група показатели – за социална ефективност, свързани
с качеството на обслужването114. За измерване на резултата от маркетинговите
инвестиции Е. Георгиева предлага освен възвръщаемостта на маркетинговите
инвестиции използването и на още един показател – допълнителните продажби,
дължащи се на маркетинга115 (от англ. incremental sales from marketing). Чрез броя на
увеличените продажби вследствие на маркетинговите инвестиции може да се определи
и каква част от общите продажби на стопанските субекти се дължат на обичайната им
дейност и каква – на маркетинговите инвестиции.
От своя страна Дж. Ленсколд формулира пет важни принципа, свързани с
определянето на възвръщаемостта на маркетинговите инвестиции, които биха могли да
се използват и при анализа на МЕИ116:
- За изчислението на възвръщаемостта са необходими финансови показатели;
- Показатели, свързани с нефинансови резултати, също следва да се имат предвид
при определяне на финансовия резултат от маркетинговите инвестиции;
- При маркетингови програми, чиято задача е единствено подобряването на
нефинансови показатели, не би следвало да се използва показатели, свързани с
възвръщаемостта на маркетинговите инвестиции117;
- При определяне на отношението между резултата (ефекта) и маркетинговата
инвестиция следва да се отчита само ресурсът, който е довел до този резултат
(за да се избегне двойното отчитане);
- Допълнителният ефект, който маркетинговите инвестиции оказват върху
бъдещи инвестиции, не се отчита при обичайното изчисляване на
възвръщаемостта на инвестициите и затова не трябва да бъде пренебрегван.
На база на разгледаните дотук подходи и гледни точки, свързани с определянето
на резултата от маркетинговите инвестиции, може да бъде формулирана следната
постановка: При измерване на резултата, получен в следствие на маркетинговите
инвестиции е възможно да се използват два алтернативни подхода. Чрез първия
се съпоставя доколко и дали са постигнати предварително определените цели (или
определяне на МЕИ), докато при втория – доколко добре са използвани ресурсите
на стопанските субекти, инвестирани в постигането на тези цели (или какъв е
приносът на инвестирания ресурс за постигане на конкретния резултат от инвестицията
чрез определяне на ефикасността, рентабилността или възвръщаемостта на МИ). Тези
два алтернативни подхода, разбира се, биха могли да се използват паралелно или
Пак там. с. 111-113
Георгиева, Елена. Възвръщане на маркетинговите инвестиции. Маркетингът в 21-ви век: Парадигми,
стратегии, тектики. Сборник с доклади... с.234
116
Ленсколд, Дж., Рентабельност инвестиций ...., Питер, 2005, с. 118
117
Авторът посочва, че нeфинансовите показатели, като степен на осведоменост или брой посещения в
интернет сайт, е невъзможно да бъдат трансформирани във финансови показатели, които да се използват
при анализа на mROI (посоченото съчинение).
114
115
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отделно един от друг, в зависимост от целите и задачите, които си поставя стопанския
субект (Фигура 8).

Фигура 8 – Концептуален модел за определяне и измерване на резултата от
маркетинговите инвестиции
В заключение може да се посочи, че в основата си, всяка инвестиционна цел е
функция на стратегията на стопанските субекти. Поставянето на целите е обвързано
пряко с определяне на показатели, чрез които се следи дали и в каква степен са
постигнати те. За постигането им е необходим ресурс, който се осигурява чрез процеса
на инвестиране. Благодарение на инвестициите става възможно осъществяването на
маркетингови дейности, насочени към постигането на целите, които водят до
определени резултати. Маркетинговата ефективност на инвестициите се определя след
като се проследи до каква степен получените резултати съвпадат с очакваните или
планираните на база на формулираните предварително показатели.
Ако МЕИ бъде възприета като комплексен критерий, въз основата на който
стопанските субекти вземат решение дали да направят една или друга маркетингова
инвестиция, то тогава тя може да бъде използвана като прогнозна величина (или при
планиране на дейността и вземане на решение коя от съществуващите алтернативи за
инвестиране да бъде предпочетена). В същото време, след като маркетинговата
инвестиция бъде извършена и ефектът от нея бъде отчетен и остойностен, МЕИ може
да се разглежда и като отчетна величина (показва на каква цена бизнес единицата е
получила желания ефект).
Трябва да се отбележи, че при изследването на маркетинговата ефективност на
инвестициите е от особено значение да се установи конкретния резултат, който е
постигнат в следствие на инвестирания ресурс. Трудността при определянето му се
крие в това той да се разграничи от обичайния резултат, който стопанският субект би
постигнал ако не направи конкретна маркетингова инвестиция, ако това изобщо е
възможно в практиката. Защото трябва да се определят и измененията в отчетения
резултат, които се дължат на фактори, които стопанският субект не може да контролира
и/или на трансферните ефекти, в следствие на другите маркетингови инвестиции,
осъществени от този или от други стопански субекти. В този смисъл може да се твърди,
че само чрез комплексните показатели за резултат от маркетинговите инвестиции
трудно може да се изследва МЕИ като цяло, което налага предлагането и използването
на непреки подходи при определянето и измерването и.
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2.3. Дезагрегиране на показателите за маркетингова ефективност
В маркетинговата теория и практика се използват огромен брой показатели,
които имат връзка с определянето на маркетинговата ефективност на стопанските
субекти118. Трябва да се отбележи, че употребата им зависи пряко от способността да
се съотнесат към предварително дефинирани цели, защото именно чрез изменението в
показателите се измерва доколко ефективна е била дадена маркетингова инвестиция за
постигането на конкретен резултат. Ф. Котлър разглежда ефективността на стопанските
субекти в четири основни направления – ефективност на продажбите, на рекламата, на
стимулиране на продажбите и на дистрибуцията119. Към всяко направление той посочва
конкретни показатели за измерване. Към първото са отнесени среден брой обаждания
(контакт с потенциален или настоящ клиент) на служител по продажбите дневно,
средна продължителност на разговора при всеки контакт, среден приход от обаждане,
средна стойност на контакта с клиент, процент приети поръчки от сто контакта, брой
нови клиенти през отчетния период, брой загубени клиенти през отчетния период,
разходи за продажби като процент от размера на продажбите.
Ефективността на инвестициите в реклама според Котлър може да бъде
измерена чрез следните показатели – стойност на разхода за реклама за достигане до
хиляда потенциални купувачи от целевата аудитория чрез конкретна медиа, процент на
единиците от аудиторията на медийния канал, които са забелязали рекламното
послание, мнения на потребители за съдържанието и ефективността на рекламното
послание, промяна на потребителското отношение към продукта преди и след
излъчването (отпечатването) на рекламното съобщение, брой запитвания за покупка,
провокирани от рекламата, средна цена на запитването (измерена чрез отношението
между общия брой на запитванията и стойността на рекламното представяне в
съответния медиен канал).
Според Котлър ефективността на дейностите по стимулиране на продажбите
може да се определи чрез проследяване на разходите за и приходите от всяка извършена
промоционална дейност, а ефективността на дистрибуцията - чрез разходи за
логистика, процент на правилно подадените заявки от общите заявки, процент на
доставките, получени в срок от общия брой доставки и брой грешки при обработката
на плащанията.
Дж. Ленсколд120 определя три нива на маркетинговите показатели за
ефективност – продажби, максимизация на резултата и корпоративни цели и ги
представя в система, която нарича йерархия на маркетинговите показатели за
ефективност (Фигура 9). На ниво продажби той дефинира четири основни групи
маркетингови показатели – по продажбите, за доходност, за разходи и предпродажбени
показатели, участващи в стратегическите решения на бизнес единицата. В първата
група авторът включва показателите осведоменост на клиентите и имидж на
търговската марка. Ленсколд определя два вида показатели за доходност – степен на
удовлетвореност на клиентите и приходи от една продажба.

Съществуват програмни продукти, които измерват различни маркетингови показатели (като броят им
надхвърля 70). Виж напр. http://templatezone.com/pdfs/UltimateMarketingCalculator.pdf (последен достъп
03.01.2011)
119
Kotler, Ph. and K. Keller. Marketing Management 12e. Pearson Education, Inc., 2008, p. 717-721
120
Lenskold, James. Marketing ROI: Playing to Win. Marketing Management, Vol. II, N3, May/June 2002
118
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Фигура 9 - Йерархия на маркетинговите показатели за ефективност121
Към третата група той отнася разходите за изграждане и поддръжка на интернет
сайт и разходите за един посетител на сайт. В четвъртата показателите са разделени на
две основни групи – чрез първата се измерват броя контакти с потенциални клиенти, %
отговори от клиенти след осъществен контакт и брой положителни отговори от клиент.
121

Lenskold, James. Marketing ROI: Playing to Win. Marketing Management, Vol. II, N3, May/June 2002
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Втората група показатели в тази категория се отнася към броя посетители на сайта, брой
отворени вътрешни страници в сайта и средната продължителност на престой на
страница от посетител. Прави впечатление, че само в тази група (предпродажбени
показатели), показателите са количествени, докато първите три (с изключение на
приходи от една продажба), са качествени.
Трябва да се отбележи, че на второто равнище (максимизация), всички
показатели са количествени (Фигура 9). Те са разделени на три основни групи –
увеличаване на броя на клиентите (% реализирани продажби, % задържани клиенти и
% клиенти, дошли по препоръка), максимизиране на бъдещата стойност на клиентите
(печалба от първа и от следващи продажби от клиент и ръст на продажбите от клиент)
и минимизиране на маркетинговите разходи за продажба на клиент. На третото
равнище Ленсколд разглежда само един показател за ефективност – оптимизацията на
възвръщаемостта на маркетинговите инвестиции за всички маркетингови дейности.
Тук е необходимо да се посочи, че оптимизацията на mROI е пряко обвързана с
максимизирането на печалбата, но не на равнище отделна маркетингова инвестиция а
на ниво цялостна дейност на фирмата.
Както вече беше посочено, в създадената от Нортън и Каплан „Балансирана
система от показатели за ефективност” се разглеждат четири главни направления. За
всяко едно от тях те предлагат следните основни показатели122. Към финансовите
авторите отнасят възвръщаемост на инвестициите, икономическа добавена стойност,
рентабилност, ръст на приходите и намаляване на себестойността. Към показателите в
сферата на отношенията с потребителите са причислени пазарния дял, разширяване на
потребителската база, рентабилността на потребителите и удовлетвореността на
потребителите. В направление познание и развитие Каплан и Нортън поставят
удовлетвореност на служителите, запазване на базата на служителите и ефективност на
служителите.
В разработката авторите посочват един ключов принцип при избора на
показатели за ефективност – а именно, че след като всяка стратегия е уникална сама по
себе си, показателите, по които ще се следи за ефективността на нейната реализация
също трябва да бъдат уникални123. Което означава, че е необходимо да бъдат
формулирани конкретни показатели спрямо избраната стратегия и респективно, че
трудно може да се говори за универсални показатели, които да бъдат използвани при
оценката на всяка инвестиция или маркетингова дейност или стратегия.
Приемайки този принцип, може да се посочи, че определянето на конкретни
показатели за измерването на маркетинговата ефективност на инвестициите е
процес, пряко свързан със спецификата на обекта на изследване. Във връзка с това
е необходимо първо да се разгледа характера на маркетинговите инвестиции в
производството и реализацията на биопродукти по конкретни направления и едва след
това (и спрямо всяко направление) да се определи примерен набор от специфични
показатели, чрез които МЕИ би могла да бъде планирана, измерена и оценена за
конкретния обект на изследване.
3. Специфични показатели за измерване на маркетинговата ефективност на
инвестициите в производството и реализацията на биопродукти

122
123

Каплан, Н., Нортън, Д. Балансирана система ... с. 390
Пак там, с. 390
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Въпреки че спецификата на пазара на биопродукти е разгледана и анализирана
в следващата част, за да се откроят специфичните показатели и вариантите за измерване
на МЕИ в производството и реализацията на биопродукти, тук първо трябва да бъдат
дефинирани направленията, в които участниците на този пазар насочват инвестициите
си и едва след това да се пристъпи към разглеждането и класифицирането на тези
показатели.
3.1. Направления за насочване на маркетингови инвестиции в биопродукти
Съгласно определението, дадено в предходния параграф, под маркетингова
инвестиция би следвало да се разбира всеки вложен ресурс, който цели създаването
(и/или придобиването) на актив, от който стопанският субект може да черпи бъдеща
полза.

Фигура 10 – Видове маркетингови инвестиции в биопродукти
С оглед на вече дадената класификация на маркетинговите инвестиции (Таблица
1), те биха могли да бъдат разделени в следните основни направления (Фигура 10):
- за изграждане и/или придобиване на търговски марки,
- за изграждане и поддържане на добра репутация,
- за създаване и въвеждане на нови продукти,
- за изграждане и/или разширяване на вече съществуващи канали за реализация,
- за популяризиране на идеи (пряко свързани с привличането на нови клиенти,
повишаване удовлетвореността на клиентите, изграждането на партньорски
взаимоотношения и пазарната реализация на продуктите).
Вече беше посочено, че търговските марки, добрата репутация, новите
продукти и каналите за реализация са нематериални активи, създавани и
поддържани чрез маркетинговите усилия на стопанските субекти. Тъй като
стопанският субект черпи изгода (икономическа и социална) от тях повече от един
отчетен период, ресурсът, осигурил необходимото за създаването и поддържането им,
отговаря на необходимите условия, за да бъде определен като инвестиция.
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Макар идеята, сама по себе си, да не може да бъде определена като нематериален
актив (освен ако не е защитена с патент и/или с търговска марка), съществуват такива,
от популяризирането на които икономическите субекти биха могли да извличат
директна изгода. Тези идеи, обаче, би следвало да способстват пряко за промяна на
резултата, т.е. от популяризирането им да може да се получава определен и определим
пряк или косвен ефект. В този смисъл ресурсът, осигурил този ефект чрез
популяризирането на идеята, също би могъл да бъде класифициран като инвестиция. А
тъй като разпространението на информация, в т.ч. и на идеи, обичайно се осъществява
чрез комуникационния микс на стопанския субект, то налице е основание и тази
инвестиция да бъде определена като маркетингова.
В предишния параграф е посочено, че един от възможните подходи при
определяне на МЕИ е чрез съпоставяне на получения от инвестицията резултат с
очаквания или планиран такъв. Тъй като маркетинговите инвестиции са пряко
обвързани с пазарната реализация124, при измерване на тяхната МЕ трябва да бъде
определена такава комбинация от показатели, чрез която да бъдат обхванати
възможните (или търсените) ефекти, до които би довела всяка такава инвестиция.
3.2. Примерни комплексни и оперативни показатели за измерване на ефекта от
маркетинговите инвестиции
Съгласно възприетата вече постановка, трудно може да се обоснове
съществуването на универсални показатели, чрез които a priori да бъде определена и
измерена МЕИ. Нещо повече – конкретните показатели (или система от показатели) за
измерването на маркетинговата ефективност на всяка отделна инвестиция или
програма трябва да бъдат формулирани спрямо спецификата им и в последствие
проследявани и измервани. В този смисъл само комплексни показатели125, като mROI,
ROMI и EVA, например, по които може да се съди за приноса на маркетинговата
дейност, възвръщаемостта и добавената стойност, не биха били достатъчни да се
определи друг ефект, освен този, довел до определена промяна във финансовия
резултат. От друга страна нефинансови показатели, като удовлетвореност на клиентите,
добра репутация или имидж на бранда, не биха могли да се обвържат пряко с
финансовия резултат, получен в следствие на инвестирания ресурс, макар да имат
принос за формирането му (и по този начин ефектът да се отнесе към стойността на
инвестицията).
При изготвянето на подходящата за отделния стопанския субект комбинация от
показатели за МЕИ би следвало да се вземат под внимание спецификата и обхватът на
дейностите му. Най-общо тези примерни показатели могат да бъдат систематизирани в
две основни групи – комплексни и оперативни (Таблица 4).
Комплексните показатели са обвързани пряко със създаването и поддържането
на конкурентните предимства на стопанските субекти. Когато тези показатели се
използват за оценка на маркетинговата ефективност на инвестициите, обаче, би
следвало да не се разглежда тяхната абсолютна стойност, а доколко и дали е
осъществено планираното или очакваното изменение в стойностите им, към което
изменение е насочена конкретната маркетингова инвестиция. Тук тези показатели
В противен случай не би могло да се говори за наличие на резултат (ефект), от който да се черпи
някаква бъдеща изгода.
125
Тук е взаимнстано определението на този вид показатели, посочено в Каплан, Н., Нортън, Д.
Балансирана система ... с. 390-391
124
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могат да се определят и като стратегически, защото именно чрез тях се измерва
резултата от постигането на стратегическите цели на фирмата.
Оперативните показатели, от своя страна, могат да бъдат групирани в четири
отделни направления, отразяващи оценката за общата маркетингова:
- ефективност на дистрибуцията,
- ефективност на продажбите,
- ефективност на клиентските програми,
- ефективност на комуникациите.
т.е. чрез тях би следвало да се измери и определи степента на постигане на
набелязаните цели с всяка отделна маркетингова програма по отделни направления,
обезпечени от конкретни маркетингови инвестиции.
Таблица 4
Примерни показатели, които могат да се използват за определяне на МЕИ
Комплексни
показатели
Пазарен дял
Относителен
пазарен дял
Пласментен обем

mROI
ROMI
CLTV/PLTV

Добавена
стойност
Имидж на бранда
Добра репутация
Продължителност
на ЖЦП по
продуктови
категории
Брой нови
продукти за
период

Перспектива
Дистрибуция
Брой продажби
на м2
Брой продукти на
м2
Брой рекламации
на обект
Брой рекламации
за период
Брой точки на
продажба
Брой точки на
продажба на
територия
Стойност на
нереализирани
продажби на
обект
Брой клиенти на
обект
Брой клиенти на
канал
Средна
обръщаемост на
стокови запаси

Оперативни показатели
Перспектива
Перспектива
Продажби
Клиенти
Средни приходи Брой контакти с
от продажби
потенциални
клиенти
Среден разход за % положителни
продажба
отговори след
контакт
Средна печалба
Брой положителни
от продажба
отговори
Брой продажби
Брой контакти след
на клиент
организирано
събитие
Брой продажби
% задържани
на обект
клиенти
Брой продажби
% загубени клиенти
на канал

Перспектива
Комуникации
Брой посетители на
сайт
Брой емисии на
посетител
Средно време на
посетител на сайт
Брой посетители,
открили сайта по
ключови думи
Брой харесвания на
страницата във ФБ
Брой последователи в
Туитър

Брой продажби
на територия

% клиенти, дошли
след препоръка

Брой коментари в
блога

Брой продажби
за период
Допълнителни
продажби

Осведоменост на
клиентите
Степен на
удовлетвореност
Средни разходи за
придобиване

Брой следящи блога

Средни разходи за
задържане

Брой организирани
събития за период

Брой продуктови
категории на
канал

Брой създадени
връзки към блога
Брой участия в
изложения за период

Тук, обаче, отново се стига до дефинирания по-рано проблем, свързан с
трудностите при определяне на конкретния принос на всяка маркетингова инвестиция
за промяната на обичайния резултат. Нещо повече – при разглеждането на МЕИ дотук
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не е включен и друг един основен въпрос. Ако стопанският субект реализира в един и
същ период повече от една маркетингова инвестиция в две отделни направления, как
да бъде разделен резултатът, до който е довела всяка една от тях и респективно – как
да бъде определена маркетинговата ефективност на всяка отделна инвестиция (и заради
кумулативния ефект, който могат да окажат две различни инвестиции, реализирани в
един период).
3.3. Теоретични насоки за определяне на МЕИ в биопродукти
За да се определи маркетинговата ефективност на една инвестиция, реализирана
в даден период (при хипотеза, че стопанският субект не извършва друга инвестиция в
същия момент), се използва съотношението между получения и очаквания резултат:
Получен резултат

МЕИ = Очакван (Планиран)резултат

(6)

като резултатът за всеки показател би могъл да се изрази с коефициент на
маркетингова ефективност (кМЕ), показващ отношението между получения и
очаквания или планиран резултат. При условие, че МЕИ се определя на база повече от
един показател, тя може да бъде определена като средна величина126 по начин:
МЕИ =

кМЕ1 +кМЕ2 +⋯+кМЕ𝑛
n

(7)

,където кМЕ1 е коефициентът на изменение на първия измерван показател,
кМЕ2 на втория, а кМЕn – на n-тия измерван показател.
По подобен начин биха могли да се изведат средни коефициенти на
маркетингова ефективност по отделните оперативни направления. Що се отнася до
комплексните показатели, при тях също е възможно да се използва този подход за
определяне. Показателите в тази група биха могли да се трансформират в кМЕ,
показващи отношението между очакваната и получената стойност или резултат на
съответния показател (Таблица 5).
Тъй като ефектът от дадена маркетингова инвестиция би могъл да се измери
чрез показатели от различни направления, това налага необходимост от
получаването на обобщаващ коефициент, чрез който да се отрази крайният ефект от
тази инвестиция. При определянето му, обаче, трябва да се вземе под внимание кои
точно показатели стопанският субект определя като важни или ключови и кои точно
измерва. Логиката тук е, че, както беше посочено, всяка инвестиция се извършва с
определена цел а именно постигането на очакван от стопанските субекти резултат
(Фигура 1.). Спецификата на очаквания резултат определя и показателите, чрез който
той може да бъде отчетен и измерен. Това означава, че стопанските субекти не биха
следили показатели, които не измерват очаквания им от конкретната инвестиция
резултат.
При използването на средни величини, обаче, няма как да се открои тежестта на
всеки отделен показател. Това може да бъде направено единствено на ниво конкретен

Логиката на използването на средни величини тук е, че те обикновено се възприемат като измерители
на централната тенденция.
126
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резултат по определен показател за измерване на ефекта от маркетинговата
инвестиция127.
Таблица 5.
Определяне на средната на маркетингова ефективност на инвестициите
Комплексни
показатели
1-ви
измерван
показател
2-ри
измерван
показател
n-ти
измерван
показател
Средна МЕ за СП
кЕ1 + кЕ2 + ⋯ + кЕ𝑛
n

кМЕкп

Перспектива
Дистрибуция
1-ви измерван
показател
2-ри измерван
показател
n-ти измерван
показател
Средна МЕ за
ПД

Оперативни показатели
Перспектива
Перспектива
Продажби
Клиенти
1-ви
измерван 1-ви
измерван
показател
показател
2-ри
измерван 2-ри
измерван
показател
показател
n-ти
измерван n-ти
измерван
показател
показател
Средна МЕ за Средна МЕ за ПКл
ПП

кЕ1 + кЕ2 + ⋯ + кЕ𝑛
n

кЕ1 + кЕ2 + ⋯ + кЕ𝑛
n

кМЕоп =

кЕ1 + кЕ2 + ⋯ + кЕ𝑛
n

Перспектива
Комуникации
1-ви
измерван
показател
2-ри
измерван
показател
n-ти
измерван
показател
Средна МЕ
за ПКл
кЕ1 + кЕ2 + ⋯ + кЕ𝑛
n

(кМЕпд ) + (кМЕпп ) + (кМЕпкл ) + (кМЕпко )
n

Средна МЕИ =

кМЕсп + кМЕоп
2

Вероятността стопанските субекти да си поставят система от цели, изпълнението
на които да може да бъде измерено чрез всички показатели за ефективност, е твърде
малка, следователно при определяне на средната маркетингова ефективност на
инвестициите ще се вземат под внимание само определен брой показатели, като не е
задължително да бъдат формулирани и измервани показатели във всички направления.
В този смисъл средната маркетингова ефективност на инвестицията за всяко
направление би могла да се определи като средна аритметична величина от
коефициентите на измерваните в направлението показатели. А общата средна
маркетингова ефективност на инвестицията – като средна аритметична от средните
коефициенти по измерваните направления. Едва след натрупването на достатъчно
информация от различни отчетни периоди би било възможно да се установи
конкретното тегло на всеки един от следените от стопанския субект показатели и
предложения коефициент да се модифицира, чрез използването на средно претеглени
величини, като теглото се определи на базата на важността, която всеки показател има
за изпълнението на маркетинговите цели. Заради динамиката на пазарната ситуация,
обаче, тази важност също няма как да бъде константа, което от своя страна налага
непрекъснатото актуализиране на модела за оценка на маркетинговата
ефективност на инвестициите с оглед коригиране на теглата на следените показатели.
Ако да речем целта на дадена маркетингова инвестиция е да се увеличи броя на хората, които откриват
сайта по ключови думи (Перспектива Комуникации), ефективността на тази инвестиция може да се
определи чрез съпоставяне на очаквания и реалния резултат. Ако обаче тази инвестция доведе и до друг
резултат, например свързан с увеличаване на % клиенти, дошли след препоръка (Перспекетива
Клиенти), би следвало да се вземе под внимание и ефекта от инвестицията за изменението на този
показател.
127
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Логиката на предлагания модел се корени в това, че само чрез един или друг
комплексен или оперативен показател не би могла да се измери маркетинговата
ефективност на инвестицията, респективно да се изследват всички ефекти, до
които довежда инвестирането и.
Когато обаче стопанските субекти в един и същ момент извършват повече от
една инвестиция в различни направления, свързани със спецификата на тяхната
дейност, чрез предложения модел би могла да се определи само общата ефективност на
маркетинговата им активност в рамките на изследвания период, освен в случаите,
когато ясно може да се разграничи всеки отделен резултат, получен в следствие на
конкретна маркетингова инвестиция.
Тук би следвало да се отбележи още един ключов проблем – че изследването
само на прекия ефект от маркетинговите дейности ограничава изводите и пазарните
интерпретации128. Е. Тонкова посочва, че “маркетинговите въздействия са много поразнопосочни и многоаспектни и засягат в по-голяма или по-малка степен всички
субекти на пазара, което дава основание за оразмеряване и на трансферните ефекти”129.
Въз основа на тази идея може да се приеме, че при разглеждането на МЕИ би следвало
да се отчитат (1) трансферните ефекти от инвестирания ресурс върху други пазарни
субекти, както и (2) че е възможно резултатът да не бъде само следствие на конкретната
инвестиция, а и на трансферен ефект от маркетингова или друга дейност на друг
стопански субект. В този смисъл обвързването на ефективността само с оценката на
отношението между резултата и вложения ресурс би ограничило в голяма степен
анализа и интерпретацията й тъй като резултатът и неговото изменение могат да бъдат
проследени и отчетени, но не винаги може да се определи категорично ресурсът, който
е довел до този резултат или изменението му.
Поради тези причини предложеният метод за определяне на МЕИ изглежда поподходящ в практико-приложен аспект, поне що се отнася до избрания обект на
изследването. Ако в теоретичен план прекият ефект от маркетинговите инвестиции
може да бъде измерен след като бъде разграничен конкретния резултат, получен в
следствие на инвестирания ресурс, то в практиката това не винаги е възможно, поради
посочените по-горе причини.
От друга страна използването на един или друг от общоприетите и
разпространени методи за измерване и оценка на ефективността на стопанските
субекти и извършваните от тях действия чрез описаните финансови и други показатели
е широко застъпена практика на равнище корпорация. В рамките на изследвания обект,
обаче, трябва да се провери дали и доколко предложителите на биопродукти в България
изобщо използват тези методи и показатели за определяне и управление на МЕИ. Ако
те не разполагат с необходимия информационен и процесен ресурс да извършват това,
е възможно да бъдат предложени и използвани алтернативни методи при разглеждането
на МЕИ.
Необходимо е също така да бъдат изследвани и субективните преценки и
очаквания при вземането на решения за заделянето на ресурс за обезпечаване на
маркетинговите инвестиции от инвестиращите, тъй като до голяма степен
инвестиционните решения и оценките на резултата от инвестициите са зависими
от тези преценки. В този смисъл практико-приложна задача на изследването е да
Тонкова, Е. Поглед върху трансферните ефекти в маркетинга. Маркетингът в 21-ви век: Парадигми,
стратегии, тактики. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. Наука и
икономика, ИУ – Варна, 2007 г., с. 259-264
129
Пак там, с. 259
128
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разработи на концептуално равнище процес за оценка на маркетинговата ефективност
на инвестициите, осигуряващи маркетинговите дейности на стопанските субекти,
отчитайки ролята на субективните преценки на инвестиращите.
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Глава втора
Методологически насоки при изследването на маркетинговата ефективност на
инвестициите в производството и реализацията на биопродукти в България
1. Постановка на изследователския проблем
При изследването на маркетинговата ефективност на инвестициите в
биопродукти може да бъде откроен един специфичен и в същото време ключов
проблем. Тъй като един от възможните начини за определяне на ефективността като
обобщаващ показател е на база на съотношението между получения и планирания (или
очакван) резултат130, от особено значение е точното прогнозиране на този бъдещ
резултат. Или с други думи ако инвестиращият надценява възможностите на дадена
маркетингова инвестиция (при планиране на резултата или при формиране на
очакванията си за него), тя би била определяна като ниско ефективна (стойности под
1). И обратното – ако възможния резултат от дадена инвестиция е подценяван, такава
инвестиция би била винаги с висока ефективност (стойности над 1). В идеалния случай
тя трябва да бъде равна на единица, което означава, че възможностите на
маркетинговата инвестиция да постигне даден резултат са определени коректно спрямо
пазарните условия и възможности към момента на осъществяването и, без да бъдат
подценявани или надценявани.
В логически план описаната ситуация представлява класически парадокс131,
свързан с разминаването на две гледни точки към едно и също наблюдавано явление
или събитие, който може да бъде онагледен със следната хипотетична, но напълно
възможна ситуация. Ако една и съща инвестиция, извършена от два стопански субекта
доведе до един и същи резултат при равни други условия, в зависимост от начина на
определяне на очаквания резултат, тази инвестиция би могла да бъде определена в
единия случай като високоефективна а в другия – като нискоефективна. Тук, разбира
се, привидно има основание да се приеме, че очакваният резултат определя
ефективността на инвестицията, тъй като той и в двата случая е един и същ, или:
А

МЕИ = В ≠

А
С

(8)

,където МЕИ е маркетинговата ефективност на инвестицията, А е получения
резултат, а В и С – планирания (или очакван) резултат от осъществяването на
маркетинговата инвестиция от първи и респективно от втори предложител. Това
твърдение изглежда приемливо, тъй като на практика разликите в очакванията
определят различната степен на МЕИ, защото В ≠С. Тъй като обаче то отразява
единствено субективната преценка на инвестиращия, задачата при определянето на
маркетинговата ефективност на инвестициите в случая се свежда до това
субективната преценка да бъде заменена с обективни критерии, по които да се
определя ефективността и по възможност тези обективни критерии да са валидни
(в някакви допустими граници) в рамките на изследвания пазар. При регулираните
пазари това би могло да се постигне чрез въвеждането на общи стандарти за оценка, но
При дефиниране на ефективността тук е възприета гледната точка, описана във вече цитирания Закон
за сметната палата. Обн., ДВ, бр.109...
131
Твърдение или група твърдения, които водят до противоречие или са в конфликт с интуитивната
логика. Това противоречие, обаче е или само привидно, или поставените условия в твърденията не са
или не могат да бъдат верни в целостта си или поотделно.
130
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тъй като при пазара на биопродукти не може да се говори за регулация в областта на
маркетинговите инвестиции, дейности и контрол, това налага използването на друг
подход.
Решението на такъв логически парадокс се корени в изучаването на причините,
които оказват влияние върху резултата от и на оценките за всяка маркетингова
инвестиция, защото тези причини не въздействат в еднаква степен върху този резултат.
Изучаването им, обаче, трябва да бъде осъществено през призмата на процес за
динамична оценка на маркетинговата ефективност с оглед възможностите за
практическо приложение на резултатите от изследването.
Определянето на маркетинговата ефективност на инвестициите се
разглеждат като процес132, който започва с проучване на потребителите към
конкретен момент, затова от ключово значение е определянето на факторите, оказващи
въздействие върху избора на биопродукти, и на общата удовлетвореност от
предлагането им (Фигура 2.1.).

Фигура 2.1. Етапи в процеса на определяне на маркетинговата
ефективност
След като бъдат дефинирани факторите, свързани с избора на продуктите
(причините, поради които потребителите ги купуват или биха искали да купуват) и
равнището на общата удовлетвореност от предлагането им, се определят степените на
важност на всяка една променлива, обуславяща различните аспекти на
удовлетвореността от предлагането. Ако при анализа и бъдат открити неопределени до
момента фактори, влияещи върху решението за покупка, те могат да бъдат включени
допълнително (първата обратна връзка във фигурата).
132

Разработен от автора.
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Рейтингът на променливите дава информация за това в кои направления
маркетинговите инвестиции биха довели до резултат, който ще повиши в най-голяма
степен общата удовлетвореност от предлагането на биопродукти и в кои – в по-малки
граници. Това, от своя страна, осигурява информационно вземането на управленски
решения в кои направления приоритетно да бъдат насочени маркетинговите
инвестиции и в кои – не, в зависимост от равнището на удовлетвореност за всяка
променлива133.
След избора на конкретни направления за инвестиране, трябва да се формулират
и свързаните с тях показатели, по изменението на които ще се оценява ефективността
им. На база на вече получените рейтинги за всеки показател се определя и неговата
относителна тежест спрямо останалите, което обективизира планирането на резултата
и оценката на маркетинговата ефективност на инвестицията.
Третата фаза включва планиране на целевото изменение на следените
показатели, измерващи резултата от всяка инвестиция. След като резултатът бъде
измерен и полученото изменение по всеки показател бъде сравнено с планираното или
очакваното, се пристъпва към определяне на маркетинговата ефективност на
инвестицията, постигната в рамките на отчетния период. Втората обратна връзка във
фигурата показва необходимостта от коригирането на планираното изменение по
показатели, ако възможностите за такова изменение бъдат първоначално подценени
или надценени, което може да се осъществи в следващите отчетни периоди, в които
направената инвестиция продължава да генерира резултат.
На практика оценката на маркетинговата ефективност на инвестициите не е
отделно (еднократно) действие, а динамичен процес, тъй като (1) резултатът от нея
надхвърля рамките на един отчетен период и (2) в следствие на направената инвестиция
се променят най-общо условията за пазарното представяне на фирмата. Динамиката на
този процес налага непрекъснато коригиране на тежестта на измерваните показатели
(третата обратна връзка във фигурата), изключване на някой от тях и включването на
нови, в зависимост от настъпилите и констатирани изменения. Причините тук са
свързани с непрекъснато променящите се потребителски очаквания и пазарна среда
като цяло.
Комплексната оценка на маркетинговата ефективност на инвестициите в
производството и реализацията на биопродукти изисква изследването и на равнищата,
на които тя се проявява – от това на конкретна маркетингова инвестиция, дейност или
процес, до това на цял отрасъл или пазар. При всички случаи, обаче, е необходимо
първо да бъдат конкретизирани разрезът или разрезите, през който тя ще бъде
изследвана.
Маркетинговата ефективност на инвестициите би могла да се разглежда на
равнище участници на пазара на биопродукти в България, с фокус върху това в
кои направления насочват инвестиционната си дейност и защо. Този въпрос е от
изключително значение с оглед на настоящото изследване, тъй като изборът за
направления на маркетинговите инвестиции зависи пряко от спецификата на
пазара на биопродукти (при друг пазар, с друга динамика и връзки този избор найвероятно би бил различен). Подобна специфика изисква прилагането на дедуктивния
метод - т.е. изследователската постановка тук гласи, че за да бъде изследвана
Ако например потребителите определят разнообразието в търговската мрежа като най-важно, а онлайн предлагането им като най-маловажно, инвестициите в увеличаването на разнообразието от
предлагани биопродукти ще доведат до по-висок резултат, отколкото същите инвестиции (в абсолютна
стойност) в разширяването на онлайн предлагането.
133
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маркетинговата ефективност на равнище отделен стопански субект, първо би следвало
да бъде изучен пазара на биопродукти, през призмата на участниците в него и общата
специфика на решенията, които вземат – за извършване на покупка, на маркетингови
инвестиции и т.н. и едва на база на тези резултати да се пристъпи към предлагане на
процес за планиране и оценка на ефективността на равнище отделна фирма, който в
последствие да бъде апробиран в рамките на следващи изследвания.
В такъв случай, преди да подходи към измерване и оценка на МЕИ, трябва да се
отговори на редица важни въпроси, пряко свързани с обекта на изследване:
- Кои са участниците на пазара на биопродукти в България;
- Извършват ли те маркетингова дейност;
- Кои и колко са предложителите на биопродукти в България;
- По какви признаци могат (и възможно ли е) да се класифицират и групират в
отделни категории;
- Съществува ли връзка между принадлежността на един предложител на
биопродукти към конкретна категория и това дали той извършва или не
маркетингови инвестиции;
- Има ли връзка между принадлежността на предложителя на биопродукти към
определена категория и видовете маркетингови инвестиции според обекта на
инвестиране;
- Заделят ли предложителите бюджет, чрез който да осигурят маркетинговата си
активност;
- Осъществявали ли са до момента маркетингови инвестиции;
- Планират ли маркетингови инвестиции;
- Как разглеждат маркетинговите си бюджети – в тяхната цялост или по отделни
пера и дейности;
- Проследяват ли резултатите от маркетинговите си инвестиции и ако да – как (по
отделни обекти на инвестиране или като общ резултат от всички инвестиции за
отчетния период);
- Какви показатели за ефективност използват при планиране и оценка на
маркетинговите инвестиции;
- Как, чрез какви методи и дали оценяват на маркетинговата ефективност на
инвестициите си;
- Ключов показател за успешното представяне на пазара на биопродукти ли е
проследяването и оценката на маркетинговата ефективност на инвестициите в
биопродукти;
- И на последно, но не и по важност място - склонни ли са предложителите да
вложат ресурс (усилия, време, финанси) в измерване на МЕИ.
След като на тези въпроси бъде отговорено, може да се подходи към проблема,
свързан с измерването и оценката на маркетинговата ефективност на инвестициите в
производството и реализацията на биопродукти в България на равнище пазар, а от там
– и на равнище фирма. Избраният изследователски подход поставя още един важен
въпрос – дали маркетинговата ефективност на инвестициите е ключов фактор,
чрез който предложителите на биопродукти в България вземат своите
инвестиционни решения (в областта на маркетинга) или не. Това налага изследването
на предложителите на пазара на биопродукти в България, инвестиционните решения,
които вземат, направленията на инвестиране и ефектът, който имат инвестициите им
върху предложителите, потребителите и върху пазарната реализация и вида на самите
биопродукти (Фигура 11).
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В рамките на изследването трябва да се определят и възможните (и използваните
от самите предложители) показатели за маркетинговата ефективност на инвестициите,
съобразени със специфичните стратегически и оперативни цели за пазара на
биопродукти. Тъй като ефектът от маркетинговите инвестиции в биопродукти освен
икономически, може да бъде и социален, тук е необходимо да се разгледа и друга група
показатели, свързани със социалните ефекти от инвестирането. С оглед на това трябва
да се разгледа един много важен въпрос – при развитието на пазара на биопродукти в
България кой ефект от маркетинговите инвестиции е приоритетен за участниците –
икономическия или социалния. Тази необходимост произтича от спецификата и на
биопродуктите, и на участниците в пазара на биопродукти в България.
Изследването на тази специфика налага да се установят критериите, които
рефлектират върху (и обуславят) потребителския избор. Не без значение е и да се
разбере дали и доколко предложителите на биопродукти съобразяват инвестиционните
си решения с това, защото откриването на разминавания между определените от
потребителите приоритети и направленията на инвестиране е белег за ниска
маркетингова ефективност. Изследването е насочено и към намиране на отговор на
един от ключовите въпроси, поставени в Първа глава на настоящото изложение –
възможно ли е да се измери и оцени МЕИ в биопродукти в България на равнище отделен
стопански субект. Основният проблем тук е дали предложителите са в състояние да
разграничат точно резултатите, получени в следствие на конкретна маркетингова
инвестиция от резултатите, които са в следствие от обичайната им дейност и дали
изобщо проследяват информация и разполагат с данни, чрез които това да бъде
направено.
Трябва да се отбележи още една специфична особеност. Както вече беше
посочено, единият от възможните подходи за определяне на ефекта от маркетинговите
инвестиции минава през условието от общия резултат на стопанския субект да се
извади резултатът, който би имал, ако не е инвестирал (обичаен резултат). Това би било
възможно единствено, ако се сравни наблюдавания период с предходен период или
периоди, но „при равни други условия”134. Динамиката на пазара на биопродукти,
обаче, както и динамиката във външната среда (микро и макро) на предложителите на
биопродукти през последните години, също трябва да бъде отчетена. От своя страна
това налага изследването на потребителите на биопродукти да бъде извършено с оглед
на това, доколко потребителският им избор се определя от поведението на
предложителите на пазара и доколко е независим от тях.
Съществуват различни разрези, през които би могла да бъда разгледана МЕИ.
Разбира се, в рамките на едно изследване няма как да се анализират всички аспекти на
тази конструкция, така че изследователският избор на разрез или разрези трябва да бъде
съобразен със съществуващите ограничения. При инвестициите, за разлика от
разходите, резултатът може да бъде наблюдаван в повече от един отчетен период. Ако
бъде разглеждан ефектът от конкретна маркетингова инвестиция – независимо дали
финансов и/или друг – би следвало изборът на методи да бъде в рамките на групата на
континуалните изследвания, тъй като основното им предназначение е да проследяват
динамиката на пазарни явления чрез многократно измерване на тези явления 135. Само
За да се определи тенденцията в развитието на един предложител е необходимо да се вземат под
внимание не само няколко отчетни периода, но и да се отчетат различията между всеки период с оглед
на изменения на показатели като пазарен обем, пазарен потенциал, равнища на търсенето, ценова
еластичност и т.н.
135
За основните разлики между континуалните и ad hoc маркетингови изследвания по-подробно виж
Желев, С. Маркетигови изследвания за маркетингови решения. Тракия М. София 2000. с. 24
134
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така би могло да се определи до какъв или до какви ефекти (резултати) е довела една
инвестиция в различни отчетни периоди. Подобно изследване, обаче, трудно може да
се извърши на равнище пазар, а по-скоро на равнище инвестиционна дейност на един
или на няколко продължително наблюдавани стопански субекти. Което поражда
въпроса доколко релевантни биха били резултатите от такова изследване за другите
участници на този пазар (освен, ако не бъде открита тенденция за всички изследвани
респонденти) и дали за конкретния пазар то е осъществимо.
В рамките на това изследване би било възможно да се предложи концептуален
процес за оценка на маркетинговата ефективност на инвестициите в биопродукти на
база на общи за всички участници на пазара елементи и характеристики на
инвестиционния процес и на пазарната реализация на продуктите им. Тъй като
основната изследователска хипотеза е, че съществува разлика между направленията, в
които предложителите на биопродукти насочват маркетинговите си инвестиции и
елементите, които формират потребителската стойност на предложението, е възможно
в рамките на едно ad hoc изследване тази хипотеза да бъде проверена. При всички
случаи, обаче, проверката и минава през съпоставката на две гледни точки – на
потребители и предложители на биопродукти – а това, от своя страна, може да послужи
за изграждането на модел за анализ, оценка и увеличаване на маркетинговата
ефективност на инвестициите в производството и реализацията на биопродукти.
Българският пазар на биопродукти е сравнително нов и наличните данни за него
са оскъдни. Националния статистически институт, например, не наблюдава пазара на
биопродукти и не ги включва в потребителската кошница136. Въпреки това, обаче,
съществуват вторични данни, които могат да бъдат използвани за целите на настоящото
изследване. През последните години са учредени няколко сдружения и организации на
предложители на биопродукти, които разполагат с информация за членовете си и за
пласментните им обеми. Още повече, че всички, които оперират на пазара на
биопродукти, по силата на действащото законодателство, са длъжни да се регистрират
към Министерство на земеделието и храните и да сертифицират дейността си. През
2009 г. е проведено и първото в България национално представително изследване на
пазара на биопродукти137, което очертава границите на този пазар и характеризира
участниците в него и пазарните оферти, но наличните в него данни и информация не
дават отговор на повечето поставени изследователски въпроси, тъй като
изследователските му задачи са различни и не са пряко свързани с изследване на МЕИ
в производството и реализацията на биопродукти в България.
За да бъде открит отговор на поставените изследователски въпроси е
необходимо в рамките на формулативната програма първо да се съберат и обработят
първични и вторични данни, свързани с участниците, продуктите и протичащите
процеси в пазара на биопродукти в България. Тъй като в началото на всяко емпирично
изследване стои въпросът какво ще се изследва, тук може да се направи следното
уточнение. Ако в Първа глава на настоящото изложение са представени теоретичните
аспекти, свързани с маркетинговата ефективност на инвестициите, преди да се
пристъпи към разглеждането на методологическите аспекти (или да се тръгне към
търсене на отговор на втория основен въпрос – как ще се изследва) е необходимо да
бъде анализиран българският пазар на биопродукти. Това обаче трябва да бъде
направено през призмата на поставените изследователски задачи, съобразени с
http://www.nsi.bg/MRPDOCS/CPIBasket_2010-BG-for_Internet.pdf Последен достъп 30.01.2011 г.
Производство, разпространение и потребление на биологични продукти в България. Витоша рисърч,
2009 г.
136
137
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ограниченията на самото изследване – или с други думи изследването на българския
пазар на биопродукти да бъде направено не самоцелно, а с оглед на определяне на
маркетинговата ефективност на инвестициите в производството и реализацията на
биопродукти, което ще позволи извличането на общи за целия пазар явления,
закономерности и специфика.
2. Дефиниране на пазара на биопродукти
Във връзка с вече поставените изследователски задачи е необходимо първо да се
дефинира от маркетингова гледна точка пазара на биопродукти в България. Тук,
разбира се, трябва да се прецизира разрезът, през който ще бъде направено това. Сама
по себе си маркетинговата интерпретация на понятието – като група от същински и
потенциални купувачи на пазарната оферта138 – не е достатъчна, за да обхване всички
участници, фактори и сили, които ще бъдат анализирани в рамките на изследването. В
този смисъл в по-широк план обект на анализ би бил не само пазарът, а пазарната
структура, разглеждана като съвкупност от обективни характеристики139. Като под
съвкупност от обективни характеристики тук следва да се разбира преди всичко
взаимовръзката между системи, институции, процедури, социални връзки (в т.ч. и
разпространяването на идеи) и инфраструктура, имащи пряко или косвено отношение
към обмена на биопродукти на територията на България140.
В центъра на конструкцията пазар на биопродукти141 стои биопродуктът. Тук
спецификата се състои в това, че за да бъде съотнесен един продукт към категорията
биопродукти, той трябва да отговаря на поне две задължителни условия – да бъде
сертифициран като такъв и да бъде означен според изискванията на действащата в
момента нормативна база. От своя страна, сертифицирането като процес включва
няколко задължителни етапа, през които трябва да премине всеки предложител, преди
да стигне до пазарна реализация на продукта си. Първият етап е осъществяването на
контакт със сертифицираща организация, която в известна степен придобива контролни
(или коригиращи) функции върху процеса на разработване, производство и реализация
на биопродукта. Вторият етап, също така предшестващ пазарната реализация, е свързан
със задължителната регистрация, която предложителят на биопродукти трябва да
осъществи в Министерство на земеделието и храните (МЗХ), подавайки заявление за
включване в регистъра на производители, преработватели и търговци на биопродукти
(обединени от тук нататък в категорията предложители). Това показва, че пазарът на
биопродукти е свързан с и зависи от най-малко две системи – съществуващата
нормативна база като част от външната правна подсреда и сертифициращите
организации. Преди да разгледаме по-подробно това взаимодействие, е необходимо да
се направи още едно уточнение, свързано с по-широката употреба на понятието
биопродукт.
На потребителските пазари понятията биопродукт, екологичен продукт,
природен продукт, естествен продукт и натурален продукт често се употребяват като

Котлър, Ф. Управление на маркетинга. Структура на управлението на пазарното предлагане, Класика
и стил, София, 2002 г. стр. 137
139
Ковачев, З. и колектив. Микроикономика. Стено. Варна, 2004 г., стр. 170
140
определението за пазарна структура е дадено по http://en.wikipedia.org/wiki/Market, последен достъп
24. 10. 2012.
141
От тук нататък терминът пазар ще се разглежда в по-широкия смисъл на понятието пазарна структура.
138
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взаимозаменяеми или като синоними142 – т.е. това означава, че за потребителите те
описват едни и същи или много сходни обекти от действителността. В същото време
правната подсреда на пазара на биопродукти прави разграничение между тях, като
определя ясно съдържанието на понятието биопродукт, дефинирайки неговия обхват и
означаемо. Най-общо биопродукт е понятие, с което се означава произведен по
биологичен начин продукт, който е предназначен за последваща преработка (тук
суровина за производството на друг продукт) или за крайно потребление.
2.1. Нормативна рамка на пазара на биопродукти
Изследването на нормативните документи, свързани с пазара на биопродукти в
България е необходимо, тъй като именно в тях се задава обхватът на понятието
“биопродукт”, както и се определят изискванията към пазарния вход, участниците и
начините за производство и реализация на биопродуктите. Разглеждането на правната
рамка в България и ЕС е важна задача и от гледна точка на последващото прецизиране
на използваните понятия, свързани с описание и изследване на целия пазар и може да
послужи като отправна точка при определяне на неговата специфика в сравнение с
другите пазари.
Когато се разглежда правната рамка на пазара на биопродукти143, е прието да се
говори за съществуването на два периода – до 1-ви януари 2007 г. и след това, като
разграничението е свързано с влизането в сила на приетия Закон за прилагане на
Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз 144. От
този момент нататък залегналите в европейските нормативни документи правила,
свързани с биологичното производство, започват да се прилагат директно и в България.
Първият период води началото си от реформата на общата земеделска политика
на ЕС и по-точно от приемането на Регламент (ЕО) №2092/91 от Европейския съвет на
министрите на земеделието, свързан с биологичното производство на земеделски
продукти и тяхното означаване145. Тъй като този регламент визира само изискванията,
свързани с биологичните растителни продукти, през 1999 г. с допълнителни разпоредби
се уреждат и въпросите, отнасящи се до производството на животински биопродукти,
като година по-късно е прието и общо европейско лого за означаването им. Регламентът
е действащ до началото на 2007 г., когато, след приемане на многобройни изменения и
добавки, които го превръщат в изключително труден за прилагане инструмент, е
отменен с Регламент (ЕО) №834/2007.
Наличието на двата регламента, както и непрекъснатите поправки, изменения и
допълнения показват една основна тенденция, свързана със зараждането и развитието
на европейския пазар на биопродукти – необходимостта от наличието на правна рамка,
определяща правилата, по които да се осъществява обменът на този новозараждащ се
пазар. През този период в България се приемат и започват да се прилагат два
нормативни документа, отнасящи се към пазара на биопродукти – Наредба №22 от 4
юли 2001 г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и

По-подробно виж: Производство, разпространение..., както и данните от емпиричното изследване от
настоящия труд.
143
пак там, стр. 8 - 15
144
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135538966, последен достъп 26.10.2012 г.
145
Този, както и цитираните по-нататък нормативни документи са достъпни на:
http://www.europe.bg/htmls/page.php?category=109&id=19873, последен достъп 26.10.2012 г.
142

63

МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 14, 2021,
ISBN 978-619-210-059-9, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ
MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 14, 2021,
ISBN 978-619-210-059-9 VARNA, BULGARIA

означенията върху тях146 и Наредба №35 от 30 август 2001 г. за биологичното
отглеждане на животни и биологичното производство на животински продукти и храни
от животински произход и неговото означаване върху тях147. Тези две наредби са
изцяло съобразени с принципите, залегнали при създаването на Регламент (ЕО)
№2092/91 и на практика полагат основите на българското производство на
биопродукти, като задават критериите за това кои растения и животни могат да бъдат
определяни като продукт на биологично земеделие и кои храни от растителен и
животински произход могат да се определят като произведени по биологичен начин
(тук разглеждани като ресурс, влаган в производството на биопродукти). В същото
време тези наредби регламентират правилата за внос на биопродукти, контрола на
биологичното производство, в т.ч. и конституирането, регистрацията, задълженията и
процедурите на контролните органи, правилата за сертифицирането на производители
и вносители на биопродукти, както и тяхното означаване. Може да се твърди, че с двете
наредби се прави първия опит вече съществуващите на територията на България
пазарни практики да се обвържат в система, в която взаимовръзките между и
вътре в отделните подсистеми се подчиняват на общи правила и стандарти.
Началото на втория период условно може да се определи с приемането на
Регламент за биологичното производство на Съвета на Европа (ЕО) №834/2007, макар
неговата разработка да започва още през 2005 г., т.е. в границата на първия период.
Всъщност този регламент влиза в сила от 1 януари, 2009 г., отменяйки действащият
дотогава Регламент (ЕО) №2092/91. Предназначението на новия нормативен акт е да
създаде обща правна рамка за пазара на ЕС, определяща правилата, валидни на
територията на съюза. За разлика от старите норми, с този регламент се обхващат
всички етапи на производството, разпространението, контрола и означаването на
биопродукти, разделяйки ги на четири основни групи – живи или непреработени
продукти, преработени земеделски продукти, предназначени за храна, фуражи и
посадъчен и посевен материал, в т.ч. дрожди, аквакултури и диворастящи растения. С
посочения регламент всъщност се разширява обхватът на включените в категорията
биопродукти продуктови класове148. Друга основна роля на този регламент е, че в
известна степен се опитва да създаде посредством въвеждането на нормативната база
условия за устойчиво развитие на биологичното производство, търсейки баланс между
интересите на предложителите и потребителите. Приносът на новия регламент за
развитието на пазара на биопродукти може да се търси в четири основни направления
– въвеждането на общи принципи на биологичното производство, на общи разпоредби
за производство, правила за етикетиране и норми за внос на биологични продукти от
трети страни.
Година по-късно, през 2008 г. е приет Регламент (ЕО) 889/2008, който определя
подробни правила за прилагането на предходния регламент и влиза в сила от 1 януари,
следващата година. Новият нормативен документ обхваща в технически детайли
всички нива на биологичното растениевъдство и животновъдство, както и
преработката, разпространението и последващия контрол при реализацията на пазара
на биологичните храни.

http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/БиоЗемеделие-Норм_база/Naredba_22.sflb.ashx,
последен достъп 25.10. 2012 г.
147
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/БиоЗемеделие-Норм_база/Naredba_35.sflb.ashx,
последен достъп 25.10. 2012 г.
148
Тук за продуктов клас се възприема определението, че това са група продукти, притежаващи
функционална съгласуваност.
146
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Както вече беше посочено, на 1 януари 2007 г. в България влиза в сила приетият
предишната година Закон за прилагане на Общите организации на пазарите на
земеделски продукти на Европейския съюз. Този закон, освен че е основна
предпоставка за синхронизиране на българското с европейското законодателство в
областта на земеделската политика, е пряко свързан с регламентирането на обща
политика на качество, обхващаща правилата за биологично производство на
земеделски продукти и храни, вменявайки на МЗХ създаването и поддържането на общ
регистър на операторите на биологични продукти (обхвата на понятието оператор на
биологичен продукт в нормативната база се препокрива с обхвата на използваното тук
понятие предложител на биопродукти, включвайки в себе си всички лица, които с цел
търговия произвеждат и/или преработват по биологичен начин или внасят в страната
растения и/или животни, растителни и/или животински продукти и храни от растителен
или животински произход).
С този закон се определят процедурите по създаването, регистрацията и
прекратяване на дейността на органите за контрол на биологичното производство – това
са юридически лица, търговци или нестопански организации, които извършват процеса
по сертифициране и последващ контрол на предложителите на биопродукти. В същия
нормативен акт се определя и реда за издаването на сертификат за биологичен продукт.
В този смисъл всеки, които иска да оперира на този пазар на територията на България
трябва да бъде регистриран като оператор на биологични продукти (в МЗХ) и да
притежава сертификат за биологично производство и/или преработка и/или търговия с
биологични продукти. Чрез посочения закон се институционализира и Комисия по
биологично земеделия, която има коригираща функция, тъй като в правомощията и
влизат даването на становища при избора или отнемане на разрешението на
контролиращите органи, както и по въпроси, свързани с биологичното производство
като цяло.
Анализът на правната рамка на пазара на биопродукти в България показва, че е
на лице действаща нормативна база, която:
определя принципите, свързани с организацията и функционирането на пазара
на биопродукти;
определя институциите, свързани с пазара на биопродукти, в т.ч. техните
задължения и правомощия;
дефинира и защитава понятието биопродукт;
определя условията за вход на пазара на биопродукти, в т.ч. редът за
получаване на сертификат и регистрация на предложителите;
определя условията, свързани с производството и реализацията на
биопродукти на българския пазар.
Това показва, че може да се говори за наличието на система от правила, която
описва и в същото време до известна степен регулира взаимоотношенията между
субектите (тук институции, предложители и потребители) на пазара на биопродукти в
България, които са синхронизирани с действащата нормативна база на пазара на
биопродукти в ЕС като цяло.
2.2. Политики за развитието на българския пазар на биопродукти
Основанията държавните политики за развитие на пазара на биопродукти да
бъдат изследвани тук са свързани с факта, че България инвестира до края на 2013 г. над
160 мл. лв. в структурирането и развитието на този пазар, в т.ч. и в популяризирането
на биопродуктите, което я превръща в един от основните инвестиращи участници, а от
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гледна точка на спецификата на направените инвестиции, те биха могли да бъдат
определени като маркетингови. Под политики149 за развитие тук най-общо се разбират
всички действия, свързани с управлението на развитието на българския пазар на
биопродукти. Въпреки че на ниво нормативни документи за съществуването на правна
регулация на българския пазар на биопродукти може да се говори от началото на 2001
г., първите стъпки в биологичното земеделия в България са предприети още през 1989
г. Тогава към Аграрен университет – Пловдив се създава Агроекологичен център, приет
за член на Международната федерация за органично земеделие (IFOAM) през 1993 г.150
От 1994 г. към центъра съществува Демонстрационен център за биологично земеделие,
като първоначалната му задача е свързана пряко с обучението на студенти,
преподаватели, производители и фермери, а произведената продукция още тогава е
сертифицирана и търси пазарна реализация151.
Съществуват два стратегически документа, които показват каква е политиката
на национално ниво по отношение на създаване и развитие на българския пазар на
биопродукти. Първият от тях – Национален план за развитие на биологичното
земеделие в България за периода 2007 – 2013 г. (НПРБЗ)152 – определя пет основни
стратегически цели – развитие на пазара на биологични продукти, достигане на
границата от осем процента от общата обработваема площ, която да се обработва по
биологичен начин през 2013 г., създаване на нормативна рамка за функционирането на
пазара към 2007 г., провеждане на ориентирани към практиката научни изследвания,
обучения, образование и консултантска дейност в областта на биологичното земеделие,
както и създаването на ефективна система за контрол и сертификация на
биопродуктите. Общият бюджет, предоставен за осъществяване на тези стратегически
приоритети за целия период, е 164 544 000 лв., което е знак за сериозен ангажимент от
страна на държавата при провеждане на политиките за стимулиране на българския
пазар на биопродукти. Тези средства на практика представляват инвестиция в
развитието на българския пазар на биопродукти.
Тъй като по съществото си, освен за структурирането на контролиращите
органи, бюджетът е предназначен за комуникационни дейности и други
маркетингови активности, целящи информирането на потребителите и
стимулирането на употребата на биопродукти в България, тази инвестиция би
могла да бъде определена като маркетингова. Въпреки, че периодът още не е
приключил, към момента четири от тези пет стратегически цели биха могли да се
определят като изпълнени, а изключение прави единствено относителния дял на
обработваемата площ, която е сертифицирана за производство на биопродукти.
Вторият стратегически документ е Национална агроекологична програма 2007 –
2013 г., която е пряко обвързана с политиките по финансово насърчаване на
екологичните практики в сферата на селското стопанство, определяйки методологията
за изчисляване на компенсаторните плащания по дейностите, свързани с биологично
производство, потенциалните бенефициенти и системата за мониторинг и контрол на
дейността им153. Основните стратегически задачи, включени в програмата, са свързани
Терминът произходжда от старогръцки (политикос - умението да се управлява град, както и
действията по това управление), тук в общоприетия смисъл – поддържане и провеждане на определен
курс от действия чрез вземане на решения, цитирано по http://bg.wikipedia.org/wiki/Политика, последен
достъп 13.02.2013 г.
150
http://www.au-plovdiv.bg/centers.php?type=1&id=16, последен достъп 26.10.2012 г.
151
Етапите в развитието на българския пазар на биопродукти ще бъдат разгледани по-късно.
152
http://www.europe.bg/htmls/page.php?category=109&id=19873, последен доспът 26.10.20112 г.
153
http://www.europaline.eu/files/Measure_214_bg.pdf, последен достъп 26.10.2012 г.
149
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с увеличаването на площите, заети с биологично земеделие, подпомагане на
земеделските стопани, които искат да преминат от конвенционално към биологично
земеделие154 и увеличаване на конкурентноспособността на продуктите на българското
биологично земеделие. Основният очакван резултат от тази програма е изпълнението
на две от стратегическите цели в НПРБЗ – а именно в края на периода три процента от
всички продадени в България хранителни продукти да бъдат биологични, както и осем
процента от използваната земеделска земя да бъде обработвана по биологичен начин155.
Сравнителният анализ на двата стратегически документа показва, че те са пряко
свързани един с друг, като основната им цел е изработването и популяризирането на
пакет от инструменти, чрез които да се стимулира развитието на българския пазар на
биопродукти. При изготвянето им, разбира се, не участват единствено представители
на държавните институции, а и на неправителствени организации, сертифициращи
организации, производители, преработватели и търговци, опериращи на българския
пазар на биопродукти. Това е доказателство, че при изготвянето на НПРБЗ е направен
опит при разработването на национална стратегия за стимулиране на този пазар да
бъдат заложени вече съществуващите практики и натрупан пазарен опит от страна на
участниците в него.
2.3. Биопродукти – същност, характеристики и класификация
Биопродуктът е специфична разновидност на конвенционалния продукт156 (тук
разглеждан от маркетингова гледна точка като съвкупност от материални и
нематериални характеристики, които имат способността да задоволяват потребности157
и в същото време могат да бъдат придобити чрез размяна). Специфична, защото трябва
да отговаря на допълнителни условия, свързани с производството и реализацията му,
описани в предходния параграф при анализа на нормативната рамка.
От маркетингова гледна точка ако бъде определен като специфичен един
продукт, той би следвало да задоволява и специфични потребности, които
конвенционалният (аналогичен) продукт не би могъл да задоволи напълно.
Следователно, при определяне на неговата специфика е необходимо първо да се
дефинират конкретните потребности, които биопродуктът е в състояние да задоволи, а
това, от своя страна е пряко свързано със потребителската стойност на
предложението158 (Фиг. 2.2.). Както вече беше посочено, към момента е проведено само
едно национално представително проучване159, свързано с пазара на биопродукти в
Минималният преходен период в зависимост от вида култури е три години.
По данни на НСИ към 2009 г. площите с биологично земеделие са 0.2% от обработваемата земеделска
площ, като към същия прериод страните с най-висок дял площи с биологично земеделие в рамките на ЕС
са Австрия с 18.5%, Швеция – 12.8% и Естония – 11%. За същия период само в една държава се преминава
границата от 3% продадени биологични от всички хранителни продукти.
156
Тук и по-нататък се използва маркетинговата дефиниция за продукт, разглеждан като “предложение,
което може да задоволи потребност или желание” (Котлър, Ф. Управление на маркетинга..., стр. 13). Под
конвенционални продукти се разглеждат продуктите, несертифицирани като биопродукти, независимо
от наличието/отсъствието на означение.
157
Тук в смисъла на осъзнати липси на удовлетвореност, като спецификата е по отношения на онези
липси, които конвенционалният продукт не би могъл да задоволи напълно.
158
по Каплан, Р. и Нортън, Д. Балансирана система от показатели за ефективност. Класика и стил, София
2005 г. стр. 98 (тук определена като сбор от “качествени характеристики на стоките и услугите, които
компаниите предлагат, за да създатат лоялност и база за удовлетвореност на клиентите”)
159
Производство, разпространение и потребление на биологични продукти в България. Витоша рисърч,
2009 г.
154
155
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България. Анализът на резултатите от него, осъществен в рамките на кабинетното
изследване, показва, че от всички характеристики и свойства на биопродуктите,
дефинирани от потребителите, съществуват четири, които играят ключова роля при
потребителския избор между сходни био- и конвенционални продукти. Това са, че:
биопродуктите имат по-добър вкус от конвенционалните;
консумацията на биопродукти е пряко свързана с грижата за здравето;
купувайки биопродукти, потребителите демонстрират личната си отговорност
към опазването на околната среда;
плащайки по-висока цена, потребителите на практика стимулират
предложителите на биопродукти.

Фигура 2.2. Определяне на потребителската стойност на биопродуктите160
На база на тези изведени характеристики, може да се твърди, че изборът и
респективно консумацията на биопродукти са пряко свързани с modus vivendi 161 на и
между предложителите и потребителите (двете страни, участващи в размяната), а от
там и с две концепции – за Устойчиво развитие162 и за зеления начин на живот. Тъй като
между двете концепции съществуват причинно-следствени връзки, от гледна точка на
мотивацията на участниците в този обмен, те могат да се разглеждат като една обща
система, оказваща влияние както върху потребителския избор, така и върху
спецификата на производството и предлагането. Тази връзка ще бъде разгледана поподробно по-късно.
Фигурата е изготвена на база на типичния модел за определяне на потребителската стойност на
предложението като част от Балансираната система от показатели за ефективност, част от направление
Отношения н клиенти; цитираното съчинение, стр. 100
161
Тук и в двете му значения – от лат. 1. начин на живот и 2. – споразумение между две страни.
162
Най-цитираното определение е данедо в Резолюция 42/187 на Генералната асамблея на Обединените
нации от декември, 1987 г., което гласи, че под устойчиво развитие следва да се разбира развитие, при
което “настоящите нужди (на обществото) трябва да се задоволяват, без да се прави компромис с
възможността
на
бъдещите
поколения
да
удовлетворят
собствените
си
нужди”
http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm, последен достъп 29.10.2012 г.
160
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Друга основна характеристика на биопродуктите (Фиг. 2.2.) е свързана с тяхното
качество. При дефинирането и е необходимо да се изследва връзката между, от една
страна възприеманото качество и от друга – степента на съответствие между
нормативното и реалното качество на биопродуктите163. Тъй като по същество тук е
налице взаимовръзка между две подсистеми за описание и оценка на качеството на
биопродуктите, трябва да се направят следните уточнения.
Първо, нормативното качество на биопродуктите е определено, наред с всичко
останало, и от изискванията за наличие на сертификат и съответните означения в
етикетите на продуктите (лого и наименование). Търсейки физическото наличие на тези
атрибути, на практика потребителят преценява съответствието между нормативното и
реалното качество на продукта на база на знанието, което (и ако) притежава за
изискванията, формиращи нормативното качество.
Второ, възприеманото качество е субективна характеристика, давана от
потребителите164, на база на техните очаквания и натупан опит, свързани с търсенето
на и удовлетвореността от описаните по-горе функционални характеристики. Така че,
когато се говори за качество на биопродуктите, тук би следвало да се търсят онези
присъщи характеристики, които не са елемент от потребителската оценка, давана
на конвенционалните продукти. Или – в този смисъл би могло да се твърди, че
потребителският избор не е между две конкуриращи се марки биопродукти от един
продуктов тип, а между съответстващи си по тип и количество конвенционален и
биопродукт. В най-общ смисъл тази характеристика отразява субективно
възприеманата степен на превъзходство, което биопродуктът има спрямо
конвенционалния, от гледна точка на по-голямата му полезност, изразена чрез
функционалните характеристики и легитимирана от нормативните изисквания за
съотнасяне към категорията.
Следващата по-важна характеристика на биопродуктите е свързана с ключовото
за маркетинга съотношение качество – цена. Въпреки, че не съществува официална
статистика за разлика в ценовите равнища между конвенционалните и биопродуктите,
съответстващи си по тип и количество за България, на база на проведените частични
изследвания до момента165, може да се твърди, че на българския пазар разликата в
цената при някои продукти надхвърля 50% - 60%. В същото време на пазарите на
биопродукти в страните в рамките на ЕС тази разлика рядко надвишава 10%. Обичайно
относително по-високата цена на биопродуктите се мотивира с по-високата им, в
сравнение с тази на конвенционалните, себестойност, формирана от:
допълнителни разходи за сертификация и контрол,
по-висока цена на препарати за растителна защита (изискване е те самите да
са сертифицирани),
по-малък обем произведени и реализирани количества,
по-високи производствени и логистични разходи (специфични изисквания към
логистика и съхранение на суровините, производствените линии, опаковките
и т.н.),
по-високи разходи за доставка от мястото на производство до точките на
реализация.

По-подробно виж Желев, С. Маркетингови изследвания за маркетингови решения. Тракия-М, София
2000 г., стр. 81.
164
Пак там, стр. 82.
165
Вече цитираните изследвания на Витоша рисърч, Дикон грпуп и Фондация Биоселена.
163
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По-високите разходи са свързани с неравномерното разпределение на
територията на страната на сертифицираните земеделски земи, както и на биофермите.
Нещо повече – обикновено тези стопанства са с относително малки площи и
произвежданите в тях количества са също така ограничени. Въпреки че това не би
следвало да позволи на производителите да реализират например икономии от мащаба,
чрез които да намалят себестойността на продуктите си, в последно време на
българския пазар се наблюдава тенденция към поява на неформални обединения на
предложители на биопродукти, предлагащи продукцията си на общи клиенти или на
обща територия166 (този въпрос ще бъде разгледан по-подробно при описанието на
каналите на реализация).
Последният елемент от потребителската стойност на биопродуктите е пряко
свързан с комуникацията между страните в процеса на обмяна (Фиг. 2.2.). Тъй като по
същество българският пазар на биопродукти е сравнително нов, в комуникационния
процес предложителите и потребителите често си разменят ролите на обучаем и
обучител. Както беше посочено по-горе, процесът на обмен на стойности, в т.ч. и на
информация, е пряко свързан с идеите на устойчивото развитие и зеления начин на
живот. Тъй като по същество всеки комуникационен процес е двустранен (т.е. налице е
размяна), тук обединението около обща група от ценности придава на връзката
потребител – предложител висока степен на устойчивост, превръщайки я в
партньорство. Тази специфика играе изключително важна роля при производството и
реализацията на биопродукти на пазара, определяйки и част от функционалните
продуктови характеристики (Фиг. 2.2.).
Възможни са множество класификации на биопродуктите по продуктови
класове167, продуктови типове, продуктови серии по различни класификационни
признаци и критерии. Националният статистически институт (НСИ), например,
използва утвърдената през 2008 г. национална класификация по икономически
дейности (НКИД)168. Тя, разбира се, би могла да се използва, но в нея броят на
продуктовите типове169 надхвърля шейсет и следва да се подчертае, че към малка част
от тях могат да бъдат съотнесени биопродукти, които да се поразвеждат и реализират
на българския пазар. А това я превръща в не особено ефективна и приложима с оглед
на описание на продуктите на този конкретен пазар.
В националната класификация на продуктите по икономически дейности
(НКИПД), приета през 2003 г. в Раздел 15 – Производство на хранителни продукти,
напитки и тютюневи изделия са включени 31 типа продукти по икономически дейности
(без да броим трите за тютюневи изделия). Ако се използва тази класификация, могат
да бъдат включени и следващите два раздела – Раздел 17 (Производство на текстил и
изделия от текстил; производство на облекло) и Раздел 18 (Производство на облекло,
вкл. кожено), тъй като вече има сертифицирани продукти, попадащи в тези групи.
Разбира се, биха могли да бъдат включени и още групи от НКИПД, защото през
последните години на българския пазар се появяват и рядко срещани биопродукти170.
или на обединения между предложители и потребители за свободна търговия като действащият на
територията на София Хранкооп (http://www.hrankoop.com/, последен достъп 01.11.2012 г.)
167
Тук – група продукти с общо функционално свойство.
168
http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=62&a1=271&a2=324&#cont, последен достъп 31.10.2012
г.
169
Според възприетата от НКИД класификация стоки и услуги, резултат от конкретна икономическа
дейност.
170
Като например биотонер за лазерни принтери, разработен не на основата на нефтени продукти, а на
соя (http://www.soyprint-bg.com, последен достъп 01.11.2012 г.)
166
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Подобна подробна класификация на биопродуктите на българския пазар едва ли е
необходима към настоящия момент, тъй като много рядко могат да се открият
продуктови групи, в които да има повече от една или две конкуриращи се марки
биопродукти171.
По-горе беше посочено, че в официалните бази данни не съществува списък на
произвежданите, преработваните и внасяните в България биопродукти, на база на което
да може да се набере необходимата информация за това какви са наличните към
конкретен момент във всички точки на продажба биопродукти. Въз основа на
проведеното кабинетно проучване, участия в специализирани изложения и
извършените там наблюдения и неструктурирани интервюта с предложители, както и
неструктурирани (тайни) наблюдения в точките на продажба, биопродуктите, срещани
на българския пазар, могат да се разделят на две основни групи – хранителни и
нехранителни продукти. Те, от своя страна, могат да бъдат разделени всяка на
продукти, предназначени за крайна употреба (произвеждани и предназначени за
потребителски пазар) и такива, които са насочени към производството на други
биопродукти (произвеждани и предназначени за организационни пазари) (Таблица
2.1.).
Таблица 2.1.
Класификационна матрица на биопродуктите
Тип на продукта
Хранителни

Нехранителни

Тип на пазара

Потребителски пазари

Организационни пазари

Сертификат за биопродукт
Търговска марка
Означения върху етикета
Брандирана опаковка
Варианти
Означение в точка на
продажба
Сертификат за биопродукт
Територия на произход
Директно изкупуване
Предварително договорени
количества

Сертификат за биопродукт
Търговска марка
Означения върху етикета
Брандирана опаковка

Сертификат за биопродукт
Територия на произход
Директно изкупуване

Използването на подобни класификационни признаци би било много поподходящо за целите на настоящото изследване, тъй като, както ще бъде показано покъсно, може да се формулира хипотезата, че единствено предложителите на
биопродукти, които работят на потребителските пазари, откриват икономическа изгода
и са мотивирани да извършват маркетингови инвестиции в производството и
реализацията на биопродукти. Още повече, че съгласно друга вече формулирана
хипотеза, диференциацията на биопродуктите е по линия на био – не био продукти, а
не по линия на конкуриращи се био марки особено при реализацията на
потребителските пазари.

До средата на 2012 г. например, на българския пазар се срещаше само една марка био кисело мляко.
През последните месеци към момента на провеждане на изследването на пазара се появи втора марка био
кисело мляко, но наличието им в една и съща точка на продажба се наблюдава само в една от големите
вериги, продаващи биопродукти.
171
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Друго основание за предлагането на тези класификационни принципи за
биопродуктите е, че по същество един и същ физически продукт от един и същ тип би
могъл да бъде съотнесен и към двата типа продукти – хранителен, предназначен за
потребителски пазар и хранителен, предназначен за организационен пазар172. Тъй като,
обаче, от маркетингова гледна точка тук става въпрос за два различни продукта, които
трябва да бъдат разграничени един от друг, използването на подобна матрица за
класификация им е наложителна.
2.4. Дефиниране на участниците в пазара на биопродукти
Към участниците на пазара на биопродукти следва да се разглеждат освен
предложителите на пазарната оферта и потребителите, и всички институции, имащи
пряко отношение към пазарния вход и пазарната реализация на биопродуктите. Това
означава, че сертифициращите организации, неправителствените организации и
сдружения с нестопанска цел, както и структурите в рамките държавните институции,
макар да не участват пряко в търговския обмен173 на биопродукти, могат да бъдат
определени като участници в този пазар. На базата на това могат да бъдат определени
следните пет групи участници:
предложители (производители, преработватели, търговци, дистрибутори и
вносители на биопродукти)
потребители (настоящи и потенциални клиенти на предложителите)
сертифициращи организации (действащи на територията на Р. България174)
контролиращи органи (структури в рамките на МЗХ)
нестопански организации (браншови сдружения на предложителите,
граждански сдружения, както и НПО, имащи за цел популяризирането на идеи,
свързани с развитието на пазара на биопродукти в България)
Към първата група, с оглед на действащата правна рамка, могат да бъдат
съотнесени само и единствено всички, които отговарят на изискването да бъдат
оператори на биологични продукти – т.е. онези, които са сертифицирани от
регистрирани сертифициращи организации и които са включени в националния
регистър, поддържан от МЗХ. Това уточнение, макар да изглежда формално, е
изключително важно с оглед спецификата на българския пазар на биопродукти. На
практика от групата на предложителите трябва да бъдат изключени всички, които
произвеждат и търсят пазарна реализация на биопродукти (или продукти, представяни
като биопродукти) без да бъдат сертифицирани и включени в националния регистър.
Което изключва от тази група например произвеждащите земеделски продукти за лична
употреба, както и онези, които предлагат в търговската мрежа продукти, означени като
натурални, чисти, еко, екологично чисти, природни и т.н.175
Маркетинговото разбиране за съществуващите два типа пазари – потребителски
и организационни – би могло да се използва като класификационен признак за
Ако например предложител Х произвежда био орехи и част от тях пакетира и предлага под собствена
марка на потребителски пазар, а останалата част продава на предложител У, който ги влага в
производството на десертни био блокчета, по същество предложителят Х произвежда два отделни
продукта, реализирани на различни пазари с помощта на различни маркетингови активности.
173
Разглеждан в този смисъл като доброволна стоково-парична размяна.
174
Тук критерият за съотнасяне на участници в тази категория на база на дефинираната правна рамка не
е свързан с регистрацията на юридическите лица, а с регистрационния режим към МЗХ
175
В посочените по-горе номативни документи се прави разлика между тези понятия, както и се задават
изисквания, свързани с тяхната употреба като означения на продукти.
172
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разделянето на включените в тази първа група предложители на две основни подгрупи.
Независимост дали става въпрос за производители, търговци, преработватели или
вносители, всички те създават биопродукти или като ресурс (който да бъде включен с
последваща преработка, в т.ч. и чрез опаковане и брандиране176 в друг биопродукт,
предназначен за предлагане на крайни потребители) или като продукти, предназначени
за употреба от крайни потребители. От тази гледна точка предложителите на
биопродукти на българския пазар могат да бъдат причислени към двете основни
подгрупи – работещи на организационни и работещи на потребителски пазари.
Възможно е някой от включените предложители в тази първа група да работят и на
двата типа пазари, което би създало известно объркване при използването на този
класификационен признак. Затова, от гледна точка на поставените цели на настоящото
изследване би било по-удачно двете подгрупи да бъдат обособени на база на това дали
предложителите извършват или не специализирани маркетингови дейности при
реализацията на продуктите си на българския пазар. Този начин на разделяне би бил
по-подходящ, отколкото посредством множеството други възможни класификации по
различни класификационни признаци, като например типа на юридическата
регистрация на предложителя – като ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЗП, ЗК и т.н. или като
физическо лице, или в зависимост от големината на фирмата (на база на числеността на
персонала, годишния оборот и/или стойността на активите, както и други критерии,
посочени в нормативната база, регламентираща класификацията на предприятията177).
Тъй като всички предложители се регистрират в национален регистър, което, за
да бъдат определени като такива, е conditio sine qua non 178, броят им може да бъде
установен с точност. Информацията за тях, включена в националния регистър179, обаче,
не позволява отнасянето им към една от двете подгрупи и това може да се установи
единствено с помощта на резултатите от емпирично изследване. От друга страна е
възможно в този регистър да бъде включен предложител, който все още не произвежда
и/или респективно все още не е стартирал пазарната реализация на своите продукти,
тъй като регистрацията е освен задължително, преди всичко и предварително условие
за опериране на пазара на биопродукти.
Таблица 2.2.
Класификационна матрица на предложителите
Пазар
Дейност

Със специфични
маркетингови
дейности

Без специфични
маркетингови
дейности

С пазарна
реализация на
биопродуктите

Без пазарна
реализация на
биопродуктите180

Производител
Преработвател
Вносител
Дистрибутор
Търговец

Тук под термина се разбира означавенето на биопродукта с търговска марка.
Закон за малките и средните предприятия (последно изм. ДВ бр. 82, 16 окт. 2009 г).
178
(от лат.) – задължително условие.
179
В регистъра фигурират данни единствено за името на предложителя, населеното място и адреса на
регистрация. Не е посочено, например, дали произвежда, преработва, търгува или внася биопродукти,
дали вече е на пазара или все още е в процес на сертификация и т.н.
180
В тази група попадат всички предложители, които се намират в инвестиционна фаза, преди
произвежданите от тях продукти да получат пазарна реализация.
176
177
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За удобство при класификацията на предложителите на биопродукти може да се
използва класификационна матрица по два основни признака – характер на основната
дейност и вид на пазарната реализация (Таблица 2.2.). Във втората група – тази на
потребителите, влизат всички, които поне веднъж са купували биопродукт или имат
намерение и възможност за покупка на биопродукти. Тук, разбира се, също могат да
бъдат обособени две основни подгрупи потребители спрямо маркетинговата гледна
точка – индивидуални и организационни. Тъй като обаче организационните
потребители купуват ресурс, който по-късно влагат в собствените си продукти, те
автоматично попадат в една от вече описаните подгрупи към първата група – тази на
предложителите. Това дава основание към втората група да се съотнесат единствено
индивидуалните потребители – тези, които купуват или биха купували биопродукти за
задоволяване на личните си потребности. От своя страна индивидуалните потребители
биха могли да бъдат разделени на различни по брой и характеристики групи, но това
вече би било процес на сегментиране на релевантния пазар на предложителите на
биопродукти, което не е наложително на настоящия етап.
В третата група (на сертифициращите организации) попадат всички юридически
лица, получили разрешение от МЗХ да осъществяват контрол за съответствие на
биологичното производство. Както вече беше посочено, в тази категория могат да
влизат юридически лица, регистрирани по търговския закон и получили разрешение от
министъра на земеделието и храните за осъществяването на тази дейност181. Към
настоящия момент броят на сертифициращите организации в България е десет 182. Те
изпълняват контролни функции спрямо предложителите на биопродукти на базата на
сключени търговски договори, уреждащи всички етапи от сертифицирането до
последващото упражняване на контрол за съответствие върху дейностите на
предложителя, свързани с производство и реализация на биопродуктите, за които има
издаден сертификат.
В четвъртата група попадат структурите към МЗХ, упражняващи контролни
функции спрямо предложителите на биопродукти и сертифициращите организации.
Въпреки че не би следвало ролята им за развитието на пазара да се подценява (вече
беше посочено значението им за създаването на правната рамка и стратегическите
документи, както и за осигуряването на финансов ресурс в т.ч. и при разпределянето на
субсидии за производителите на селскостопански биопродукти), те няма да бъдат обект
на настоящото изследване, тъй като не участват пряко в процеса на размяна.
В петата група участници влизат нестопанските и браншовите организации,
свързани с пазара на биопродукти в България. Най-голямата от тях е Българска
асоциация биопродукти183, в състава на която влизат осемдесет и седем биологично
сертифицирани фермери, институти и фирми. Съгласно устава на организацията в нея
могат да членуват физически и юридически лица, които са сертифицирани или са
започнали процес на сертификация, а сред основните и цели са изграждане на връзки
между производителите на биопродукти и намиране на пазари, където да се реализират
произведените биопродукти.

На основание на Закон за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз, Обн. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г.,… последно изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г.,
в сила от 1.01.2007 г.
182
Пълният списък може да бъде открит на
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/BiologichnoZemedelie/BiolZemInfRegistri.aspx,
последен достъп 27.10.2012 г.
183
http://www.bgbio.org/taxonomy/term/5, последен доспът 27.10.2012 г.
181
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Следващата организация в тази пета група е Асоциацията на био търговците184,
в състава на която влизат двадесет и две фирми. Основна цел на тази асоциация е “да
подпомага растежа на пазара на биопродукти в България, в полза на околната среда,
фермерите, обществото и икономиката”185. Третата организация в тази група е
Сдружение за биологично пчеларство, за броя на членовете, на която няма достъпна
информация186.
Тъй като основният критерий при дефиниране на тази група е влиянието, което
се оказва върху развитието на пазара на биопродукти в България, в т.ч. и чрез
споделянето и разпространението на идеи, освен браншовите организации тук могат да
се причислят и неправителствените организации, осъществяващи активна политика,
свързана с популяризирането на идеи във връзка с концепцията за устойчиво развитие
и т.нар. зелен начин на живот. Логиката на включването им, наред с браншовите
организации е, че до голяма степен те изпълняват ролята на лидери на мнение сред
потребителите на биопродукти и по този начин способстват за развитието на пазара,
формирайки част от потребителските потребности, а от там и свързаните с тях
очаквания. Нещо повече – около тези организации се наблюдава възникването и
разрастването на мрежи от неформални контакти, в които се групират потребители на
биопродукти, които, от своя страна също могат да бъдат възприети като активни
участници в процеса на разпространение на идеи.
2.5. Специфика на каналите за реализация на биопродукти
Както и при пазара на конвенционалните продукти, и на този могат да бъдат
наблюдавани различни по вид и характер канали на реализация (съгласно
маркетинговата им класификация). Тук се срещат и двата основни типа – преки и
непреки (с и без посредник), като при непреките могат да бъдат открити такива с
различни нива (в зависимост от броя на посредниците). Тъй като многообразието при
използването им от предложителите им е голямо, не може да се твърди, че на пазара на
биопродукти има типични и/или рядко срещани канали на реализация.
При реализацията на биопродуктите на потребителските пазари са възможни два
вида канали. Първият е прекия, при който се наблюдават следните възможни варианти:
предложителят и потребителят се срещат и осъществяват размяна в точката на
производство на биопродукта (пряк канал без логистична подкрепа187);
предложителят предлага биопродуктите в собствен магазин (пряк канал,
включващ логистична подкрепа – собствена или на логистичен партньор188);
предложителят предлага биопродуктите си през собствен онлайн базиран
канал за реализация (пряк е-канал с логистична подкрепа – собствена или на
партньор).
Основанието тук да се разграничават електронните от “физическите” търговски
обекти на предложителите на биопродукти е наблюдаваната на българския пазар
http://abt-bulgaria.org/?page_id=4, последен достъп 27.10.2012 г.
http://abt-bulgaria.org/?page_id=108, последен достъп 27.10.2012 г.
186
http://www.bio-bees-bulgaria.org/index.html, последен достъп 27.10.2012 г.
187
Тук под логистична подкрепа се разбират всички дейности, свързани с физическото придвижване на
биопродукта от точката на производство до точката на продажба или мястото, къде се извършва
фактическата продажба на продукта.
188
Тук под логистичен патньор се разбира физическо или юридическо лице, което за своя сметка
извършва физическата доставка на биопродукта, без да придобива собственост върху него и срещу
заплащане.
184
185

75

МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 14, 2021,
ISBN 978-619-210-059-9, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ
MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 14, 2021,
ISBN 978-619-210-059-9 VARNA, BULGARIA

практика при част от предложителите да стартират продажбите на собствени
биопродукти първо чрез собствен онлайн базиран канал за разпределение189. Едва след
натрупване на определен брой постоянни клиенти (и/или респективно на необходимия
ресурс и пазарен опит), предложителите пристъпват към откриването и разработването
на собствен “физически” магазин. И тъй като броят на новонавлизащите на пазара
предложители непрекъснато нараства, тази особеност, макар и специфична, няма как
да не бъде отчетена.
При втория тип канали – непреките, са установени към момента на българския
пазар следните варианти:
канал от първо ниво (с един посредник, в т.ч. и е-канали);
канал от второ ниво (с двама посредници).
Когато разглеждаме непреките канали, спецификата на този пазар е свързана с
вариативността на точки на продажба на биопродуктите. Съществуват няколко
възможни места, откъдето биопродуктите могат да бъдат закупени при непреките
канали на реализация. Това са специализираните търговски обекти, предлагащи
единствено биопродукти, обособени точки на продажба в големите търговски вериги,
специализирани електронни магазини, магазини за хранителни добавки, профилирани
хотели и ресторанти и в допълнение специфичните само за нехранителни продукти –
аптеки, дрогерии, и специализирани магазини за козметика.
Както вече беше посочено, на българския пазар се наблюдава и началото на
развитие на интегрирани канали на реализация. Такива са например неформалните
сдружения между няколко предложители, които обединяват ресурсите си, за да
предлагат продуктите си на обща територия или на общи крайни клиенти на
потребителския пазар. Към настоящия момент действат две такива обединения на
територията на градовете София и Пловдив.
Все още обаче не е навлязла друга практика, широко застъпена на тези пазари в
САЩ190 и в някой от страните – членки на ЕС (напр. Австрия и Германия), където
предложители се обединяват и предлагат заедно от името на обединението
произведените от тях биопродукти, като по този начин могат първо да получат достъп
до големите търговски вериги, гарантирайки необходимите количества, иначе
непосилни за отделния предложител и второ – на база на по-големите количества да
преговарят за по-изгодни условия на реализация. Тази стратегия би била изключително
подходяща от гледна точка на ефективността на реализацията, особено що се отнася до
предложителите, които работят приоритетно на организационни пазари.
При разглеждане на каналите за реализация на предложителите, работещи на
организационните пазари, трябва да се направи още едно уточнение. Още от
зараждането си, на българския пазар на биопродукти съществува дисбаланс между
произведените за вътрешния и за външни пазари количества, предназначени за
организационен тип пазар. Особено в самото начало над 95% от сертифицираните като
биопродукти количества са реализирани чрез износ191 (основно диворастящи плодове и
билки, ядки, етерични масла, пчелен мед, семена, плодове и зеленчуци). Те се изкупуват
Или според общоприетото в практика означение - нтернет магазин
Виж напр. Хършбърг, Г. Да раздвижим нещата – как да спечелим пари и да спасим света. Хармоника.
София, 2009 г.
191
Например до 2007 г. над 80% от произведените количества биокраставици от Гимел АД се реализират
чрез износ на пазарите на Австрия, Чехия, Германия и Швейцария, а дружеството е най-големият
производител на този продукт в Европа; останалите количества се насочват инцидентно към българския
пазар, като често се продават като конвенционални продукти (според данните в доклад на Дикон Груп
ЕООД, София, 2007 г.)
189
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или от ограничен брой български фирми-износители, или директно от външни
преработвателни предприятия, които ги използват като ресурс за производство на
собствени биопродукти. Нещо повече – в годините преди 2009 – 2010 по информация,
получена от предложители, търсенето на някои биопродукти, като сертифицирани
орехи, например, надвишава предлагането и количествата са договарят изцяло през
предходната година. Тези практики на предварително договорени за изкупуване
количества позволяват на предложителите на биопродукти да изградят постоянни
връзки с ограничен кръг организационни клиенти, което им гарантира по-висока степен
на сигурност, а неразвитият все още български вътрешен пазар обяснява
съществуващия дисбаланс между внос и износ.
2.6. Идеи и социални връзки
Разглеждането на разпространението на идеи и изграждането на социални
връзки в рамките на формулативната програма е обусловено от възприетата
изследователска постановка, че маркетинговите инвестиции в производството и
реализацията на биопродукти генерират и социален ефект. В т. 2.4. беше изказано
твърдението, че пазарът на биопродукти е пряко свързан с принципите на устойчивото
развитие. Не би било пресилено да се твърди дори, че самия пазар може да се разглежда
като отражение на тези принципи, че те в известна степен обуславят съществуването
му, както и ролята на основните му съставни части (предложители, потребители,
продукти, канали за разпределение) и вида на връзките между тях. От тази гледна точка
принципите на устойчивото развитие могат да се разглеждат и като пораждащи самия
пазар, като в същото време трябва да се отчитат и икономическата и социална
мотивация на участниците в него.
За дефиниране на конструкцията устойчиво развитие тук ще се използва вече
цитираното определение (в т. 1.4.), според което негова основна характеристика е
принципът, че “настоящите нужди (на обществото) трябва да се задоволяват, без да се
прави компромис с възможността на бъдещите поколения да удовлетворят собствените
си нужди”. Колкото и логичен и естествен от съвременна гледна точка да изглежда този
императив (все пак е в пълно съответствие с един от фундаменталните икономически
постулати за неограничените човешки потребности и ограничените ресурси, чрез които
могат да бъдат удовлетворени), в контекста на 80-те и 90-те години на двайсети век, той
изглежда революционен и в състояние да преобърне общоприетата бизнес парадигма.
В началото на посочения период фокусът на бизнеса е върху придобиване на
конкурентни предимства на база разходи или на база диференциация на продукти192,
без да се вземат под внимание два основни фактора – че ресурсите все пак са
ограничени и че при производството и реализацията на продуктите се извършват
разходи, които никой не отчита и които респективно трябва да бъдат плащани от
бъдещите поколения – като замърсяването на околната среда при производството и
дистрибуцията, изчерпването на ресурси, които не се възстановяват сами и т.н. В
същото време през този период водещите маркетингови концепции са свързани с
управление на взаимоотношенията с клиентите, директния маркетинг, фокуса върху
емоциите и преживяванията на клиентите193. Или с други думи ядрото на
По подробно виж Porter, M. Competitive strategy. Technique for Analyzing Industries and Competitors, The
Free Press, New York, 1980
193
Котлър, Ф. и колектив Маркетинг 3.0 От продуктите към клиентите към човешкия дух, Издателство
“Локус”, София, 2010, с. 48
192
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маркетинговите усилия на фирмите е пряко свързано с поставянето в центъра на
стратегическата дейност на фирмите на клиентите и удовлетворяването на
потребностите им, чрез предоставяне на персонализирана добавена стойност,
надхвърляща ползите от конкретната употреба на продукта. Трябва да се отбележи
също така, че в края на 90-те години на миналия век започва да се говори и за етичен
маркетинг, но той е свързан по-скоро с вида на взаимоотношенията между компаниите,
техните клиенти, служители и конкуренти и с обществото като цяло. Въпреки че през
следващото десетилетие е водеща финансовата ориентация на маркетинговите
дейности (все по-широкото използване на финансови показатели за измерване
ефективността на маркетинговите усилия, на база на които се определя маркетинговата
стратегия на фирмите и се вземат стратегически решения), социално-отговорния
маркетинг придобива все по-голямо значение за бизнеса и обществото.
Налице са две основни тенденции, свързани с дейността на фирмите. От една
страна фирмите са принудени под натиска на конкурентите и зараждащите се
обществени процеси да инвестират в дейности и програми, свързани с тяхната социална
отговорност. От друга - поставянето на клиентите в центъра на маркетинговата
ориентация и дейност изисква фирмите да се съобразяват все повече с желанията на
клиентите си при вземането на решения за определяне на бизнес стратегиите. И ако в
обществото тенденциите за увеличаване на чувствителността към проблемите,
свързани с екологията и социалното неравенство стават все по-силни, бизнесът няма
как да не се съобрази с тях и да не преформулира своята ориентация. Защото в противен
случай би загубил конкурентните си предимства.
От тази гледна точка принципите на устойчивото развитие предоставят на
бизнеса необходимата концептуална рамка, за да посрещне предизвикателствата,
идващи от новите обществени нагласи и ориентация. Цитираната вече Резолюция е в
следствие на натрупаната обществена енергия и първите стъпки, които бизнесът прави
в посока към опазване на околната среда. В началото на 60-те години на миналия век
американски неправителствени организации започват да поставят открито въпросите,
свързани с опазването на околната среда, а през 1962 г. излиза първият манифест на
това зараждащо се движение – книгата “Тиха пролет” на Рейчъл Карсън194. Малко покъсно представители на корпоративния бизнес започват да предприемат първите
инициативи, свързани пряко с опазване на околната среда, включващи преформулиране
на фирмената мисия и философия, работа с неправителствени организации, дейности,
пряко обвързани с опазването на околната среда (в т.ч. и промяна на производствените
процеси и създаването на нови продукти и технологии), които обуславят
необходимостта от появата на зеления маркетинг.
В научната и в бизнес литературата термините зелен маркетинг, екологичен
маркетинг и маркетинг на околната среда често се използват като синоними за
означаването на един и същ процес. За зелен маркетинг започва да се говори в края на
80-те и началото на 90-те години на миналия век. Още през 1975 г. Американската
маркетинг асоциация (АМА) организира първия си уъркшоп, посветен на екологичния
маркетинг – като под този термин се разбира маркетинг на продукти, които не оказват
вредно въздействие върху околната среда при всички етапи от производството до
реализацията им. От своя страна Филип Котлър свързва началото на зеления маркетинг
с проведения през 1990 г. Световен ден на Земята, определяйки го като процес, при
който фирмите чрез екологично неутрални продукти и специфичен набор от

194

http://www.fastcompany.com/pics/50-year-history-green-marketing#0, последен достъп 02.11.2012 г.
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маркетингови дейности се стремят да създадат у потребителите си чувствителност към
проблемите, свързани с опазването на околната среда195.
Независимо от това къде ще поставим началото му, зеленият маркетинг е
специфична дейност, която е породена от възникналата необходимост на фирмите да
посрещнат предизвикателствата, свързани с появата на нов тип клиенти и на нови
пазари. На американския пазар, например, е локализирана отделна група потребители,
позната под името ЛОХАС (от англ. LOHAS -абревиатура от Lifestyles of Health and
Sustainability). Това са потребители, които са готови да заплащат по-висока цена за
продукти, имащи пряка връзка с опазването на околната среда и свързани с принципите
на устойчивото развитие. В същото време зеленият маркетинг е разработил
инструментариум от специфични техники, чрез които фирмите могат да обслужват
релевантните си пазари – изграждане на зелен маркетинг микс, зелена STP стратегия,
зелен брандинг и т.н. В резултат от тези тенденции в края на миналия век започва да се
говори за бум на зеления маркетинг и на “зелените” продукти първо на американския,
а след това и на европейския пазар. В последните години, обаче, все повече започват да
се лансират мнения на изследователи, че всъщност зеленият маркетинг не е толкова
свързан с принципите на устойчивото развитие, колкото със желанието на фирмите да
се възползват от поредната вълна на обществени нагласи и да максимизират печалбите
и пазарния си дял в тези потребителски сегменти196.
По своята същност появата на биопродуктите е отражение на възникналата в
определени групи от обществото потребност да се консумират продукти, които имат
все по-малко негативна роля за опазването на околната среда, при производството и
реализацията на които се взема под внимание и стойността на влиянието върху
природните ресурси и които, не на последно място, оказват положително въздействие
върху здравето и вкусовете на потребителите. Тази потребност кореспондира пряко с
основния принцип на устойчивото развитие, защото при производството и
реализацията на биопродуктите замърсяването на околната среда е сведено до
минимум, респективно ограничените природни ресурси биха могли да се използват за
по-дълъг период от време. А потребителите възприемат плащаната по-висока цена за
биопродуктите като личен принос към спазването на принципите на устойчиво
развитие (Фигура 1.1.). Необходимо е обаче да се направи разлика между
инструментариума на зеления маркетинг и маркетинга на биопродукти. Ако
спецификата на първия е пряко свързана само с принципите, залегнали в основата на
концепцията на устойчивото развитие, то правната рамка на пазара на биопродукти
определя разликите между единия и другия маркетинг микс, тъй като при
производството и реализацията на “зелените” продукти не се наблюдава някаква друга
форма на регулация или специфични изисквания, освен възприетите от участниците
вътрешни критерии и споделени принципи, които, обаче не са защитени с нормативни
документи или други изисквания.
Както може да се види (Таблица 2.3.) при проектирането на всеки един от
елементите на маркетинг микса се отчита влиянието, което производството и
реализацията на биопродуктите имат върху околната среда, и което се превръща в един
от техните диференциращи признаци спрямо конвенционалните продукти. При
разглеждането на жизнения цикъл на биопродуктите Котлър отбелязва, че използването
на “зеленото” като основен източник на диференциация е характерно за първия етап от
195

Kotler, Ph. and K. Keller. Marketing Management 12e. Pearson Education, Inc., 2008, p. 91
Peatie, K. and A. Krane. Green Marketing: legend, myth, farce or prophesy?, Qualitative Market Research:
An International Journal, Vol. 8 No. 4, 2005 p. 357-370
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цикъла – този на въвеждането на продукта на пазара197. Както ще се види по-долу тази
характерна особеност е присъща и за българския пазар на биопродукти към настоящия
момент.
Таблица 2.3.
Сравнителна характеристика на зеления маркетинг и маркетинга на
биопродукти по елементи на маркетинг микса
Маркетинг
микс

Продукт

Цена

Място

Промоция

Зелен маркетинг

Маркетинг на биопродукти

Екологичен продукт, който не оказва
вредно въздействие върху околната
среда
във
всички
етапи
от
производството до реализацията му.
Диференцираща
характеристика
“зелен продукт”.

По-висока
от
цената
на
конвенционалните продукти, заради
по-високите
разходи
при
производството, по-малкия пазар и
по-малките произвеждани количества.
Диференцираща променлива.
Фокус върху екологичния отпечатък
при
дистрибуцията,
къси
дистрибуционни канали, отчитане на
въглеродните емисии при доставката,
предпочитания към местни и сезонни
продукти.
Точки на продажба са специализирани
магазини (в т.ч. е-канали) и големи
супермаркети.
Акцент върху въздействието на
компанията и продуктите и върху
околната среда и произхода на
продуктите, използване на масови
комуникационни канали, в честност
персонален контакт с потребителите
на принципа на лично общуване в
съобщност.

ертифициран
продукт
с
биологичен
произход,
изключващ
употребата на всякакви изкуствени
подобрители и съставки, включително
ГМО, както и контакт с тях при
производството,
съхранението,
транспортирането и продажбата им.
Същото е валидно и за техните опаковки.
Продажбата без сертификат е незаконна.
Значително по-висока от цената на
конвенционалните продукти, заради повисоките
разходи,
свързани
с
технологиите на производство, разходите
за био препарати за растителна защита,
по-ниските от обичайните добиви,
малките
обеми
и
разходите
за
сертифициране.
Фокус върху пътя на продукта от
производителя до потребителя.
Точки на продажба – специализирани
магазини (в т.ч. е-канали), големи
търговски вериги и директно от
производителя, профилирани хотели и
ресторанти; обединения на предложители
и потребители за реализацията на обща
територия.
Популяризиране и споделяне на идеи,
свързани с устойчивото развитие, акцент
върху сертификата и произхода на
продукта, отражение на консумацията на
продукта върху потребителя (социален
статут и здраве) и личния принос на
потребителя за опазване на околната среда
чрез избор на биопродукт.

Още с основаването си, например, един от лидерите на българския пазар на
биопродукти Био България ООД198 стартира паралелно и инициатива за “обучение,
разговори и дебати за устойчиво бъдеще”, с обща с тази на дружеството визия – “да
развива пазара на биопродукти в България”199. Разпространяването на новите за този
период идеи на устойчивото развитие (годината е 2006-та) от блога на Био България

Котлър, Ф. и колектив Маркетинг 3.0… с.216
http://bio-bulgaria.com/, последен достъп 02.11.2012 г.
199
http://gorichka.bg/za-gorichka/, последен достъп 02.11.2012 г.
197
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Горичка200 в същото време “образова” потребителите на биопродукти, описвайки както
предимствата на ключови характеристики и ползи на и от употребата на биопродукти,
така и изграждайки цялостна представа за конкретен modus vivendi, включващ в себе
си позитивно отношение към и консумацията на биопродукти (превръщайки тази
характеристика в една от отличителните черти на потребителите на биопродукти). Тази
стратегия на обединение на потребители и предложители като сътрудничещи си страни
за популяризирането на идеи очевидно допринася за изграждане и увеличаване на
потребителската лоялност към биопродуктите и в последствие да я трансферира в
лоялност към конкретни търговски марки, тъй като може да бъде наблюдавана при не
малка част от предложителите, работещи на българския пазар. И това е напълно
логично – превръщането на консумацията на продукт в отличителна характеристика на
принадлежност към определена група хора, споделящи общи ценности, е силно
мотивиращ фактор за изграждането на дългосрочни взаимоотношения, особено в
случаите на заявено от страна на предложителя партньорство. Каквато, по същество е
и основната роля на изграждането на социални връзки и разпространението на идеи на
този пазар.
2.7. Развитие на българския пазар на биопродукти
Основните изследователски задачи за разглеждането на развитието на
българския пазар на биопродукти в рамките на формулативната програма са свързани
с целите (1) да се установи динамиката на този пазар към момента на емпиричното
проучване и (2) се разбере доколко обективна е събраната вторична информация за ръст
на този пазар спрямо критериите, произтичащи от възприетата тук постановка.
По последните публикувани данни от МЗХ през 2011 г. спрямо 2010 г. в
България броят на сертифицираните предложители на биопродукти се е увеличил с
30%, а сертифицираните площи за биологично земеделие през същия период са се
удвоили201. Това показва устойчива тенденция за нарастване на интереса към
българския пазар на биопродукти, която е особено характерна за последните няколко
години. Прави впечатление, че въпреки неблагоприятните условия, българският пазар
на биопродукти запазва своя темп на развитие или поне това сочат данните на
министерството (както беше посочено НСИ не наблюдава пряко пазара на биопродукти
в България, а проследява единствено изменението на площите, заети с биологично
земеделие, представени като процент от всички обработваеми площи202).
От наличните данни може да се види, че показателите за измерване на ръста на
този пазар се набавят единствено по линия на сертифициращите организации, които
предоставят информация на МЗХ в годишните си доклади. Прави впечатление, че
основни показатели за това изменение са:
броят на предложителите на биопродукти
обработваемите сертифицирани или в преход площи
сертифицираните площи за добив на диворастящи плодове и билки
Към началото на м. Ноември, 2012 г. броят на потребителите, които следят публикациите в блога само
чрез социалната мрежа Facebook, е 11 435. Броят на абонираните директно чрез други шест социални
мрежи или чрез RSS е трудно да бъде установен.
201
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/News/12-06-05/-2709921030.aspx, последен доспът 02.12.2012
г.
202
http://www.nsi.bg/SDI/SDI%202.9_bg.pdf, последен достъп 02.11.2012 г.; за 2009 г. по биологичен
начин се обработват едва 0.2% от всички обработваеми площи, а в периода на най-голямо нарастване той
продължава да бъде под 1%.
200
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сертифицираните свободни земя и угар
сертифицираните постоянни ливади и пасища
Съдейки единствено по изменението им, тенденцията на развитие на пазара е
към непрекъснато увеличаване. Това, обаче са показатели, които не отчитат
действителния темп на изменение на пазара, а по-скоро показват интереса към този
пазар от страна на новонавлизащите (бъдещи) участници, което от своя страна може да
се приеме като показател за нарастващ инвестиционен интерес към производството и
реализацията на биопродукти в България.
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Фигура 2.3. Изменение в броя на предложителите на биопродукти203
Броят на предложителите на биопродукти, например, се увеличава
непрекъснато, като само през 2011 г. са регистрирани нови 234 търговци,
преработватели, производители и вносители, което е нарастване с 30% спрямо
предходната година (Фигура 2.3.). По същия начин могат да се разгледат и следващите
няколко показатели, свързани с изменението на площите, заети с биологично
земеделие. В тази група се разглеждат, освен местата, от които се добиват диворастящи
култури (билки, гъби и горски плодове – това на практика са некултивирани територии,
сертифицирани като екологично чисти райони) и площите, които или са вече
сертифицирани, или са все още в процес на преход – т.е. от информацията, на база на
която МЗХ отчита подобен ръст, не може да се определи какво е съотношението между
обработваемите земи, получили сертификат и такива, които са още в преходен
период204.
Съществуват достъпни данни за пазарния обем по години единствено при някои
типове биопродукти – това са например пчелният мед, бялото саламурено сирене и
киселото мляко (Фигура 2.3.) и животните, отглеждани по биологичен начин. Въз
основа на тях може да се определи темпа на изменение на реално произведени и
реализирани количества на биопродукти само в тези групи.

По данни на МЗХ, публикувани в доклад за зарзвитие на биологичното производство на
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/News/12-06-05/-2709921030.aspx, последен достъп 04.11.2012 г.
204
С изключение на данните за 2011 г. където по различните култури площите в преход надвишават
между два и четири пъти тези, преминали преходния период.
203
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Фигура 2.4. Изменение в произвежданите количества млечни продукти205
Както може да се види от съпоставката на двете графики, при първата се
наблюдава непрекъснато увеличаване, докато при втората са налице колебания
(тенденция към намаляване в две поредни години, случайно или не съвпадащи с
периода на икономическата криза206). Това показва как би било възможно на практика
при проследяването на едни показатели да се отчита непрекъснато увеличаване, а при
други (свързани с пазарния обем) – значителни колебания; т.е. да са налице различни
тенденции в развитието.
6000

5339

5000
4000
3000
2000

Зърнени култури
Пасища

3611

Ароматни
2733

Маслодайни

Ядки

1983 1848

Лозя

1285 1184

1000

Овощни градини
319

Зеленчуци

0
Обработваеми площи по култури (ха) за 2010 г.

Фигура 2.5. Разпределение на сертифицираните обработваеми площи207

По данни на МЗХ, пак там
Сходна е тенденцията при произвоството на билогичен пчелен мед. Там, след почти двойно
увеличение на произведените количества през 2008 г. следва двугодишен спад, а количествата,
регистрирани през 2011 г. все още не са достигнали нивата от 2008 г.
207
По данни на Фондация Биоселена, http://www.bioselena.com/bg/news/view/46/, последен достъп
04.11.2012 г.
205
206
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Сравнението между изменението на броя на предложителите от една страна и
произвежданите количества кисело мляко и сирене от друга по години (Фигура 2.3. и
Фигура 2.4.) може да изглежда в известен смисъл неуместно, и несъотнасящо се към
целия пазар на биопродукти, но тук се използва, за да се очертае една особеност при
разглеждането на тенденцията на развитие, отчитана на този пазар.
Налични са данни и за разпределението на сертифицираните площи за
биологично земеделие по култури (Фигура 2.5.). Въз основа на тях може да се прецени
само доколко е разпространено отглеждането на една или друга сертифицирана като
биопродукт култура, но не и какви са реално произведените количества.
В цитирания вече доклад на МЗХ се посочва, че освен запазване на тенденцията
към нарастване на броя на предложителите и на сертифицираните обработваеми площи,
се наблюдава и тенденция към увеличаване на броя на отглежданите видове култури и
животни, което се възприема като знак за увеличаване на интереса към този пазар –
появяват се например нетипични за българското селско стопанство култури като
маслини и артишок, както и сертифицирана ферма за бизони.
Разбира се, правени са опити да се определи или проследи изменението на
пазарния обем на биопродуктите в България208, но може да се твърди, че не са налице
вторични данни, на базата на които да се съди за реалното развитие на българския
пазар на биопродукти. Единственото, което би могло да се посочи със сигурност в
този смисъл е, че интересът към българския пазар на биопродукти непрекъснато се
увеличава, поне що се отнася до реалните и потенциални предложители.
2.8. Концептуален модел на изследването на пазара на биопродукти
Дотук бяха очертани силите, субектите и системите, които формират
конструкцията, наречена пазар на биопродукти, като част от тях са представени и чрез
динамиката на развитието им. Това са:
-

-

-

нормативната рамка (представена в динамика от гледна точка на
последователността на приетите в рамките на ЕС регламенти и
синхронизацията им с българското законодателство, описващи и определящи
функционирането на пазара);
политиките за развитие на пазара (на национално равнище и на равнище на
ЕС), изразени чрез стратегически документи и програми за директно
финансово подпомагане;
участници, дефинирани като предложители, потребители (на равнище
потребителски и организационен пазар) и сертифициращи организации;
канали за разпределение;
идеи и социални връзки (в т.ч. браншовите и неправителствените организации
и гражданските сдружения, създадени с цел обединение на ресурси за развитие
на българския пазар).

За да се дефинира структурата на пазара, обаче, е необходимо да се разгледат не
само съставните и елементи, но и връзките, които се пораждат и действат между тях.
През 2008 г. Фондация Биоселена провежда собствено проучване сред част от предложителите на
биопродукти в България, но в него се посочва, че събраните данни са частични и от тях не може да се
съди за реалния обем на българския пазар, тъй като голя маст от респондентите не са посочили
информация за произвежданите/реализираните от тях количества в рамките на изседвания период.
208
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Фигура 2.6. Концептуален модел на пазара на биопродукти
В предложения концептуален модел за изследване на пазара на биопродукти
могат да се обособят три подсистеми, които взаимодействат помежду си и чиито
елементи също си взаимодействат един с друг – а именно подсистемата, свързана с
разпространението на идеи, формиращи интереса и мотивиращи участието на
субектите в пазара на биопродукти; подсистемата, описваща процесите, свързани с
производството и реализацията на биопродуктите и участниците в тези процеси; както
и подсистемата, обхващаща процедурите и институциите, които оказват пряко влияние
върху функционирането на този пазар (Фигура 2.6.).
За да се опише и изследва този пазар, както и за да се разберат процесите, които
протичат в него и в известен смисъл обуславят съществуването му, е необходимо тези
три подсистеми да се разглеждат не самостоятелно, а с оглед на взаимовръзките между
тях. Нещо повече – без това да бъде направено трудно би могло да се разберат мотивите,
които стоят в началото на всяка една маркетингова инвестиция в производството и
реализацията на биопродукти, а респективно и техния характер и природа.
Социалните връзки и разпространението на идеи са обединени в обща
подсистема. Съставните и елементи са браншовите организации на предложителите,
гражданските сдружения и неправителствените организации, както и идеите,
формиращи концепциите за устойчиво развитие, здравословния начин на живот и
зеления маркетинг. Браншовите организации на предложителите и гражданските
сдружения и неправителствените организации могат да се възприемат от една страна
като източник и разпространител на тези идеи на българския пазар а от друга – като
породени от философиите, заложени в самите идеи. В този смисъл може да се твърди
това, че идеите са пораждащото ядро на тази подсистема (т.е. причина за
съществуването и) и двигател за нейното функциониране. Елементите на тази
подсистема оказват влияние освен върху другите две, и върху самия биопродукт,
превръщайки се в част от неговите същностни характеристики и диференциращи
белези.
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Втората подсистема описва производството и реализацията на биопродуктите на
българския пазар. Нейни елементи са предложителите, каналите за реализация,
потребителите и биопродуктите. Трябва да се отбележи, че в обхвата на елемента
предложители тук са включени вече описаните процеси и взаимоотношения,
съществуващи между производителите на биоресурси и на потребителски
биопродукти. Логиката да бъдат описани чрез един елемент, а не чрез отделна
подсистема, е свързана с посоченото наблюдение за възможната двойна роля, която
може да изпълнява един и същ предложител, участващ едновременно с един и същ
физически продукт както на организационен, така и на потребителски пазар. Още
повече, че по смисъла на действащата нормативна рамка и приета терминология, този
продукт би могъл да бъде дефиниран като биопродукт и на потребителския и на
организационния пазар. Всички елементи в тази подсистема също оказват пряко
въздействие върху биопродукта, формирайки част от неговите характеристики и
стойност.
Такава роля изпълняват и елементите, включени в третата подсистема, тук
наречена Процедури и институции. В нея влизат нормативната рамка на пазара
(регламентите на ЕС и българските нормативни документи), контролиращите
организации и политиките за развитие на българския пазар на биопродукти. В основата
на тази подсистема, разбира се, стои нормативната рамка, тъй като именно тя определя
вида на взаимоотношенията между елементите на тази и другите подсистеми, които
влизат в контакт. Политиките за развитие, например, са изцяло съобразени с
изискванията към пазара, описани в нормативната рамка, а съществуването на
контролиращите организации (тяхна функция е изключително важна, защото, както
беше посочено, именно те поставят фактическите изисквания за пазарен вход) е
породено от нея.
Информацията, генерирана от взаимоотношенията между елементите на първата
подсистема Социални връзки и идеи и третата подсистема Процедури и институции е
насочена пряко и рефлектира върху елементите от втората. До голяма степен тази
информация оказва пряко въздействие върху потребителския избор от една страна,
пораждайки необходимост от употребата на биопродукти, а от друга – внушавайки
доверие към спазването на правилата, определящи спецификата на целия пазар. В
резултат на така описаните взаимоотношения се генерират стойността на
предложението, както и социалните и икономически ползи на равнище фирма, пазарна
оферта и клиенти на организационния и потребителския пазар на биопродукти.
В основата на така представения модел стои една по-обща концепция, която
може да бъде определена като Зелен начин на живот и която рефлектира пряко върху и
обуславя спецификата на производството, реализацията и потреблението на
биопродуктите, превръщайки се в тяхна присъща характеристика.
3. Методология на изследването на маркетинговата ефективност на
инвестициите, извършвани на пазара на биопродукти в България
Следващата стъпка след описанието и анализа на теоретичните аспекти на
конструкцията “маркетингова ефективност на инвестициите” и извършването на
ситуационен анализ на българския пазар на биопродукти е дефинирането на другия
основен въпрос, стоящ пред всяко емпирично изследване – как, с какви методи,
процедури и инструментариум, ще се изследва. Този въпрос, разбира се, е пряко
свързан със структурирането на методологията и технологията на изследването.
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В широк смисъл методологията е система от принципи и средства за
организиране и провеждане на дадена научна или практическа дейност 209. Всъщност
терминът е сложно съставна дума, произлизаща от древногръцките метод (начин) и
логос (познание), а в тесен смисъл се използва за означаване на съвкупността от методи,
чрез които се изследват обекти и/или процеси от обективната действителност (в
смисъла на познание за методите, които ще се използват за постигането на някаква
предварително определена цел). Методите, от своя страна, представляват начините за
теоретическото изследване или практическото осъществяване на дадена дейност210.
Ако тук разглеждаме методологията като система от научни методи за
изследване на маркетинговата ефективност на инвестициите в производството и
реализацията на биопродукти, това означава, че подбора им трябва да бъде извършен в
зависимост от поставените изследователски цели и задачи – а като критерий за техния
избор да бъде използвана спецификата на същностните им характеристики или с други
думи – възможността чрез присъщия им инструментариум да се наблюдават и
анализират аспекти на ефективността на тези инвестиции. Това, разбира се е пряко
свързано, освен с целите и задачите на изследването, и с неговата вътрешна логика и
последователност на отделните обвързани процеси, така че е налице необходимостта
първо да бъде определена технологията на изследването, разглеждана тук като система
от последователни процеси при използването на избраните методи211, обусловена от
изследователските цели и задачи.
3.1. Процес на изследването и обосновка на избора на методи за набиране на
емпирични данни
При определяне на последователността на етапите на настоящото изследване тук
ще се използва вече утвърдената в специализираната литература схема на фазите на
изследователския процес в маркетинговите изследвания212. С. Желев представя този
процес като последователност от шест отделни фази, изграждащи, по думите му,
сложни прави и обратни връзки помежду си213. Тези фази, според него, са универсални
за всяко едно маркетингово изследване, независимо от неговия характер и поради тази
причина при проектиране на отделните етапи и взаимовръзки в това изследване е
възприето да бъде следвана същата логика.
Схемата на изследователския процес включва следните фази, представени в
тяхната последователност:
Целеполагане или определяне предназначението на изследването;
Разработване на изследователска програма и инструментариум;
Събиране на емпиричните данни;
Обработка и анализ на данните;
Тълкуване на резултатите;
Представяне на резултатите.
Андрейчин, Л. и колектив. Български тълковен речник. 4-то издание, допълнено и преработено от
Димитър Попов. Наука и изкуство. София. 1994 г. с. 449
210
пак там, с. 449
211
пак там, с. 969
212
Желев, С. Маркетингови изследвания. Методология и организация. УИ Стопанство, София 2008 г. с
15. Тук конструкциите технология на изследването и изследователски порцес се разглеждат като
взаимозаменяеми и са определени като “схемата от логически разположени във времето изследователски
операции”.
213
Посоченото съчинение, с. 15
209
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В първата фаза се поставят основите на изследователския процес, тъй като
именно тук се определят целите, задачите и предназначението на маркетинговото
изследване. През призмата на посочените предмет и обект на изследване, основните
цели са свързани с проверката на предварително формулираната изследователска теза,
че съществува разминаване между направленията, в които предложителите насочват
маркетинговите си усилия и инвестиции в биопродукти и между потребителската
гледна точка за възприеманата стойност на елементите, които формират
потребителската стойност на биопродуктите (Фигура 2.2.). Ако подобно разминаване
бъде установено, то може да се тълкува единствено като маркер за ниска ефективност
на маркетинговите инвестиции (управленски проблем).
Ако приемем тази теза за фокус на настоящото изследване в рамките на
дескриптивната програма би следвало да се набавят емпирични данни от две групи
участници в пазара на биопродукти – предложители и потребители – след което
набраните данни да бъдат подложени на анализ на несъответствията (от англ. gap
analysis, без точно съответствие в българския език). За да бъде осъществено това, обаче,
първо трябва да бъдат формулирани две йерархични системи214. Първата е свързана с
направленията, в които предложителите насочват маркетинговите си инвестиции и
усилия, а втората – с елементите, формиращи потребителската стойност на
биопродуктите. Последните две задачи могат да бъдат осъществени в рамките на
формулативната програма.
И така, за да бъдат постигнати целите на това изследване и то да бъде
осъществено, се налага изследователският процес да бъде разделен на две основни фази
– формулативна и дескриптивна215 (Таблица 2.4.).
Формулативната програма има следните основни задачи216:
-

-

да определи управленския и произтичащия от него изследователски проблем;
да формулира и подреди по важност основните изследователски хипотези;
да определи насоките за действие;
да определи ключовите променливи (или групи променливи, характеризиращи
направления за инвестиране, респективно за оценка на ефективността), които
ще бъдат изследвани в рамките на проучването;
да генерира идеи за изграждане на изследователска програма и
инструментариум.

Решаването на основния управленски проблем тук е свързан с намиране на
подход как да бъде определена, измерена и в последствие управлявана МЕИ в
производството и реализацията на биопродукти. За да бъде решен (или решаван) този
проблем, обаче, трябва да бъде изследвана спецификата на маркетинговите инвестиции
в биопродукти, както и на инвестиционния процес (свързан с определяне на
маркетинговата ефективност на инвестициите в биопродукти).
Предвиденият като първи етап на посочения процес анализ на българския пазар
на биопродукти е обусловен от спецификата на този пазар и на маркетинговите
инвестиции, които се явяват основна движеща сила за развитието му.
Йерархични, заради различната относителна тежест на отделните съставящи ги елементи, обуславяща
избора и връзките, които съществуват между отделните елементи.
215
паралелно с описанието на технологията на изследването ще бъдат представени и основните резултати
и изводи от формулативната програма.
216
основните задачи са представени според дадените насоки в посоченото съчинение - Желев, С.
Маркетингови изследвания. Методология… с. 48
214
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Таблица 2.4.
Разширен вид на процеса на изследването
Етап

1-ви Етап –
Анализ на българския
пазар на биопродукти

2-ри Етап –
Анализ на
инвестиционния
процес
3-ти Етап –
Анализ на
потребителския избор
на биопродукти
4-ти Етап –
Проектиране и
тестване на
изследователския
инструментариум
5-ти Етап Допитване
(потребителска
перспектива)
6-ти Етап Допитване
(перспектива
предложители)
7-ми Етап –
Обработка и анализ
на набраните данни

8-ми Етап Апробация
9-ти Етап Формулиране на
изводи и препоръки

Основни цели
1. Формулативна програма
1. Да се установят кои са участниците на
пазара на биопродукти
2. Да се определят типовете биопродукти и
техните характеристики
3. Да се установят каналите за реализация
на биопродукти с оглед техните видове и
характеристики
1. Да се установят приоритетните
направления, в които предложителите на
биопродукти насочват маркетинговите си
инвестиции
2. Да се определят показателите, чрез които
ще се измерва маркетинговата ефективност
на инвестициите в биопродукти
1. Да се установят потребителските
възприятия за стойността на биопродуктите
2. Да се определят показателите, чрез които
ще се измерва удовлетвореността на
потребителите от предлагането
2. Пилотно проучване
1. Тестване на въпросника (потребителска
гледна точка) и анкетната карта (гледна
точка на предложителите)
2. Коригиране на въпросника и анкетната
карта
3. Основно проучване
1. Набавяне на данни, свързани с
потребителския избор и удовлетвореността
на потребителите от предлагането на
биопродуктите
1. Набавяне на данни, свързани с
инвестиционните намерения и
удовлетвореността от направените
маркетингови инвестиции в биопродуктите
1. Проверка на хипотезите
2. Установяване на групи променливи,
подходящи за оценка и измерване на
маркетинговата ефективност на
инвестициите
3. Описание и класификация по ключови
характеристики на респондентите
1. Изследване на ефективността на равнище
отделен стопански субект

Използвани методи
- Кабинетно изследване (метаанализ и обработка на
вторична информация от
предходни проучвания)

- Контент анализ
- Неструктурирано
персонално интервю (лице в
лице, онлайн и по телефона)
- Дълбочинно интервю
- Наблюдение
- Неструктурирано интервю
- Анализ на вторична
информация от предходни
изследвания
- Фокус група
- Персонално интервю
- Онлайн анкета

- Персонално интервю в
точката на продажба
- Онлайн анкета

- Анализ на несъответствията
- Корелационен, регресионен
и факторен и анализ
- Проверка на хипотези

- Клъстерен анализ
- Проверка на хипотези
- Case study

1. Предлагане на процес за определяне на
маркетинговата ефективност на
инвестициите в биопродукти
2. Определяне на насоки за следващи
изследвания на ефективността и за
приложението на процеса

На този етап се набира информация за участниците на пазара, за инвестициите,
които извършват, както и за избора на направления. Този избор, обаче, е пряко свързан
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с процеса на вземане на решение за покупка от страна на потребителите, тъй като между
двете конструкции съществуват прави и обратни връзки, формиращи тяхната взаимна
обусловеност. С оглед на това е необходимо да бъдат проучени различни литературни
източници (мета-анализ), както и проведените предходни изследвания (обработка и
анализ на вторична информация). Резултатите от проведеното кабинетно изследване са
представени в т. 3 на тази глава.
Вторият етап от предложения процес включва анализ на инвестиционните
процеси, свързани с производството и реализацията на биопродукти, тъй като той не е
бил предмет на изследване на извършените предходни проучвания на този пазар. Тук
описателната цел е да се определят главните направления, в които предложителите на
биопродукти насочват маркетинговите си инвестиции и респективно усилия. Тъй като,
обаче, основната задача на настоящото изследване не е пряко свързана с изследване на
инвестиционния процес като цяло, а на маркетинговата ефективност на инвестициите,
е необходимо да се определят показатели, чрез които тази ефективност може да бъде
определена и оценена. В случай на голям брой получени показатели, обаче, се
препоръчва използването на процедура за намаляване на техния брой посредством
факторен анализ217.
Първоначалното дефиниране на показатели се извършва чрез контент анализ218
на комуникационната активност на българските предложители на биопродукти. Чрез
използването на този метод се определят основните семантични гнезда, от които
предложителите на биопродукти изграждат мрежа от характеристики, чрез които
позиционират биопродуктите си на българския пазар219. Изследователската постановка
тук гласи, че колкото по-голяма важност има една характеристика за предложителите
на биопродукти, толкова по-често ще бъде комуникирана тя с потребителите, с оглед
на това да бъдат стимулирани по-ефективно да избират, купуват и респективно да
използват биопродукти. А това, от своя страна, е пряко свързано с избора на
кореспондиращи направления, в които да се насочват маркетинговите инвестиции.
Обект на анализ са комуникационните активности на предложителите на биопродукти
в интернет, тъй като поради териториалната разпръснатост на точките на продажба и
наличието на само едно специализирано годишно изложение на биопродукти на
територията на България, останалите комуникационни канали не могат да бъдат
наблюдавани в рамките на това изследване. Контент анализът, обаче, като метод за
обработка на информация, се характеризира с две основни ограничения, които
пораждат рискове от220:
неразкриване на смислови полета зад употребата на едни и същи ключови
думи от респондентите;
различно съдържание, което респондентите влагат в употребените едни и
същи ключови думи.
Пак там, с. 84
От англ. content analysis или анализ на съдържанието. Систематичен метод за обработка и анализ на
информацията, закодирана в комуникационния процес с оглед определяне на семантични гнезда,
формиращи основното съобщение на база на честотата на употреба, откъдето се извежда и тяхната
значимост.
219
Позиционирането тук се разглежда като “трайното, най-общо впечатление, което потребителят има за
един бранд, по което той го отличава от другите, основаващо се на действителни и/или мними негови
черти, придобито спонтанно по пътя на собствения опит или/и чрез целенасочено внушение отвън”,
цитирано по Желев, С., Позиционирането. Между желаното, възможното и действителното. УИ
Стопанство, София, 2010 г., с. 79
220
Желев, С. Маркетингови изследвания за маркетингови… с. 86-87
217
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Тези ограничения налагат последващото използване на други методи за
набавяне на емпирична информация в рамките на втория етап – неструктурирани
персонални интервюта (лице в лице, по телефона и онлайн) и дълбочинни интервюта с
предложители на биопродукти.
Във втория етап от формулативната програма221 е изследвана комуникационната
активност на общо 26 предложители на биопродукти, разделени в две основни групи –
предлагащи хранителни и предлагащи нехранителни биопродукти на българския пазар,
във всяка група по 13. На база на извършения контент анализ222 са обособени общо 13
ключови характеристики за предложителите на нехранителни биопродукти и също
толкова при хранителните, чрез които предложителите позиционират своите продукти.
С оглед разбирането на следващите етапи в изследването и логиката на последващата
операционализация на понятията, тук би било уместно да се представят част от
резултатите от извършения анализ.
Контент анализът на предложителите на хранителни биопродукти показва, че с
най-голяма честота на комуникиране са продуктовите характеристики, свързани с
грижата за здравето – 64% (качествен, вкусен, здравословен, природосъобразен).
Втората по честота на комуникиране характеристика е свързаната със гаранцията за
произход, която носи сертификата на биопродукта – 19.5%. Честотата на комуникиране
на въздействието върху околната среда е в близки граници – 16.5 %. В същото време
нито една от характеристиките, които се комуникират с потребителите, не е свързана с
цената на продукта.
Характеристиките, чрез които предложителите позиционират нехранителните
биопродукти в България, са различни от тези при хранителните (което е напълно
естествено), но отново могат да бъдат групирани в рамките на посочените четири
основни семантични гнезда. Прави впечатление, че честотата на употреба на отделните
характеристики почти напълно съвпада с тази при хранителните биопродукти, а
разликите не надхвърлят 1.5%.
За да бъдат преодолени рисковете от неправилно тълкуване на информацията от
направения контент анализ и респективно погрешно определяне на смисловите полета
и значение на ключовите характеристики, са извършени персонални интервюта с
включените в анализа предложители с цел верификация на резултатите. Основната
задача тук е да се проверят съответствията и разминаванията между използваните от
предложителите ключови характеристики за позициониране на продуктите им и
смисловите полета и значения, които са вложили в тях. Съпоставката на резултатите,
обаче, не показва наличието на разминавания в тази посока. На база на проведените
персонални интервюта са изведени същите характеристики, установени с помощта на
контент анализа на комуникационната активност на предложителите.
Третият, и последен етап от формулативната програма включва анализ на
потребителската гледна точка, обуславяща избора на биопродукти, с оглед дефиниране
на променливите, мотивиращи решението за покупка. За разлика от предходния етап, в
този може да бъде използвана вторична информация от проведените предходни
проучвания223, защото установяването на факторите, определящи потребителския
Логиката на изложението налага резултатите от формулативната програма да бъдат представени при
разглеждане на технологията на проучването, тъй като те обуславят изследователските решения, вземани
в следващите етапи на тази технология.
222
Резултатите от анализа са представени в Иванов, С. Специфика на маркетиногвото позициониране на
биопродукти в България. Взаимодействието теория-практика: Ключови проблеми и решения. Том първи.
БСУ, Бургас 2011 г. с. 480-488.
223
Вече цитираните изследвания на Витоша рисърч, Дикон груп, Фондация Биосеена и Юлия Джабарова
221

91

МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 14, 2021,
ISBN 978-619-210-059-9, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ
MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 14, 2021,
ISBN 978-619-210-059-9 VARNA, BULGARIA

избор, попада сред основните им задачи. Тъй като обаче между провеждането на
предходните изследвания и това съществува времеви лаг (провеждани са в периода
2007 – 2009 г.), резултатите от тях могат да бъдат използвани единствено в рамките на
формулативната програма за посочените цели.
При анализа на вторичната информация се открояват четири основни групи
променливи, определящи потребителския избор на биопродукти – по-високата степен
на полезност на биопродуктите в сравнение с небио- продуктите, по-доброто им
качество, степента на влияние върху околната среда и други причини, като
изследването обхваща само потребители, които купуват редовно или са купували поне
веднъж биопродукти в рамките на последната година (т.е. само настоящи, а не
потенциални потребители). Резултатите от изследването на Витоша рисърч, например
показват, че 79.5% от респондентите купуват биопродукти защото те са поздравословни от останалите. 60% от тях ги предпочитат, защото се отличават с повисоки качества (вкус, питателност, надежден производител, по-трайни са). А едва 12%
ги купуват заради това, че при производството им не се замърсява околната среда или
че производството им е свързано с хуманно отношение към животните.
На база на това изследване може да се посочи, че в съзнанието на българските
потребители биопродуктите са позиционирани с три основни групи характеристики –
здравословни и полезни за здравето, отличаващи се с по-високо качество и че
консумацията и производството им спомагат за опазването на околната среда. В същото
време респондентите в изследването посочват две основни причини, поради които биха
престанали да купуват биопродукти – ако станат прекалено скъпи (52%) и ако на пазара
се появят прекалено много фалшификати (34.5%). Очакванията на потребителите
очертават много ясна посока, в която предложителите разполагат с възможности да
позиционират своите продукти. Могат да бъдат откроени четири основни групи ползи,
в които да се търсят продуктови характеристики – грижа за здравето, грижа за околната
среда, сигурност на производителя/гарантирани качества на продукта и ползи по линия
цена/качество.
При обобщаване на резултатите от формулативната програма (първите три
етапа) могат да се изведат две основни твърдения, които дават основания да бъде
формулирана основната изследователска теза. (1) При избирането на ключови
характеристики за позициониране, предложителите на биопродукти подценяват
основни търсени ползи от страна на потребителите – това, че биопродуктите са поздравословни от конвенционалните продукти, че сигурността, давана от наличието на
сертификат, е определяща, и че високата цена на биопродуктите е сериозна пречка за
покупката им.
Втората тенденция, която може да бъде изведена от направения анализ на
вторичните данни от предходни изследвания и контент анализа е, че (2)
предложителите на биопродукти надценяват ролята, която биопродуктите имат за
опазване на околната среда и воденето на природосъобразен начин на живот за
потребителите. Последното означава, че ролята на пазара на биопродукти за
поддържане на екологично равновесие и чиста околна среда се възприема като много
по-важна от предложителите, отколкото е тя за потребителите и тук е налице
разминаване. Това, разбира се са хипотезирани твърдения, които подлежат на проверка
в следващите етапи на изследването, и поради тази причина те определят фокуса при
проектирането на изследователския инструментариум, осъществено в четвъртия етап.
В рамките на дескриптивната програма са предвидени пилотно проучване (Етап
4) и основно проучване (Етапи 5 и 6). Главна задача на пилотното проучване е да тества
изследователския инструментариум с цел коригиране на въпросника и анкетната карта,
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при условие, че проектираният инструментариум не е в състояние да осигури наличието
на надеждни данни за осъществяване на проучването.
Етапи 5 и 6 включват провеждането на две паралелни и подчинени на обща
изследователска цел проучвания (установяване на потребителска перспектива и
перспективата на предложителите на биопродукти при възприемане и оценка на
маркетинговата ефективност на инвестициите). Поради спецификата на пазара на
биопродукти в България и ограниченията на изследването (времеви, финансови,
ресурсни) трябва да бъдат взети под внимание следните особености:
Към момента на провеждане на изследването (м. Септември, 2012 г.) броят на
регистрираните предложители на биопродукти в България е 1087224. Тъй като
единствените налични данни за тях са наименование и местоположение (населено
място и улица по регистрация на физическо или юридическо лице) е необходимо в
проучването да бъдат включени всички респонденти, за които бъде открита контактна
информация. Поради тази причина не може да бъде направена извадка от респонденти,
различна от извадката на отзовалите се225. Разпръснатостта и невъзможността за
физическо локализиране и достъп до респондентите от тази съвкупност от друга страна
обуславят и единствения възможен за използване при такива условия метод за набиране
на информация – този на онлайн базираната персонална анкета. Основните предимства
на този метод са свързани с бързината за събиране на данните, възприеманата от
респондентите поверителност на събираната информация и ниските разходи, а
недостатъците – с ниската степен на отговаряне, липсата на контрол върху извадката и
средата и липсата на гъвкавост при събиране на данните226.
Втората особеност е свързана с изследването на потребителската гледна точка.
Липсата на данни за проникването на биопродуктите на българския пазар, макар и в
рамките на формулативната програма да е установено, че биопродуктите се реализират
предимно на територията на столицата и на няколко големи областни града, изисква
включването в извадката на потребители от цялата страна. Това, разбира се не би било
възможно в рамките на настоящето изследване (поради вече споменатите ограничения),
и поради тази причина е избран следния изследователски подход при осъществяване на
този етап на изследването:
провеждане на персонални интервюта в точките на продажба;
ограничаване на изследването в рамките на потребителите, пазаруващи
биопродукти само на територията на гр. Варна;
избор на неслучайна извадка227, според отзовалите се, при опит да бъде
излъчена на квотен принцип с квотиращи признаци пол и възраст,
съответстващи на разпределението в генералната съвкупност (жителите на гр.
Варна, по данни от последното национално преброяване на населението).

224

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/BiologichnoZemedelie/BiolZemInfRegistri.aspx,последе
н достъп 10.02.2013 г.
225
Нецелева, неслучайна извадка, известна още като извадка на доброволците – или на доброволно
откликналите респонденти. Основните рискове при тази извадка са свързани с това, че отзовалите се
респонеднти могат да се различават коренно от неотзовалите се и поради тази причина получените данни
да бъдат изкривени. По подробно виж Желев, С. Маретингови изследвания. УИ Стопанство. София 2008
г., с. 276
226
Характеристиките са изведени на база на Таблица 5.1. Сравнителна оценка на различните методи на
допитване, от посоченото съчинение, с. 115-116
227
Повече за спецификата на избора на извадки, обусловена от посочените ограничения, виж в: Узунова,
Ю. и Василева, Б. Приложни маркетингови изследвания. Ромина. София 2003 г., с. 91-92
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Изборът на този подход преодолява няколко основни трудности. Първата е
свързана с осигуряване на достъп до респондентите. Тъй като според приетата
дефиниция за потребител на биопродукт се приема всеки, който поне веднъж е купил
биопродукт, най подходящият метод за осигуряване на емпирични данни е
персоналното интервю в точките на продажба (осигурява достъп до респонденти,
отговарящи на този класификационен признак). Тук, разбира се, съществува риск,
свързан с използването на неслучайни извадки, а именно в попадналите в извадката
респонденти да няма представители на съществуващи в генералната съвкупност групи,
а от там и изкривяване при тълкуването на резултатите от този етап на изследването.
Втората трудност е свързана с избора на територията на Варна. Градът може да
бъде определен като тестови пазар за предложителите на биопродукти, тъй като, по
данни на НСИ, той е на второ място в страната по размер на средната работна заплата228.
Това, наред с наличието на други фактори (развита търговска мрежа, наличие на
специализирани щандове в големите търговски вериги и на специализирани магазини
и т.н.) може да се приеме като маркер за наличието на платежоспособно търсене. Или с
други думи налице са основания територията на гр. Варна да се разглежда като тестови
пазар за реализацията на нови биопродукти.
Седмият етап от изследването включва обработка и анализ на събраните в
предходните два етапа емпирични данни. Основните задачи в този етап са свързани с:
описание и класификация по ключови характеристики на респондентите
(едномерни и двумерни разпределения);
проверка на изследователските хипотези;
установяване на групи променливи, подходящи за оценка и измерване на
маркетинговата ефективност на инвестициите в производството и
реализацията на биопродукти и изследването на връзките между тях.
Целите на изследването в този етап са два типа – описателни и обяснителни229.
Описателните цели са свързани с изследването на факторите, определящи
инвестиционните решения на предложителите и потребителските решения за покупка
от една страна, и от друга – с оценка и анализ на променливите, чрез които
ефективността може да бъде изследвана. Друга група описателни цели са пряко
свързани с изследването и типологизирането на маркетинговите инвестиции конкретно
за българския пазар на биопродукти.
Втория вид цели – обяснителните – са свързани с търсене на причините, които
пораждат възможните несъответствия или обуславят по-високата маркетингова
ефективност на едни инвестиции спрямо други (ако такива изобщо бъдат открити и в
двете категории).
В осми етап се определя дали и доколко чрез формулираните променливи за
оценка и анализ на МЕИ такива могат да бъдат извършени на равнище отделна фирма.
Тук основна задача на изследването е да провери дали предложителите на биопродукти
в България разполагат с необходимите данни (и дали има заложени процеси в тяхната
МИС за събирането и съхранението им), чрез които да бъде определена и управлявана
маркетинговата ефективност на инвестициите. В този етап се предвижда осигуряването
на и извършването на анализ на вторични данни (финансови и маркетингови отчети на
част от предложителите, включени в извадката) чрез които предложения процес да бъде
http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=26&a1=705&a2=706&a3=907&a4=909#cont, последен достъп
19.02.2013 г.
229
Тук целите са дефинирани по дадената от Желев класификация на категориите цели при
маркетинговите изследвания, описани в Желев, С. Маркетингови изследвания.Методология и… стр. 4142
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тестван при измерване и оценка на МЕИ за повече от един отчетен период, по
продуктови линии, по маркетингови програми, при условие, че необходимата за това
информация е налична и може да бъде предоставена от респондентите. Подборът на
респондентите от извадката се осъществява на база на получения брой клъстери, като
критериите са близостта на респондентите до клъстерния център.
На база на извършения анализ в последния, Девети етап, се формулират изводи
и предложения как получените резултати в рамките на формулативната програма и
основното проучване на маркетинговата ефективност на инвестициите в
производството и реализацията на биопродукти в България, да бъдат използвани в
последващи изследвания.
3.2. Насоки при проектиране на изследователския инструментариум
За целите на анализа на несъответствията в рамките на основното проучване се
предвижда провеждането на две допитвания – до предложителите и до потребителите.
Това, от своя страна, налага изследователският инструментариум и за двете допитвания
да бъде проектиран паралелно, тъй като (1) трябва да бъдат заложени общи
променливи, чрез които се изследват оценките и възприемането на маркетинговата
ефективност на инвестициите от двете гледни точки и (2) чрез които в последствие да
бъдат установени съответствия или несъответствия. Всъщност основната задача на
двата инструмента е да осигурят необходимите данни за паралелно изследване на
оценките, които двете групи респонденти дават на МЕИ в биопродукти на българския
пазар.
В анкетната карта, както и във въпросника, са включени демографски въпроси,
свързани с изпълнението на описателните цели за класификация на предложителите на
биопродукти и на потребителите на биопродукти на територията на гр. Варна.
По-долу са представени и въпросите, включени в анкетната карта, посредством
които се изпълняват описателните цели, свързани с ранжирането и групирането на
показатели, чрез които предложителите оценяват и измерват маркетинговата
ефективност на инвестициите си в биопродукти (Блок В). Изпълнението на
описателните цели е представено в Трета глава от настоящото изложение.
При проектирането на въпросника за персоналните интервюта в точките на
продажба са залегнали две основни маркетингови конструкции, в рамките на които са
групирани различни показатели за измерване – “решение за покупка” и
“удовлетвореност от предлагането на биопродукти”. В първата конструкция са
включени променливите:
обща информираност за биопродуктите;
честота на покупка;
отличимост на биопродуктите;
произход;
причини за покупка.
Втората конструкция включва показатели за измерване на удовлетвореността от
предлагането, за важността на които потребителите дават оценки, обединени в
следните направления, по обекти на инвестиране:
търговски марки;
нови продукти;
канали за разпределение;
поддържане на добра репутация;
разпространяване на идеи.
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При проектирането на анкетната карта се следва същата логика. Използвани са
две основни конструкции – “възприемана важност на направленията, в които
предложителите насочват маркетинговите си инвестиции” и “удовлетвореност на
предложителите от извършваните маркетингови инвестиции”, изразени чрез оценки,
давани по петстепенни скали230.
Тук следва да се отбележи изследователската постановка, че двете конструкции
са взаимообвързани, тъй като между тях съществуват прави и обратни връзки. С
колкото по-голяма важност се възприема даден обект на инвестиране, толкова по-голям
ресурс е склонен да отдели инвестиращия в него. Това налага включването на трета
конструкция – “очакванията (за резултат) на предложителя”, които очаквания от своя
страна оказват въздействие върху степента на удовлетвореност и респективно върху
избора между отделните възможни направления за инвестиране. Нещо повече, според
възприетата тук дефиниция за МЕИ, измерването и е пряко свързано със съпоставката
между очаквания или планирания резултат от една страна и от друга – с констатирания
резултат от инвестицията (изразено като коефициент на ефективност). За да бъдат
изследвани тези връзки като сила и посока, са предвидени въпроси, свързани с
установяване на очакванията за развитие на българския пазар на биопродукти (въпрос
А-11), за развитието на фирмата на предложителя, разглеждано като очакване за
изменение на 12 ключови показатели за бъдещ период (въпрос А-12). В тази
конструкция са включени и трета група очаквания, свързани с важността, която имат
определен набор от променливи за потребителското решение за покупка, разглеждани
като характеристики (атрибути) на биопродукта и на фирмената дейност на
предложителя (въпрос Г-26).
Разпределението на въпросите в анкетната карта и въпросника, измерващи
дефинираните пет ключови направления за определяне на маркетинговата ефективност
на инвестициите, е представено на Таблица 2.4.
Таблица 2.4.
Разпределение на въпросите по направления на маркетинговите
инвестиции
Допитване
Въпроси във
въпросник
потребители
Въпроси в
анкетна карта
предложители

Търговски
марки

Нови
продукти

Канали за
разпределение

Б -1
В -2
Г -14; -15

Б -2
В -1

Б -16
В -19
Г -24; -25; 26

Б -16
В -19
Г -24; -25;
-26

А -7
Б -3; -5; -6
В -9;-12; -13;14; -15
А -8; -10
Б -16
В -4; -20; -21
Г -24; -25; -26

Добра
репутация

Разпростране
ние на идеи

В -6; -8

А -8
В -4; -7; -16

Б -16
В -22
Г -24; -25; -26

Б -16
В -23
Г -24; -25; -26

Резултатите от последващата операционализация на показателите за измерване
се съдържат в Таблица 4.1, Приложение 1. Въпросникът е означен с буквата В, а
анкетната карта – с абревиатурата АК. Номерата на въпросите следват поставената
номерация в двата инструмента (Приложение 2 и Приложение 3), като означението на
всеки блок е дадено с главна буква, а поредността на въпроса в него – с арабска цифра.

При тестването на въпросника и анкетната карта беше констатирано, че седемстепенните скали
затрудняват респондентите, което и наложи преобразуването им в петстепенни.
230
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Групирането на показателите е извършено по описаните по-горе конструкции и
с оглед постигане на удобство при последващите тестове за надеждност231 и
валидност232 на изследователския инструментариум в основното проучване.
При тестването и на двата инструмента за надеждност тук е възприето
използването на утвърдения в практиката критерий Cronbach’s Alpha233, чийто общ вид
е следният:
𝐾

R′𝑥𝑥 = (𝐾−1) × (1 − [∑

∑𝑖 𝑋𝑖𝑖

𝑖 𝑋𝑖𝑖 − ∑𝑖𝑗 𝑋𝑖𝑗

])

(9)

, където i≠ 𝑗, К е броя на операционализиращите променливи, 𝑋𝑖𝑖 и 𝑋𝑖𝑗 са
елементи на корелационната матрица, а ∑𝑖 𝑋𝑖𝑖 е знак за това, че се отчитат съвместно
всички елементи на корелационната матрица по диагонал. Изчислителните процедури
се осъществяват с помощта на пакета за статистическа обработка на данни SPSS. При
извършването на тестовете се приема възприетата в практиката стойност от над 0.6 за
приемлива степен за надеждност на скалите за оценка.
За да бъде избегната опасността от припокриване на операционализиращите
променливи, които измерват различните изследвани конструкции, е възприето
тестването на конвергентната234, дискриминантна235 и критериална236 валидност на
скалите. Тестовете се провеждат с помощта на SPSS пакета и извършените процедури
и резултатите от тях са описани, с оглед оптимизиране на изложението, паралелно в
Глава трета по изследователски инструменти.
При обработката и анализа на събраните данни по формулираните конструкции
са използвани редица статистически методи и процедури, осъществени с помощта на
SPSS пакета – проверка и тестване на хипотези, корелационен, регресионен, факторен
и клъстерен анализ. При аргументацията на мотивите за техния избор тук е възприета
изследователската постановка това да бъде направено в рамките на следващата глава,
паралелно с анализа на всяка отделна конструкция, тъй като характеристиките на двете
извадки се различават и основанията за използването на методите се определят спрямо
спецификата на конкретните цели при изследване на всяка извадка, както и от
спецификата на извадката.

Надеждността показва стабилността на изследователския инструментариум.
Валидността показва доколко е надежден всеки показател и доколко е в състояние да измери това, за
което е предназначен.
233
За повече информация виж напр. Cronbach, L., Coefficient alpha and the internal structures of tests.
Psychometrika 16. 1957, pp. 145-154
234
Ако условието е изпълнено, корелационните коефициенти на показателите в рамките на една
конструкция са високи и с относително еднаква магнитуда.
235
Тества се дали между две променливи с причинно-следствени връзки има корелационни коефициенти
с по-ниско равнище в сравнение с коефициентите на корелация между променливите за всяка отделна
конструкция.
236
При проверката тук обобщените оценки за всяка конструкция се регресират с оценките за всяка от
операционализиращите променливи.
231
232
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Глава трета
Ключови резултати от изследването на пазара на биопродукти
1. Анализ на потребителските оценки и удовлетвореност от предлагането на
биопродукти
В рамките на основното проучване са проведени общо 490 персонални
структурирани интервюта с потребители в точките на продажба. Те са осъществени в
периода 15 август – 10 септември, 2012 г. във всички установени места, в които се
продават биопродукти към м. юни, същата година237 на територията на гр. Варна (19 на
брой). Тъй като точките на продажба са от различен тип – специализирани щандове в
хипермаркети и във вериги магазини, както и отделни специализирани магазини – и се
характеризират с отлики в разнообразието на предлаганите продукти и продуктови
категории, е възприет принципът подбора на респонденти по обекти за включване в
извадката от всяка точка на продажба да бъде направен по квоти, съобразно два
квотиращи признака – предлаганото разнообразие на биопродукти в обекта и брой
покупки за период238.
Интервютата са провеждани в различни часови пояси и в различни дни, за да
бъдат обхванати възможно най-широк кръг респонденти с разнообразни навици на
пазаруване. В извадката са включени само потребители на биопродукти, като това е
установено с помощта на начален филтриращ въпрос (В, А-1), чиято цел е да установи
дали респондентите са закупили биопродукт поне веднъж в рамките на последната
календарна година (което е възприето като признак за това, че потребителят има
натрупан опит, позволяващ му да дава преценка за удовлетвореността си от
предлагането на биопродукти, както и за важността на различните им характеристики
за потребителския му избор).
При подбора на респондентите са използвани квотиращи признаци пол и
възраст, проектирани спрямо разпределението в генералната съвкупност (жителите на
гр. Варна, по данни от последното национално преброяване през 2011 г. 239). Целта на
такова условно квотиране е профилът на респондентите, попаднали в неслучайната
извадка, да се доближава максимално близо до този на единиците в генералната
съвкупност, като в последствие извадката е валидизирана.
1.1. Демография и потребителски навици на респондентите в извадката
Демографският профил на респондентите е очертан на база на отговорите,
получени от шест въпроса и описващи характеристиките им пол (В; Д-17), възраст (В;
Д-20), приблизителен месечен доход (В; Д-21), вид занятие (В; Д-19), образователна
степен (В; Д-22) и брой деца в домакинството (В; Д-18). Тъй като за определяне на
възрастта на респондентите е използван отворен въпрос, при последващата обработка
отговорите са скалирани в шест степенна скала – до 18 години, от 18 до 30, от 31 до 40,
Данните са набирани с помощта на студенти от ИУ Варна, специалност Маркетинг, в рамките на
научен проект “Ефективност на маркетинговите инвестиции в производството и реализацията на
биопродуки в България” на автора, с научен ръководител Доц. Д-р. Е. Тонкова.
238
Разнообразието и честотата на покупки са устоновени в рамките на формулативното прочване чрез
метода на тайното наблюдение. Обект на наблюдение са различните точки на продажба, наблюдавани в
работни и неработни дни, в различни часови пояси. Тук за покупка е възприето не фактическото
закупуване на биопродукт, а вземането му от рафта или регала.
239
http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=19&a1=376&a2=377&a3=381, последен достъп 07.03.2013 г.
237
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от 41 до 50, от 51 до 60 и над 60 години. Един от респондентите не е посочил своята
възраст, седем приблизителния доход на домакинството и двама – образователната си
степен (Таблица 3.1).
Таблица 3.1
Разпределение на единиците в извадката по пол и възраст
Пол

Мъже
Жени
Общо

под 18
1
1
2

18-30
50
97
147

31-40
57
78
135

Възраст
41-50
41
61
102

Общо
51-60
25
47
71

над 60
11
21
32

185
304
489

Съотношението на респондентите в извадката показва, че мъжете са 37.8% а
жените – 61.8%. В групата от 18 до 30 години попадат 30% от респондентите, в тази от
31 до 40 – 27.6%, от 41 до 50 – 20.8%, от 51 до 60 – 14.5% и в последната група – над 60
– 6.3240. По отношение на приблизителния доход на домакинствата най-голяма група в
извадката представляват респондентите, посочващи границата между 501 и 1000 лв.
месечно, или 34.3% от интервюираните; на второ място - с 25.3% - са тези с доход в
граници между 1001 и 1500 лв. месечно. Най-малък е делът на респондентите,
попадащи в групите с доход под 250 лв. на месец (2.2%) и над 2000 лв. (9.6%). Във
всички предварително дефинирани групи, с изключение на първата, обаче попадат
достатъчен брой респонденти, което позволява последващото изследване на влиянието
на дохода върху потребителския избор и честотата на покупка на биопродукти.
Що се отнася до придобитата образователна степен, с най-голям брой в
извадката са респондентите със степени магистър (31.2%) и бакалавър (28.4%),
последвани от тези със средно (22.7%) и средноспециално (15.7%) образование. Броят
на респондентите в извадката без деца е 61%, 22.9% са с едно, 14.9% с две и 1.2% са с
три и повече деца. Този признак е включен, тъй като една от изследователските задачи
е да установи съществува ли връзка между броя деца в домакинството и решението за
покупка на биопродукти.
Изследователската хипотеза за наличие на връзка между броя деца в
домакинството и причините за покупка на биопродукти, обаче може да бъде
отхвърлена. При кросирането на признака брой деца в домакинството и останалите
променливи, описващи причините за покупка на биопродукти (и причини за отказ от
покупка) равнището на значимост при всички хи-квадрат тестове, там където могат да
бъдат приложени, е по-голямо от грешката, което дава основание за приемане на
нулевата хипотеза за отсъствието на статистически значима връзка между броя на
децата в домакинството и причините, обуславящи решението за покупка241. Може да се
посочи, че профилът на извадката съответства на демографския профил на
По информация на полевите сътрудници по време на провеждането на персоналните интервюта в
точките на продажба рядко са забелязвани потребители, попадащи в последната възрастова група, а броят
на пазаруващите жени е надвишавал чувствително този на пазаруващите мъже.
241
При променливите, където тестът може да бъде приложен. Броят на клетките със стойности по-малки
от 5 в под 20% от клетките и теоретични стойности за всяка клетка не по-малки от единица, се
наблюдават при операционализираните причини за покупка “Биопродуктите са по-здравословни от
другите”, “Имат по-добър вкус”, “Произвоството им не замърсява околната среда” и при причините за
отказ “Ако станат прекалено скъпи” и “Ако се появят много фалшификати”. При кросиране на тези
променливи с броя деца в домакинствата стойностите на корелационните коефициенти Lambda и
Goodman and Kruskal tau са близки до или равни нула, което показва, че разглежданите променливи са
независими.
240
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потребителите на биопродукти на територията на гр. Варна и получените резултати
могат да се приемат като релевантни за генералната съвкупност от потребители към
изследвания период.
Първата група въпроси (В; А) има за цел да установи доколко потребителите са
запознати с означението на понятието биопродукт (В; А-2), както и какви са навиците
им на и причините за пазаруване на биопродукти. Повечето от половината респонденти
– 54.9% са на мнение, че са запознати със значението на понятието, а 25.9% са убедени
със сигурност, че знаят. 15.7% от тях не са сигурни дали знаят, а увереност в
непознаването си посочват 3.1%. Тъй като с помощта на този въпрос се изследва
единствено убедеността на потребителите доколко смятат, че са запознати с обхвата на
понятието биопродукт, би било уместно да се разбере дали тази убеденост зависи или
не от тяхната възраст и образователната степен, която притежават –т.е. дали се обуславя
от други променливи или не. При създаването на крос-таблици по двете двойки
променливи – възраст и убеденост и образование и убеденост, равнището на значимост
на Фи-коефициента (Phi), V-коефициента на Крамър (Cramer’s V) и коефициента на
контингенцията С (Contingency Coefficient) e 0.086 при първата двойка и 0.191 при
втората. Тъй като стойностите им са по-големи от допустимата грешка, налице е
основание да бъде приета нулевата хипотеза за липса на връзка между променливите.
Поради тази причина стойностите на коефициентите за силата на такава връзка не могат
да бъдат коментирани, тъй като нямат познавателен смисъл. Това, на практика
означава, че не съществува статистически значима връзка между възрастта и
образователната степен на респондентите и убедеността им в това дали знаят или
не какъв е обхвата на понятието биопродукт.
Следващият въпрос (В; А-3) в тази група цели да провери доколко
потребителите наистина са наясно с обхвата на понятието и дали има разминаване
между тяхната преценка и действителното състояние. От получените данни може да се
направи извода, че такова разминаване съществува, тъй като едва 32.2% от
респондентите посочват отговор, изчерпващ обхвата на понятието, а останалите са на
мнение, че за да бъде определен като биологичен един продукт, е достатъчно той да
бъде означен като екологично чист (32.2%), без консерванти и оцветители (19.6%),
органичен (11.2%) или отглеждан в домашни условия (4.7%). Това показва, че две
трети от потребителите не са наясно с това какво точно означава понятието
биопродукт, както и със съществуващите нормативни изисквания към пазарната
реализация на тази категория продукти.
С оглед на целите на изследването при тези резултати е необходимо да се
установи има ли и ако да – каква е връзката между убедеността на респондентите за
това дали знаят какво означава понятието биопродукт и доколко начина, по който го
определят, съответства на обхвата на понятието – или казано с други думи – до каква
степен представите им съответстват на действителността (Таблица 3.2.).
От двумерното разпределение се вижда, че 74 от респондентите, които мислят,
че знаят какво означава понятието биопродукт и 66, посочващи, че знаят много добре,
всъщност избират определението, което съответства на обхвата на понятието (долния
ляв ъгъл на таблицата), за разлика от всички останали в извадката. Тук резонен е
въпросът дали съществува статистически значима връзка между убедеността на
респондентите и възможността им да посочат верния отговор. Равнището на значимост
на корелационните коефициенти Phi, Cramer’s V и коефициента на контингенцията С е
0.000, което дава основание за отхвърляне на нулевата хипотеза, че не съществува
статистически значима връзка между двете променливи, респективно връзката може да
бъде интерпретирана. Стойността на коефициента на контингенцията С е 0.313, което
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показва, че силата на връзката между променливите е на границата между слабата и
умерената242 – т.е. би могло да се твърди, че съществува умерена по сила връзка
между убедеността на респондентите, че знаят какво е биопродукт и това дали
действително са запознати с обхвата на понятието.
Таблица 3.2.
Съответствие между убедеността в и познаването на обхвата на понятието
Кое определение съответства на разбирането ви за
биопродукт?
Без конЕкологич- серванти Отглеждан
Сертифициран
Органичен
но чист
и
в домашни
и с наличие на
продукт
продукт
оцветиусловия
знак
тели
Доколко
мислите, че
сте
запознати
със
значението
на
понятието
биопродукт?
Общо

Изобщо
не знам
Мисля,
че знам
Не съм
сигурен
дали
знам
Мисля,
че знам
Знам
добре

Общо

1

0

0

0

1

2

5

2

0

3

5

15

20

22

8

15

12

77

100

58

12

25

74

269

32
158

14
96

3
23

12
55

66
158

127
490

Тази връзка може да обясни резултата, че близо две трети от респондентите са
наясно как да различат биологичния продукт от небиологичния в търговската мрежа,
въпреки, че не са в състояние да определят обхвата на понятието. Това е установено
чрез многовариантния въпрос (В; А-10), чрез който се проверява как обикновено
потребителите се ориентират за биологичния произход на продуктите. 57.1% от
респондентите търсят задължителния знак за биологичен произход, а 40% четат
внимателно етикета, за да установят наличието на сертификат (или следят за наличието
на две от задължителните условия за реализация на биопродуктите в търговската
мрежа, гарантиращи сигурност на произхода). Останалите, включени в този въпрос
различителни белези, са подвеждащи, но въпреки това са посочвани от потребителите,
тъй като очевидно им служат за критерий при избора.
Общо 16.7% от респондентите посочват, че купуват редовно биопродукти, а
33.9% - инцидентно. 27.8% от тях купуват поне веднъж в месеца, а 21.4% - няколко
пъти в годината. От интервюираните потребители 32.4% са закупили биопродукт през
последната седмица поне веднъж, а 26.2% - през последния месец. Най-голям дял имат
респондентите, закупили последно хранителен биопродукт – 70%, а най-малък – 2.9%
- нехранителен. Тези данни сочат, че включените в извадката респонденти
Прието е в случаите, когато коя да е от двете променливи има повече от две категории, да се разглежда
по-скоро равнището на значимост на Фи-коефициента, а не неговата стойност, но стойността на
коефициента Cramer’s V е 0.165, което също е знак за наличието на слаба връзка; за повече информация
виж. Желев, С. Маркетингови изследвания за маркетингови решения. Тракия М. София, 2000 г. с. 328.
Тук и по-нататък при определяне силата на връзката е възприето тя да се счита за слаба при стойности
между 0 и 0.3, за умерена между 0.3 и 0.5, за значителна между 0.5 и 0.7 и за висока между 0.7 и 0.9, виж
напр. Гатев, К. Обща теория на статистиката. Наука и изкуство. София, 1983 г. с. 323
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разполагат със собствен опит, свързан с покупката на биопродукти и са в
състояние да коментират удовлетвореността си от предлагането им на територията
на град Варна.
В същото време, обаче, е необходимо изследването на още един важен въпрос –
доколко честотата на покупка на биопродукти зависи от дохода на респондентите и
може ли да се обясни с неговото равнище – тъй като, както вече беше посочено, цената
на тези продукти надвишава цената на конвенционалните. При проверката на тази
хипотеза равнището на значимост на хи-квадрата на Пиърсън (Pearson Chi-Sqare) e
0.000, следователно по-малко от грешката, което би могло да се приеме за основание за
наличие на статистическа значима връзка между двете променливи. В същото време,
обаче, в 50% от клетките стойностите на теоретичните честоти са по-малки от 5, което
изисква към резултатите да се отнасяме резервирано243. Нещо повече – стойността на
коефициента на Крамър е 0.183 (при равнище на значимост 0.000), което от своя страна
показва, че между променливите съществува слаба корелационна връзка. Това налага
извода, че честотата на покупка на биопродукти може да се разглежда като слабо
обусловена от дохода на потребителите.
Онлайн

6.3

От производител

8.6

Сергия

6.3

Дрогерия

20

Квартален магазин

Предпочитан

7.6

Хипермаркет

60.6

Специализиран магазин

44.3

От друго място

3.3
0

20

40

60

80

Фигура 3.1. Обичайни места за пазаруване на биопродукти в %
(Основа 490 респонденти)
При изследването на предпочитанията за точки на продажба е възприет подхода
респондентите да посочат обичайните за тях места за пазаруване чрез множествени
отговори (Фигура 3.1.). Като най-предпочитани места за пазаруване на биопродукти
респондентите посочват хипермаркетите (66.6%) и специализираните магазини
(44.3%). 20% от потребителите са посочили като обичайно място за пазаруване
аптеките и дрогериите, но тук трябва да се направи уточнението, че козметичните
биопродукти се продават предимно в търговски обекти от този вид. Останалите места
за обичайни покупки – квартални магазини, онлайн канали, сергии на пазара или
директно от производителя към момента на изследването не се открояват с голяма
Тъй като обемът на извадката е 490 единци, причината за този резултат тук може да се дължи на
сравнително големия брой клетки – 40, което, обаче не дава основание резервите да бъдат пренебрегнати.
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популярност сред потребителите (посочени са в границите между 7.6% и 8.6% от
респондентите като обичайни места за пазаруване). Тъй като този въпрос (В; А-7) е
полузакрит, е необходимо да се посочи, че 3.3% от потребителите са дали различни от
предвидените за избор отговори, но на база на формулираните от тях варианти не може
да бъде обособена различна от вече посочените точки на продажба.
Въпросите, свързани с това, до каква степен респондентите се доверяват на
получената по различните медийни канали информация за биопродуктите са от голяма
важност за целите на изследването, тъй като чрез събраните от тях данни могат да се
установят евентуални разминавания между посочените с най-висок рейтинг на доверие
канали и медийните канали, които предложителите определят като най-ефективни (и
респективно предпочитани от тях) за достигане до и въздействие върху целевите им
аудитории.
От всички посочени информационни канали (В; А-8_1 до А-8_9) с най-висока
степен на доверие се отличават социалните връзки (Фигура 3.2.), или информацията,
получена от приятели и познати (34.9% от респондентите посочват, че се доверяват
напълно, а 6.1% - че не се доверяват изобщо). На следващо място е доверието в
информацията, получена директно от предложителите на биопродукти (30.6% от
посочват, че се доверяват напълно, а 5.5% - че не се доверяват изобщо). Респективно с
най-ниска степен на доверие са оценени медиите (само 10.8% от респондентите
посочват, че се доверяват напълно, а 31% - че не се доверяват изобщо), блоговете,
форумите и социалните мрежи. С относително по-висока от тях степен на доверие се
възприема информацията, получена по време на пазаруване в точките на продажба и по
време на специализирани изложения.
Производител

30.6

Книги
Социални мрежи

23.9
10.4

16.3
13.3
52.7

34.9

49

40%

20

Напълно

19.2

Отчасти
Изобщо

33.1
10.2 12.7

45.9
20%

18.2

22.4

39.2

10.8

22.7

14.9

24.5

0%

7.3

54.3

14.5

Приятели
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46.1

50.2

Форуми 10.2

Търговски обект

5.5 8.6

56.5

Блогове 7.3

Изложения

55.3

Без отговор

6.1 10
10.8 12.2

60%

80%

100%

Фигура 3.2. Доверие в информационните канали
(Основа 490 респонденти)
Тук би следвало да се отбележи, че между доверието в медийните канали и
честотата на покупка на биопродукти не може да бъде интерпретирана статистически
значима връзка, тъй като при проведените редица тестове равнището на разглежданите
корелационни коефициенти надхвърля приетата допустима грешка. В този смисъл
доверието в информационния канал би следвало да се интерпретира единствено
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като увереност в истинността на получаваната по съответния канал информация
за биопродуктите, а не като фактор, който определя поведението на
потребителите.
Следващият въпрос изследва дали географския произход на биопродуктите е от
значение за потребителите. 61% от респондентите посочват, че се интересуват от
страната на произход на биопродуктите, 29.4% обикновено не обръщат внимание на
това, а за 9.6% от тях тя е без значение (В; А-9). Включването на този въпрос е породено
от задачата да се установи каква част от респондентите, посочили, че се интересуват от
страната на произход са на мнение, че произведените в България биопродукти са с повисоко качество от останалите (В; В-6), предпочитат ги пред другите (В; В-5), избират
ги, за да стимулират местните производители (В; В-8) и са склонни да платят по-висока
цена за български биопродукт (В; В-10). Четирите променливи са операционализирани
като твърдения, за които респондентите определят степента си на съгласие по
петстепенни ликертови скали. Кростаблиците, чрез които са тествани наличието и
силата на връзката, са смесени и поради тази причина са приложени методите на послабата скала – т.е. на номиналната.
Формално, хи-квадрат анализа е приложим при тестването на връзките между
първата променлива и останалите четири244. Резултатите от този анализ показват, че не
съществува статистически значима връзка (приема се нулевата хипотеза) между
проявявания интерес към страната произход на биопродуктите и това дали
потребителите предпочитат българските пред другите, както и че ги купуват, за да
стимулират местните производители, тъй като равнището на значимост е по-голямо от
грешката (0.066 в първия и 0.163 във втория случай). Респективно такава връзка
съществува между интереса към произхода и мнението че българските биопродукти
превъзхождат другите, както и това, че респондентите ги предпочитат при останалите.
При тези двойки стойностите на корелационните коефициенти Phi, Cramer’s V и
коефициента на контингенцията С са в границите между 0.138 и 0.196, което показва
наличие на слаба връзка между променливите. На базата на този анализ може да се
твърди, че интересът към произхода на биопродуктите рефлектира, макар и слабо,
върху склонността на потребителите да предпочитат българските биопродукти
пред останалите и да ги смятат за по-качествени. Този интерес обаче не е пряко
свързан с наличието или отсъствието на склонност да заплащат по-висока цена за
българските, както и че чрез покупката им да стимулират местните
производители.
Мотивите за покупка са установени с помощта на многовариантен полузакрит
въпрос (В; А-11) като възможните отговори са дефинирани в рамките на
формулативното проучване. За най-голям дял от респондентите (87.1%) основна
причина за избора е мнението им, че биопродуктите са по-здравословни от останалите
(Фигура 3.3.). На следваща позиция с най-голям брой отговори (33.1%) е посочена
причината, че биопродуктите имат по-добър вкус от конвенционалните продукти.
Значително по-малък брой респонденти посочват като причина за покупка желанието
да стимулират производителите (17.8%) и фактът, че при производството им се
замърсява по-малко околната среда (17.3%). Последните две твърдения са включени
със задачата да се провери за каква част от респондентите идеите, свързани с
концепцията за Устойчиво развитие, обуславят потребителския избор.

Стойностите на теоретичните честоти, по-малки от 5 не са в повече от 20% от клетките и няма
теоретични стойности по-малки от 1 за всяка.
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Фигура 3.3. Причини за избор на биопродукти в %
(Основа 490 респонденти)
Тук трябва да се посочи, че резултатите от хи-квадрат анализа показват
наличието на статистически значима връзка между последните две променливи. Тъй
като респондентите дават отговори по ординалната скала, стойностите на коефициента
Kendall’s tau-b (0.478) и на коефициента r на Спиърмън (0.538) показват че тази връзка
е права и на границата между умерена и значителна по сила. От своя страна хи-квадрат
анализа между тях и предпочитанията да пазаруват биопродукти онлайн също показва
наличието на статистически значима връзка245. Чрез корелационните коефициенти
може да се определи, че тези връзки са значителни по сила, тъй като стойностите им
попадат в границата между 0.5 и 0.7. В същото време при тестването на тези
променливи с признака възраст на респондентите е установено, че не съществува
статистически значима връзка между тях.
Би могло да се твърди също, че съществува връзка между предпочитанията за
пазаруване онлайн и чувствителността на потребителите към принципите на
устойчивото развитие, но тази връзка не е обусловена от възрастта на респондентите.
Това потвърждава изследователската хипотеза, че съществува връзка между ролята на
концепцията за устойчиво развитие при избора на биопродукти и онлайн активността
на потребителите. На практика в рамките на релевантния пазар на биопродуктите
може да бъде откроен сегмент потребители с относително по-висока
чувствителност към идеите на устойчивото развитие и проявяващи склонност да
пазаруват онлайн246, което е предпоставка за откриване на нови възможности за
реализация пред предложителите.
При описание на характеристиките на потребителите в сегмента не би следвало
да се взема предвид тяхната възраст и доход, тъй като равнището на значимост при хиквадрат тестовете е по-голямо от грешката, което е знак, че трябва да се приеме
Равнището на значимост е 0.000, при 12% от клетките стойността на теоретичните честоти е по-малка
от 5, а минималната теоретична стойност е 1.89.
246
Тук трябва да се посочи, че няма основание да бъде интерпретирана връзката между изследваните
променливи и доверието в информацията, която получават от социалните мрежи, тъй като равнището на
значимост при хи-квадрат теста е по-голямо от 0.5 и на база на това се приема нулевата хипотеза.
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нулевата хипотеза за отсъствие на статистически значима връзка между променливите.
Към резултатите от хи-квадрат теста, обаче, можем да се отнасяме резервирано, тъй
като не е изпълнено условието стойностите на теоретичните честоти, по-малки от 5, да
са в не повече от 20% от клетките. Въпреки това, силата на връзките, изследвани чрез
ординалните измерители на асоциацията, е слаба (при различните променливи те се
движат в границите от 0.019 до 0.029), което показва, че влиянието на възрастта и
дохода на респондентите (ако такова може да бъде коментирано) в тези случаи е
незначително.
По сходен начин, чрез многовариантен полузакрит въпрос, са установени
причините, поради които потребителите смятат, че биха престанали да купуват
биопродукти (В; А-12). Най-много респонденти посочват като причина покачване на
цената им в бъдеще247 (67.6%) и възможната поява на фалшификати (62.9%).
Следващата по-важност причина е ако започнат да ги откриват трудно в търговската
мрежа (21.4%). Последните два многовариантни въпроса в изследователския
инструмент могат да се разглеждат като изпълняващи една обща задача – с помощта на
получените от тях данни да бъдат описани основните причини, които, според
потребителите, обуславят потребителския им избор и респективно отказ от пазаруване.
Изясняването на тези причини има за цел осъществяването на последваща
съпоставка с гледната точка на предложителите на биопродукти относно важността на
изследваните променливи. Както вече беше посочено, откриването на несъответствия
може да се възприеме като белег за ниска ефективност на маркетинговите инвестиции
в биопродукти и респективно да послужи като насоки за повишаване на тази
ефективност. В обобщение могат да се откроят следните основни моменти, свързани с
определянето на демографския профил на потребителите на биопродукти и техните
потребителски характеристики:
включените в извадката респонденти имат натрупан опит и могат да изразят
оценки за собствената си удовлетвореност от предлагането на биопродукти,
както и да коментират причините, мотивиращи техния избор;
най-предпочитаните точки на продажба на биопродукти са специализираните
щандове в големите търговски вериги и хипермаркетите и специализираните
магазини;
две трети от потребителите не са наясно с обхвата на понятието биопродукти,
с изискванията за означаването им, но в същото време по-голяма част от тях се
ориентират успешно при различаването им в търговската мрежа от останалите
продукти;
основните причини за избор на биопродуктите са, че те са по-здравословни от
конвенционалните продукти и имат по-добър вкус от тях;
като цяло най-голям брой потребители се доверяват на информацията за
биопродуктите, която получават от приятели и познати и директно от
предложителите на биопродукти; недоверието в останалите комуникационни
канали е високо, като най-силно е то в медиите и социалните мрежи;
честотата на покупка на биопродуктите не е пряко свързана с равнището на
дохода на потребителите и може да бъде обяснена с други, неценови фактори;
Тук също следва да се отбележи, че връзката между тази променлива и дохода на респондентите
следва да се разглежда резервирано, тъй като при хи-квадрат теста, въпреки равнището на значимост
о.ооо, в 31.2% от клетките стойността на теоретичните честоти е по-малка от 5, а дори и да бъде
интерпретирана такава връзка, нейната сила е слаба, знак за което е стойността 0.262 на коефициента на
Крамър.
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не съществува връзка между наличието и броя на деца в семейството на
респондентите и решението за покупка на биопродукти;
между интереса към произхода на биопродуктите и решението на
потребителите да изберат български пред други при равни други условия не
съществува връзка;
съществува връзка между онлайн активните потребители и ролята на идеите,
свързани с концепцията за устойчиво развитие при решението за покупка,
която връзка не е обусловена от възрастта и дохода.

1.2. Удовлетвореност от предлагането на биопродукти
Удовлетвореността от предлагането на биопродукти е изследвана на база на
самооценките на респондентите за общата им удовлетвореност от предлаганите
биопродукти (В; Б-13_1) и въз основа на показатели за удовлетвореността, измерена по
предварително
дефинирани
в
рамките
на
формулативното
проучване
операционализирани променливи, описващи конструкцията (В; от Б-13_2 до Б-13_10).
Тук най-общо под удовлетвореност от предлагането ще се разбира степента, в която
очакванията на потребителите, свързани с предлагането на биопродукти, се покриват с
оценките за самото предлагане, направени в следствие на натрупания до момента
опит248.
Може да се посочи, че половината от респондентите твърдят, че като цяло са
удовлетворени от предлаганите в България биопродукти (Фигура 3.4.). 13.3% от тях
посочват, че са удовлетворени напълно, а 42.2%, че са по-скоро удовлетворени
(оценките са давани по петстепенна ликертова скала). Като напълно неудовлетворени
се определят 7.1%, а като по-скоро неудовлетворени - 16.3%. Неутрални отговори дават
24,1% от респондентите.
Разпределението на самооценките за общата удовлетвореност показва, че като
цяло са налице възможности за оптимизиране на предлагането на биопродукти в
България, респективно за повишаване на маркетинговата ефективност на инвестициите
в производството и реализацията им на българския пазар249 чрез планирането и
осъществяването на маркетингови дейности, насочени пряко към повишаването на
потребителската удовлетвореност.
Самооценката на общата удовлетвореност, обаче, може да се използва
единствено като маркер за наличието или отсъствието на възможности за оптимизиране
на маркетинговите активности на предложителите. Това налага необходимостта да
бъдат изследвани различните потребителски оценки по операционализираните
променливи за оценка на удовлетвореността по различните направления и връзките,
които съществуват между тях.
При проектиране на изследователския инструмент са включени вече
дефинираните в рамките на формулативната програма променливи, които описват
доколко потребителите са удовлетворени от: разнообразието и откриваемостта на
Необходимо е да се направи разграничение между общата удовлетвореност от биопродуктите и
удовлетвореността на потребителите от предлагането им. Тъй като удовлетвореността е широко
застъпена в маркетинговата научна литература, тук тя няма да бъде разглеждана отделно (за повече
информация виж напр. Kotler. Ph. and Keller. K. Marketing Management 12e. Pearson Prentice Hall. New
Jersey. 2006. p. 27, 144., както и Желев. С. Маркетингови изследвания за маркетингови решения. Тракия
М. София 2000. с. 80-104.).
249
При условие, че неудовлетвореността от предлагането може да се разглежда като възможност за
оптимизирането му.
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биопродуктите в търговската мрежа, от наличието на необходимата им информация, от
външния вид, от опаковката и от вкуса на биопродуктите. При тестването на
надеждността250 на операционализираните променливи, които описват конструкцията
удовлетвореност от предлагането на биопродукти, стойността на критерия Cronbach’s
Alpha е 0.646, което, според възприетата практика, може да се интерпретира като
приемлива степен на надеждност на скалите за оценка251.
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16.3

1.4

42.2

Напълно
удовлетворени
По-скоро
удовлетворени

Нито удовлетворен/
нито неудовлетворен
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неудовлетворени
Неудовлетворени

Фигура 3.4. Самооценка на общата удовлетвореност от предлаганите
биопродукти в % (Основа 490 респонденти)
От своя страна тестовете за валидност на изследователския инструментариум252
налагат изключването на няколко операционализирани променливи, описващи:
нарушената опаковка, лошия външен вид, липсващата информация върху етикетите и
разочароващият вкус на биопродуктите, като показатели, които не измерват надеждно
удовлетвореността на потребителите от предлаганите биопродукти. Основание за това
е фактът, че в корелационната матрица магнитудата им се различава чувствително от
тази на останалите показатели и корелационните им коефициенти са с отрицателен
знак. При останалите показатели корелационните коефициенти са с положителен знак,
а стойностите им варират от 0.151 до 0.646. Средната стойност на коефициентите е
0.339, заради което може да се приеме, че условието за конвергентна валидност е
изпълнено, ерго тези показатели са в състояние да измерят удовлетвореността на
потребителите от предлагането на биопродукти в търговската мрежа.
Удовлетвореността на потребителите от предлагането на продуктите е
операционализирани чрез шест формулирани променливи – лесна откриваемост на
търсените биопродукти в търговската мрежа (ОП1), лесно откриване на информация за
тях (ОП2), лесно откриване на биопродукти в специализирани магазини (ОП3), лесно
откриване в неспециализирани магазини (ОП4), обслужване на персонала в точките на
продажба (ОП5) и голямо разнообразие в точките на продажба (ОП6). В рамките на

Надеждността оценява стабилността на изследователския инструментариум.
Подобно становище за интерпретиране на стойността на този критерий е изразено и в Георгиева, Е.,
Тонкова, Е. и Станимиров, Е. Маркетингови анализи. Наука и икономика. ИУ – Варна, 2008 г. с. 180
252
Валидността показва надеждността на избраните показатели и способността им да измерят онова, за
което са предназначени.
250
251
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основното проучване респондентите присъждат оценки на тези операционализирани
променливи чрез 5 степенни скали253.
Тук следва да се отбележи, че най-високи стойности на корелационните
коефициенти са при двойките разнообразие на предлагането – лесна откриваемост в
търговската мрежа (0.646, което показва, че корелацията между тях е значителна),
разнообразие на предлагането – лесна откриваемост в неспециализираните магазини
(0.566) и разнообразие на предлагането – лесно намиране на търсената за продуктите
информация (0.524). Двойките, при които корелационните коефициенти са най-ниски,
са: лесна откриваемост на биопродуктите в специализирани и в неспециализирани
магазини (0.151, което е знак за наличието на слаба по сила връзка) и лесното откриване
на продуктите в търговската мрежа – лесно получаване на информацията от персонала
в точките на продажба (0.218).
При определяне на комплексната оценка за потребителската удовлетвореност от
предлаганите биопродукти (КО)254 е използван модифициран метод за изчисляване, въз
основа на метода за определяне на швейцарския индекс на потребителската
удовлетвореност (SWICS), който от своя страна е базиран на логиката на изчисляване
на американския индекс на потребителската удовлетвореност (ACSI255). Комплексната
оценка на потребителската удовлетвореност може да се изчисли по формулата:
КО = ∑𝑛𝑖=1 𝛽𝜄𝜒𝜄 / ∑𝑛𝑖=1 𝛽𝜄,

(10)

където 𝛽 е стандартизираният регресионен коефициент на отделните
операционализирани променливи, а 𝜒 - рейтинг на нивото на всяка операционализирана
променлива, присъждан от потребителите по пет степенна ликертова скала. Това
означава, че стойностите на индекса могат да се движат в границите от 1 до 5, като 5 се
приема за максималната стойност (респективно отразява най-висока степен на
удовлетвореност).
От резултатите в Таблица 3.3. се вижда, че лесната откриваемост на
биопродуктите в специализираните магазини (ОП3) има най-висок, присъден от
потребителите рейтинг. Както вече беше посочено, специализираните магазини и
съответните щандове в хипермаркетите са най-предпочитаните места за пазаруване на
биопродукти, което може да бъде основателна причина за високия рейтинг на тази
променлива.
Следващите две променливи по рейтинг са разнообразието на биопродукти в
точките на продажба (ОП6) и лесната им откриваемост в търговската мрежа (ОП1).
Близостта на рейтингите им, от своя страна, може да се обясни със значителната по сила
връзка между тях.
С най-нисък рейтинг е откриваемостта на продуктите в неспециализираните
магазини (ОП4), основание за което може да се търси чрез сходна логика, на база на
вече описаните едномерни разпределения за предпочитаните места на пазаруване от
потребителите.

В рамките на предварителния тест за критериана валидност при тестването на шестте ОП, стойността
на аджустирания коефициент на множествена детерминация е 0.392, което означава, че ОП-ви, включени
във въпросника, определят минимум 39% от промените в общата конструкция удовлетвореност.
254
Методът за изчиляване стойността на комплексната оценка на потребителската удовлетвореност е
представен подробно в Георгиева, Е., Тонкова, Е. и Станимиров, Е. Маркетингови анализи. Наука и
икономика. ИУ – Варна, 2008 г. с. 186-188
255
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Customer_Satisfaction_Index, последен достъп 10.05.2013 г.
253
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Таблица 3.3.
Комплексна оценка на удовлетвореността от предлагането на биопродукти
Операционализирана
променлива
Лесно откриваеми в
търг. мрежа (1)
Достъпна
информация (2)
Лесно откриваеми в
спец. Магазини (3)
Лесно откриваеми в
неспец. Магазини (4)
Обслужване в точки
на продажба (5)
Разнообразие в т. на
продажба (6)
Общо

Стойност на
Бета
коефициентите
𝛽
0.05

Рейтинг
(𝜒𝜄)

(𝛽𝜄). (𝜒𝜄)

3.12

0.156

0.072

3.5

0.252

0.147

3.74

0.54978

0.085

2.88

0.2448

0.073

3.04

0.22192

0.436

3.13

1.36468

0.863

∑𝑛𝑖=1 𝛽𝜄𝜒𝜄/∑𝑛𝑖=1 𝛽𝜄

3.23
(2.78918/0.863)

2.78918

Основа 490 респонденти
На база на тези данни може да се определи и относителният дял на
операционализираните променливи, за да се разбере степента важност на всяка от тях
при обясняване на конструкцията удовлетвореност от предлагането на биопродукти.
Степента им на важност може да се определи по формулата:
𝛽

Тк = ∑ 𝛽𝜄,

(11)

където Тк е теглото на всеки коефициент, а 𝛽 е стандартизираният регресионен
коефициент на отделните операционализирани променливи. След извършване на
съответните изчисления може да се посочи, че разнообразието в точките на продажби
има най-силно влияние при обяснение на удовлетвореността (51%), последвано от
лесната им откриваемост в специализираните магазини (17%) и в неспециализираните
магазини (10%). Ниската стойност на теглото на лесната откриваемост на
биопродуктите в търговската мрежа256 (0.05%), може да се обясни с навиците на
пазаруване на потребителите, при които избраните места за покупка запазват
относителна устойчивост във времето.
Тук, обаче, много по-важно е тълкуването на комплексната оценка, която има
стойност 3.23 (Таблица 3.3.). При горна граница от 5, общата удовлетвореност с такава
стойност може да бъде определена на границата между ниската и високата, което в
известна степен потвърждава резултатите от анализа на едномерното разпределение на
самооценките на общата удовлетвореност от предлаганите биопродукти, които бяха
разгледани по-горе. Всъщност познавателният смисъл на дезагрегирането на общата
удовлетвореност на потребителите на отделни показатели, които я обуславят и
обясняват, се крие в това да се определят направленията, в които предложителите на
биопродукти могат да насочат приоритетно маркетинговите си усилия, така че чрез

При условие, че потребителите са привързани към обичайните им места на пазаруване на биопродукти
е логично да са заинтересувани много повече от разнообразието в тях, отоколкото от разнообразието
изобщо на биопродуктите в търговската мрежа.
256
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повишаване на удовлетвореността на потребителите да увеличат и ефективността на
тези инвестиции като краен резултат257.
1.3. Фактори, определящи потребителския избор
При изследване на променливите, свързани с потребителския избор на
биопродукти съществува основание да бъде приложен факторния анализ, тъй като
съществуват основания да се смята, че могат да бъдат идентифицирани групи взаимно
корелирани променливи и на база на това групиране да бъдат открити латентни
фактори, които да обясняват тази корелация. В рамките на формулативното проучване
са дефинирани общо седемнадесет показателя, свързани с потребителския избор (В; В14_1 до В-14_17). Показателите, от своя страна са операционализирани в променливи,
формулирани като твърдения, които се оценяват от респондентите по пет степенни
ликертови скали, отразяващи степента им на съответствие с потребителските оценки.
В рамките на пилотното проучване скалите са тествани за надеждност258 и валидност259
и може да се заключи, че отразяват в приемлива степен изследваните явления.
Формалните условия за провеждането на анализа са спазени, тъй като
променливите са измерени чрез ликертови скали260, а броят на променливите (17) не
надхвърля ¼ от броя на респондентите в извадката (490). Съдържателните условия за
прилагането на анализа също са спазени, тъй като операционализираните в рамките на
формулативното проучване променливи могат да се възприемат като емпирични
индикатори, описващи причините, определящи потребителския избор на биопродукти.
Тестовете за приложимост на факторния анализ показват възможността такъв да
бъде извършен. Стойността на индекса на Кайзер-Майер-Олкин за адекватност на
извадката е 0.753, което е знак, че корелационните коефициенти между двойките
променливи могат да бъдат обяснени от други променливи – т.е. има основание да се
търси наличието на по-общи скрити фактори, които влияят върху избора на
потребителите. В същото време наблюдаваното равнище на значимост при теста на
Бартлет за сферичност е 0.000, а стойността на емпиричната характеристика е 2155 при
136 степени на свобода, на база на което може да се счита, че корелационната матрица
е статистически значима, респективно нулевата хипотеза за липса на корелация трябва
да бъде отхвърлена.
При екстракцията на факторите по метода на главните компоненти и съгласно
критерия на единицата на Кайзер261 могат да бъдат установени 6 главни компонента,
В случая при вземането на инвестиционни решения за избора между едно или друго от всички
възможни направлания за насочване на маркетинговите инвестиции. Може да се счита, че по-високата
степен на потребителската удовлетвореност, получена като резултат от маркетингови инвестиции на
предложителите, е показател за по-високата им ефективност – становище, застъпвано от редица
изследователи; виж напр. Faridyahyaie, Reza; Faryabi, Mohammad; Bodaghi Khajeh Noubar, Hossein;
Poslovna Izvrsnost/Business Excellence, 2012, v.6, iss.2, pp. 47-58
258
Стойността на коефициента Cronbach’s Alpha e 0.757, което показва приемлива степен на надеждност
на скалите за оценка.
259
Коефициентите, характеризиращи корелационната връзка между отделните променливи, са с
положителен знак и с относително еднаква магнитуда
260
Формалното изискване е скалите да са метрични, но в практиката е възприето прилагането на анализа
и при ликертовите скали, тъй като те се тълкуват на границата между ординалното и интервалното
измерване (по подробно виж Желев. С., Маркетингови изследвания за … с. 106)
261
Съгласно критерия в процеса на анализа трябва да останат само главните компоненти, които имат
собствени стойности, по-големи от единица, тъй като всеки главен компонент е логично да има по-голяма
дисперсия от тази на коя да е изходна променлива величина (по-подробно виж. Манов. А., Многомерни
статистически методи с SPSS. УИ Стопанство, София 2002, с. 172-172)
257
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тъй като общо толкова имат стойности над единица. Това означава, че на база на
ейгенстойностите262 им са определени шест основни фактора, които обясняват общо
64.6% от вариацията.
С помощта на ротираната компонентна матрица седемнадесетте променливи
могат да бъдат групирани в шест фактора на базата на факторните им коефициенти.
Групирането е представено в Таблица 3.4.
Таблица 3.4.
Състав на факторите, обуславящи потребителския избор
Произход на продукта
I Фактор
Променлива Корелационен
коефициент
Българските
продуктите
0.779
са покачествени
По-висока
цена за
0.740
български
продукт
Българските
продукти са
0.684
предпочитани

% обяснена
вариация за
фактора

23.78

Информация
IV Фактор
Променлива Корелационен
коефициент
Информация
за
0.653
производител
Доверие в
информация
0.650
от близки
Налична
информация
0.527
за фирмата
% обяснена
вариация за
фактора

7.5

Околна среда
II Фактор
Променлива
Корелационен
коефициент
Защита на
околната
0.771
среда
Опаковката не
замърсява
природата

0.688

По-малко
вредни емисии
при транспорт
Стимулиране
на
производители

Предлагане
III Фактор
Променлива Корелационен
коефициент
Трудно
откриваеми
0.883
Липса на
разнообразие

0.877

0.631

0.566

% обяснена
вариация за
фактора

11.7

Необходими промени
V Фактор
Променлива
Корелационен
коефициент
Понижаване
на цената
0.702
Роля на
етикета

0.671

По-лесна
откриваемост

0.523

% обяснена
вариация за
фактора

6.8

% обяснена
вариация за
фактора

8.5

Онлайн канали
VI Фактор
Променлива Корелационен
коефициент
Онлайн
предлагане
0.855
Присъствие
в социални
мрежи

0.660

% обяснена
вариация за
фактора

6.4

Основа – 490 респонденти
Както може да се види от таблицата, само на база на стойностите на
корелационните коефициенти, не могат да бъдат определени сурогатни променливи,
тъй като факторните им нагрузки в рамките на всеки от шестте фактора са с
262

Количеството вариация, обяснено от даден фактор.
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относително еднакви стойности. Резултатите от факторния анализ показват, че пет от
шестте фактора са вътрешно хомогенни. Това са факторите, свързани с произхода на
биопродуктите, идеите, свързани с концепцията за устойчиво развитие (околна среда),
разнообразието на предлаганите продукти в точките на продажби, значението на
информацията, както и ролята на онлайн каналите в предлагането и комуникацията. На
практика, обаче, шестият фактор (или пети по равнище на обяснена вариация) включва
в себе си променливи, които описват възможни промени, в следствие на което
потребителите са на мнение, че ако станат факт, биха увеличили търсенето на
биопродукти; т.е. може да се смята, че нехомогенността на включените в него
променливи е само привидна и не противоречи на логиката на изследването.
От тези шест фактора с най-голям процент обяснена вариация е първият, свързан
със значението за произхода на биопродуктите за потребителите. Включените в него
променливи най-общо отразяват схващанията на потребителите за важността на
произхода на биопродуктите и убедеността им, че българските са по-качествените от
произведените извън България – т.е. тук може да бъде дефинирано основно
конкурентно предимство на българските биопродукти, което, защитено и
комуникирано по подходящ начин, да повиши ефективността на предлагането им
като цяло.
Може да се види, че концепцията за устойчивото развитие играе значителна роля
при потребителския избор. На база на обособяването на тези четири променливи в един
фактор, както и на по-горе представените тестове за статистическа значимост на
връзката между тях, и за нейната сила, е обосновано да се потвърди изследователската
хипотеза, че идеите, свързани с концепцията за устойчивото развитие, са важен
фактор, обуславящ потребителския избор на биопродукти. При това тези идеи
рефлектират пряко върху различни елементи от предлагането на биопродукти, тъй като
формират потребителски изисквания за състава на опаковката, вида и наличната
информация върху етикета, отделянето на вредни емисии при транспорт до точките на
продажба и т.н. Тук от особено значение е последната променлива, тъй като тя обуславя
потребителския избор между продуктите на местните и другите предложители при
равни други условия. Наличието на фактор, свързан с устойчивото развитие показва, че
потребителите не са безразлични и към всички дейности, свързани с опазването на
околната среда и разумното използване на ресурси от страна на предложителите на
биопродукти.
Ключова роля в потребителския избор играе и информацията, разглеждана от
две страни – формална и съдържателна. Формалната включва начините, по които
информацията достига до потребителите – това, най-общо са всички комуникационни
канали, включващи разбира се и информацията, която се разпространява от уста на
уста. Съдържателната страна описва от каква информация и за какво се нуждаят
потребителите при решението за покупка на биопродукти. Тъй като вече беше
посочено, че с най-висок рейтинг на доверие е информацията, която потребителите
получават директно от близки и познати и от предложителя, напълно логично
описващите ги операционализирани променливи попадат в рамките на този фактор. В
същото време когато потребителите са поставени в ситуация на избор между два
еднакви биопродукта от различни марки, те са склонни да изберат онзи, за чийто
предложител разполагат с повече информация. Този фактор всъщност би могъл да се
интерпретира като важността на връзката между съдържание на съобщението и
информационния канал, по който то достига до адресата –връзка, която също
рефлектира върху потребителския избор в немалка степен.
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Вече беше разгледана и връзката между склонността на потребителите да
пазаруват биопродукти онлайн и важността, която отдават на присъствието на
предложителите на биопродукти в социалните мрежи, затова тук тя няма да бъде
коментирана. Единствено може да бъде посочено, че попадането на двете
операционализирани променливи в рамките на един фактор следва и потвърждава
логиката на тази връзка.
Таблица 3.5.
Рейтинг на променливите, обуславящи потребителския избор
Произход на продукта
I Фактор
Променлива
Рейтинг
Българските
продуктите са
3.09
по-качествени
По-висока цена
за български
3
продукт
Българските
продукти са
3.7
предпочитани

Общ рейтинг за
фактора

3.26

Информация
IV Фактор
Променлива
Рейтинг
Информация за
производител
3.99
Доверие в
информация от
3.56
близки
Налична
информация за
3.53
фирмата
Общ рейтинг за
фактора

3.69

Околна среда
II Фактор
Променлива
Рейтинг
Защита на
околната среда
3.29

Предлагане
III Факир
Променлива
Рейтинг
Трудно
откриваеми
3.05

Опаковката не
замърсява
природата
По-малко
вредни емисии
при транспорт
Стимулиране на
производители

Липса на
разнообразие

3.33

Общ рейтинг
за фактора

3.19

Общ рейтинг за
фактора

3.46

3.04

3.36

3.29

Необходими промени
V Фактор
Променлива
Рейтинг
Понижаване на
цената
4.3
Роля на етикета

3.33

По-лесна
откриваемост

3.8

Общ рейтинг за
фактора

3.81

Онлайн канали
VI Фактор
Променлива
Рейтинг
Онлайн
предлагане
1.97
Присъствие в
социални
2.64
мрежи

Общ рейтинг
за фактора

2.3

Основа – 490 респонденти
При проверката на съответствието на модела, близо половината от
коефициентите (49%)263 в репродуцираната корелационна матрица заемат стойности
над 0.5, а това е знак, че моделът може да се счита за обоснован. С оглед на това и се
счита, че корелацията между отделните променливи би могла да се обясни с наличието
на вече определените съществуващи общи фактори.
На база на едномерните разпределения на отговорите на респондентите може да
се установи и относителната степен на важност на всяка променлива, влияеща върху
Остатъчните корелационни коефициенти са разликите между фактическите корелационни
коефициенти от изходната матрица и репродуцираните корелационни коефициенти. Магнитудът им
показва до каква степен факторният модел възпроизвежда наблюдаваната корелация.
263
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потребителския избор, след като бъдат извършени съответните изчислителни
процедури (Таблица 3.5.)264.
Резултатите показват, че с най-висок рейтинг, присъждан от потребителите, е
променливата, включена в състава на фактора Необходими промени - понижаването на
цената на биопродуктите (4.3 при максимална стойност 5). На база на общия рейтинг
на отделните фактори този се откроява с най-висок рейтинг (3.81). На база на тези
резултати може да се посочи, че най-голяма относителна важност върху решението за
покупка на биопродукти за потребителите в рамките на този фактор имат възможната
промяна в цената им (в посока към изравняване с цените на съответните не-био
продукти) и по-лесната им откриваемост в търговската мрежа.
Следващият по рейтинг фактор е свързан с ролята на информацията, необходима
на потребителите (3.69). Тук с най-висок рейтинг е променливата, описваща решението
на потребителите да избират онзи продукт, за производителя на който имат най-много
информация (3.99). Останалите две променливи в рамките на фактора са с много близки
по стойност рейтинги и също отразяват ролята на информацията при избора на
биопродукти.
Най-нисък рейтинг респондентите в извадката присъждат на възможността да
купуват биопродукти онлайн (1.97) и на присъствието на предложителите в социалните
мрежи265 (2.64). В този случай по-ниският рейтинг на променливите, в сравнение с
останалите, показва, че конкретната променлива влияе или обуславя по-слабо
потребителския избор. Това, от своя страна е знак, че маркетинговите активности,
насочени в развитието на онлайн каналите или присъствието в социалните мрежи биха
повлияли по-слабо върху решението за покупка на биопродукти и поради тази причина
съществува опасност очакванията към маркетинговата ефективност на инвестициите да
бъдат надценявани, което би следвало да се вземе под внимание при планирането и
оценката на маркетинговата ефективност на инвестициите в това направление.
При останалите три фактора общият рейтинг се движи в много близки граници
– между 3.19 и 3.29. Същото съотношение може да се види и на равнище рейтинг на
отделни променливи, включени в рамките на тези фактори. С оглед оптимизиране на
изложението, обаче, тези резултати ще бъдат представени по-подробно след анализа на
данните, получени от анкетата сред предложителите на биопродукти, при
последващата съпоставка за откриване на съответствия и/или несъответствия между
двете гледни точки.
Установяването на факторите, които влияят върху решенията на потребители и
относителната им степен на важност могат да послужат като ориентир при планирането
на маркетинговата ефективност на инвестициите в биопродукти в отделните
направления на инвестиране.
2. Анализ на резултатите, постъпили от допитването сред предложителите на
биопродукти

264

Определени като средни претеглени величи чрез съотношението

∑ 𝑥𝑓
∑𝑓

,където x е рейтингът,

присъждан от респондентите за всяко променлива, заемащ стойности от 1 до 5, а f е честотата на
посочване на рейтинговата оценка от респондентите в извадката.
265
Вече беше посочено, че между двете променливи съществува статистически значима връзка (0.000
равнище на значимост при хи-квадрат теста), която е права и слаба по сила (0.263 стойност на
коефициента Kendall’s tau-b).
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В официалния регистър на МЗХ266 към 2011 г. са регистрирани общо 1087
предложители на биопродукти (производители, в т.ч. и земеделски, преработватели,
търговци и дистрибутори). В този списък присъстват всички физически и юридически
лица, които оперират или заявяват намерение да оперират267 на територията на
България с биопродукти. Тъй като няма данни за това дали към момента на
актуализиране на тази база данни посочените в списъка извършват или не някаква
дейност, както и какъв точно е предметът им на дейност, е възприето подборът на
респонденти да бъде извършен по два критерия. Първият е в извадката да бъдат
включени всички юридически лица, за които може да бъде установена някаква
контактна информация онлайн268 (в списъка на МЗХ са посочени единствено
наименованието, населеното място и пощенския адрес на предложителя). Вторият
критерий е свързан с избора на физически лица – тук е възприет подхода в подбора на
единици за извадката да бъдат включени единствено членовете на браншовите
организации, защото само за тях може да бъде открита налична контактна информация
и да им бъде изпратена онлайн анкетната карта. И двата критерия за подбор произтичат
от ограниченията на изследването, тъй като единиците в генералната съвкупност (1087)
са разпръснати в географско отношение на територията на цялата страна и достъпът до
тях е изключително затруднен.
При извършения подбор на единици за извадката са установени общо 425
физически и юридически лица, които отговарят на посочените по-горе условия
(Таблица 3.6.). Със 16 от респондентите не е установен контакт и те не са получили
анкетни карти.
Таблица 3.6.
Обем на извадката
Общо изпратени
анкетни карти
425

Получени
анкетни карти
409

Неполучени
анкетни карти
16

Попълнени
анкетни карти
(брой отзовали се)
128

Анкетни карти с
отговори на
всички въпроси
33

От всички изпратени анкетни карти са попълнени и върнати общо 128, което
формира обема на извадката (нецелева неслучайна, според отзовалите се). Тъй като в
блокове В и Г на анкетната карта са включени единствено въпроси, целящи
определянето на начините, по които респондентите измерват и оценяват ефективността
на маркетинговите си инвестиции в биопродукти, предложителите, които не са
инвестирали към момента на провеждането на анкетата, не са дали отговори на
въпросите в тези два блока, което от своя страна обяснява по-малкия относителен дял
на завършените анкетни карти269.

266

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/BiologichnoZemedelie/BiolZemInfRegistri.aspx,
посл. достъп 16.08.2012 г. (към момента на събирането на първичната информация).
267
Според установената от МЗХ терминология наричаните тук предложители са класифицирани като
оператори на биопродукти, като в обхвата на термина попадат всички дейности, свързани с
производството, преработката, отглеждането, транспортирането, продажбата и препродажбата, вноса и
износа и всички останали дейности, свързани с производството и реализацията на биологични продукти.
268
Колкото е спорно да е, за целите на това изследване е прието, че наличието на фирмен сайт е признак,
че предложителелят поне веднъж е извършил маркетингова инвестиция, респективно попада в
изследваната съвкупност.
269
В последната колона на таблицата са включени само респондентите, които са дали отговори на всички
въпроси в анкетната карта. При проектирането й е възприет подхода, при който респондентите могат да
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При проектирането на изследователския инструмент е възприето още в началото
да се филтрират предложителите с пазарна реализация от тези, които имат намерение
да участват в пазара на биопродукти. 61 от респондентите (47.65%) са посочили, че
към момента на провеждането на анкетата не извършват никакви дейности, свързани с
производството и реализацията на биопродукти. Това съотношение, разбира се, не би
могло да се приеме за валидно за цялата съвкупност, но в рамките на изследването е
достатъчно за да бъде формулирано твърдение, че немалка част от посочените в
списъка предложители на биопродукти (или около половината от съвкупността) все
още не са участници на пазара270. Нещо повече – част от респондентите, попадащи в
групата на тези без пазарна реализация (все още) изразяват своите мнения във връзка с
важността на показателите за измерване на маркетинговата ефективност на
инвестиции, направленията за инвестиране и потребителските нагласи, което не дава
основание да бъдат изключени от извадката.
Тук е необходимо да се посочи, че резултатите характеризират единствено
единиците в извадката, но на база на проведеното формулативно проучване и
осъществения предварителен контакт с част от българските предложители на
биопродукти би могло да се твърди, че отзовалите се респонденти като профил
покриват специфичните особености на съвкупността от участниците на българския
пазар на биопродукти. Нещо повече – сама по себе си регистрацията в базата данни на
МЗХ показва наличие на интерес към пазара на биопродукти, и доказателство за
извършени маркетингови активности – проучване на пазара и набиране на информация
за пазарен вход, доставчици, партньори, конкуренти, както и с планиране и
прогнозиране на реализацията на продуктите дори и това да е осъществено само в
рамките на изготвянето на бизнес план.
2.1. Профил на предложителите на биопродукти, включени в извадката
От всички респонденти с пазарна реализация в извадката 19% са започнали да
предлагат биопродукти на пазара през последната една година, 38.1% през последните
три, 20.6% през последните пет, а 22.2% - по рано. Тези данни показват, че над четири
пети от респондентите имат пазарен опит в повече от един отчетен период и могат
да изразяват аргументирани оценки, свързани с маркетинговата ефективност на
инвестициите си, а от друга страна и да изказват базирани на собствения им опит
очаквания за развитието на пазара на биопродукти в България.
Скалите на класификационните въпроси в първи блок от анкетната карта са
проектирани така, че респондентите да могат да бъдат групирани на основата на
класификацията, описана в Закон за малки и средни предприятия (ЗМСП). В посочения
документ (Чл. 3 (1).) в тази категория попадат всички юридически лица със
средносписъчен брой на персонала под 250 души и с годишен оборот до 97 000 000 мл.
лв. Нито един от респондентите, обаче, не посочва данни, според които да има
основание да бъде причислен към друга категория.
На база на класификацията, дадена в ЗМСП, може да се посочи, че 77.4% от
респондентите имат средносписъчен брой на персонала и годишен оборот,
продължат с попълването, без да е необходимо да отговарят на всички въпроси (липсата на отговор в
случая означава, че респондентът не може, не иска или няма какво да отговори на конкретния въпрос).
270
Въпреки съществуващите резерви към този тип извадки (по подробно виж Желев, С. Маркетингови
изследвания… с. 276), в рамките на формулативното проучване е набрана достатъчно информация, на
база на която може да се твърди, че са включени респонденти, отразяващи специфичните различия между
отделните групи представители на този бранш.
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характеризиращи ги като микро предприятия, а 21% - като малки предприятия. Тъй
като годишният оборот е показател, по който може да се съди косвено за възможността
на предложителя да заделя ресурс за обезпечаване на маркетинговите си инвестиции, е
важно да бъдат определени границите, в които се движи той при единиците в извадката.
При повече от половината (50.8%) той е под 10 000 лв., при 22.6% между 10 000 и 50
000 лв. а при 12.9% - между 100 000 и 500 000 лв271. Само един от респондентите
посочва годишен оборот, надхвърлящ 1 000 000 лв., но и той попада в групата на
малките предприятия по този критерий.
Над една трета от респондентите (35.6%) към момента на изследването
произвеждат или предлагат само по един биопродукт под собствена марка, малко
повече (40.7%) между два и пет, а под една пета от тях (18.6%) – над десет. Това показва,
че по-голямата част от българските предложители не разполагат с голямо
продуктово портфолио, но с оглед на краткия времеви лаг от навлизането им на пазара
до провеждане на проучването това не би следвало да се приема за характерна
специфична особеност на участниците в този пазар.
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Фигура 3.5. Предпочитани точки на продажби от предложителите на
биопродукти (Основа 63 респонденти)
Две трети от респондентите (77.8%) предлагат продуктите си само на българския
пазар, а под една трета от тях (27%) на територията на ЕС. Много малък е делът на тези,
които търсят реализацията на продуктите си на пазари извън ЕС (7.9%). Също една
трета от тях (30.2%) посочват предпочитания за работа само с български доставчици на
био суровини. Делът на респондентите, които предпочитат да работят само с чужди
доставчици (извън рамките на ЕС), съответства на тези, които реализират продуктите
си извън рамките на съюза (7.9%). Такава връзка, обаче не може да бъде коментирана,
Тъй като не съществуват данни за годишния размер на маркетинговите бюджети на предложителите
на биопродукти, годишния оборот може да се приеме само като условен ориентир за възможностите им
в тази посока. Ако приемем, че той не недхвърля границите от 10%, каквато е възприетата практика на
бюджетиране по този метод, може да се види, че възможностите на предложителите са силно ограничени,
особено що се отнася до използването на конвенционалните комуникационни канали. Както ще стане
ясно по-долу, само 31.4% от респондентите в извадката, обаче, обвързват маркетинговите си бюджети с
годишния оборот или печалбата.
271
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тъй като при кросиране по двата признака (територия на предлагане на собствени
продукти – територия на произход на доставчика) равнището на значимост е по-голямо
от грешката (Phi и Cramer’s - V 0.061), макар и резултатите от хи-квадрат теста да не са
показателни, тъй като стойностите на теоретичните честоти, които са по-малки от 5, се
наблюдават в 62.5% от клетките272.
Най-предпочитаното място за реализация на биопродуктите са
специализираните магазини (47%), следвани от големите вериги хипермаркети (19%) и
онлайн каналите (20.6%). Само 11.1% от предложителите в извадката посочват, че
реализират продуктите си чрез собствен магазин или на мястото на производството им.
Под 10% използват като канал за реализация кварталните магазини273. Това показва, че
към момента на провеждане на проучването най-предпочитани от българските
предложители точки на реализация са специализираните магазини (Фигура 3.5.).
При тълкуването на тези резултати, обаче, трябва да се отчете една особеност в
начина на работа на големите търговски вериги. Практиката им на договаряне с
производители и доставчици изисква гарантиране на определени количества, за да
може един продукт да бъде продаван. В същото време обемите, които произвеждат и
разпространяват предложителите на биопродукти, са ограничени поради спецификата
на продукта и пазара. Тази особеност се явява сериозен праг за достъп до големите
вериги, което поставя под въпрос дали чрез отговорите си респондентите дават оценка
за предпочитанията си, разглеждани като намерения или за предпочитанията си,
разглеждани като възможност.
Респондентите в извадката като цяло имат оптимистични очаквания за
развитието на българския пазар на биопродукти. Според близо една четвърт от тях
(24.6%) търсенето на биопродукти в България ще нараства с по-бързи от обичайните
темпове през следващите години, 68.4% смятат, че то ще нараства, но по-бавно, а 7% че ще се задържи на същото равнище. Нито един от отговорилите не посочва, че според
него търсенето на биопродукти ще намалее. В същото време 76.3% от предложителите
отчитат нарастване на реализираните от тях обеми биопродукти, като при 44.1% то е
по-голямо от 10% за последните три години. Сходни са и резултатите, свързани с
оценките за промяната в броя на точките на продажба през същия период. 78% отчитат
увеличение, като при 35.6% то надхвърля границата от 10%. При 3.4% от респондентите
броят на точките на продажба и обемът на реализираните продукти намаляват. Тук
резонно би било да се разгледа въпросът дали съществува някаква връзка между
реализираните от предложителите обеми биопродукти за минали периоди и
оптимистичните им очаквания за развитието на пазара.
Данните в крос-таблицата (Таблица 3.7.) са получени на база на респондентите,
отговорили едновременно и на двата въпроса. Както се вижда от крос-таблицата, найголям е броят на тези, при които реализираните биопродукти през последните три
години се увеличава, но с по-малко от 10%274 и които имат очаквания за ръст на
търсенето през следващите три години със същите темпове. Значителен е и броят на
респондентите, при които има ръст на реализираните биопродукти с повече от 10% и
които очакват ръст на търсенето със същия темп на изменение. В същото време въз
основа на получените данни наличие на връзка между очакванията за негативен ръст и
Възможна причина за това е малкия обем на извадката в този случай – 59 единици.
Процентите надхвърлят 100, тъй като някой от респондентите са посочили повече от един отговор.
274
Границата от 10% е възприета на база на проведените по време на формулативното проучване
дълбочинни интервюта, тъй като интервюираните определят увеличението под тази граница за нормално
за българския пазар а над-нея – за надхвърлящо очакванията им.
272
273
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спад в продажбите не може да бъде коментирана, понеже в извадката няма нито един
предложител, посочил такива отговори.
Таблица 3.7.
Връзка между реализираните биопродукти и очакванията за развитие на
пазара
Как, според очакванията Ви, ще се развие
търсенето на биопродукти в България през следващите
три години?
Нарастват Нараства
Остават
Намалява Намаляват
с >10%
т с <10% непромене
т с <10%
с >10%
ни
Как
определяте
промяната в
реализирани
те от Вас
биопродукти
в България
през
последните 3
години?
Общо

Нарастват
с >10%
Нарастват
с <10%
Остават
непромен
ени
Намалява
т с <10%
Намалява
т с >10%

Общо

12

12

1

0

0

25

1

17

1

0

0

19

1

8

2

0

0

11

0

1

0

0

0

1

0
14

0
38

0
4

0
0

0
0

0
56

Тъй като и двете скали, по които респондентите дават своите оценки са
ординални, при корелационния анализ за изследване на връзката между двете
променливи е използван коефициентът тау-в на Кендал (Kendall’s tau_b). Между
двойките променливи е налице връзка, която може да бъде интерпретирана, тъй като
равнището на значимост е 0.000 (това дава основание да бъде отхвърлена нулевата
хипотеза за липсата на връзка между двойките променливи при възприето равнище на
значимост < α=0.05). Корелационният коефициент275 между очакванията на
респондентите и промяната в броя на точките на продажба е 0,452, а между очакванията
и промяната в броя на реализираните продукти е 0,403. И в двата случая се наблюдава
права умерена корелация, което показва, че съществува връзка между пазарните
резултати на респондентите и очакванията им за развитието на българския пазар.
С оглед на настоящото изследване очакванията на предложителите за развитието
на пазара са важни, тъй като в известна степен обуславят инвестиционните им
намерения – логично е, да се предположи, че колкото повече възможности виждат за
развитие, толкова по-склонни биха били да рискуват собствен ресурс за
подсигуряване на маркетинговата си дейност и обратното.
2.2. Специфика на решенията, свързани с практиките за определяне на
маркетинговите инвестиции
Преди да бъде изследван начинът, по който предложителите определят
маркетинговите си инвестиции (като размер и направления) и оценяват тяхната

Следва да се отбележи, че корелационнит анализ най-общо може да покаже дали съществува или не
връзка между две променливи, каква е нейната посока и каква – силата и (Желев, С. Маркетингови
изследвания за маркетингови…, с. 326-335)
275
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ефективност, е необходимо да се посочи дали и каква част от тях разполагат и оперират
с маркетингови бюджети и каква – не.
От всички респонденти в извадката, които са отговорили на този въпрос, малко
над половината (51%) посочват, че изобщо отделят някакви финансови средства за
подсигуряване на маркетинговата си дейност276. Най-голяма е частта на тези, които ги
определят и като разходи, и като инвестиции, в зависимост от начина им на
изразходване (56.9%). 13.7% от тях ги определят категорично като разходи, а 27.5% само като инвестиции. Трябва да се отбележи, че нито един от респондентите,
посочили, че разполагат с маркетингови бюджети, не определя средствата, отделяни за
маркетинг, само като разходи. Най-голямата част от тази група (80%) правят
разграничение между маркетингови разходи и маркетингови инвестиции в зависимост
от целта на изразходваните средства, а останалите посочват, че ги възприемат само като
инвестиции. В другата група респонденти – тези, които не заделят маркетингови
бюджети – отговорите са разпределени по равно (по 33% са посочили всяка една от
трите възможности).
Тъй като и при двата въпроса са използвани номинални скали, за установяване
силата на връзката между тях биха могли да се разгледат стойностите на Vкоефициента на Крамър (Cramer’s V), Фи-коефициента (Phi) и Коефициент на
контингенцията С (Contingency Coefficient). И при трите измерителя равнището на
значимост е 0.002, което е по-малко от допустимата грешка, следователно налице е
основание да бъде отхвърлена нулевата хипотеза, че между двете измервани
променливи не съществува статистически значима връзка. Стойностите на Vкоефициента на Крамър и на Фи-коефициента са 0.542, а на коефициента на
контингенцията С – 0.476. Това дава основание да бъде интерпретирано наличието на
значителна права връзка – т.е. съществува силна връзка между това дали
предложителите разполагат или не с маркетингови бюджети и начина, по който
определят средствата, заделяни за подсигуряване на маркетинговата активност.
Следващият по важност въпрос, във връзка с определяне на спецификата на
инвестиционния процес при предложителите на биопродукти, е свързан с установяване
на начините, по които те определят размера на маркетинговите си бюджети. От гледна
точка на задачите на изследването, важността се корени в приетата постановка, че
маркетинговата ефективност на всяка конкретна маркетингова инвестиция може да се
определи единствено ако се изследва пряко резултатът, до който тя води, като се
изключи от обичайния резултат за съответния отчетен период. Планирането на
бюджета според заложените цели би следвало да се приеме като белег за това, че първо
– разходите се остойностяват предварително, дори това да се прави на базата на опит
от минали кампании и години (т.е. планира се ресурс за постигането на конкретна
маркетингова цел) и второ – че предложителят разполага с възможност да измерва
връзката между вложения ресурс и постигнатата цел с оглед определяне
маркетинговата ефективност на инвестицията. При останалите методи на бюджетиране
размерът на средствата за маркетинг зависи пряко от общия резултат на дейността на

С оглед на въприетата в Първа и Втора глава изследователска постановка отговорът на този въпрос
показва единствено дали респондентите разполагат или не с маркетингови бюджети, тъй като те биха
молги да инвестират в маркетинг и нефинансов ресурс – като лично време, умения и знания, респективно
отговорите, които дават на следващите въпроси, не би следвало да бъдат разглеждани като неотразяващи
личния им опит.
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фирмата, а разпределянето по пера се извършва на базата на други вътрешнофирмени
критерии и приоритети277.
При проектирането на изследователския инструмент в тази посока е избран
затворен въпрос с възможност за посочване на само един отговор (полузакрит въпрос),
като е дадена опция респондентите да добавят непосочени варианти, ако според тях
съществуват такива. Най-голям брой респонденти посочват, че определят размера на
средствата за маркетингови дейности според предварително заложените цели (31.4%).
На второ място е посочен вариантът според предварително фиксирана сума, която биха
могли да си позволят за обезпечаване на маркетинговите активности на фирмата
(21.6%). Най-малък дял (2%) е на посочилите като процент от планираната печалба за
текущата година (Фигура 3.6.).
Как определяте размера на маркетинговите си
бюджети?
% от оборота (за пр. г.)

9.8

% от печалбата (за пр.
г.)

11.8

9.8
31.4

% от планирания
оборот (за т. г.)

7.8

2

21.6

5.9

% от планираната
печалба (за т. г.)
Предварително
фиксирана сума
Колкото можем да
отделим
Според заложените
цели

Фигура 3.6. Разпределение на респондентите според избора на метод за
определяне маркетинговия бюджет (основа 63 респонденти)
Трябва да се отбележи, че част от респондентите (9.7%) добавят непосочен
според тях отговор, но вариантите, които дефинират, са или модификация на вече
формулираните отговори, или полето за добавяне не изписват нищо, което показва, че
формулираните затворени отговори изчерпват вариантите на изследваното явление.
Тук от значение би било да се изследва дали съществува връзка между размера
на годишния оборот на фирмата и избора на метод за определяне на размера на
маркетинговия и бюджет. Тъй като начините, по които респондентите определят
маркетинговите си бюджети са изследвани чрез номинална скала, наличието и силата
на връзката между избора на метод и размера на годишния оборот може да се определи
с помощта на Коефициента на контингенцията или на Ламбда коефициента на ГудманКръскал278. Равнището на значимост, обаче, и на първия (0.654) и на втория коефициент
Повече за методите за определяне на маркетингови бюджети виж напр. Узунова, Ю. Маркетингов
план. Ромина, София 1999 г., с. 123 - 130
278
Подобно становище (че когато двумерното разпределение е съставено на база на различни по вид
променливи, обикновено се прилагат методите на по-слабата измерителна скала; в случая на
277
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(0.872) e по-високо от допустимата грешка (приема се нулевата хипотеза), следователно
между двете променливи не съществува статистически значима връзка и
интерпретирането на силата и няма познавателен смисъл. Това, което може да се изведе
на базата на честотното двумерно разпределение по тези два признака е, че не
съществува връзка между размера на годишния оборот на предложителя и
предпочитания от него метод за определяне на размера на маркетинговия бюджет.
След класифицирането на предпочитаните от респондентите методи за
определяне на маркетинговите им бюджети е необходимо да се изследва важността,
отдавана на направленията, в които те обичайно насочват маркетинговите си
инвестиции. За целта респондентите са помолени да ранжират предварително
дефинирани (в рамките на формулативното проучване) направления на маркетинговите
инвестиции според степента им на важност за техните бизнес единици. Тъй като са
дефинирани общо девет направления, тук ще бъдат коментирани едномерните
разпределения на първите три ранжирания от най-често посочвани на първо, второ и
трето място от респондентите (Фигура 3.7.).
На първо място по степен на важност респондентите най-често посочват
разработването на нови продукти (28.9%), поддържането и разширяването на
дистрибуционната мрежа (20%) и дейностите, свързани с опазването на околната среда
(20%). На второ място най-често са посочвани дейностите, свързани с поддържането на
добра репутация (26.8%), комуникацията с потребителите (17.1%) и с равни
относителни дялове (14.6%) – разработването на нови продукти и поддържането на
взаимоотношенията с партньорски организации. На трето място най-често посочвани
са поддържането на добра репутация (23.7%), поддържането на взаимоотношенията с
партньори (23.7%) и комуникацията с потребителите (18.4%).
30
25

Създаване на нови
продукти

20

Дейности, свързани с
околната среда

15

В канали за
разпределение

10

Поддържане на добра
репутация

5

Комуникация с
потребители

0

Взаимоотношения с
партньори

Първо
посочено

Второ
посочено

Трето
посочено

Фигура 3.7. Степен на важност на направленията, в които обичайно се
насочват маркетингови инвестиции (основа 63 респонденти)
Най-често на последно място по степен на важност респондентите в извадката
посочват стимулирането на персонала по продажбите (31.3%), клиентските програми
номиналната) е застъпвано от редица изследователи, виж напр. Манов, А. Статистика със SPSS, Тракия
– М. София, 2001. С. 333-334
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за лоялност (21.9%), дейностите, провеждани в точките на продажба (12.5%) и
разработването на нови продукти (12.5%). При тълкуването на това ранжиране обаче
следва да се отбележи, че значителна част от респондентите в извадката не разполагат
с голямо продуктово портфолио и реализират продуктите си основно чрез
специализираните магазини279. В същото време повече от половината попадат в
класификационната група на микропредприятията и вероятността значителна част от
тях да разполагат изобщо с персонал по продажбите е много малка. Тъй като
ранжирането е спрямо степента на важност на направленията, в които респондентите
обичайно влагат средства, то би следвало то да отразява само практиката им на избор
на направления за инвестиране, детерминирана от възможностите им към
момента на провеждане на анкетата, а не на разбиранията им за важността на тези
направления изобщо (оценена по други критерии).
Тези разпределения, обаче, трудно биха разкрили каква са разликите в степените
на важност на отделните направления за предложителите на биопродукти като цяло. За
да бъде установено това, е необходимо да бъдат определени степените на важност на
всяко отделно направление за насочване на маркетинговите инвестиции за
предложителите по формулата:
СПСВ(нми) =

∑ 𝑥𝑓
∑𝑓

,

(12)

където x е рейтингът, присъждан от респондентите на всяко едно направление,
заемащ стойности от 1 до 9, f е честотата на посочване на рейтинговата оценка280, а
СПСВ(нми) – стойността на среднопретеглената степен на важност на всяко отделно
направление на маркетинговите инвестиции. След извършване на съответните
изчислителни процедури, шестте вече разгледани направления могат да бъдат
ранжирани спрямо получените тегла на коефициента по степен на важност за
предложителите на биопродукти (Таблица 3.8.).
Таблица 3.8.
Ранжиране на променливите според степента им на важност за
респондентите
N
по
ред
1
2
3
4
5
6

Променлива

∑𝑓

Разработване на нови продукти
Поддържане на добра репутация
Взаимоотношения с партньори
Дейности, свързани с околна среда
Канали за реализация
Комуникация с потребителите

Претеглени
коефициенти

∑ 𝑥𝑓
32
40
34
39
37
39

226
278
216
224
196
206

7.06
6.95
6.35
5.74
5.29
5.28

Основа 63 респонденти

Тук би било добре също така да се посочи, че за разлика от пазара на бързооборотните стоки,
например, при биопродуктите не се наблюдава засилена конкуренция между различни марки в рамките
на една продуктова категория, което, от своя страна, може да се приеме като друго евентуално обяснение
за липсата на засилена маркетингова активност в точките на продажба.
280
Сумите на честотите не са равни на 63, тъй като част от респондентите не са присъждали рейтинг на
всички променливи, а само на някои от тях.
279
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Вижда се, че най-висока относителна степен на важност предложителите на
биопродукти отреждат на разработването на нови продукти – т.е. налице е основание
да се твърди, че маркетинговите инвестиции в нови продукти се разглеждат от
респондентите като инвестиции, от които може да се очаква най-добрия възможен
резултат – в противен случай едва ли биха избрали да насочват наличните си ресурси
приоритетно в тази посока. Тук следва да се отбележи, че разнообразието от продукти
в обичайните места за пазаруване играе най-важна роля при формирането на
удовлетвореността на потребителите. Очевидно е, че всеки нов продукт, пуснат на
пазара, увеличава разнообразието на предлагането, което още веднъж потвърждава
направения извод.
Много близки са границите на този коефициент и на отразяващия степента на
важност на поддържането на добра репутация – т.е. има основание да се твърди, че това
е второто направление, в което предложителите приоритетно избират да насочват
усилията си.
Прави впечатление, че в дъното на таблицата попадат дейности, традиционна
определяни от маркетинговите специалисти като изключително важни за пазарната
реализация на стопанските субекти – комуникацията с потребителите и поддържането
и разширяването на каналите за реализация. На базата на данните, събрани с този
изследователски инструмент, обаче, не може да бъде интерпретирана причината защо
това е така, а единствено да бъде разглеждана като факт, характеризираш практиките
на респондентите в извадката и по всяка вероятност отразяващ специфика на пазара, на
който работят.
След като предпочитанията на предложителите са ранжирани по признака
определяна степен на важност за тях, резонно би било да се провери дали и каква част
от респондентите измерват резултатите от направените инвестиции в разглежданите
направления281. Тук са предвидени три възможности – че респондентите измерват
резултата, че не го измерват или че са опитвали да го измерват, но без успех в отделните
направления.
Между 30% и 38% от респондентите посочват, че измерват резултата от
маркетинговите си инвестиции по отделни направления (Фигура 3.8.). Изключение от
тези граници се наблюдават при направленията клиентски програми (измерват 10%) и
дейности в точките на продажби (20.5% измерват).
Също в рамките на десет процента (между 41% за дейности, свързани с околната
среда и 51.3% в изграждане и поддържане на канали за реализация) се движат разликите
на отговорилите, че не измерват резултатите. Изключение от тези граници се
наблюдават логично отново в същите две направления – при клиентските програми
(64.1%) и дейностите в точките на продажба (64.1%). Тези две изключения могат да се
обяснят с вече посочените причини при анализа на степента на важност на отделните
направления за насочване на маркетинговите инвестиции според респондентите,
попълнили анкетната карта.
При тълкуване на тези разпределения би следвало да се обърне особено
внимание на отговорилите, че са опитвали да извършват измервания, но без успех. Тук
логично съществуват две възможности – или респондентите не разполагат със знания
и опит, които да им позволят да извършат съответните измервания, или такива не могат
да бъдат направени. Второто предположение няма как да бъде прието (при условие, че
Тук изследователската постановка гласи, че колкото по-важно е едно направление за насочване на
маркетингова инвестиция за инвестиращия, той толкова по-прецизно ще се опитва да определи и измери
нейната ефективност.
281
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средно една трета от респондентите в извадката посочват, че успяват да измерят
резултата), така че единствения възможен извод е, че респондентите, посочили този
отговор, не разполагат със знания и опит да извършат това измерване.

Идеи
Околна среда
Комуникации
Не измервам (в %)

Партньори

Опитвал съм, но без
успех (в %)
Измервам (в %)

Клиентски програми

Репутация
Дистрибуция
Нови продукти
0

20

40

60

80

Фигура 3.8. Разпределения на отговорите на въпроса “Измервате ли
резултата от маркетинговите си инвестиции по направления?” (Основа 63
респонденти)
С оглед изпълнението на целите на изследването тук би следвало да се провери
съществува или не връзка между практиките на предложителите да измерват резултата
от маркетинговите си инвестиции в едно или друго направление. Един от начините това
да бъде направено е чрез извършването на поредица от хи-квадрат тестове за
установяване на статистическата значимост на връзката между различните двойки
променливи, включени в изследователския инструмент. В рамките на формулативната
програма са дефинирани няколко логически обвързани направления за насочване на
маркетинговите инвестиции, като например в разпространяване на идеи и
комуникации, в идеи и концепцията за устойчиво развитие, в дистрибуция и създаване
на нови продукти и т.н. Тъй като представянето на всички извършени тестове би
направило изложението прекалено тежко, тук е взето решение да бъдат представени
само няколко от тях, което би било достатъчно да се направят необходимите изводи въз
основа на този анализ.
Разпределението на отговорите по два признака може да послужи като ориентир
дали съществува или не статистически значима връзка между тях. Понеже броят на
респондентите в извадката е малък (63), към резултатите от проверката на хипотезата
за наличие на връзка между инвестициите в разпространяване на идеи и в дейности,
свързани с околната среда трябва да се отнасяме резервирано, въпреки равнището на
значимост при хи-квадрат теста (0.000), тъй като в 66.7% от клетките теоретичните
честоти са по-малки от 5. Независимо от това ограничение, обаче, тук може да се
посочи, че стойностите на корелационните коефициенти показват наличието на
значителна по сила връзка между двете променливи (стойността на Cramer’s V e 0.521,
а на Contingency Coefficient – 0.593).
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По сходен начин протича и анализа на връзките при друга група променливи
(инвестиции в нови продукти и в комуникации). Тук при извършване на хи-квадрат
тестовете също не може да се отхвърли безрезервно нулевата хипотеза за липса на
статистически значима връзка между двойките променливи, въпреки равнището на
значимост, което при всички двойки е по-малко от грешката от 0.05, но стойностите на
теоретичните честоти, по-малки от 5, при тях се наблюдават в диапазона над 65% от
клетките. Въпреки тези резерви, обаче, корелационните коефициенти също могат да
бъдат разглеждани (в случаите, когато равнището им на значимост е по-малко от 0.05).
При двойки, логически обвързани, като например инвестиции в разпространението на
идеи и дейности, свързани с околна среда, или пък разработването на нови продукти и
комуникации с потребителите, стойностите на тези коефициенти показват наличието
на значителна по сила връзка.
Би могло също така да се отбележи, че когато се разгледа двумерното
разпределение за променливи, попадащи в логически несвързани двойки, се наблюдава
друго равнище на значимост спрямо обичайните граници в рамките на всяка една от
групите. При двойките дейности, свързани с околната среда и дейности в точките на
продажба, например, равнището на значимост надхвърля грешката (0.118), и макар да
не би следвало да се интерпретира стойността корелационните коефициенти, те
показват наличие на слаба корелационна връзка. При останалите двойки, генерирани
на този принцип, се наблюдават сходни резултати от анализа.
След като беше изяснено в кои направления предложителите са склонни да
измерват маркетинговата ефективност на инвестициите и с какъв успех правят това, е
необходимо да се разбере как определят резултата от влаганите в маркетинг средства.
За тази цел е възприет следния подход. В рамките на формулативното проучване са
определени няколко, най-често споменавани от респондентите, варианти за определяне
на резултата от маркетинговите дейности на фирмите им. Това са изменения в
обичайните резултати по показатели като общия обем на продажбите, броя на
клиентите, обичайния оборот и броя на точките на продажби. Тъй като част от
предложителите на биопродукти посочват, че следят за промяната на предварително
дефинирани показатели в зависимост от направлението на инвестираните средства, е
формулиран и такъв вариант. Изборът на многовариантен полузакрит въпрос в
инструмента е обусловен от факта, че в рамките на формулативното проучване голяма
част от респондентите посочват повече от един начин, по който определят резултата от
маркетинговите си дейности, затова при този въпрос е оставена и опция за добавяне на
непосочен отговор.
При тълкуване на едномерното разпределение на даваните отговори (Фигура
3.9.) трябва да се отбележи, че най-често посочваната променлива, по която
респондентите определят резултата от маркетинговите си дейности, е обема на
продажбите (75.76%). На следващо място респондентите посочват промяната в броя на
клиентите (39.36%), а на последно – промяната в броя на точките на продажба на
техните продукти (6.06%). Същият процент е и на отговорилите по друг начин, но
избралите отворен отговор или не уточняват начина, по който измерват резултатите,
или твърдят, че не инвестират средства в маркетингови дейности.
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Фигура 3.9. Предпочитани показатели за измерване на маркетинговата
ефективност на инвестициите в биопродукти282 (Основа 55 респонденти)
Тук особено внимание заслужават посочилите, че измерват резултата от
маркетинговите си дейности по предварително дефинирани показатели в зависимост от
вида на дейностите, в които са инвестирали средства (18.18%). С оглед на това е
необходимо да бъде припомнено, че резултатът от конкретна маркетингова инвестиция
може да бъде установен единствено при условие, че инвестиращият провежда само една
активност в рамките на отчетния период283 - т.е. на базата на това разпределение е
логично да се предположи, че при по-малко от една пета от респондентите съществуват
условия да се изследва чрез последващо континуално проучване конкретната
ефективност на маркетинговите им инвестиции в производство и реализация на
биопродукти (поне що се отнася до практиките им на оценка на резултата от влаганите
в маркетингови дейности средства).
Интересно би било да се провери и съществува ли връзка между това, дали
респондентите измерват резултата от маркетинговите дейности в определено
направление и важността, която присъждат на отделните показатели за ефективност.
По начина, по който е разработена анкетната карта, могат да се установят наличие или
отсъствие на връзка между две очевидни двойки променливи – разработването на нови
продукти (направление за инвестиране) и промяната в броя нови продукти на пазара
(показател), както и клиентските програми (направление за инвестиране) и
доживотната стойност на клиента (CLTV).
Тъй като двете променливи са измерени с различни по вид скали (номинална и
ординална), при изследване на корелационните връзки е уместно да се използват
измерителите на асоциацията на по-слабата скала. При хи-квадрат анализа и на двете
двойки променливи равнището на значимост е по-голямо от допустимата грешка, което
дава основание да приеме нулевата хипотеза за липсата на статистически значима

Резултатите са в проценти. Сборът им надхвърля 100, тъй като респондентите са посочвали повече от
един отговор.
283
В противен случай резултатът в следствие на инвестицията не може да бъде изваден от обичайния
резултат и респективно да бъде измерен и оценен.
282
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връзка между променливите284. Т.е. на базата на тези резултати от анализа на двете
двумерни разпределения може да се посочи (с вече споменатата степен на условност),
че липсва основание да се интерпретира връзката между важността на
показателите за маркетингова ефективност на инвестициите, определяна от
предложителите на биопродукти и съществуващите практики да измерват или не
резултата от маркетинговите си действия чрез тези показатели285.
2.3. Фактори, свързани с оценките на маркетинговата ефективност на
инвестициите в биопродукти
Възможностите, които произтичат от резултатите на изследването, са да се
разгледат едномерните разпределения, установяващи степента на важност, която
предложителите отреждат на всеки един от посочените показатели. Преди това, обаче,
би било добре да се провери дали оценките, като дават предложителите на биопродукти
за маркетинговата ефективност на инвестициите като цяло могат да бъдат подложени
на процедурата на факторния анализ с оглед откриването на съществуващи скрити
фактори, формиращи групи взаимно корелирани променливи286.
Тук формалните изисквания за осъществяването на такъв анализ са налице –
променливите са измерени с ликертови скали287 и броят на факторите не е по-голям от
1/5 от единиците в извадката (макар да се намира на тази граница – 9 към 53). И на
последно място – включените променливи могат да се възприемат като емпирични
индикатори за изследването на конструкцията маркетингова ефективност на
инвестициите в биопродукти (вече дефинирани в рамките на формулативната
програма). Деветте променливи (Таблица 3.9.), обаче не са взаимно корелирани, за
което свидетелстват резултатите от теста на Бартлет за сферичност. В същото време
стойността на индекса на Кайзер-Майер-Олкин за адекватност на извадката попада в
границата под 0.5, което е знак, че корелационните коефициенти между двойките
променливи не могат да бъдат обяснени с други променливи, респективно в този случай
факторният анализ не може да се смята за адекватен изследователски метод288.
Трябва да се отбележи, че резултатите и от двата теста трябва да бъдат приемани резервирано, тъй
като стойностите на теоретичните честоти, по-малки от пет, се наблюдават в над 80% от клетките, а
минималната теоретична стойност в поне една от клетките е по-малка от 1, което означава, че не са
спазени и двете необходими условия. Възможното обяснение тук отново е малкия обем на извадката (29
респондента). Тук може да се посочи единствено, че въпреки равнището на значимост, стойностите на
корелационните коефициенти Cramer’s V (0.556 при пръвта двойка и 0.584 при втората) и Contingency
Coefficient (съответно 0.492 и 0.504) показват наличието на значителна по сила връзка, която обаче няма
основание да бъде интерпретирана.
285
В противовес на логически очевидното съждение, че ако на даден показател се отдава значение, то
съществува мотив този показател да бъде измерван и проследяван.
286
Деветте променливи могат да се разглеждат като описващи оценките на предложителите за
констукцията “маркетинговата ефективност на инвестициите”, тъй като са спазени условията за
надеждност (стойността на коефициента Cronbach’s Alpha е 0.901) и валидност (средната стойност на
корелационните коефициенти е 0.631, а стойността на аджустирания коефициент на детерминация е
0.979, при равнище на значимост на дисперсионния анализ 0.003) са изпълнени.
287
Вече беше посочено, че факторният анализ обичайно се прилага при променливи, измерени в
интервална или пропороционална скала, но тъй ликертовата скала се възприема от изследователите като
скала на границата между ординално и интервално измерване, и в този случай прилагането на анализа
може да са считаза допустимо.
288
По-подробно за установяване на приложимостта на факторния анализ виж Желев. С. Маркетингови
изследвания за… с.105-107, както и Манов, А. Многомерни статистистически методи с SPSS. УИ
Стопанство, София, 2002, с. 183-184
284
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Това означава, че възможно в случая би било единствено тълкуването на
едномерните разпределения на оценките, давани от предложителите за степента на
важност на всяка една от тях. Тъй като не всички респонденти са давали отговори по
всички променливи, могат да бъдат сравнени относителните степени на важност,
изразени чрез среднопретеглени коефициенти, получени по вече описания начин,
където x е рейтингът, присъждан от респондентите на всяко едно направление, заемащ
стойности от 1 до 5, а f е честотата на посочване на рейтинговата оценка. Анализът на
тези резултати показва, че като най-важни показатели за измерване и оценка на
маркетинговата ефективност на инвестициите предложителите определят добрата
репутация (72.7% от респондентите я определят като изключително важен показател) и
броя нови продукти на пазара (51.7% като изключително важен), лансирани в рамките
на отчетния период (Таблица 3.9.).
Таблица 3.9.
Ранжиране на общите показатели за оценка на маркетинговата
ефективност
N
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показател

∑𝑓

Репутация
Брой нови продукти на пазара
CLTV
Имидж
EVA
Пазарен дял
Пласментен обем
Относителен пазарен дял
mROI

∑ 𝑥𝑓
30
25
22
30
27
29
25
28
19

153
125
97
131
116
117
97
103
65

Претеглени
коефициенти
5.1
5
4.41
4.37
4.11
4.03
3.88
3.68
3.42

Основа 53 респонденти
Доживотната стойност на клиента, имиджа на бранда и икономическата
добавена стойност попадат също така в горната граница на оценките на
предложителите. В средната част на таблицата (което по използваната ликертова скала
съответства на оценка “по-скоро важен”), са традиционно използваните от маркетинга
показатели, определящи пазарната позиция на фирмата – ПД, ОПД и ПлОб. С найниски оценки е mROI, който е и единственият показател, оценен като “изключително
важен” и “по-скоро важен” общо от по-малко от половината респонденти (47.4%)289.
В изследователския инструмент са включени оценки на предложителите за
важността на дезагрегираните показатели за ефективност на инвестициите, групирани
по направления за инвестирани (групирането е осъществено в рамките на
формулативното проучване и представено в Глава Първа). Тъй като броят им (34)
надвишава броя на респондентите в извадката, дали оценките си по всички показатели
(33), формално условията за провеждане на факторен анализ не са изпълнени и такъв
не може да бъде осъществен и в този случай. При извадка с такъв обем е възможно да
бъдат разгледани единствено оценките на степените на важност в рамките на
получените едномерни разпределения.

Възможна причина за това е относително ниската популярност на този показател сред
неспециалистите. Както може да се види от Таблица 3.9. този показател е оценен от най-малък брой
респонденти в извадката.
289
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Преди това да бъде направено, обаче, е необходимо да се види дали
показателите, по които респондентите дават своите оценки, корелират помежду си или
иначе казано – да се разбере дали съществува връзка между удовлетвореността на
предложителя от маркетинговите инвестиции в конкретно направление и оценката му
за въздействието от маркетинговите инвестиции в същото това направление върху
резултатите на фирмата (Таблица 3.10.).
Таблица 3.10.
Съпоставка на равнището на значимост и силата на корелационните
коефициенти
Очаквания
Дистрибуция

Търговски
марки

Нови
продукти

Идеи

Клиенти

Репутация

Влияние
Дистрибуция

0.032
0.346

Търговски
марки
Нови
продукти

0.039
0.383
0.532
0.110
0.146
0.225

Идеи

0.005
0.385

Клиенти

0.026
0.377

Репутация

Основа 33 респонденти
При шестте двойки променливи се наблюдават слаби корелационни връзки, като
единствено при двойките Нови продукти на пазара и Разпространяване на идеи
равнището на значимост е по-голямо от допустимата грешка, което не дава основание
тя да бъде интерпретирана. С оглед коректността на анализа тук трябва да се посочи
също така, че резултатите от хи-квадрат теста, поради малкия брой на респондентите в
извадката (33) показват, че в повече от 20% от клетките за вяска двойка теоретичните
честоти са по-малки от 5 и теоретичните стойности на клетките са по-малки от 1 при
всички двойки – респективно към тълкуването на корелационните връзки между тях
трябва да се отнасяме резервирано. Тъй като това ограничение тук не може да бъде
преодоляно, разглеждането им между двойките променливи има за цел да очертае
подходящ за използване подход при следващи изследвания, при които възможния обем
на извадката ще бъде достатъчен за осъществяване на процедурата.
На база на тези резултати, с необходимата степен на условност, може да се
твърди, че между оценките на степента на удовлетвореност на предложителите от
направените маркетингови инвестиции и оценките им за влиянието на тези
инвестиции върху фирмените резултати съществува умерена по сила връзка. Този
извод може да обясни и с факта, че изследваните променливи отразяват различни
конструкции – удовлетвореността от направените маркетингови инвестиции и
оценките за въздействието на маркетинговите инвестиции върху резултатите на
фирмата на инвестиращия, макар и двете да представляват страни в оценката на
маркетинговата ефективност на инвестициите в биопродукти от предложителите им.
Това твърдение може да бъде проверено с помощта на факторния анализ.
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Когато изследваните променливи, описващи и двете конструкции, се подложат
на общ факторен анализ, се получават следните резултати. Първо, формално
погледнато, извършването на анализа е допустимо, тъй като стойността на коефициента
за извадкова адекватност на Кайзер-Майер-Олкин е 0.649, което е основание анализът
да бъде приложен. Потвърждава го и тестът на Бартлет за сферичност, тъй като
равнището на значимост е 0.000 и следователно може да се счита, че корелационната
матрица е статистически значима.
Трябва да се подчертае, че за съдържателна причина за използването на
факторния анализ може да се счита вече посочената хипотеза, че двете конструкции
всъщност обясняват различни страни от възприемането на изследваната ефективност
на маркетинговите инвестиции. В подкрепа на това са и резултатите, получени при
екстракция (извличане) на факторите290. Въз основа на ейгенстойностите291 на
възможните компоненти (12) са извлечени общо три фактора, обясняващи сумарно
80.6% от дисперсията. Това означава, че трите фактора описват 80% от възприемането
на маркетинговата ефективност на инвестициите от предложителите на биопродукти,
включени в извадката, което може да се възприеме като приемливо равнище.
На база на коефициентите в ротираната факторна матрица, към всеки от трите
фактора могат да бъдат присъединени оценяваните от респондентите променливи
(Таблица 3.11.)
Таблица 3.11.
Състав на факторите, определящи общото възприемане МЕИ
Удовлетвореност от МИ
I Фактор
Променлива Корелационен
коефициент
Добра
репутация
0.894
Нови
продукти
0.854
Клиенти
Лансиране на
идеи
Търговски
марки
Канали за
реализация
% обяснена
вариация за
фактора

0.844

Въздействие на МИ върху резултата на фирмата
II Фактор
III Фактор
Променлива Корелационен Променлива Корелационен
коефициент
коефициент
Нови
продукти
0.914
Клиенти
0.821
Канали за
Добра
реализация
0.793
репутация
0.809
Търговски
Лансиране на
марки
0.775
идеи
0.698

0.842
0.836
0.701

44.34

% обяснена
вариация за
фактора

26.44

% обяснена
вариация за
фактора

9.84

Основа – 33 респонденти
Както се вижда от таблицата, променливите, описващи удовлетвореността на
предложителите от маркетинговите инвестиции, са групирани в рамките на един
фактор. Тъй като нагрузките им са относително равни, на тяхна база трудно може да

По метода на главните компоненти и съгласно критерия на единицата на Кайзер (по-подробно виж
Манов, А. Многомерни статистически… с. 142-173)
291
Количеството вариация, обяснена от даден фактор.
290
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бъде определена коя от всички променливи е сурогатна292. Вижда се, обаче, че шестте
променливи обясняват 44.34% от вариацията – или близо половината от обяснената
обща вариация за оценките на маркетинговата ефективност на инвестициите.
Променливите, обясняващи въздействието на извършените инвестиции върху
резултата на фирмата могат да бъдат групирани в два отделни фактора. Първият,
условно наречен перспектива инвестиции в реализация на биопродуктите, е с 26.44%
от общата обяснена вариация а вторият – перспектива инвестиции във
взаимоотношения с клиенти – с 9.84%. На база на факторните нагрузки при
променливите от втория фактор може да бъде определена сурогатна променлива –
инвестиции в създаването и лансирането на нови продукти. При третия фактор такава
не може да бъде определена, тъй като нагрузките са с много близки стойности.
Въз основа на даваните от респондентите оценки, обаче, е възможно да се
установи важността, която те отреждат на отделните променливи – за всяка поотделно
и като цяло. Сравняването на претеглените коефициенти на всяка променлива293
показва, че оценките на респондентите се движат в границите от 3.22 до 4 при
максимална възможна стойност 5 за въздействие на МИ върху резултата на фирмата и
между 3.59 и 4.17 за удовлетвореност от извършените инвестиции – т.е. може да се
твърди, че като цяло предложителите на биопродукти са по-скоро удовлетворени
от маркетинговата ефективност на инвестициите си в производството и
реализацията на биопродукти.
При оценката на удовлетвореността от маркетинговите инвестиции с най-висок
коефициент са оценени направените инвестиции в добра репутация на фирмата (4.17),
последвани от инвестициите в поддържане на взаимоотношенията с клиенти (4.04), а
инвестициите в нови продукти и в канали за реализация са с равни коефициенти (3.82).
В същото време според респондентите в извадката инвестициите в поддържане на
взаимоотношенията с клиенти имат най-силно влияние върху резултатите на фирмата
(4), последвани от инвестициите в добра репутация на фирмата (3.91) и в каналите за
реализация (3.91).
Дотук бяха представени оценките на респондентите, свързани с пазарното им
поведение като цяло и в частност – с начините, по които разглеждат и определят
степента на ефективност на маркетинговите си инвестиции. За да бъде обхванат обаче
процеса, свързан с пазарната реализация на биопродуктите в България, би следвало да
бъде описана и гледната точка на предложителите за факторите, които според тях
определят потребителския избор. Чрез проектирания и използван в анкетата
инструмент са изследвани оценките, чрез които респондентите изразяват степента си
на съгласие с предварително дефинирани твърдения, описващи потребителските
мотиви за покупка.
В рамките на формулативното проучване са определени общо девет твърдения,
описващи причините, поради които потребителите купуват биопродукти (според
предложителите). Респондентите в изследването изразяват оценките си за съгласие с
тези твърдения по петстепенни ликертови скали. Може да се счита, че скалите са
надеждни, тъй като при проведените тестове стойността на коефициента на Cronbach’s
Alpha е 0.721, което надхвърля възприетото в практиката за приемлива степен ниво.
Изискването за конвергентна валидност също може да се счита за изпълнено, тъй като
292
293

Изходна променлива, имаща по-висок корелационен коефицииент (факторна нагрузка) от останалите.
∑ 𝑥𝑓
Определени като средни претеглени величи чрез съотношението ∑ ,където x е рейтингът,
𝑓

присъждан от респондентите за всяко променлива, заемащ стойности от 1 до 5, а f е честотата на
посочване на рейтинговата оценка от респондентите в извадката.
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корелационните коефициенти между отделните променливи са с положителен знак и
относително еднаква магнитуда – между 0.316 и 0.580. Единствено изключение прави
променливата “биопродуктите се купуват, защото са модерни”, което, съпоставено с
равнището на значимост при кросиране с другите променливи (винаги по-голямо от
грешката), дава основание тя да бъде изключена, тъй като статистически значима
връзка между нея и останалите променливи няма.
В потвърждение на това могат да се използват и резултатите от факторния
анализ, на който са подложени тези променливи. Разбира се, формалните условия за
прилагането му са изпълнени – броят на променливите не надхвърля ¼ от обема на
извадката, коефициентът на извадкова адекватност на Кайзер-Майер-Олкин е 0.621 и
равнището на значимост при теста на Бартлет за сферичност е 0.000. От осемте
останали променливи с най-висока степен на приобщаване294 е твърдението, че
дейностите, свързани с опазването на околната среда, извършвани от фирмата, са много
важни за потребителите (0.908). С най-ниска степен на приобщаване (0.542) е
важността на лесната откриваемост на биопродуктите в търговската мрежа.
При последващата екстракция на факторите295 осемте променливи, на база на
техните ейгенстойности, се групират в три отделни фактора. Първият обяснява 46.1%
от вариацията, вторият – 16% а третият – 14.8%, като общата обяснена вариация е
76.9%. На база на факторните коефициенти в ротираната компонентна матрица
променливите могат да се съотнесат към получените три фактора (Таблица 3.12.)
Таблица 3.12.
Състав на факторите, обуславящи решението за покупка според
предложителите
Информация за
биопродуктите
I Фактор
Променлива Корелационен
коефициент
Околна среда
0.810
Информация
за фирмата
0.808
Информация
за продукта
0.786
Лесна
откриваемост
0.609
% обяснена
вариация за
фактора

46.1

Доверие в биопродуктите
II Фактор
Променлива Корелационен
коефициент
Наличие на
сертификат
0.869
Предпочитат
българските
0.754
Грижа за
здравето
0.660

% обяснена
вариация за
фактора

16

Склонност за плащане на повисока цена
III Фактор
Променлива Корелационен
коефициент
Роля на
цената
0.941

% обяснена
вариация за
фактора

14.8

Основа – 33 респонденти
Прави впечатление, че променливите и в трите фактора са доста разнородни като
състав, защото не са еднопорядкови296. Въпреки това между променливите в рамките
на всеки фактор могат да бъдат открити общи характеристики, изхождайки от
вътрешната им логика и роли в потребителското решение за покупка. Четирите
Показват приноса на променливата при формиране на факторите.
По метода на главните компоненти и съгласно критерия на единицата на Кайзер.
296
Тъй като описват различни по вид и логика причини за потребителския избор на биопродукти.
294
295
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променливи от първия фактор най-общо могат да бъдат разглеждани, като описващи
важността на информацията за биопродуктите и техния предложител (в т.ч. и за точките
на продажба), която стига до потребителите. Трите променливи в рамките на втория
фактор могат да се интерпретират като описващи доверието, което потребителите имат
в автентичността, произхода и в ролята за здравето на биопродуктите. Вижда се, че в
рамките на третия фактор е поставена само променливата, която описва готовността на
потребителите да заплатят по-висока цена за биопродукт (изобщо) в сравнение със
цената на конвенционалния продукт със същото качество и количество. При проверката
на съответствието на модела, повечето от коефициентите (64%) в репродуцираната
корелационна матрица заемат стойности над 0.5, а това е знак, че моделът може да се
счита за обоснован. С оглед на това и се счита, че корелацията между отделните
променливи би могла да се обясни с наличието на вече определените съществуващи
общи фактори.
При тълкуването на резултатите от анализа, обаче, трябва да се има предвид, че
тези фактори обясняват разбирането на предложителите за причините, обуславящи
потребителския избор, а не факторите, определящи този избор. Целта това да бъде
изследвано е свързана с паралелния анализ на факторите, които определят
потребителския избор и техния състав, защото само така могат да бъдат съпоставени
двете гледни точки (на потребители и предложители) и да бъдат открити съществуващи
съответствия или разминавания.
Тук, естествено, трябва да бъдат разгледани и едномерните разпределения на
отговорите на респондентите в извадката, тъй като те отразяват разбирането на
предложителите за съответствията между тяхната гледна точка и мотивите, които
обуславят потребителския избор. С оглед на по-добрата прегледност на изложението и
относително големия брой на оценяваните от респондентите причини за избор на
биопродукти, тук са разгледани само разпределенията на отговорите “напълно
съответства” и “по-скоро съответства” (Фигура 3.10.).
Наличие на…
Защото са…
Защото са модерни
По-висока цена

Общо (в %)

Лесна откриваемост
Предпочитат…

Отчасти
съответства
(в%)

Информация за…
Информация за…
Околна среда
0

50

100

Фигура 3.10. Причини за покупка на биопродукти според предложителите
(Основа 33 респонденти)
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От всички твърдения с най-висока степен на съответствие е твърдението, че за
потребителите е изключително важно биопродуктите да са лесно откриваеми в
търговската мрежа (което съответства на възприеманата относителна важност на
инвестициите в каналите за разпространение). На следващо място оценки за степента
на съответствие е твърдението, че потребителите купуват биопродукти, защото са
здравословни, последвано от твърдението, че за потребителите е много важно
биопродуктите да имат сертификат (това отразява мнението за високата степен на
доверието на потребителите в сертифициращите организации). Сумарните оценки,
изразяващи наличието на съответствие изобщо, поставят същите твърдения съответно
на първо, второ и трето място спрямо общите оценки, давани за всички твърдения.
Тълкуването на резултатите на едномерните разпределения, обаче също не може
да даде адекватна представа за това при кои твърдения, обясняващи възприемането на
мотивите на потребителите да купуват биопродукти, степента в съответствието на
гледните точки на респондентите е най-висока и при кои – най-ниска, тъй като на база
на тях не може да бъде видяна относителната степен на важност на всяка една
променлива. За да бъде направено това тук отново най-удачно изглежда използването
на претеглените коефициенти на присъдените рейтингови оценки, изчислени по вече
описания начин.
След извършване на съответните изчислителни процедури може да се види, че
претеглените коефициенти дават сходни резултати, получени чрез едномерните
разпределения на общите положителни отговори (Таблица 3.13.). С най-висок рейтинг
е твърдението, че за потребителите е много важно биопродуктите да бъдат лесно
откриваеми в търговската мрежа (4.54 при максимална стойност 5), последвано от това,
че ги купуват, защото са здравословни. Най-нисък е рейтинга твърдението, че
потребителите купуват биопродукти, защото са модерни (3.48). От съпоставката на
степените на съответствие с изказаните твърдения може да се заключи, че
формулираните причини като цяло се покриват с причините, които според
предложителите обясняват потребителските мотиви за избор на биопродукти, тъй като
коефициентите се движат в граници от 3.48 до 4.54 при граници от 1 до 5.
Таблица 3.13.
Рейтинг на факторите, обуславящи решението за покупка
Информация за
биопродуктите
I Фактор
Променлива
Рейтинг
Околна среда
3.75
Информация
за фирмата
3.89
Информация
за продукта
4.28
Лесна
откриваемост
4.54

II Фактор
Променлива
Рейтинг
Наличие на
сертификат
4.24
Предпочитат
българските
3.76
Грижа за
здравето
4.48

Общ рейтинг
за фактора

Общ рейтинг
за фактора

4.12

Доверие в биопродуктите

4.16

Склонност за плащане на повисока цена
III Фактор
Променлива
Рейтинг
Роля на
цената
3.9

Общ рейтинг
за фактора

3.9

Основа – 33 респонденти
При тълкуване на стойностите на рейтингите трябва да се отбележи, че всъщност
те отразяват разбирането на предложителите на биопродукти за важността на отделните
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променливи, които обуславят потребителския избор. В рамките на първия фактор,
условно наречен “Информация за биопродуктите”, са включени променливи, описващи
ролята на идеите за устойчиво развитие, наличната информация за предложителя и
продукта, както и лесната му откриваемост в търговската мрежа297 при вземане на
решения за покупка (според предложителите). Във втория фактор, условно наречен
“Доверие в биопродуктите”, влизат променливите, описващи значението на
убедеността на потребителите, че купувайки биопродукти, те се грижат за здравето си,
че българските биопродукти са по-качествени от останалите, както и че сертификатът
гарантира напълно автентичността на продукта. Последният фактор се състои от една
променлива, индикираща разбирането на предложителите, че потребителите са готови
да заплащат по-висока цена за биопродукт, отколкото за не био.
Както се вижда от данните в Таблица 3.13., с най-висок общ рейтинг са
променливите, свързани с доверието на потребителите в българския пазар на
биопродукти като цяло. Дали обаче разбирането на предложителите за важността на
причините, обуславящи потребителския избор, съответстват или се разминават с
важността, която имат те за потребителите, може да се установи единствено след като
бъдат съпоставени двете точки.
3. Приложни аспекти, изводи и препоръки
3.1. Съпоставка на резултатите от изследванията на потребителите и
предложителите на биопродукти
От анализа на резултатите от двете паралелни проучвания се вижда, че са налице
разминавания между гледните точки на предложителите и потребителите във връзка с
определени аспекти, свързани с производството и реализацията на биопродуктите на
пазара, което е предпоставка за откриването на по-ниска маркетингова ефективност на
инвестициите.
Най-голямо разминаване се наблюдава между предпочитаните (и обичайни)
места за пазаруване на биопродукти и предпочитаните места за тяхната реализация.
Резултатите от персоналните интервюта сред потребителите показват, че найпредпочитаното място за пазаруване са специализираните щандове в хипермаркетите и
в големите търговски вериги, последвани от специализираните магазини и дрогериите.
На последно място те посочват онлайн каналите (Фигура 3.1).
От своя страна предложителите определят като предпочитано място за
реализация първо специализираните магазини, последвани от онлайн каналите (Фигура
3.5). Тук се вижда, че са подценени хипермаркетите като точки на реализация на
продуктите за сметка на по-малко предпочитани места от потребителите. В същото
време се наблюдава надценяване на онлайн каналите за реализация, които са на
последно място по предпочитания сред потребителите.
Подобно разминаване може да се тълкува като знак за по-ниска степен на
ефективност на инвестициите в каналите за реализация. Очевидно е, че ако усилията в
това направление се насочват приоритетно в представянето на продуктите в
специализираните магазини и особено чрез онлайн каналите, резултатите ще бъдат пониски, отколкото при инвестициите за навлизане в хипермаркетите на големите
Формално погледнато, тази променлива не е еднопорядкова с останалите в рамките на фактора, но в
съдържателен план лесното откриване на един продукти в търговската мрежа би могло да се разглежда
като следствие от налична/липсваща информация за предлагането му в една или друга точка на продажба.
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търговски вериги, тъй като потребителите ги предпочитат пред останалите точки на
продажба и това би отговорило на съществуващите им очаквания298.
Таблица 3.14.
Несъответствия при оценките за степента на важност на показателите
Извадка
Показател
Лесна
откриваемост
Приемане на по
висока цена
Опазване на
околната среда
Информация за
фирмата
Информация за
продукта

Потребители
Рейтинг

Предложители
Рейтинг

Несъответствие
(абсолютна ст-ст)

4.54

3.05

1.49

3

3.9

0.9

3.29

3.75

0.46

3.53

3.89

0.36

3.99

4.28

0.29

При сравняването на резултатите за отрежданата важност на отделните
показатели, свързани с оценките за предлагането на биопродуктите в двете изследвания
(Таблица 3.5. и в Таблица 3.13.), също се наблюдават съществени разминавания.
При сравняването им (Таблица 3.14.) се вижда, че най-важна за потребителите е
лесната откриваемост на биопродуктите в търговската мрежа. Рейтингът и, обаче, е найнисък сред присъжданите оценки от предложителите. Този показател е пряко свързан с
инвестициите в дистрибуция, което показва, че предложителите като цяло подценяват
това направление за насочване на маркетинговите си инвестиции, което също може да
се тълкува като белег за ниска ефективност. От друга страна инвестициите в тази посока
биха могли да доведат и до повишаване на удовлетвореността на потребителите от
предлагането на биопродукти, което би могло да подобри като цяло и крайния резултат
от тези маркетингови инвестиции.
Следващото по-степен на сила разминаване е свързано с възприемането на
идеята, че потребителите са готови да заплащат по-висока цена за биопродукти в
сравнение с не-биопродуктите. Всъщност потребителите заявяват, че при доближаване
на цената на био и не-биопродуктите при равни други условия, биха увеличили
честотата и обемите на покупките си. Докато според предложителите по-високата цена
на тези продукти се явява мотивиращ фактор за покупката им.
Насочването на маркетингови усилия в намаляването на цените би било в
състояние да генерира резултати с по-висока ефективност, отколкото, например, в
дейности, свързани с опазването на околната среда, както и в тяхното комуникиране с
аудиториите, защото те не са толкова важни за потребителите. В тази посока може да
се твърди, че предложителите надценяват степента на важност, която като цяло имат
принципите на концепцията за устойчиво развитие при решението за покупка на
биопродукти. Разбира се, тази концепция има своята роля в потребителския избор, но
тя далеч не е толкова важна и решаваща, каквито мнения изразяват предложителите.
Вече беше посочена специфичната особеност на реализацията на биопродуктите в точките за
продажба от този вид. Във връзка с това предложителите биха могли да инвестират в създаването на
обединения, които да им позволят представяне на продуктите във веригите хипермаркети, независимо
от ограничените обеми, които са в състояние да произведат самостоятелно (подобна практика на
коалиране възниква и е достатъчно добре развита в страните от ЕС и в САЩ, с оглед на преодоляване на
тези ограничения).
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Разминаване в оценките има и при възприемане на важността на информацията,
от която се нуждаят потребителите за продуктите и за предложителите им. Може да се
посочи, че предложителите надценяват ролята и, макар и не в особено големи граници.
Несъответствие не съществува единствено по отношение на това, че потребителите са
склонни да избират български пред не-български биопродукти при равни други условия
(и в двете изследвания рейтингът на тази променлива е 3.7 което показва еднаква
степен на определяна важност и при двете групи респонденти в изследването). Това
показва, че регионалният произход би могъл да се използва успешно като конкурентно
предимство от предложителите при реализацията на продуктите.
В обобщение може да се посочи, че като цяло предложителите подценяват
ролята на инвестициите в каналите за реализация и представянето на продуктите си в
онези точки на продажба, които се отличават с най-голяма популярност сред
купувачите на биопродукти. В същото време готовността на потребителите да заплащат
по-висока цена за биопродукти е надценявана, тъй като при промяна в цената би било
възможно реализираните продукти и обеми да бъдат увеличени. Ако не съществува
друг ресурс за обезпечаването на тази промяна (например оптимизация на
производствения процес, на дистрибуцията и т.н.) предложителите би следвало да
насочат своите маркетингови усилия в комуникирането на причините, които обуславят
тази по-висока цена.
Вече беше посочено, че комуникацията с потребителите (Таблица 3.8.) има найнисък рейтинг сред предложителите на биопродукти от всички направления, в които те
могат да изберат да насочват маркетинговите си инвестиции (най-маловажна в
сравнение с останалите). За потребителите, обаче, получената информация от приятели
и познати и от производителите на биопродукти се отличава с най-висока степен на
доверие (Фигура 3.2.). В същото време информацията, получена от блогове, социални
мрежи и от останалите традиционни медии се определя като най-малко надеждна. На
база на това може да се посочи, че е налице неизползван потенциал от страна на
предложителите, който може да се реализира чрез фокусиране на маркетингови усилия
в директна комуникация с потребителите299. На този етап, обаче, както беше
установено, комуникационните им усилия се изразяват основно в поддържане на
профилите в социалните мрежи и чрез блогосферата, а информацията, получена по тези
канали, се отличава с ниска степен на доверие за потребителите (логично обяснението
на този феномен е липсата или ограничените обеми на маркетинговите бюджети, тъй
като използването на тези комуникационни канали изисква нулев или незначителен
финансов ресурс, за сметка на отделеното време от предложителя, както и натрупаните
от него умения и опит за комуникиране).
Не без значение е и фактът, че според оценките на потребителите, общата им
удовлетвореност от предлагането на биопродукти е с рейтинг 3.23 при граници от 1 до
5 (Таблица 3.3.), което означава, че са налице възможности за нейното увеличаване.
Още повече, че близо половината от потребителите на биопродукти отчасти или
напълно са неудовлетворени от предлагането им (Фигура 3.4.). Дезагрегирането на
удовлетвореността от предлагането на отделни показатели, които я формират, и
оценката на различната степен на удовлетвореност по всеки един от тях (Таблица 3.3.)
дават необходимата информация за това в кои направления маркетинговите
инвестиции имат потенциал да постигнат най-значим резултат и в кои – по-малко

Вече беше анализирана връзката между наличието на информация за биопродуктите и потебителския
избор.
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значим, което е предпоставка за намиране на начини за повишаването на
маркетинговата ефективност на инвестициите в биопродукти.
3.2. Основни проблеми при изследване на маркетинговата ефективност на
равнище стопански субект
От всички включени в извадката на отзовалите се предложители (128 единици)
63 са заявили, че към момента на изследването осъществяват или са осъществявали
някога маркетингови инвестиции. Очевидно е, че изследването на маркетинговата
ефективност на равнище отделна фирма би могло да бъде извършено само на базата на
предоставената информация от респонденти, които са част от тази подизвадка. Тъй като
обемът на необходимата информация е твърде голям и включва няколко отчетни
периода за всеки от предлаганите продукти, не би било възможно такава информация
да бъде събрана от всички 63 единици в подизвадката. С оглед на времевите
ограничения на това изследване е предпочетен подхода тези предложители да бъдат
групирани и такава информация да бъде потърсена от представители на всеки от
получените клъстери, като критерия за подбор е близостта на единицата до клъстерния
център.
Таблица 3.15.
Разпределение на респондентите в отделните клъстери

Клъстер

Брой
единици
от
извадката

К1

14

К2

28

К3

16

Граници
на
годишния
оборот в
лв.
Между
500 000 и
1 000 000
Между
10 000 и
50 000
Под
10 000

Равнище на
значимост

0.000

Брой заети
лица във
фирмата

Брой
собствени
продукти

Промяна в
реализираните
продажби
Нарастват с
по-малко от
10%

От 10 до
50

От 2 до 5

До 10

От 2 до 5

Нарастват с
повече от 10%

До 10

От 2 до 5

Запазват
същия обем

0.000

0.290

0.000

Промяна в
броя точки
на
продажба
Нарастват
с по-малко
от 10%
Нарастват
с по-малко
от 10%
Запазват
същия
обем
0.000

Основа – 58 единици
Тъй като до момента няма данни за извършени предходни изследвания в тази
посока и броят на клъстерите не е известен предварително, удачно би било клъстерният
анализ да бъде осъществен чрез метода на най-отдалечените съседи, като част от
йерархичните методи за анализ300. При определяне броя на клъстерите е използван
методът на агломерационните нива (коефициенти на сливане), в следствие на което
броят им е определен на 3301. Разпределението по клъстери е представено в Таблица
3.15.
Редица изследователи препоръчват използването на този метод като най-удачен при условие, че
клъстерите са различни по големина; виж напр. Everett, B., Landau, S., Leese, M.,Cluster Analysis, 4 th
edition, Arnold-London, 2001, pp. 65-66
301
Решението за броя на клъстерите е взето след извършване на външна валидизация (разглеждани са
равнищата на значимост и стойностите на коефициента Cramer’s V между включените и невключени
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При избора на променливи, на база на които предложителите в извадката да
бъдат групирани в отделни клъстери, са избрани съответстващите на показателите
годишен оборот, брой заети лица във фирмата, брой собствени продукти на пазара,
промяна в реализираните продажби за последните три години и промяна в броя на
точките на продажба на продуктите на предложителя, тъй като е възприето, че именно
те в най-голяма степен определят възможностите за извършване на маркетингови
инвестиции. При пет от предложителите има липсващи отговори, поради което на
процедурата са подложени общо 58 единици.
От данните може да се види, че най-голям брой предложители попадат във
втория клъстер (К2), докато първият и третият са с относително еднаква големина.
Характерно за представителите на К1 е, че въпреки чувствително по-големия годишен
оборот, растежът им се осъществява с по-бавни темпове, отколкото при
представителите на К2. При попадащите в К3 реализираните продажби и броят на
точките на продажби остават непроменени в рамките на изследвания три годишен
период. Както се вижда от таблицата, броят на собствените продукти на пазара не би
следвало да бъде взет под внимание.
На база на предложения в Глава първа подход за определяне на маркетинговата
ефективност на инвестициите в биопродукти е разработена система от показатели, чрез
която да може да се изследват резултатите от направените инвестиции за повече от един
отчетен период (Приложение 5). Инструментът е изпратен на общо осем предложители,
които попадат в най-голяма близост до клъстерните центрове, като разпределението по
клъстери е извършено на квотен признак според броя на единиците във всеки (по двама
представители за К1 и К3 и четирима за К2).
Седем от осемте респонденти заявяват, че не разполагат с данни за стойностите
на и измененията в изследваните показатели по години, които да попълнят в
изпратените таблици. Само един от тях е в състояние да го направи, при това
частично302. Получената от този респондент информация, обаче, не е достатъчна за да
бъдат определени теглата на отделните показатели на равнище фирма, тъй като липсват
данни за точния размер на направените маркетингови инвестиции (както като общ
размер, така и по продукти и канали), чийто размер да бъде съотнесен към получения
резултат в края на всеки отчетен период. Не са посочени данни, чрез които да бъде
определена себестойността на единица продукт по продуктови единици, както и
направените разходи за дистрибуция, персонал по продажбите, стойност на
нереализираните продажби и др. Няма никакви данни, свързани с първоначалните
разходи за създаването на продукта от генериране на идеята до пазарните тестове и за
модификацията на продукти (въпреки че респондентът посочва, че в действителност е
заделен значителен ресурс за тези процеси).
Нещо повече, респондентите не могат да предоставят и исканата информация за
планираното изменение на следените показатели. На база на предоставените данни
биха могли да се изчислят и определят единствено тенденциите на изменение на броя
променливи в процеса на клъстеризация) и проверката на вътрешната хомогенност на клъстерите (чрез
съпоставка на вътрешноклъстерната и общата дисперсия на извадката). С оглед на оптимизаране на
изложението тук ще бъдат представени само главните резултати от извършения анализ, тъй като
основната му задача е подбор на единици, а не описание на клъстерните профили.
302
Според информацията, получена от този респондент, към попълнените в таблиците данни трябва да
се отнасяме резервирано, тъй като маркетинговите разходи не са отнесени коректно нито по пера, нито
по периоди, въпреки че във фирмата от самото начало е внедрена система за управление. В същото време
за повечето от показателите респондентът не разполага с данни нито в абсолютни стойности, нито в
изменение.
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на реализираните продуктови единици, приходи от продажба, точки на продажба и
брой върнати продукти само при един от осемте респондента. Тъй като, обаче, не са
предоставени данни нито за планираните, нито за реално извършените маркетингови
инвестиции, въз основа на това маркетинговата ефективност на инвестициите на
равнище стопански субект не би могла да бъде изследвана в рамките на тази
съвкупност.
Резултатите от този последен етап на проучването дават основание да бъдат
откроени следните по-важни проблеми, констатирани на пазара на биопродукти в
България на равнище отделна фирма:
Към момента на провеждане на изследването, включените в извадката
респонденти не са в състояние да измерват и управляват маркетинговата ефективност
на инвестициите в производството и реализацията на биопродукти. Това е проблем на
мениджърско равнище, който може да бъде решен чрез вземане на решение за
въвеждане на система от показатели за планиране, проследяване, измерване и оценка
на маркетинговата ефективност на тези инвестиции, съобразена с (1) възможностите и
целите на организацията и (2) условията и спецификата на пазара към момента на
извършване на всяка инвестиция.
Липсата на данни за минали периоди по отделни показатели не позволява при
планирането (и/или прогнозирането) на маркетинговата ефективност на инвестициите
(1) да бъдат взети под внимание тенденциите на изменение на всеки от следените
показатели по периоди, чрез което (2) да бъде отчетен конкретния принос на всяка
инвестиция за промяната на наблюдавания резултат в отчетните периоди. Освен на
мениджърско равнище, това е проблем и на функциониране на маркетинговата
информационна система (МИС) на организацията, в която няма заложени процедури,
инструменти и процеси на набиране, обработка, анализ и съхранение на необходимата
информация, на база на която маркетинговата ефективност да бъде прогнозирана и
управлявана303.
Там, където са въведени в експлоатация ЕРП системите304, те осигуряват
информационно по-скоро финансовите, счетоводните или търговските отдели,
отколкото отделите по маркетинг305. Това е структурен за организацията проблем,
решаването на който би могло да подобри както работата на равнище фирма, така и
синергията306 между отделите в рамките на стопанските субекти. Което от своя страна
налага необходимостта от изграждане на органична връзка между или от интегрирането
на използваната ЕРП система в рамките на МИС за целите на управление на
маркетинговата ефективност. Едва след преодоляване и коригиране на посочените
проблеми би било възможно да се пристъпи към изследване, планиране, оценка и
управление на маркетинговата ефективност на инвестициите в биопродукти.

Дори при респонденти, при които съществуват и работят ЕРП-системи и други софтуерни продукти
за управление, не са установени заложени показатели, на база на които ефективността да бъде оценявана
и съответно управлявана.
304
За повече информация виж напр. http://www.erp.bg/information/WhatIsERP.aspx, последен достъп
09.09.2013 г.
305
Макар при част от респондентите от К3 и К2 да няма структурирани маркетингови отдели, системите
за управление осигуряват информационно счетоводните и финансови процеси на организацията, а не
маркетинговите й дейности.
306
Произлиза от древногръцката дума синергия (заедно работещи) – най-общо с термина се означава
взаимоотношение, при което ефектът е различен или по-голям, отколкото сумата на единичните ефекти
от работата на всяка единица, участваща в това взаимоотношение.
303
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3.3. Изводи и препоръки за използване на резултатите от основното проучване
в бъдещи изследвания
Анализът на резултатите от извършеното проучване показва, че съществуват
възможности маркетинговата ефективност на инвестициите да бъде измерена
обективно и управлявана на равнище отделна фирма само ако са спазени следните
няколко по-важни условия:
Показателите, на база на които се определя МЕИ, трябва да бъдат разработени
не единствено от гледна точка на компанията, а от тази на всички заинтересовани
страни – потребители, доставчици и партньори. Само така грешките и неточностите при
планирането на измененията им, дължащи се на субективните преценки, могат да бъдат
избегнати или сведени до възможния минимум. По този начин още при планирането
опасностите от подценяване или надценяване на пазарните възможности могат да бъдат
минимизирани, а маркетинговата ефективност – определяна с по-висока степен на
обективност.
Осигуряването на данните, необходими за планирането, измерването и
управлението на МЕИ, е задача на МИС на компанията, която задача трябва да бъде (1)
съгласувана с конкретните цели, поставяни за всяка маркетингова инвестиция и (2)
интегрирана като самостоятелен процес във вътрешната структура на компанията. В
рамките на този процес връзката между планирането и отчитането на финансов или
друг ресурс за постигане на конкретни маркетингови цели и определянето на приноса
на маркетинговата инвестиция за резултата може да бъде осъществена, при условие, че
отчитането на финансовата, счетоводната и маркетинговата информация се извършва в
рамките на единен процес по управление на МЕИ (Фигура 3.11.).

Фигура 3.11. Информационно осигуряване на управлението на
маркетинговата ефективност на инвестициите
Изграждането на подобна връзка е преди всичко стратегическа и управленска
задача, свързана с преструктуриране и адаптиране на информационните процеси и
потоци към целите на отчитането и управлението на ефективността във фирмата. Тъй
като по същество тя засяга пряко начините на планиране и използване на
маркетинговите ресурси и възможности, най-подходящо би било да се разглежда като
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вътрешноприсъщ процес в рамките на МИС, като респективно всички дейности – от
целеполагането до одитирането да бъдат възприети като част от маркетинговите
функции и задачи.
Предложеният вече процес за определяне на маркетинговата ефективност на
инвестициите (Фигура 2.1.) от чиято философия произтича концептуалния модел за
информационно осигуряване на управлението й (Фигура 3.11.) може да бъде приложен
освен към пазара на биопродукти и към всеки друг пазар, тъй като той е основан на
принципа маркетинговите усилия да бъдат фокусирани върху потребностите и
очакванията на потребителите и съобразявани с тях. Нещо повече – изследването и
разбирането на тези очаквания и потребности дават възможност за намаляване на
субективността на преценките на вземащия решения за инвестиране при планиране и
оценка на резултата от всяка инвестиция. Това е възможно да се осъществи при
правилно формулиране и използване на показателите за оценка, както и след
последващото им коригиране в зависимост от настъпилите като резултат от
инвестицията промени.
Най-подходящ за използване би бил този процес при нововъзникващи или
бързоразвиващи се пазари, където динамиката е най-силна, както и при стопански
субекти, които тепърва навлизат на нови за тях пазари или сегменти и не разполагат
нито с пазарен опит, нито с данни за дейността си от предходни периоди, на базата на
които да формулират точно конкретни показатели за оценка на ефективността и
оптималното изменение спрямо базисния период за всеки от тях.
Тук би следвало да се направи едно много важно уточнение. В Глава първа бяха
разгледани показателите за ефикасност и рентабилност (Таблица 2), с оглед
използването им при оценката на общата маркетингова ефективност на инвестициите.
Разбира се, спрямо възприетата тук гледна точка, те трябва да бъдат включени и
разглеждани при измерването и оценката на МЕИ (Фигура 8) чрез сравняване на
планираните към получените им стойности. При вземането на решения дали една
маркетингова инвестиция да бъде осъществена или не, обаче, е необходимо да се
определи как и в каква степен тя влияе върху финансовите резултати на стопанския
субект. Единствено последващият финансов анализ може да покаже оправдано ли е
(съобразно стратегическите и оперативните цели) тази инвестиция да бъде осъществена
и ако да – на каква цена.
Определянето на маркетинговата ефективност на инвестициите в
производството и реализацията на продуктите е както оперативна, така и стратегическа
задача. Включването й като ключов показател за планиране и оценка на маркетинговите
активности на стопанските субекти е предпоставка както за непрекъснатото
оптимизиране на маркетинговите дейности, така и за подобряване на цялостното
представяне и резултатите на фирмите. Нещо повече – в ситуация на непрекъснато
засилваща се конкуренция на всички равнища и постоянно променящи се потребности
и очаквания на потребителите планирането, измерването, оценката и последващите
коригиращи действия, свързани с маркетинговата ефективност на инвестициите в
производството и реализацията на продукти, могат да се разглеждат като предпоставка
както за подобряване на пазарните позиции, така и за оцеляване, тъй като по своята
същност те формират основно конкурентно предимство на стопанските субекти.
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Заключение
Изследването на маркетинговата ефективност на инвестициите, макар и на
базата на един малък, но динамичен пазар, е в съзвучие със ставащия все по-актуален
процес на фокусиране върху маркетинговата ефективност, който се наблюдава в полето
на маркетинговата теория и практика през последните години307
Възприетата в разработката гледна точка на анализ на МЕИ произтича пряко от
фундаментални и общоприети в маркетинговата теория и практика принципи308, както
и от базови определения в съществуващата в страната нормативна уредба. Във връзка
с това е направен критичен анализ на множество от застъпените гледни точки при
дефинирането на ефективността като категория, давани в различни научни направления
и области. Систематизирани са мненията на редица автори от различни научни и
управленски позиции как да бъдат определяни средствата, обезпечаващи
маркетинговите дейности и програми на стопанските субекти – като разходи или като
инвестиции. Формулирана е авторска позиция във връзка с този въпрос, като са
доразвити разгледаните дефиниции чрез предлагането на класификации на заделяните
за маркетинг финансови ресурси, както и на подсистемата на маркетинговите
инвестиции. В рамките на анализа е предложен обобщаващ критерий за
разграничаването на маркетинговите инвестиции от маркетинговите разходи. На база
на този анализ е дефинирана и конструкцията “маркетингова ефективност на
инвестициите” и е обоснована необходимостта от изследването й.
Разгледани и систематизирани са най-широко застъпените в маркетинговата
теория и практика методи и показатели за определяне и оценка на резултата от
маркетинговата инвестиционна дейност. Предложени са насоки в теоретичен план за
определяне на МЕИ, които предпоставят възможност да бъдат преодолени част от
констатираните в разработката ограничения на анализираните методи и показатели и в
същото време е аргументирана необходимостта този начин на определяне да бъде
приложен в практиката. Отчетено е, че е възможно това да бъде направено, независимо
от ресурсите, с които разполагат стопанските субекти и пазарите, на които работят,
което е белег за възможността за по-широката му употреба. Още повече, че
характеристиките и динамиката на съвременната пазарна среда предполагат
стопанските субекти да използват комплексни варианти за оценката на ефекта от
маркетинговите си активности, а не само единични променливи или показатели.
Във връзка с това е предложен авторски процес за оценяване на маркетинговата
ефективност на инвестициите на концептуално равнище. Проверено е до каква степен
този процес е възприет от предложителите на биопродукти и са откроени отклоненията
от него. Направени са предложения как е възможно процесът да бъде нагоден и
коригиран спрямо моментното състояние на потребителите и евентуалните промени в
пазарната среда.
Предложеният процес за планиране, проследяване, оценка и контрол на
маркетинговата ефективност на инвестициите е фокусиран не толкова върху конкретно
измерване на МЕИ на равнище отделни стопански субекти на пазара на биопродукти в
България към момента на изследването (което на е задача на настоящата разработка), а
върху преодоляването на слабостите, свързани с определянето й като следствие от
През последните години дори започват да се организират световни фестивали, посветени на
маркетинговата ефективност, където си дават среща представители на маркетинговата теория и
практика. Виж напр. http://www.ame.asia/home, последен достъп 23.06.2013 г.
308
Виж напр. Philip Kotler. From Sales Obsession to Marketing Effectiveness, Harvard Business Review
(Nov-Dec 1977), pp. 67-75
307
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субективните преценки на инвестиращите за очаквания ефект. Прилагането на такъв
процес, особено в дългосрочен план, е в състояние да способства за подобряване на
действията, свързани с насочването на инвестиции в създаването, запазването и
поддържането на маркетингови активи на стопанските субекти, както и за
намаляването на загубите на финансови и други ресурси, до които може да доведе
неефективната им употреба не само на пазара на биопродукти, а и на всеки друг пазар.
Предимство на предложения процес е и в това, че използването му не зависи
пряко от наличието и размера на маркетинговия бюджет, който трябва да осигури
ресурс за инвестиране, тъй като чрез него е възможно да се изследват и резултатите, до
които би довела употребата както на финансови, така и на нефинансови ресурси.
Формулирането на конкретни показатели за измерване и планирането на измененията
им е в пряка зависимост от конкретните и действащи към момента на инвестиране
фактори, обуславящи потребителския избор, спецификата на пазара и целевите
сегменти, както и от равнището на удовлетвореност от предлагането към същия този
момент и като такова е задача на следващи изследвания.
Във връзка с предложения процес е изграден и концептуален модел за
информационното осигуряване на процеса за оценка на МЕИ, който може да бъде
интегриран в МИС на стопанските субекти. Предложението е мотивирано от
констатираните в изследването трудности на респондентите да определят, измерват и
проследяват маркетинговата ефективност на инвестициите си в производството и
реализацията на биопродукти, както и да събират и обработват необходимата за това
информация.
С оглед на установената към момента на проучването липса на информация за
прякото определяне на резултата от маркетинговите инвестиции са разработени
изследователски инструменти, които преодоляват това ограничение чрез използването
на алтернативен начин на измерване, базиран на изследване на субективните преценки
на предложителите и потребителите на биопродукти в България за МЕИ, като са
анализирани и разминаванията между тях.
Българският пазар на биопродукти е изключително перспективен обект за
изучаване, тъй като (1) се развива с динамични темпове, (2) социалните ефекти,
свързани с развитието му, рефлектират пряко върху здравето и начина на живот на
потребителите и (3) осигурява алтернатива за развитие на останалите в периферията на
икономическите и урбанистични процеси региони. Към момента на настоящото
изследване този пазар е развит основно на територията на гр. София (като концентрация
на потребители и предложители), затова събраната и анализирана информация за
потребителите в голям областен център може да бъде използвана и при вземане на
стратегически решения за разширяването на пазара чрез навлизане в нови територии и
пазарни сегменти.
Резултатите от осъщественото проучване на пазара на биопродукти в България
потвърждават основната изследователска теза, че съществуват предпоставки за
повишаване на маркетинговата ефективност на инвестициите в биопродукти в
България чрез обвързването на избора на направления за насочване на тези инвестиции
с изследването на потребителските очаквания и удовлетвореност от предлагането.
Установените разминавания между гледните точки на потребители и предложители,
свързани с важността на факторите, определящи избора на биопродукти, също могат да
допринесат за повишаване на маркетинговата ефективност на тези инвестиции.
На база на извършеното изследване са откроени и проблемните области,
свързани с предлагането на биопродукти на българския пазар. Получената като
резултат от направените анализи информация е предпоставка за подобряване на
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предлагането на биопродуктите като цяло и в частност на маркетинговата
инвестиционна дейност на фирмите в областта. Изследваните връзки между отделните
характеристики на потребителите и спецификата на решенията им в рамките на този
пазар могат да се разглеждат като основа за по-доброто му разбиране и да послужат при
проектирането на бъдещи маркетингови кампании и последващата оценка на
резултатите, до които могат да доведат те.
В същото време все още слабо изследвана остава връзката между пазара на
биопродукти и концепцията за устойчивото развитие. През последните години в
маркетинговата теория и практика в процеса на сегментиране и профилиране на
пазарните сегменти се аргументира необходимостта от използването на променливи,
свързани с отношението към принципите на устойчивото потребление309. Тези промени
оказват въздействие и върху изследване на ролята на институциите за формирането на
необходимата инфраструктура за устойчиво потребление310, както и за прилагането на
принципите на устойчиво развитие в съвременния бизнес311. Също така се дебатира
връзката между приложението на принципите на устойчивото развитие в бизнес
практиките и постигането на друга приоритетна зона в целите на ООН - щастието312 и
проявленията на тази връзка в областта на туризма и по-специално в проектирането и
създаването на туристически продукт313. Независимо от това, че вече се дебатират
насоки за установяване на динамиката на поведението на потребителите по основни
дейности, свързани с устойчивото развитие314, изследването на подобни връзки и поспециално рефлексията им върху възприемането на и нагласите към биопродуктите
откриват нови възможности за тяхното позициониране. Във връзка с това,
предложените в монографията идеи за изследване на маркетинговата ефективност на
пазара на биопродукти биха могли да се използват като инструменти за по-доброто
позициониране на участниците на този пазар.
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Приложение 1

Таблица 4.1.
Операционализация на понятията по основни конструкции
№
1.
2.

3.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

Показател

Емпиричен индикатор

Вид скала

Удовлетвореност на потребителите
Удовлетвореност от
Ликертова
продаваните в България
продукти
Разнообразие на
Удовлетвореност от
Ликертова
предлагането
разнообразието в
обичайните точки за
пазаруване
Пазарно проникване
Откриваемост на
Ликертова
продуктите в търговската
мрежа
Налична информация Лесен достъп до търсена
Ликертова
информация за
биопродуктите
--/-Липсваща информация
Ликертова
върху етикетите
Достъп до
Достъп до продуктите в
Ликертова
биопродукти в
специализирани магазини
търговската мрежа
--/-Достъп да продуктите в
Ликертова
неспециализирани
магазини
Обслужване и
Получаване на търсената
Ликертова
компетентност на
информация за
търговския персонал
биопродуктите от
персонала в точките на
продажба
Търговски вид
Налични продукти с
Ликертова
нарушена цялост на
опаковката
Вкус
Честота на разочарование
Ликертова
от вкуса на закупени
биопродукти
Комуникационна
Значение на информацията Ликертова
активност на
за биопродуктите,
предложителите
получена от
предложителите
Възможност за
Присъствие на
Ликертова
диалог с
предложителите в
предложителя
социални мрежи
Цена в търговската
Намерение за увеличаване Ликертова
мрежа
на размера на покупки при
намаляване на цената
Решение за покупка
Мотив за покупка
Избор на възможни
х
причини за покупка на
биопродукти от
предварително
дефинирани с опция за
добавяне на непосочени
причини
Обща
удовлетвореност

Карта

Въпроси
№

В

Б-13_1

В

Б-13_2

В

Б-13_3

В

Б-13_4

В

Б-13_9

В

Б-13_5

В

Б-13_6

В

Б-13_7

В

Б-13_8

В

Б-13_10

В

В-1

В

В-16

В

В-11

В

А-11

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.

Мотив за отказ от
покупка

Избор от предварително
х
В
дефинирани причини с
опция за добавяне на
непосочени причини
Доверие на
Значение на
Ликертова
В
предложителя
информацията, която се
получава от предложителя
Избор на търговска
Търсене на марка, за
Ликертова
В
марка
предложителя на която има
предварителна
информация
Опазване на околната Предпочитания към
Ликертова
В
среда
технологии, използвани
при производството, които
не замърсяват околната
среда
Ангажираност към
Изборът на биопродукт е
Ликертова
В
идеите за усточивото
личен принос към
развитие
опазването на околната
среда
Произход на продукта Предпочитания към
Ликертова
В
произведените в България
продукти пред останалите
Стимулиране на
Чрез покупката на
Ликертова
В
развитието на
биопродукти се
българския пазар
стимулират местните
производители
Отдалеченост
При транспортирането на
Ликертова
В
български биопродукти се
отделят по-малко вредни
емисии
Възприемана важност на направления за инвестиране
Нови продукти
Разработване и пазарна
Рангова
АК
реализация на нови
продукти
Канали за
Поддържане и
Рангова
АК
разпределение
разширяване на
дистрибуционната мрежа
Точки на продажба
Дейности в точки на
Рангова
АК
продажба, в т.ч. и за
стимулиране на праджбите
и на персонала по
продажбите
Добра репутация
Дейности, свързани с
Рангова
АК
поддържането на добра
репутация
Клиенти
Реализиране на клиентски
Рангова
АК
програми за лоялност
Комуникации
Комуникационни
Рангова
АК
активности, насочени към
потребителите
Идеи
Реализиране на дейности,
Рангова
АК
пряко свързани с
опазването на околната
среда
Удовлетвореност от направените инвестиции по направления
Търговски марки
Степен, в която
Рейтингова
АК
направените инвестиции
по това направление са

А-12

В-1
В-2

В-4

В-7

В-5
В-8

В-9

Б-16
Б-16
Б-16

Б-16
Б-16
Б-16
Б-16

Г-24
Г-25

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.

Поддържане на добра
репутация
Развитие на канали за
разпределение
Разработване на нови
продукти
Клиентски програми

оправдали
предварителните
очаквания на
предложителя, последвано
от оценка за влинието на
тази инвестиция върху
фирмените резултати1
- - / --

Рейтингова

АК

- - / --

Рейтингова

АК

- - / --

Рейтингова

АК

- - / --

Рейтингова

АК

Популяризиране на
- - / -Рейтингова
АК
идеи
Очаквания на предложителите за развитие на пазара
Търсене
С какви темпове и в каква
Рейтингова
АК
посока ще се променя
търсенето на биопродукти
на българския пазар
Обем на
В каква посока и дали ще
Рейтингова
АК
произвоството
се промени през
следващите три години
Годишен оборот
--/-Рейтингова
АК
Общи продажби
--/-Рейтингова
АК
Общи приходи
--/-Рейтингова
АК
Разходи за
--/-Рейтингова
АК
производство
Разходи за продажби
--/-Рейтингова
АК
Годишна печалба
--/-Рейтингова
АК
Необходимост от
--/-Рейтингова
АК
кредитиране
Брой нови продукти
--/-Рейтингова
АК
на пазара за период
Точки на продажба
--/-Рейтингова
АК
Брой на партньорите
--/-Рейтингова
АК
Брой на клиентите
--/-Рейтингова
АК
Очаквания, свързани с потребителските решения за покупка
Наличие на
Оценка на степента на
Ликертова
АК
сертификат
важност на посочения
атрибут за потребителя
при вземане на решение за
покупка
Произход на продукта - - / - Ликертова
АК
Достъп до продукта в - - / - Ликертова
АК
търговската мрежа
Цена
--/-Ликертова
АК
Информираност за
--/-Ликертова
АК
предложителя
Опазване на околната - - / - Ликертова
АК
среда

Г-24
Г-25
Г-24
Г-25
Г-24
Г-25
Г-24
Г-25
Г-24
Г-25
А-11

А-12
А-12
А-12
А-12
А-12
А-12
А-12
А-12
А-12
А-12
А-12
А-12
Г-26

Г-26
Г-26
Г-26
Г-26
Г-26

1 Даваните оценки по същия показател са на база на отговорите във втори върпос (за номерата до 33.)

Приложение 2

При изследване на практиките на позициониране на предложителите на хранителни
биопродукти могат да бъдат откроени 13 основни продуктови характеристики, които се
комуникират с потребителите най-често (Таблица 1.). Те се разпределят в рамките на
четири основни семантични гнезда, отговарящи на четири групи търсени ползи от страна
на потребителите.
Таблица 1.
Продуктови характеристики, на база на които предложителите на хранителни биопродукти

Вкусен

Био-

Здравословен

Носещ Щастие

Традиционни
технологии

Eкологичен

Опазване на
Околната среда

Бъдеще

Сертификат

Органичен

Природен

Истински

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Био Свят

1

2

1

2

0

0

0

1

0

1

0

4

0

Био зона

0

0

2

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Троямед

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

0

0

0

Гимел

0

1

2

3

0

1

0

1

0

1

1

1

0

Тера Тангра

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

СлънцеЛуна

3

1

2

2

1

2

0

1

0

0

0

1

0

Хармоника

0

5

2

3

1

2

0

2

1

3

0

1

3

Тронка

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

Origin

0

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

Еврочойс

1

0

1

1

0

1

0

2

0

2

0

2

0

Mettasense

1

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

Вилтрейд

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

------------Показател

Майстор Цветко

Бранд

Качествен

позиционират продуктите си

В Таблица 1. е посочена честотата, с която се срещат продуктовите характеристики,
които предложителите на биопродукти комуникират с потребителите си чрез своя микс от

медийни канали. Изследвани са аналогични по вид и обем текстове, част от
комуникационните канали, които предложителите използват.
Таблица 2.
Продуктови характеристики, на база на които предложителите на не хранителни биопродукти

Здравословен

Природен

Опазване на
Околната среда

Сигурен

Сертификат

Рециклирана
опаковка

Био-

Натурален

Без-

Органичен

2

1

3

2

1

1

1

0

0

1

0

Био Зона

2

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

Органик бг

1

0

0

0

2

0

4

1

1

5

1

0

0

Зоя.бг

1

0

1

1

3

0

3

4

1

1

1

0

0

Natural Energy

0

1

2

3

0

1

0

1

0

1

0

1

1

Cattier

2

0

1

2

2

1

2

0

1

0

2

0

0

Зелено био

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Weleda

2

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Armina

0

0

3

0

1

0

1

0

2

0

0

0

0

My Nature Shop

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

Natalia

1

1

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

Христина

0

2

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

Екомаат

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

Висока цена

Чист

2

------------Показател

Натур Козметика

Бранд

Естествен

позиционират продуктите си

В Таблица 2. е посочена аналогичната честота, с която производителите на
козметични биопродукти (другите продуктови категории в тази група не са представени на
българския пазар) комуникират различните характеристики. Отново най-често срещаните
характеристики са 13 на брой, като е използван същият метод за тяхното установяване,
като и при хранителните биопродукти.

Характеристиките, чрез които предложителите позиционират козметичните
биопродукти, са различни от тези при хранителните (което е напълно естествено), но
отново могат да бъдат групирани в рамките на посочените четири основни семантични
гнезда. Прави впечатление, че честотата на употреба на отделните характеристики почти
напълно съвпада с тази при хранителните биопродукти, а разликите не надхвърлят 1.5%.
Единствената отлика тук е, че само един от предложителите изтъква като отличителна
характеристика на продуктите си високата им цена (в случая това кореспондира пряко с
характеристиките качествен и здравословен по отношение на конвенционалните
козметични продукти).
От съпоставката на данните в двете таблици (Таблица 1. и Таблица 2.) може да се
направи извод, че българските предложители на биопродукти използват сходни стратегии
за позициониране (позициониране спрямо небио- продуктите в продуктовите им
категории, а не спрямо конкурентни биопродукти) и, че са сравнително единодушни при
изтъкването на различните типове продуктови характеристики.

Приложение 3

Блок А
1.

2.

Купували ли сте някога биопродукт?
□ Да

Колко добре знаете какво означава понятието биопродукт?
Знам много добре

3.

□ Не

Мисля, че знам

Не съм сигурен дали
знам

Мисля, че не знам

Изобщо не знам

□ През последната седмица
□ През последния месец
□ През последните 3 месеца
□ През последните 6 месеца

Кое от следните описания найпълно съответства на Вашето
разбиране за биопродукт (моля,
посочете само един отговор):
□ Екологично чист продукт
□ Продукти без консерванти и
оцветители
□ Продукти, отглеждани в домашни
условия
□ Органични продукти
□ Сертифицирани продукти,
означени със знак за биологичен
произход

6.

Какъв вид биопродукт закупихте
последно (моля, посочете само един
отговор)?
□ Хранителен
□ Козметика
□ Билки
□ Друго

7.

Откъде обичайно купувате
биопродукти (възможен е повече от
един отговор)?
□ Специализиран магазин
□ Хипермаркет
□ Квартален магазин
□ Аптеки и дрогерии
□ Сергия на пазара
□ Директно от производител
□ Поръчвам по интернет
□ От друго място

4.

Колко често купувате биопродукти
(моля, посочете само един
отговор)?
□ Няколко пъти в годината
□ Поне веднъж в месеца
□ Купувам редовно
□ Купувам, но инцидентно

5.

Кога за последен път купихте
биопродукт?

8.

В каква степен се доверявате на информацията, която получавате за биопродуктите от
следните източници (моля, посочете един отговор за всеки ред)?
Напълно

Отчасти

Изобщо

Без отговор

Производител
Книги
Социални мрежи
Блогове
Форуми
Изложения
Места на покупка
Приятели и познати
Медии

9.

Интересувате ли се от страната, от която произхождат купуваните от Вас биопродукти?
□ Да, интересувам се
□ Обикновено не обръщам внимание
□ Не, не се интересувам

□ Издържат по-дълго време след
покупката
□ Прозиводството им не замърсява
околната среда
□ По този начин искам да
стимулирам производителите на
биопродукти
□ Заради хуманното отношение към
животните
□ Защото е модерно
□ Друго, моля, посочете:
.................................................................
................................................................

10. Как различавате биопродуктите от
останалите по време на пазаруване
(възможен е повече от един
отговор)?
□ Обикновено търся знака за
биологичен произход на етикета
□ Щом са на специализиран щанд или
в специализиран магазин, значи са
биологични
□ Търся думата органичен, естествен
или натурален върху етикета
□ Гледам дали съдържа думата Био
□ Гледам дали съдържа думата Еко
□ Чета внимателно етикета, за да
разбера дали продуктът е
сертифициран
□ Питам персонала в магазина
□ Друго, моля, посочете:
.................................................................
................................................................

12. Каква е основната причина, поради
която бихте спрели да купувате
биопродукти (възможен е повече от
един отговор)?
□ Ако станат прекалено скъпи
□ Ако има много фалшификати
□ Ако ги намирам трудно
□ Ако престанат да бъдат модерни
□ Ако всички започнат да ги купуват
□ Друго, моля, посочете:
.................................................................
.................................................................

11. Защо купувате биологични храни
(възможен е повече от един
отговор)?
□ Те са по-здравословни от другите
□ Имат по-добър вкус

Блок Б
13. Моля, отбележете до каква степен сте съгласни със следните твърдения, като 1 е напълно
съгласен, а 5 е напълно несъгласен (3 е неутрална позиция).
Удовлетворен съм от продаваните в България биопродукти.
Удовлетворен съм от разнообразието на биопродукти в магазините, от които обичайно
пазарувам.
3. Откривам лесно в търговската мрежа биопродуктите, които търся.
4. Лесно откривам търсената от мен информация за биопродуктите.
5. В специализираните магазини за биопродукти откривам лесно търсения от мен биопродукт.
6. В неспециализиран магазин лесно откривам търсения от мен биопродукт.
7. Успявам лесно да получа необходимата информация за биопродуктите от персонала в
магазина.
8. Откривам биопродукти с нарушена цялост на опаковката.
9. Откривам биопродукти с лош външен вид.
10. Откривам биопродукти с липсваща информация върху етикетите.
11. Случва се закупеният от мен продукт да ме разочарова с вкуса си.
1.
2.

Блок В

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

14. Моля, отбележете до каква степен сте съгласни със следните твърдения, като 1 е напълно
съгласен, а 5 е напълно несъгласен (3 е неутрална позиция).
За мен е изключително важно да имам повече информацията за производителите на
биопродуктите, които купувам.
В търговската мрежа търся само онези марки биопродукти, за производителите на които
вече съм получил информация.
Информацията върху етикета на биопродукта ми е напълно достатъчна, за да направя своя
избор.
За мен е много важно опаковката на биопродуктите да е произведена по начин, който
замърсява в най-малка степен околната среда.
Когато имам избор, винаги предпочитам биопродуктите, произведени в България.
Произведените в България биопродукти са с по-високо качество от другите биопродукти,
които се срещат в търговската мрежа у нас.
Купувам биопродукти, за да дам своя принос в опазването на околната среда.
Избирам български биопродукти, защото така стимулирам местните производители.
Избирам български биопродукти, защото при транспортирането им се отделят по-малко
вредни емисии в околната среда.
Склонен съм да платя по-висока цена за български биопродукт при относително еднакво
качество и количество с биопродукт от същия вид, който не е произведен в България.
Бих купувал повече биопродукти, ако цените им се изравнят или станат близки до тези на
небиопродуктите.
Бих купувал повече биопродукти, ако ги откривам по-лесно в търговската мрежа.
Разнообразието от биопродукти в магазините, от които пазарувам, не е достатъчно.
Рядко откривам в търговската мрежа биопродукти от вида, който търся.
Предпочитам да купувам биопродукти по интернет.
Отдавам голямо значение на присъствието на производителите на биопродукти в
социалните мрежи.
Доверявам се повече на информацията за биопродуктите, която получавам от приятели и
познати, отколкото на тази, която откривам в медиите .
Блок Г
15. Когато чуете биопродукт, за коя марка се сещате първо:
......................................................................................................................................
16. Моля, посочете следващите три търговски марки на биопродукти, които си спомняте:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
17. Кои видове биопродукти на марката Хармоника се е случвало да купувате?
Продукт
Кисело мляко
Кисело мляко с ванилия
Прясно мляко
Сметана
Айран
Кашкавал
Сирене
Яйца
Мед
Боза

Независимо кога
сте купували

Тази година сте
купували

Купували сте през
последните 2 – 3
месеца

Не сте купували
никога

Блок Д
18. Вашия пол е:
□ Мъж
□ Жена

21. Вашата възраст е: ..........................

19. Брой деца под 18 години във
Вашето домакинство:
□1
□2
□ 3 и повече
□ Без деца

22. Какъв е приблизителният месечен
доход на Вашето домакинство:
□ До 250 лв.
□ От 251 до 500 лв.
□ От 501 до 1000 лв.
□ От 1001 до 1500 лв.
□ От 1501 до 2000 лв.
□ Над 2000 лв.

20. Вие сте:
□ Студент
□ Работник
□ Служител
□ Управляващ собствен бизнес
□ Самонаето лице
□ Рентиер
□ Безработен
□ Пенсионер

23. Вашето образование е:
□ Основно
□ Средно
□ Средно специално
□ Бакалавър
□ Магистър
□ Доктор

Попълнил

Дата

Час

Място

Приложение 4

Здравейте,
Основна цел на това изследване е да определи в кои направления
инвестициите в маркетинг на биопродукти са с по-висока степен на
ефективност от останалите. Вашите отговори са от изключително
значение за получаване на актуални резултати.
При желание от Ваша страна съм готов да Ви изпратя пълния
вариант на проучването или резюме с анализ на основните резултати
от него. Ако имате някакви допълнителни въпроси или препоръки,
свързани с изследваната тема, моля непременно да ги споделите с мен.
Благодаря Ви предварително за отделеното време.

Section A: Блок А
Общи въпроси

A1.

Кога започнахте да произвеждате (предлагате) биопродукти?
Моля, посочете само един отговор

През последната една година
През последните три години
През последните пет години
По-рано

A2.

В какви граници бихте поставили годишния си оборот за
последната година?
Под 10 000 лв.
Между 10 000 и 50 000 лв.
Между 50 0001 и 100 000 лв.
Между 100 001 и 500 000 лв.
Между 500 001 и 1 000 000 лв.
Над 1 000 000 лв

A3.

Колко души работят във Вашата фирма?
До 10
Между 11 и 50
Над 50

A4.

Колко продуктови единици със собствена марка предлагате в
момента на пазара?
Само един продукт
От два до пет продукта
От шест до девет продукта
Над десет продукта

A5.

На кой пазар предлагате произвежданите от Вас
биопродукти?
Може да посочите повече от един отговор

На българския пазар
На пазара на ЕС
На пазари извън ЕС

A6.

С какви доставчици на суровини предпочитате да работите
приоритетно?
Само с български
Само с чужди
С български и чужди
Нямам предпочитания

A7.

На каква територия предлагате произвежданите от Вас
биопродукти?
Само на мястото, където ги произвеждам
Само в столицата
В столицата и в големите български градове
В цялата страна
Само извън България
Навсякъде

A8.

В какви търговски обекти се предлагат в момента
произвежданите от Вас биопродукти?
Възможен е повече от един отговор

В хипермаркетите
В специализирани магазини
В квартални магазини
На сергия на пазара
В собствен магазин
Чрез електронен магазин
Друго

Друго

A9.

Как бихте определили промяната в реализираните от Вас
биопродукти на българския пазар за последните 3 години?
Нарастват с повече от 10%
Нарастват с по-малко от 10%
Запазват същия обем
Намаляват с по-малко от 10%
Намаляват с повече от 10%

A10.

Как, според Вас, се променя броят на точките на продажба на
Вашите биопродукти през последните три години?
Нарастват с повече от 10% всяка година
Нарастват с по-малко от 10% всяка следваща година
Запазва се същият брой
Намаляват с по-малко от 10% всяка следваща година
Намаляват с повече от 10% всяка следваща година

A11.

Как, според Вашите очаквания, ще се развие търсенето на
биопродукти в България през следващите три години?
Ще нараства с бързи темпове
Ще се увеличава бавно
Ще остане непроменено
Ще намалява бавно
Ще намалява с бързи темпове

A12.

Моля, изразете очакванията си за развитието на Вашата
фирма през следващите три години по следните показатели:
Моля, посочете по един отговор на всеки ред
Ще се
увеличи

Ще се
запази

Ще
намалее

Не мога да
преценя

Обем на производството
Годишен оборот
Общи продажби
Общи приходи
Разходи за производство
Разходи за продажби
Годишна печалба
Нужда от кредитиране
Брой собствени продукти
Точки на продажба
Брой на партньорите
Брой на клиентите

Section B: Блок Б

Маркетингови разходи и инвестиции

B1.

Отделяте ли финансови средства за маркетингови дейности?
Да
Не

B2.

Как определяте средствата, които влагате в маркетингови
дейности във Вашата фирма?
Като разходи
Като инвестиции
И като разходи, и като инвестиции, в зависимост от това в какво ги влагаме
По друг начин, моля, посочете:

B3.

Как във Вашата фирма определяте размера на средствата,
които изразходвате за маркетингови дейности?
Като процент от оборота за предходната година
Като процент от печалбата за предходната година
Като процент от планирания оборот за текущата година
Като процент от планираната печалба за текущата година
Като фиксирана сума, която искаме да вложим в маркетинг
Като фиксирана сума, която можем да си позволим да отделим
Според заложените цели
По друг начин, моля, посочете:

B4.

Моля, подредете според степента на важност направленията,
в които обичайно влагате средства, като започнете с 1 от
най-важното:
Разработване на нови продукти
Поддържане и разширяване на дистрибуционната мрежа
Поддържане на добра репутация
Клиентски програми за лоялност
Дейности в точките на продажба
Поддържане на взаимоотношения с партньори
Стимулиране на персонала по продажбите
Комуникации с потребителите
Опазване на околната среда

Section C: Блок В

Ефективност на маркетинговите инвестиции

C1.

Измервате ли резултата от вложените в маркетниг средства?
Измервам

Опитвал съм
да измеря,
но без успех

Не
измервам

В разработване на нови продукти
В канали за реализация
В добра репутация и имидж
В клиентски програми
В дейности в точките на продажба
В поддържане на взаимоотношенията с партньори
В стимулиране на персонала по продажбите
В комуникации
В дейности, свързани с опазването на околната среда
В лансирането на идеи

C2.

Как обичайно измервате резултата, получен в следствие на
вложените в маркетингови дейности средства?
Възможен е повече от един отговор

Като отчитам изменението в обема на продажбите
Като отчитам промяната в броя на клиентите
Като отчитам промяната в обичайния за периода оборот
Като следя за промяна в броя на точките на продажба
Като следя за изменение в предварително определени конкретни показатели
Друго

Друго

C3.

Каква, според Вас, е важността на следните показатели за
ефективност на маркетниговите инвестиции?
Моля, посочете по един отговор на всеки ред. Показатели, които не измервате, оставете без отговор.
Изключите
лно важен

По-скоро
важен

Нито
важен, нито По-скоро
маловажен маловажен

Без
значение

Пазарен дял
Относителен пазарен дял
Пласментен обем
mROI
Икономическа добавена стойност
Доживотна стойност на клиента
Репутация на фирмата
Имидж на бранда
Нови продукти на пазара

C4.

Посочете каква според Вас е важността на следните
показатели за ефективност на инвестициите в увеличаване на
продажбите:
Моля, посочете по един отговор на всеки ред. Показатели, които не измервате, оставете без отговор.
Изключите
лно важен

Средни приходи от продажби
Среден разход за продажба
Средна печалба от продажба
Брой продажби на клиент
Брой продажби за период

По-скоро
важен

Нито
важен/нито По-скоро
маловажен маловажен

Не е от
значение

C5.

Моля, посочете каква според Вас е важността на следните
показатели за ефективност на инвестициите в дистрибуция:
Показатели, които не измервате, оставете без отговор.Моля, посочете по един отговор на всеки ред.
Изключите
лно важен

По-скоро
важен

Нито
важен, нито По-скоро
маловажен маловажен

Не е от
значение

Брой продуктови категории на канал
Брой клиенти на канал
Брой точки на продажба
Брой точки на продажба на територия
Брой клиенти на обект
Брой рекламации на обект
Брой рекламации за период
Стойност на нереализирани продажби на обект
Средна обръщаемост на стокови запаси
Брой продажби на м2
Брой продукти на м2

C6.

Моля, определете важността на следните показатели за
ефективност на инвестициите в клиенти за Вашата фирма:
Моля, посочете по един отговор на всеки ред. Показатели, които не измервате, оставете без отговор.
Изключите
лно важен

Осведоменост на клиентите
Степен на удовлетвореност
Брой контакти с потенциални клиенти
% положителни отговори след контакт
Брой положителни отговори
Брой контакти след организирано събитие
% задържани клиенти
% загубени клиенти
% клиенти, дошли след препоръка

По-скоро
важен

Нито
важен/Нито По-скоро
маловажен маловажен

Не е от
значение

C7.

Моля, посочете каква е важността за Вашата фирма на
следните показатели за ефективност на маркетинговите
инвестиции в комуникации:
Моля, посочете по един ред на всеки отговор. Показатели, които не измервате, оставете без отговор.
Изключите
лно важен

Брой посетители на сайт
Брой емисии на посетител
Средно време на посетител на сайт
Брой посетители, открили сайта по ключови думи
Брой харесвания на страницата във ФБ
Брой последователи в Туитър
Брой коментари в блога
Брой следящи блога
Брой абонати за RSS

По-скоро
важен

Нито важен/
По-скоро
Нито
маловажен маловажен

Не е от
значение

C8.

Моля, посочете кои от следните показатели и в каква степен
измервате във Вашата фирма:
Измервам
е винаги

Пазарен дял
Пласментен обем
mROI
Икономическа добавена стойност
Доживотна стойност на клиента
Репутация на фирмата
Имидж на бранда
Средни приходи от продажби
Среден разход за продажба
Брой продажби на клиент
Брой точки на продажби
Брой рекламации за период
Степен на удовлетвореност на клиентите
% задържани клиенти
% клиенти, дошли след препоръка
New answer option
Брой посетители на сайт
Брой посетители, открили сайта по ключови думи
Брой харесвания на страницата във Фейсбук
Брой следящи блога

Измерваме
само при
определени
случаи

Никога не
измерваме

Section D: Блок Г

Удовлетвореност от маркетинговите инвестиции

D1.

Моля, определете степента, в която направените от Вас
инвестиции в отделните направления, са оправдали
предварителните Ви очаквания.
Моля, посочете по един отговор за всеки ред. В направления, в които не сте инвестирали, не посочвайте нищо.
Напълно
Частично
удовлетвор удовлетвор
ен
ен

Нито
удовлетворен/
Нито
неудовлетворен

Частично
Напълно
неудовлетв неудовлетв
орен
орен

В търговскси марки
В репутация
В дистрибуция
В нови продукти
В клиенти
В популяризиране на идеи

D2.

Моля, оценете по скала от 1 до 5 важността на
маркетинговите инвестиции върху резултатите на фирмата
Ви в следните направления, като с 1 означите най-слабо
влияние а с 5 - най-силно
Моля, за всеки ред посочете по един отговор. В направления, в които не сте инвестирали, не посочвайте нищо.

1

В търговски марки
В репутация
В дистрибуция
В нови продукти
В клиенти
В популяризиране на идеи

2

3

4

5

D3.

Моля, изразете степента си на съгласие със следните
твърдения:
Моля, посочете по един отговор на всеки ред. Там, където не можете да прецените, не посочвайте нищо
Напълно
съгласен

По-скоро
съгласен

Нито съгласен/
Нито
несъгласен

По-скоро Напълно
несъгласен несъгласен

За потребителите е най-важно продуктите да имат
сертификат
Биопродуктите се купуват, защото са здравословни
Биопродуктите се купуват, защото са модерни
Хората са склонни да платят повече за български
биопродукт, отколкото за небългарски
От изключителна важност е лесното откриване на
биопродукти в търговската мрежа
Българските потребители са склонни да платят по-висока
цена за биопродукт в сравнение с тази за конвенционален

Информацията за дейността на фирмата ни е ключова
за увеличаване на продажбите
Потребителите избират този биопродукт, за
производителя на който имат повече информация
Дейностите на фирмата ни, свързани с опазването на
околната среда, са изключително важни за клиентите ни

D4.

Вашата позиция във фирмата е:

D5.

От колко години работите в тази фирма?

Благодаря Ви много, за отделеното време.
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Приложение 5

Но

Показател

2010 година
1 Брой продадени единици от продукта
2 Приходи от продукта (лв)
3 Себестойност на единица продукт (лв)
3,1 Продажна цена на продукта (лв)
4 Брой точки на продажба на продукта
4,1
в т.ч. Вериги*
4,1
в т.ч. Самостоятелни магазини
5 Брой рекламации на продукта
6 Брой върнати продукти с изтекъл срок
7 Разходи за дистрибуция на продукта (лв)
8 Разходи за персонал по продажби (лв)
9 Стойност на нереализирани продажби (лв)
10 Разходи за модификация на продукта*** (лв)
11 Разходи за промоции на продукта (лв)
11,1
в т.ч. за организиране на събития (лв)
11,2
в т.ч. за участия в изложения (лв)
11,3
в т.ч. за кампании в интернет (лв)
13
Първоначални разходи за създаване**
2011 година
1 Брой продадени единици от продукта
2 Приходи от продукта (лв)
3 Себестойност на единцица продукт (лв)
3,1 Продажна цена на продукта (лв)
4 Брой точки на продажба на продукта
4,1
в т.ч. Вериги*
4,1
в т.ч. Самостоятелни магазини
5 Брой рекламации на продукта
6 Брой върнати продукти с изтекъл срок
7 Разходи за дистрибуция на продукта (лв)
8 Разходи за персонал по продажби (лв)
9 Стойност на нереализирани продажби (лв)
10 Разходи за модификация на продукта*** (лв)
11 Разходи за промоции на продукта (лв)
11,1
в т.ч. за организиране на събития (лв)
11,2
в т.ч. за участия в изложения (лв)
11,3
в т.ч. за кампании в интернет (лв)
2012 година
1 Брой продадени единици от продукта
2 Приходи от продукта (лв)
3 Себестойност на единица продукт (лв)
3,1 Продажна цена на продукта (лв)
4 Брой точки на продажба на продукта
4,1
в т.ч. Вериги*
4,1
в т.ч. Самостоятелни магазини
5 Брой рекламации на продукта
6 Брой върнати продукти с изтекъл срок
7 Разходи за дистрибуция на продукта (лв)
8 Разходи за персонал по продажби (лв)
9 Стойност на нереализирани продажби (лв)
10 Разходи за модификация на продукта*** (лв)
11 Разходи за промоции на продукта (лв)
11,1
в т.ч. за организиране на събития (лв)
11,2
в т.ч. за участия в изложения (лв)
11,3
в т.ч. за кампании в интернет (лв)

Продукт: Кисело мляко 3,6%
1

2

3

4

5

6

38250
53300

37484
52149

41188
57447

33773
47005

34586
48098

1,46
170
95
75

1,46
170
95
75

1,46
170
95
75

1,46
172
95
77

533

410

578

0
0
0
0

0
0
0
0

27
27
0
0

х

х

х

Месец

7

8

9

10

11

12

32328
46667

27362
40451

28489
42094

28729
42481

28572
42203

31009
45753

29021
42783

1,46
174
95
79

1,46
173
95
78

1,46
152
72
80

1,46
147
70
77

1,46
144
68
76

1,46
147
71
76

1,46
167
76
91

1,46
178
96
82

583

491

619

529

607

493

422

333

487

207
207
0
0

0
0
0
0

140
0
140
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

х

х

х

х

х

х

х

х

Общо
390791
560431
0
17,52
1794
928
866
0
6085
0
0
0
0
374
234
140
0

31356
46372

29047
42877

32257
50427

27089
42719

28470
44931

25234
39862

21956
34621

21565
34097

20603
32583

21215
33511

21444
33870

21192
33490

1,46
173
95
78

1,46
181
99
82

1,56
186
97
89

1,56
191
105
86

1,56
190
105
85

1,56
195
105
90

1,56
182
108
74

1,56
179
109
70

1,56
178
109
69

1,56
182
108
74

1,56
177
109
68

1,56
176
109
67

961

475

588

644

1098

1001

1286

636

533

926

847

803

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

46,8
46,8
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1195
1195
0
0

20947
33081

21838
34420

21831
34439

23557
36967

22512
35502

19134
30183

20151
31700

19186
30133

18328
28713

22268
34705

20258
31728

19442
30428

1,56
175
107
68

1,56
183
109
74

1,56
192
112
80

1,56
200
112
88

1,56
213
114
99

1,56
212
114
98

1,56
219
117
102

1,56
215
117
98

1,56
229
119
110

1,56
237
127
110

1,56
236
127
109

1,56
229
126
103

675

255

679

515

659

646

858

814

353

696

429

500

117
117
0
0

250
150
100
0

63
63
0
0

120
120
0
0

30
30
0
0

113
0
113
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

49
49
0
0

0
0
0
0

*посочва се общият брой на магазините от всички вериги
**посочва се сумата, описваща всички разходи, направени за създване на продукта, вкл. и тестовите продажби, до началото на продажбата му в търговската мрежа
*** включително разходите за промяна на опаковката, етикета, името, цената
Там, където няма данни за съответния месец, се поставя знак (х), а там, където не са направени разходи, продажби, и т.н. се посочва (0)

301428
469360
0
18,52
2190
1258
932
0
9798
0
0
0
0
1241,8
1241,8
0
0
249452
391999
0
18,72
2540
1401
1139
0
7079
0
0
0
0
742
529
213
0

Продукт: Био боза 500 мл.
Показател
Но

Месец
1

2011 година
x
1 Брой продадени единици от продукта
2 Приходи от продукта (лв)
x
3 Себестойност на единцица продукт (лв)
3,1 Продажна цена на продукта (лв)
x
4 Брой точки на продажба на продукта
x
4,1
в т.ч. Вериги*
4,1
в т.ч. Самостоятелни магазини x
5 Брой рекламации на продукта
6 Брой върнати продукти с изтекъл срок
x
7 Разходи за дистрибуция на продукта (лв)
8 Разходи за персонал по продажби (лв)
9 Стойност на нереализирани продажби (лв)
10 Разходи за модификация на продукта*** (лв)
x
11 Разходи за промоции на продукта (лв)
11,1
в т.ч. за организиране на събития (лв) x
в т.ч. за участия в изложения (лв) x
11,2
11,3
в т.ч. за кампании в интернет (лв) x
12
Първоначални разходи за създаване**
2012 година
1 Брой продадени единици от продукта
2 Приходи от продукта (лв)
3 Себестойност на единцица продукт (лв)
3,1 Продажна цена на продукта (лв)
4 Брой точки на продажба на продукта
4,1
в т.ч. Вериги*
4,1
в т.ч. Самостоятелни магазини
5 Брой рекламации на продукта
6 Брой върнати продукти с изтекъл срок
7 Разходи за дистрибуция на продукта (лв)
8 Разходи за персонал по продажби (лв)
9 Стойност на нереализирани продажби (лв)
10 Разходи за модификация на продукта*** (лв)
11 Разходи за промоции на продукта (лв)
11,1
в т.ч. за организиране на събития (лв)
в т.ч. за участия в изложения (лв)
11,2
11,3
в т.ч. за кампании в интернет (лв)
2013 година
1 Брой продадени единици от продукта
2 Приходи от продукта (лв)
3 Себестойност на единцица продукт (лв)
3,1 Продажна цена на продукта (лв)
4 Брой точки на продажба на продукта
в т.ч. Вериги*
4,1
4,1
в т.ч. Самостоятелни магазини
5 Брой рекламации на продукта
6 Брой върнати продукти с изтекъл срок
7 Разходи за дистрибуция на продукта (лв)
8 Разходи за персонал по продажби (лв)
9 Стойност на нереализирани продажби (лв)
10 Разходи за модификация на продукта*** (лв)
11 Разходи за промоции на продукта (лв)
11,1
в т.ч. за организиране на събития (лв)
11,2
в т.ч. за участия в изложения (лв)
в т.ч. за кампании в интернет (лв)
11,3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Общо

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

800
843

5072
5330

6626
6971

7762
8234

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

1,06
94

1,06
65

x

x

x

x

x

x

x

94

65

1,06
82
14
68

1,06
105
31
74

x

x

x

x

x

x

x

0

40

84

298

x
x
x
x
х

x
x
x
x
х

x
x
x
x
х

x
x
x
x
х

x
x
x
x
х

x
x
x
x
х

x
x
x
x
х

0
0
0
0

180
180
0
0

260
160
100

0
0
0

х

х

х

х

8487
9023

8959
9536

10855
11548

8535
9067

9878
10495

10327
10954

10733
11424

13589
14582

14284
15282

18143
19416

18440
19577

15181
16292

1,06
103
32
71

1,06
115
44
71

1,06
142
54
88

1,06
146
54
92

1,06
158
55
103

1,06
174
68
106

1,06
174
68
106

1,06
180
83
97

1,06
210
94
116

1,06
216
95
121

1,06
225
95
130

1,06
221
94
127

272

242

527

994

314

643

769

493

365

519

770

762

0
0
0
0

76
0
76
0

42
42
0
0

46
46
0
0

120
120
0
0

214
100
114
0

0
0
0
0

71
71
0
0

32
32
0
0

30
30
0
0

51
51
0
0

31
31
0
0

18525
19880

17714
19057

18948
20374

20462
22020

11260
13106

1,06
237
103
134

1,06
225
102
123

1,06
237
112
125

1,06
246
119
127

1,12
236
117
119

712

655

571

714

478

0
0
0
0

25
0
25
0

0
0
0
0

0
0
0
0

50
0
50
0

*посочва се общият брой на магазините от всички вериги
**посочва се сумата, описваща всички разходи, направени за съдване на продукта, вкл. и тестовите продажди, до началото на продажбата му в търговската мрежа
*** включително разходите за промяна на опаковката, етикета, името, цената
Там, където няма данни за съответния месец, се поставя знах (х), а там, където не са направени разходи, продажби, и т.н. се посочва (0)

20260
21378
0
4,24
346
45
301
0
422
0
0
0
0
440
340
100
0

147411
157196
0
12,72
2064
836
1228
0
6670
0
0
0
0
713
523
190
0
86909
94437
0
5,36
1181
553
628
0
3130
0
0
0
0
75
0
75
0

