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ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ И МРЕЖОВ МАРКЕТИНГ:
ДИНАМИКА, СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ

В ГЛОБАЛЕН АСПЕКТ1

Гл. ас. д-р Валентина Макни

Изясняване на понятийния апарат

Като метод за достигане до потребителите, съвременните директни про-
дажби са част от по-големия сектор на търговията на дребно, по-конкретно от
нейното направление извънмагазинна търговия (non-store retailing). Същността
им се състои в обяснения и демонстрации на продукти или услуги с помощта на
лични комуникации с потребителите, най-често в дома или офиса на клиента.2

Те са една от най-старите форми на пласментна политика, които възникват много
преди другите методи на продажба, но и до днес запазват особеното си значе-
ние.3 Водят началото си от САЩ в края на XIX в. с първите компании в тази
сфера – Avon и Singer. Осъществяват се в две основни форми – традиционна
продажба чрез дистрибутори на едно ниво (single-level) и директни продажби в
мрежа на няколко нива (multi-level).4 От 1950 година започват да се усъвършен-
стват и постепенно класическите директни продажби остават на по-заден план,
отстъпвайки все повече място на иновативната им форма – мрежов маркетинг
(мултилевъл маркетинг, МЛМ). Той е особено актуален в контекста на инфор-
мационното общество, при което създаването на продукти и услуги и добавяне-
то на стойност се осъществява чрез социални мрежи в глобален мащаб.

От гледна точка на икономическата наука, мрежовият маркетинг е кон-
цепция, подвластна на мрежовата икономика, при която, според Kotler & Achrol,
„йерархичните организации на XXI в. се разпадат в многообразия от мрежови
структури, в това число вътрешни мрежи, вертикални мрежи, междупазарни
мрежи и мрежи на възможности.”5 В подобна динамична и информационно бо-
1 Материалът е част от изследване по Договор за научно-приложни изследвания с ИУ-Варна, НП

73/2012 „Мрежовият маркетинг – непознатата реалност”
2 Кинг, Ч. Мрежов маркетинг – развитие и същност, в: Эйкен, Дж., Р. Кук. Лучшие из лучших

сетегого маркетинга: Выводим бизнес на новый уровень, JVA International, 2002, с. 21.
3 Благоев, В. Маркетинг. 2-ро издание, International University, С., 2003, с. 337.
4 Бъргстрьом, Фр. Ролята на търговията и възможностите на директните продажби. В: Директни-

те продажби - една възможност във времето, под ред. на Еверт Гумесон и Ева-Корин Улсон, ГЕД
ООД, С., 2007, с. 47.

5 Achrol, R. and Philip Kotler. Marketing in the Network Economy: // Journal of Marketing, Vol. 63
Fundamental Issues and Directions for Marketing, 1999, 146-163.
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гата среда, радикалната намеса на маркетинга по принцип е преходът му от
агент на продавача към агент на купувача, от маркетиране на продукти и услу-
ги към консултиране на клиенти и управление на потребителските им активи. В
този смисъл мрежовият маркетинг се явява оптимално свързващо звено меж-
ду организация и потребители „с широк социален призив, чрез необикновена
комбинация от организационни практики и управленски стратегии”.6

Все още не съществува общоприета дефиниция за МЛМ. Американската
маркетингова асоциация го определя като стратегия и продажбен подход на
компаниите за директни продажби, които използват независими агенти (дистри-
бутори), структурирани на много нива да продават техните стоки/услуги на други
агенти или на крайни потребители.7

Основната разлика между класическите директни продажби и мултилевъл
продажбите се състои в разширените възможности за дистрибуторите (директните
представители) при втория вид – освен да осъществяват лични продажби на крайни
потребители, те могат да изграждат и своя бизнесорганизация с екип (мрежа). По
този начин печелят не само от маржа на своите клиентски продажби, но и допълни-
телни доходи от продажбите на хората, които са привлекли, мотивирали и обучили.8

Според Американската данъчна служба (IRS), директните продажби, и
по-конкретно мрежовият маркетинг, предлагат важни предимства, от една страна,
за хора, търсещи възможност за доходи и изграждане на собствен бизнес, от
друга страна, за потребители, които предпочитат алтернатива на магазините и
shopping-центровете, от трета страна, за пазара на потребителски стоки.9 IRS
ги представя като заместител и допълнение на традиционната заетост за хора,
които търсят гъвкава възможност за доходи, за да увеличат семейния бюджет,
както и за хора, които не са в състояние да упражняват пълна заетост. Тази
особеност на МЛМ, под формата на гъвкав труд, е в унисон с една от характер-
ните тенденции на мрежовата икономика – трансформация на трудовата зае-
тост и индивидуализация на труда.10

В изследването са представени обобщени данни за директните продажби,
включващи традиционни форми за осъществяване и мрежов маркетинг, като
последният заема преобладаващия дял в индустрията.11 През 2011 г. над 50%
от всички компании за директни продажби и 95% от тези в САЩ прилагат мре-
жов (мултилевъл) подход.12

6 Biggart, N. Charismatic Capitalism: Direct Selling Organizations in America, The University of Chicago
Press, 1989, p. 2.

7 American Marketing Association. https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=M
8 The European Direct Selling Assotiation, What is direct selling?
9 Internal Revenue Service, Retail Industry ATG – Chapter 3: Examination Techniques for Specific

Industries (Direct Sellers).
1 0 Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network

Society, Second edition with a new preface, Wiley-Blackwell, 2010, p. 282.
1 1 В специализираната литература директните продажби и мрежовият маркетинг се определят като

индустрия (Пилзър, 2010; Internal Revenue Service); професия (King, 2000), бизнесмодел (Poe,
2008, Wall Street Journal), канал за дистрибуция (Световната асоциация за директни продажби).

1 2 WFDSA, Global Report on Sales Methods and Compensation Plans – 2011, Published 6-2-2012.
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Глобални директни продажби по страни и региони13

В продължение на десетилетия Северна Америка се развива като най-
големия регионален пазар за директни продажби и мрежов маркетинг. От 1990
г. бизнес моделът все по-активно навлиза на азиатските пазари, при което Ази-
атско-Тихоокеанският регион (Азия – Пасифик) заема водеща позиция. През
2012 г. той представлява 44% от глобалния пазар за директни продажби, след-
ван от Америка (Северна и Южна – 39%), Европа (16%), Африка и Близкия
Изток (1%) (фиг. 1)

Източник: WFDSA, Global Sales and Direct Selling Community – 2012.

Фиг. 1. Регионални пазари за директни продажби през 2012 г.

В национален аспект, десетте водещи страни с най-висок относителен дял
на директни продажби през 2012 г. заемат общо 76% от световния пазар. САЩ
е най-големият пазар с дял от 19%, следван от Япония (14%), Китай (12%),
Бразилия (9%), Корея (8%), Мексико (4%), Франция (3%), Малайзия (3%), Ру-
сия (3%), Германия (2%) (фиг. 2). За разлика от предходни години, през 2012 г.
на десетте водещи пазара съотношението между развити и развиващи се /но-
вовъзникващи, е в полза на последните.
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1 3 Организацията, която всяка година публикува сравними данни за директните продажби в свето-
вен мащаб е Световната федерация на асоциациите за директни продажби (WFDSA). Към 07.2014
г. последните актуални данни за индустрията са за 2012 г. и могат да се намерят на адрес
www.wfdsa.org



1 9
Статии

Източник: WFDSA, Global Sales and Direct Selling Community – 2012.

Фиг. 2. Десетте водещи пазари за директни продажби, 2012 г.

След 1990 г. се наблюдава тенденция на нарастване броя на държавите,
които реализират годишен оборот от директни продажби, възлизащ на 1 млрд.
щатски долара. Към 2000 г. броят на тези държави е 14 и повечето от тях
(осем) са развити страни. Към 2012 г. държавите с директни продажби над 1
млрд. годишно са вече 23, но от тях броят на развитите страни остава постоя-
нен. Факт е, че увеличението се дължи изцяло на развиващите се и нововъзник-
ващите пазари. В момента 15 развиващи се страни и само 8 развити реализират
годишен оборот над 1 млрд. долара (табл. 1).

Основна предпоставка за това е съчетанието между усилената интерна-
ционализация, особено през последните 2-3 десетилетия, отварянето на пазари-
те на изток и развитието на частния сектор и предприемачеството на тези паза-
ри. Директните продажби са изключително трудопоглъщаща индустрия, което,
наред с ниските бариери за навлизане в дистрибуторския бизнес, е особено
благоприятен и привличащ фактор в по-слаборазвитите страни.

САЩ; 19%

Япония; 14%

Китай; 12%

Бразилия; 9%
Корея; 8%

Мексико; 4%

Франция; 3%
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Германия; 2%

Други; 24%
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Таблица 1

Брой държави с годишни директни продажби над 1 млрд. долара

Източник: Авторова интерпретация по данни на WFDSA.

През 2012 г. нетните продажби на десетте най-големи транснационални
компании за директни продажби възлизат общо на 44 млрд. долара14, с което
реализират повече от 1/4 от глобалните директни продажби.15 Това показва, че
като цяло структурата, динамиката и тенденциите в индустрията са в известна
степен зависими от развитието на водещите £ компании.

Безспорно, през последните две десетилетия основен двигател на светов-
ната икономика са транснационалните корпорации (ТНК) и техните преки чуж-
дестранни инвестиции (ПЧИ). По време на световната икономическа криза от
2008 г. глобалната икономика и много сектори бележат спад и забавяне. Пери-
одът на висок растеж на ТНК от 1990-те години до днес се характеризира със
силна динамика и двукратен спад – веднъж през 2000 - 2003 г. (при спукването
на технологичния балон, известен като Дот ком балона) и през 2007 - 2009 г. (по
време на световната финансово-икономическа криза) (фиг. 3).16 Подобна тен-
денция на глобалните потоци на ТНК следват и продажбите на техните чужде-
странни филиали (фиг. 4).

Страни 2000 г. 2012 г.

Развити 8 8

Развиващи/нововъзникващи 6 15

1 4 Direct Selling News. http://directsellingnews.com/index.php/view/the_2013_dsn_global_100_list?
popup=yes#.U9EVFUAajMw

1 5 Транснационалните корпорации извършват преки чуждестранни инвестиции под формата пре-
димно на сливания и поглъщания или на зелено, при което владеят или контролират производ-
ствени, търговски и други активи зад граница. Вж. Младенова, З. в Гаргов и колектив: Между-
народен икономикс, Глава XI: Преки чуждестранни инвестиции и транснационални корпорации.
Наука и икономика, ИУ – Варна, 2010, с. 403-441.

1 6 UNCTAD, World Investment Report 2013.
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Източник: UNCTAD, World Investment Report 2013.

Фиг. 3. Глобални потоци ПЧИ на ТНК (1995-2012)

Източник: UNCTAD, World Investment Reports 1996,1997...., 2013.

Фиг. 4. Продажби на чуждестранните филиали на ТНК (1995-2012)

Почти всички индустрии и сектори са засегнати в различна степен от пос-
ледната криза – автомобилна, химическа, металургия, строителство, бизнес
услуги, финансово посредничество, транспорт, комуникации и редица други.17

По-различна е тенденцията сред компаниите в сектора търговия на дребно, и
по-конкретно в директните продажби. През 1993 г. директните продажби в гло-
бален мащаб са на стойност 62 млрд. долара. През 2012 г. те достигат 167
млрд. (увеличение със 170%). За същия период хората, регистрирани като ди-
1 7 UNCTAD, World Investment Report 2010.
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ректни представители в индустрията, се увеличават шест пъти – от 15 млн. на
89 млн. през 2012 г.18

За разлика от общата тенденция при ТНК и техните задгранични продаж-
би, от началото на 1990-те години глобалните директни продажби бележат по-
стоянен растеж в развитието си. До сега, в рамките на две десетилетия, едва
забележим спад е отчетен единствено през 2000 и 2001 г. (фиг. 5). От 2007 г.,
когато почти всички индустрии са силно засегнати и отчитат големи спадове,
глобалните директни продажби бележат ежегоден ръст от средно 10%. Пока-
зателен е фактът, че растежът по време, на и след кризата е дори по-голям,
отколкото преди нея, на годишна база.19 Една от причините за този факт е не-
благоприятната икономическа среда в корпоративния бизнес, която резултира в
силно нарастване на безработицата в международен план.

Източник: www.wfdsa.org
Данните за 2011 и 2012 г. са изчислени в долари по константни цени, като всички
посочени данни са без ДДС.

Фиг. 5. Глобални директни продажби в млрд. щатски долари

По оценки, в глобален мащаб всеки ден над 70 000 души се присъединяват
към директните продажби.20 През 2011 г. в Европа 25% от новоприсъединилите
се дистрибутори са били безработни.21 За 2012 г. Ирландската асоциация за
директни продажби отчита 60% ръст на млади новорегистрирани дистрибутори
на възраст под 25 г., при което делът на младежкия сегмент в индустрията в
1 8 WFDSA, Global Sales and Direct Selling Community – 2012.
1 9 Следва да се има предвид, че анализираните данни за продажбите на ТНК се отнасят само до

продажбите на задграничните им филиали, докато в индустрията на директните продажби са
отчетени глобалните продажби.

2 0 Neyten, T. and J. M. Fogg. Your Plan B, Business for Home.org Foundation, Netherlands. 2012.
www.businessforhome.org

2 1 The European Direct Selling Association, Promoting the Benefits of Direct Selling, SELDIA Annual
Report 2011-2012.
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Ирландия става 13%. С 29% спрямо 2001 г. се увеличава делът на младежите,
включили се към директните продажби във Великобритания, като делът им в
индустрията в страната достига 19%.22

Споделяме мнението, че рецесията подпомага растежа на мрежовия мар-
кетинг,23 защото при загуба на работните си места в традиционните сектори мно-
го хора търсят алтернативни възможности. От своя страна, младите хора са при-
влечени от гъвкавия модел на МЛМ за правене на бизнес, при това междунаро-
ден. Може би мрежовият маркетинг е една от малкото индустрии, които предла-
гат работа на неограничен брой хора, поради особената му трудо-интензивна по-
глъщателна способност и липсата на бариери за навлизане в бизнеса.

Джендър разпределение в директните продажби

Индустрията има доказано силен джендър ефект. Според WFDSA, в свето-
вен мащаб 75% от нейните представители са жени, а 25% – мъже. Не случайно
мрежовият маркетинг е наричан „розовата икономика” (“Pink economy”).24 През
2010 г. в САЩ жените генерират годишни директни продажби от 29,6 млрд. долара.
Джендър разпределението има най-изразено разминаване в Централна и Южна
Америка, където директните продажби са представени почти само от жени (92%).
Най-малка е разликата в Азиатските държави. Там жените са 68%25 (табл. 2).

Таблица 2

Джендър разпределение в глобалните директни
продажби през 2012 г. (%)

Източник: wfdsa.com

Представители по региони Жени Мъже
Азия-Пасифик 68 32
Южна Африка 86 14
Северна Америка 77 23
Централна и Южна Америка 92 8
Западна Европа 78 22
ЦИЕ 86 14

2 2 Direct Selling News, “Irish DSA Reports Surge in Young Direct Sellers”, Jul 31, 2013.
2 3 Вж: King, Ch. and J. Robinson (2000) The New Professionals: The Rise of Network Marketing as the

Next Major Profession, Prima Publishing; Ponder, K. (2011) “The Ultimate Social Business Model”,
A Special Supplement to the Wall Street Journal by Direct Selling News; Bell, A. (2011) Breaking the
Cycle of Unemployment, DirectSellingNews: http://directsellingnews.com/index.php/view/
breaking_the_cycle_of_unemployment#.Uler69LwmI8

2 4 Bell, A. Breaking the Cycle of Unemployment, DirectSellingNews. 2011. http://directsellingnews.com/
index.php/view/breaking_the_cycle_of_unemployment#.Uler69LwmI8

2 5 WFDSA, Global Sales by Sales Methods – 2012.
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Според изследване сред 2500 дистрибутори в Индия (на този пазар 64% от
заетите в директните продажби са жени), мрежовият маркетинг дава на жени-
те възможност за финансова независимост и самочувствие.26 В САЩ, напри-
мер, трима от всеки четирима възрастни хора, живеещи в бедност, са жени.27

Доказано е, че жените по-трудно намират заетост, при това обикновено срещу
по-ниско заплащане и по-рядко се задържат продължително на работа, поради
присъщите им семейни отговорности. Не случайно, голяма част от представи-
телите в индустрията са майки с деца. Самата природа на мрежовия маркетинг
– стремеж към сътрудничество, а не към конкуренция, добри взаимоотношения
чрез повече общуване с други хора, чувство за справедливост – е присъщо
специфично предимство на жените.28 От икономическа перспектива, за тях
мрежовият маркетинг е средство за повишаване на доходите, постигане на са-
мостоятелност и увеличаване на семейния бюджет.

Продуктово разпределение в директните продажби

Продуктовото разпределение на глобалните директни продажби е в три
преобладаващи категории продукти: козметика и лична грижа (Beauty and
personal care, BPC – 35%); уелнес – продукти за здравето (Wellness – 25%);
продукти за дома и уреди за дълготрайна употреба (14%). Делът на всяка
от останалите категории е под 10%.29 Продуктовият асортимент в индустрията
е още една очевидна причина за по-голямата активност на жените.

Основна причина за представеното разпределение е фактът, че сред де-
сетте водещи глобални компании за директни продажби, които през 2012 г. реа-
лизират 1/4 от глобалните директни продажби, шест са в продуктовата катего-
рия козметика и лична грижа (табл. 3).

Таблица 3

Десетте най-големи глобални компании по нетни продажби за 2012 г.

2 6 Mukherjee, A. et all. Socio-Economic Impact of Direct Selling: Need for a Policy Stimulus, Indian
Council for Research on International Economic Relations. 2011.

2 7 Кийосаки, Р. Бизнесът на XXI век. Анхира, С., 2012, с. 134.
2 8 Мур, А., Л. Стрингфеллоу. Женский путь в сетевом маркетинге. Фаиир-прес, 2003, с. 59.
2 9 WFDSA, Global Sales by Product Category – 2012.

Компания Държава Ключова продуктова
категория

1. Amway САЩ Уелнес и здраве

2. Avon САЩ Козметика и лична грижа

3. Herbalife САЩ Уелнес и здраве

4. Vorwerk Германия Домакински уреди

5. Natura Бразилия Козметика и лична грижа
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Източник: directsellingnews.com

Най-продавани в индустрията са силно персонализираните продукти, кои-
то имат директен контакт с човека (козметика и уелнес продукти). Те дават
възможност за споделяне на личен опит и резултати от употребата им, което
допълнително стимулира по-тясната връзка и поддържане на по-активна кому-
никация между дистрибутори и клиенти, а следователно и по-успешни продаж-
би. В индустрията е наложено становището, че дистрибуторът следва да бъде
продукт на продукта си и той си е най-добрата реклама30, при което личната
употреба на продуктите има важно значение. Поддържането на добри социални
взаимоотношения, често резултиращи в икономически ползи, са достатъчно
силен мотив за много хора да стават част от мрежовия маркетинг.

Методи на продуктово маркетиране в директните продажби

В директните продажби се прилагат два основни метода за реализация на
продуктите и достигане до клиентите. Първият, по-разпространен метод, е „лице
в лице” (person-to-person), при който дистрибуторът се среща с потенциален
клиент, като му представя продукта и бизнесвъзможността. Вторият, по-рядко
прилаган метод, е групова презентация или така нареченото „домашно парти”
(party plan), което се организира в дома на дистрибутор-домакин. Там се пре-
зентират продуктите, предлагат се мостри или дегустации, при което определен
процент от поканените осъществяват покупка. В международен аспект 80% от
директните продажби се реализират лице в лице, 18% – чрез домашно парти
и 2% – чрез други методи (лични и официални фирмени сайтове, социални ме-
дии, автоматични поръчки и др.)31

Тенденции в индустрията на директните продажби
и мрежовия маркетинг

През последното десетилетие от развитието на индустрията се открояват
следните тенденции:

6. Mary Kay САЩ Козметика и лична грижа

7. Tupperware Brands САЩ Стоки за дома

8. Nu Skin САЩ Козметика и лична грижа

9. Oriflame Люксембург Козметика и лична грижа

10. Belcorp Перу Козметика и лична грижа

3 0 Компании, които разпространяват своите продукти чрез метода на директните продажби и мре-
жов маркетинг по правило не използват рекламата като средство за промотиране, тъй като
вместо нея заплащат комисионни  на своите независими представители, които осъществяват жива
реклама „от уста на уста”.

3 1 WFDSA, Global Sales by Sales Methods 2012.
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• В глобален аспект, все повече държави реализират оборот от директни
продажби, възлизащ на 1 млрд. долара, но увеличението на техния брой
е за сметка на развиващите се и нововъзникващи пазари, каквато е тен-
денцията в динамиката на развитие на ТНК като цяло. Най-голям при-
нос в това отношение имат страните от Азия – Пасифик и Латинска
Америка. В САЩ, където се заражда мрежовият маркетинг, се забе-
лязва известно насищане на пазара, тъй като 10% от работната сила
през 2012 г. е част от индустрията.32 Все повече развиващи се страни
стават активни участници в директните продажби, с което се оформя
тенденция за осигуряване на доходи за населението в тези страни.

• На фона на световната финансово-икономическа криза, директните про-
дажби и мрежовият маркетинг са една от малкото индустрии, които не
отчитат спад, нито задържане, а отбелязват средногодишен ръст от 10%.
Предпоставка за това е фактът, че предлагат заетост без ограничения за
пол, раса, образование или умения, с което дават възможност на трудоин-
тензивните страни да се намали натискът върху трудовите им пазари.

• За разлика от предходните десетилетия, когато растежът на индустрията
е благодарение основно на продуктовата категория козметика и лична
грижа, през последните години се забелязва стабилен растеж в други
две основни продуктови категории – уелнес (хранителни добавки, про-
дукти за отслабване, здравословни храни) и услуги (комунални и финан-
сови).33 Прогнозите са, че продуктите, насочени към грижа за здравето,
ще бъдат водещият канал в директните продажби в бъдеще. В сравнение
с институционалното здравеопазване, продуктите за лична грижа в някои
страни (например САЩ) се оценяват като по-икономичен и по-ефективен
начин за намаляване на бъдещите разходи за здравеопазване. От своя
страна, тенденцията за застаряване на населението в глобален мащаб,
особено в развитите страни, и особеностите на “baby boom” поколение-
то,34 създават благоприятен пазар за компаниите, насочени към реализа-
ция на натурални продукти за здраве и подмладяване.

• В демографски и джендър аспект се наблюдават няколко особености.
Жените са преобладаващият пол в индустрията, което е показателен
фактор, че за тях тя предлага добри възможности за доходи. В години-
те след световната криза, обаче, е все по-активно участието на мъже-
те, което в известна степен е свързано с освобождаването на много
работни места в индустриалния сектор. Факт е и все по-активното включ-
ване на младото поколение. Това е донякъде резултат от нарастващата

3 2 Вж. RI Department of Labor and Training. http://www.dlt.ri.gov/lmi/laus/us/usadj.htm и Direct Selling
Association, http://www.dsa.org/research/industry-statistics/11gofactsheet.pdf

3 3 Euromonitor International, Direct Selling in the US, April 2013.
3 4 Бейби бум поколението са хората, родени след Втората световна война (между 1946-1964 г.),

които предизвикват силен демографски прираст в развитите страни. Това поколение оказва
значително влияние и дава тласък за развитие на икономиката. През десетилетията то предизвик-
ва появата и промяната на цели индустрии. Сега стимулира развитието на уелнес индустрията.
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младежка безработица в много страни,35 както и все по-усиленото при-
лагане на съвременните информационни и комуникационни технологии в
мрежовия бизнес, привличащи младите хора.

Директни продажби и мрежов маркетинг в България

Изследваният подсектор на търговията на дребно прохожда в страната
след промените след 1990 година. По данни на Евромонитор, от четирите кана-
ла за извънмагазинна търговия у нас, директните продажби заемат най-голям
дял (54%). През последните пет години тенденцията им е с постоянен ръст
(табл. 4). Следващият най-развит канал са Интернет продажбите, чийто дял от
общите извънмагазинни продажби през 2013 г. е 38%. Макар и с по-малък отно-
сителен дял, Интернет-продажбите изпреварват по ръст директните продажби,
съответно 52,3% спрямо 31,8%. През следващите години се предвижда 3% ръст
на директните продажби.

Таблица 4

Продажби в извън-магазинната търговия на дребно по канали,
в млн. лв., без данъци върху продажбите (2007 - 2012 г.)

Източник: Euromonitor International, Retailing in Bulgaria, Market Data, 2013.

Съпоставяйки данните от Световната федерация на асоциациите за директни
продажби (WFDSA), през 2012 г. България е на 6-то място в индустрията от всички
страни в ЦИЕ, участвали в източните разширявания на ЕС. Трябва да отбележим,
че в много страни в Европа тя бележи спад. Заетите в индустрията лица са 135
хил., което представлява 45% от всички заети в търговията на дребно36 и 6% от

Канали за продажби 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Директни продажби 94,3 104,1 107,0 111,6 118,5 124,3

Пазаруване от дома 4,1 3,5 3,6 3,6 3,8 4,0

Интернет продажби 58,6 65,1 70,1 77,4 82,4 89,2

Вендинг продажби 13,0 13,4 13,2 13,4 13,9 14,4

Общо извън-магазинни
продажби на дребно 169,9 186,1 194,0 206,0 218,5 231,8

3 5 Проблемът с младежката безработица в световен мащаб е наречен феномена на „изгубеното
поколение” (scarred generation). Вж. ILO, Global Employment Trends for Youth 2012. Например, в
ЕС младежката безработица е много по-висока, отколкото берзаботицата сред останалото населе-
ние, като  през 2012 г. в ЕС-27 тя достига 22,8%, при което надвишава повече от два пъти общата
безработица от 10,5%. Вж. Eurostat Unemployment Statistics.

3 6 По данни на Евромонитор през 2012 г. в България заетите в търговията на дребно са 300 хил.
души.
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общата заетост в страната.37 86% от всички директни представители са жени и
14% – мъже.38 Това разпределение е идентично с джендърното съотношение
на дистрибуторите в ЦИЕ. Трябва да се вземе предвид, че данните за дистри-
буторите в България включват само регистрираните в компании, членуващи
чрез местни представителства в Българската асоциация за директни продажби
(БАДП), което означава, че реално броят им е по-голям. За сега, тези компании
са седем – Avon, Aquasource, Forever Living, Oriflame, Royal Sales International,
Vision, Zepter. Предстои включване на най-голямата в света МЛМ компания
Amway.

Като се има предвид този факт, може да се прецени, че директните пред-
ставители у нас очевидно надхвърлят данните от официалната статистика. По
неофициални данни, в страната оперират между 20-30 компании за директни
продажби и мрежов маркетинг. Точната оценка за броя им е трудна, защото
има такива, които не са официално регистрирани с офиси в страната. До извес-
тна степен това се дължи на нарастващата роля на Интернет маркетинга и
маркетинга на услуги, което свива необходимостта от създаване на физически
представителства по страни. Официални представителства имат редица ком-
пании, които не са част от БАДП, като например: Rainbow, Herbalife, Tupperware,
LR Health & Beauty Systems, PM International, Stemtech International, FM Group,
Coral Club International. На пазара оперират и няколко български MLM компа-
нии. Едни от първите, които успяват да се задържат на пазара повече от десет
години, са „Green Master” и „Златната ябълка”.

Според Евромонитор, компаниите с най-голям дял от пазара са Avon (44%)
и Oriflame (24%), които губят от относителния си дял през последните години.
Най-силно присъствие на българския пазар има продуктовата категория коз-
метика и лична грижа (53%), следвана от уелнес продуктите 37% и с най-
нисък дял са домакинските стоки и стоките за дълготрайна употреба
(9%).39 През следващите години се предвижда силен ръст на уелнес продукти-
те. Посочените категории се ограничават единствено до продуктовия асорти-
мент на компаниите, включени в БАДП, защото в България оперират фирми с
други продукти, в това число услуги, които не попадат в тази статистика.

Мрежовият маркетинг (МЛМ) запазва своята популярност в страната и е
предпочитаният метод за продажби от компаниите за директни продажби, но не
се ползва с добър имидж сред населението, поради отрицателния опит на много
хора от измамните финансови схеми след 1990 г.40 Въпреки това, в България

3 7 По данни на НСИ, броят на заетите в икономиката на страната ни лица през 2012 г. е близо 2 219
хил. вж: НСИ, Пазар на труда, годишна статистика на заетостта за 2012  г. http://www.nsi.bg/bg/
content/3953/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0
%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE

3 8 WFDSA, Global Sales by Sales Methods – 2012.
http://wfdsa.org/files/pdf/global-stats/Sales_Method_2012.pdf

3 9 WFDSA, Global Sales by Produkt Category, 2012, published  6.24.2013
http://wfdsa.org/files/pdf/global-stats/Product_Category_2012.pdf

4 0 Euromonitor International, Retailing in Bulgaria, 2013.
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непрекъснато навлизат нови МЛМ компании. Тази тенденция е разбираема, като
се имат предвид прилаганите стратегии на компаниите за диверсификация на
пазарите, фазата на растеж от жизнения цикъл на индустрията в страните от
ЦИЕ и ниските доходи на населението. От своя страна, все повече българи се
присъединяват към мрежовия маркетинг, като за част от тях той се е превърнал
в основен и единствен източник на доходи, а за повечето той носи допълнителни
доходи.

*   *   *

Могат да се направят два основни извода:
1. Различни са предпоставките, които определят растежа на мрежовия

маркетинг в развитите и развиващите се страни. В индустриалните общества
той е свързан със застаряването на населението, високата безработица, закри-
ването на много работни места в традиционния корпоративен бизнес в резултат
на световната криза и развитието на аутсорсинга. В трансформиращите се ико-
номики, основна предпоставка за успешното навлизане на модела е преходът
от държавния към частния сектор, развитието на предприемачеството и стре-
межа към допълнителни (по-високи) доходи в тези страни. В нововъзникващи-
те пазари двигателят на индустрията са голямата им поглъщателна способ-
ност, важната роля на микропредприемачеството и по-слабото участие на же-
ните на трудовия пазар. В световен мащаб, общите предпоставки за растежа
на директните продажби са глобализацията, нарастващата несигурност на тра-
диционната заетост и навлизането в информационната епоха.

2. Предвид особеностите и тенденциите на директните продажби и мре-
жовия маркетинг, както и нерегулирания пазар в България, следва да се обърне
по-голямо внимание на индустрията, на социално-икономическото £ влияние и
перспективите за развитие в страната. В тази насока могат да се предприемат
изследвания за връзката между МЛМ и макроикономически показатели като
заетост, безработица, доходи (работна заплата) и др. Следва да се работи в
посока на създаване на национално законодателство, регулиращо на първо вре-
ме търговията на дребно, а на следващ етап да се обхванат и директните про-
дажби, по примера на редица държави. Подобни мерки ще редуцират злоупот-
ребите в сектора и ще създадат предпоставки за оптимално използване на по-
тенциала му в обществото.
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Статии

DIRECT  SALES  AND  NETWORK  MARKETING:
GLOBAL  DYNAMICS,  STRUCTURE  AND  TRENDS

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Valentina  Makni

Abstracts

Direct sales and network marketing in particular are a growing area in non-store retail
trade to which until the present moment there has been paid little attention in Bulgarian economic
science. That area forms a global industry, which in 2012 realized a turnover of 167 bln dollars,
owing to 90 mln independent direct representatives all over the world. The present study aims
at presenting an analysis and a global survey of the dynamics, structure and trends in its
development during the past 1-2 decades. Taking into account the peculiarities of this area in
the tertiary sector of the economy – the service sphere, the ambition of the author is to perform
a comparison with the peculiarities of the world economy as a whole, which have emerged in
the period under consideration, and on that basis to point out some conclusions on the
prospects created by direct sales and mostly their main form of manifestation – network marketing.

Keywords: direct sales, network marketing, MLM, retail trade.


