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МАРКЕТИНГОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
ПРИ МАЛКИТЕ ФИРМИ

Ас. д-р Свилен Иванов

Увод

Маркетинговата ефективност е обект на непрекъснато нарастващ интерес и
в научните среди, и сред представителите на бизнеса, а процесите, свързани с ней-
ното определяне и управление, попадат сред основните приоритети в областта на
маркетинговата наука и практика през последните години1. В научната литература
съществуват редица детайлно разработени методи и метрики за управление и ана-
лиз на ефективността на фирмената дейност, които са широко разпространени и
използвани в практиката, като например – балансирана система от показатели за
ефективност (BsC), анализ на сравнителната ефективност (DEA), финансови пока-
затели като възвръщаемост на инвестициите (ROI), маркетингова възвръщаемост
на инвестициите (mROI), възвръщаемост на маркетинговите инвестиции (ROMI),
икономическа добавена стойност (EVA) и други метрики като пожизнена стойност
на клиентите и пожизнена стойност на потенциалния клиент (CLTV/CLPV), стой-
ност на търговската марка (BE), стойност на клиента (СЕ) и т.н. Обикновено таки-
ва метрики, след адаптиране към спецификата на дейността и целите на организа-
цията, се използват широко в корпоративната практика, но въпросът доколко и дали
те са приложими в дейността на фирми с ограничени ресурси, остава дискусионен2,
макар в тази посока да съществуват разработки и емпирични изследвания3, които
констатират наличие на специфични за малките фирми маркетингови практики4,
произтичащи от индивидуалния стил на управление и равнище на познания на пред-
приемачите, управляващи собствен бизнес5.

Разбира се, ако подобни метрики са разработени като универсални в тео-
ретичен план и се възприемат като част от управленския стратегически и опе-

1 Виж напр. Faridyahyaie, Reza, Faryabi, Mohammad, Bodaghi Khajeh Noubar, Hossein, Identifying
Marketing Effectiveness Metrics. Poslovna Izvrsnost/Business Excellence, 2012, Vol. 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, 2013, с. 86-94.

2 Dunn, M., S. Birley D. and Norbum. The Marceting concept and the Smaller firm. Marketing Intelligence
and Planing, 1986, Vol. 4, No. 3, pp. 3-11.

3 Peter B. Fuller. Assessing Marketing in Small and Medium-sized Enterprises. European Journal of
Marketing, 1994, Vol. 27, No 12, pp. 39-49.

4 Sin, W. and D. Kirby. Approaches to Small firm Marketing. European Journal of Marketing, 1998, Vol.
32, No 1/2, pp. 40-60.

5 Ian Chaston (1997) Small firm Performance: Assessing the Interaction Between Enterpreneurial style
and Organizational structure. European Journal of Marketing, 1997, Vol. 31, No 11/12, pp. 814-831.
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ративен инструментариум, не би следвало да съществуват пречки при прило-
жението им, независимо от размера и ресурсите, с които разполагат организа-
циите. В практически аспект, обаче, дали и доколко се използват в дейността на
малките фирми въведените в практиката на корпорациите метрики за опреде-
ляне на маркетинговата ефективност, е възможно да се установи единствено
чрез емпирично изследване на конкретна съвкупност от фирми.

Основна цел на тази статия е, на база на проведено изследване в рамки-
те на конкретен пазар, да очертае част от проблемите, свързани с определяне-
то на маркетинговата ефективност на инвестициите (МЕИ) при фирми, разпо-
лагащи с ограничени финансови и други ресурси. При изпълнението на тази цел
са възприети следните ограничения:

(1) В изследването са включени само стопански субекти, които работят
на българския пазар на биопродукти и могат да се класифицират като микро и
малки предприятия6. Изборът на респонденти от съвкупността само на един
пазар е продиктуван от изследователската постановка, че участниците на все-
ки отделен бранш имат сходно пазарно поведение, обвързано със спецификата
на конкуренцията и споделените познания и пазарен опит.

(2) Въпреки, че маркетинговата ефективност може да бъде изследвана на
различни равнища, тук е възприето тя да се разглежда само в разреза на марке-
тинговите инвестиции на фирмите, произвеждащи, предлагащи, изкупуващи и
търгуващи с биопродукти на територията на България (предложители на био-
продукти). Под маркетингови инвестиции в статията е възприето да се разби-
рат всички ресурси – финансови и други с които предложителите осигуряват
маркетинговите си дейности и програми, насочени към създаването и поддържа-
нето на нематериалните маркетингови активи – добра репутация, клиенти,
търговски марки, идеи и канали за реализация.

Дефиниране на маркетинговата ефективност на инвестициите

В научната литература конструкцията “маркетингова ефективност”7 оби-
чайно се определя като “степента, до която маркетинговите действия доприна-
сят за постигането на бизнесцелите на фирмата”8. При анализите тя се об-
вързва с друга конструкция – “маркетингова ефикасност”, която се разглежда
често като неин аспект9, обвързван с приноса на използваните ресурси за полу-

6 Тук е възприета класификацията, описана в Закон за малки и средни предприятия (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 млн. лв.

7 Маркетинговата ефективност на инвестициите може да се разглежда като един от аспектите на
ефективността на маркетинговите инвестиции (напр. икономическата ефективност на маркетни-
говите инвестиции или социалната ефективност на маркетинговите инвестиции – описващи раз-
лични от нея аспекти на ефективността на инвестициите).

8 Ambler, T., F. Kokkinaki and S. Pantoni. Assesing Marketing Performance: Reasons for Market
selection. Journal of Marketing Management, 2004, 20, pp. 457-498.

9 Mirzaei, A., D. Gay and Ch. Baumann. Developing a New Model for Brand Equity as a Measure of
Marketing Effectivenes. The Marketing Review, 2011, Vol. 11, No 4, pp. 323-336.
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чените маркетингови резултати10 и която попада извън рамките на това изслед-
ване. Въпреки, че през последните години вниманието и на научните среди, и на
практикуващите маркетинг специалисти все по-силно се насочва към марке-
тинговата ефективност и ефикасност, те са предмет на поредица дискусии и
анализи още от началото на миналия век11, а авторитетни специализирани пери-
одични издания им посвещават цели свои броеве12.

Интересът към “маркетинговата ефективност” може да бъде обяснен със
свързаността й с изключително важни резултати за организациите, като напри-
мер, дългосрочният ръст и стабилността на фирмените позиции, пазарната ори-
ентация, удовлетвореността на потребителите и изграждането на конкурентни
предимства13. От друга страна, комплексният обхват на тази конструкция е
предпоставка за разглеждането й на различни равнища – от цялостната струк-
тура, управление и дейност на фирмата, до равнище ефективност на продажби-
те, разходите, рекламата на конкретна кампания или програма.

При дефинирането на МЕИ би следвало да се отбележи, че в научната
литература и в практиката не съществува общоприето мнение кои от средства-
та за осигуряване на маркетинговите действия на фирмите могат да се опреде-
лят като разходи и кои – като инвестиции. М. Портър, например, твърди, че
маркетинговите „разходи в чист вид са инвестиции, които имат за цел завладя-
ването на определена част от пазара, създаването на голям производствен обем
или на мощна търговска марка”14. Подобна теза развива и Ф. Котлър. Той по-
сочва, че „... маркетингът трябва да се разглежда като инвестиционен център,
чиито разходи създават дългосрочни клиенти и потоци от приходи”15. Според
Котлър, единствено текущата част от разноските за маркетинг трябва да се
разглежда като маркетингови разходи.

Позицията за разграничаване на маркетинговите разходи и маркетингови-
те инвестиции е застъпена и в българската научна литература. Г. Младенова
посочва, че „когато на пазара се въвежда нов продукт, разходите по неговото
създаване, управлението на продажбите му, рекламата и стимулирането на плас-
мента предизвикват движение на паричните потоци, което надхвърля рамките
на отчетния период”16 и поради тази причина могат да бъдат определени като
1 0 Clark, Bruce H. Managerial Perceptions of Marketing Performance: Efficiency, Adaptability,

Effectiveness and Satisfaction. Journal of Strategic Marketing, 2000, 8, pp. 3-25.
1 1 Clark, Fred E. Criterias of Marketing Efficiency. Thitry-third Annual Meeting of the American Economic

Association, Dec. 1920, pp. 214-220.
1 2 Виж напр. Journal of Marketing, Apr. 1941, Vol. V, No. 4, посветен на проблеми, свързани с

измерването на икономическата и маркетинговата ефективност.
1 3 Dunn, M., D. Norbum and S. Birley. The Impact of Organisational Values, Goals and Climate of Marketing

effectiveness. 1977, Journal of Business Research, 1994, Vol. 30, No. 2, pp. 131-141; Philip Kotler. From
Sales Obsession to Marketing Effectiveness, Harvard Business Review, Nov-Dec, pp. 67-75.

1 4 Портер, М. Конкурентное преимущество. Альтина бизнес букс. Москва, 2005, с. 702. В изслед-
ването си авторът посочва, че под маркетингови инвестиции могат да се разбират и разходите за
намаляването на цените и активната реклама на продукти.

1 5 Котлър, Ф., Д. Джайн, С. Месиснси. Еволюцията на маркетинга. Класика и Стил, С., 2003, с. 45.
1 6 Младенова, Г. Маркетингово планиране. УИ Стопанство, С., 2006, с. 212.
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инвестиции, тъй като създават условия за генериране на доходи в бъдещ пери-
од. От тази гледна точка може да се твърди, че за разлика от разходите, сред-
ствата, осигуряващи създаването на нематериални маркетингови активи – като
например, търговски марки, нови продукти, репутация, дистрибуционни канали
и клиенти – могат да бъдат определяни като маркетингови инвестиции.

Въз основа на разгледаните дотук дефиниции се възприема изследовател-
ската постановка под МЕИ да се разбира степента, в която маркетинговите
инвестиции допринасят за получаването на очаквания или планиран резултат на
фирмите и която се представя със следното съотношение:

(1)

като в идеалния случай стойността на МЕИ би следвало да бъде единица.
Това, от своя страна, означава, че възможностите на маркетинговата инвести-
ция да доведе конкретен резултат не са нито подценени, нито надценени, а са-
мата инвестиция е планирана и осъществена оптимално.

Методология на изследването

Вече беше засегнат въпросът, свързан със съществуващите начини за
измерване и определяне на маркетинговата ефективност. В научната литерату-
ра най-общо се разграничават две основни групи показатели – финансови и не-
финансови17. Тъй като, обаче, основната цел на тази статия е да установи дали
малките фирми използват и в каква степен възприетите на равнище корпорации
метрики, тук е избрано да бъде изследван начинът, по който вземащите реше-
ния се отнасят към опитите за измерване и управление на МЕИ, с оглед на
съществуващите възможност това да бъде осъществено в рамките на техните
бизнесдейности. Такава постановка изисква изследването на субективните пре-
ценки на респондентите, във връзка с което могат да бъдат поставени следни-
те три по-важни задачи на изследването:

(1) Ранжиране на най-разпространените маркетингови метрики, свързани с
определяне на МЕИ, според възприеманата важност от страна на респондентите.

(2) Съпоставка на възприеманата важност на възможните направления за
насочване на маркетингови инвестиции и удовлетворението от извършените
инвестиции.

(3) Определяне на факторите, рефлектиращи върху общото възприемане
на МЕИ.

За изпълнение на формулираните основни задачи е избран българският
пазар на биопродукти, тъй като към момента на изследването фирмите, уча-
стващи в него, са основно микро и малки предприятия. При проектирането на
анкетната карта се използват две основни конструкции, свързани с оценката на
1 7 Connor, P. С. and Tynan. In Sickness and In Health: Exploring and Redevelopping a Measure of

Marketing Effectiveness. Journal of Marketing Management, 1999, No 15. pp. 733-756.

Получен резултат
МЕИ =                                                                 ,
                Очакван или планиран резултат
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МЕИ – “възприемана важност на направленията, в които предложителите на-
сочват маркетинговите си инвестиции” и “удовлетвореност на предложителите
от извършваните маркетингови инвестиции”, изразени чрез оценки, давани по
петстепенни скали.

Тук следва да се отбележи изследователската постановка, че двете кон-
струкции са взаимно обвързани. Колкото като по-важен се възприема даден
обект на инвестиране, толкова по-голям ресурс е склонен да отдели инвестира-
щият в него. Това налага включването на трета конструкция – “очакванията (за
резултат) на предложителя”, които, 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 £ е пряко свързано със съпоставката между
очаквания или планирания резултат, от една страна, и от друга – с констатира-
ния резултат от инвестицията. За да бъдат изследвани тези връзки като сила и
посока, са предвидени въпроси, свързани с установяване на очакванията за раз-
витие на българския пазар на биопродукти, за развитието на фирмата на пред-
ложителя, разглеждано като очакване за изменение на 12 ключови показатели
за бъдещ период по отделните направления – пазарен дял, нови продукти на
пазара, нови точки на продажба по канали, новопривлечени потребители и т.н.

Към момента на набиране на първичната информация ( м. септември, 2012
г.) броят на регистрираните предложители на биопродукти в България е 108718.
Тъй като достъпните данни за тях са име и адрес по регистрация на физическо
или юридическо лице, проучването обхваща всички респонденти, за които се
открие контактна информация19, и това обуславя избора на тип извадка – на
отзовалите се20. Разпръснатостта и трудният достъп до респондентите от
съвкупността определят, от своя страна, избора на онлайн персонална анкета
като възможен метод за набиране на първична информация.

След анализ на наличната информация, анкетната карта е изпратена на
425 респондента, като от тях са върнати общо 128 попълнени. Тъй като в изсле-
дователския инструмент се използват и филтриращи въпроси, броят на респон-
дентите, отговорили на различни блокове в анкетната карта, варира. Получена-
та информация е обработена със статистическия софтуерен пакет SPSS и при
извършения последващ анализ на данните са използвани средни претеглени ве-
личини, корелационен и факторен анализ.
1 8 http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/BiologichnoZemedelie/BiolZemInfRegistri.aspx,

последен достъп 10.02.2014.
1 9 Тук е възприета постановката, че наличието на фирмен сайт е следствие от извършена маркетин-

гова инвестиция (направление комуникации), което, от своя страна, означава, че респондентът е
в състояние да дава оценки, свързани с МЕИ. В този смисъл може да се твърди, че са обхванати
всички единици от изследваната генерална съвкупност.

2 0 Нецелева, неслучайна извадка, известна още като извадка на доброволците – или на доброволно
откликналите респонденти. Основните рискове при тази извадка са свързани с това, че отзовали-
те 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, С., 2008, с. 276.
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Резултати от изследването и дискусия

Преди да бъдат разгледани разпределенията на отговорите по операцио-
нализираните променливи, чрез които се установява степента на важност, от-
реждана от предложителите на всеки от изследваните показатели за МЕИ, е
уместно да се провери дали оценките им могат да бъдат подложени на проце-
дурата на факторния анализ с оглед откриването на съществуващи скрити фак-
тори, формиращи групи взаимно корелирани променливи21.

Тук формалните изисквания за осъществяването на такъв анализ са нали-
це – променливите са измерени с ликертови скали22 и броят на променливите не
е по-голям от 1/4 от единиците в извадката (макар да се намира на тази граница
– 9 към 53). И на последно място – включените променливи могат да се възпри-
емат като емпирични индикатори за изследването на конструкцията “марке-
тингова ефективност на инвестициите”. Деветте операционализирани промен-
ливи (табл. 1.), обаче, не са взаимно корелирани, за което свидетелстват резул-
татите от теста на Бартлет за сферичност. В същото време стойността на ин-
декса на Кайзер-Майер-Олкин за адекватност на извадката попада в границата
под 0,5, което е знак, че корелационните коефициенти между двойките промен-
ливи не могат да бъдат обяснени с други променливи, респективно в този слу-
чай факторният анализ не може да се смята за адекватен изследователски
метод23 и не могат да се открият скрити фактори, рефлектиращи върху оценки-
те на респондентите за МЕИ.

Това означава, че възможно в случая би било единствено тълкуването на
едномерните разпределения на оценките, давани от предложителите за степен-
та на важност на всяка от тях. Тъй като не всички респонденти са давали отго-
вори по всички променливи, могат да бъдат сравнени относителните степени на
важност, изразени чрез среднопретеглени коефициенти (СПСВ), по начин:

(2)

където x е рейтингът, присъждан от респондентите на всяко едно направ-
ление, заемащ стойности от 1 до 5, а f е честотата на посочване на рейтингова-

СПСВ = ,




xf

f

2 1 Деветте променливи могат да се разглеждат като описващи оценките на предложителите, свърза-
ни с определянето на МЕИ, тъй като са спазени условията за надеждност (стойността на коефици-
ента 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).

2 2 Обичайно факторният анализ се прилага при променливи, измерени в интервална или пропоро-
ционална скала, но тъй ликертовата скала се възприема от изследователите като скала на грани-
цата между ординално и интервално измерване и в този случай прилагането на анализа може да
се счита за допустимо.

2 3 По-подробно за установяване на приложимостта на факторния анализ вж. Желев, С. Маркетин-
гови изследвания за маркетингови решения. Тракия М. С., 2010, с.105-107, както и Манов, А.
Многомерни статистистически методи с SPSS. УИ Стопанство, С., 2002, с. 183-184.
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та оценка. Анализът на тези резултати показва, че като най-важни показатели
за измерване и оценка на МЕИ предложителите определят добрата репутация
(72,7%) и броя нови продукти на пазара, лансирани в рамките на отчетния пери-
од (51,7% ) – (табл. 1).

Доживотната стойност на клиента, имиджът на бранда и икономическата
добавена стойност попадат също така в горната граница на оценките на пред-
ложителите. В средната част на таблицата (което по използваната ликертова
скала съответства на оценки “по-скоро важен”), са традиционно използваните
от маркетинга показатели, определящи пазарната позиция на фирмата – паза-
рен дял, относителен пазарен дял и пласментен обем. С най-ниски 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%)24.

Таблица 1

Ранжиране на общите показатели за оценка
на маркетинговата ефективност

Основа 53 респонденти

За изпълнение на втората изследователска задача са включени въпроси,
които описват възприеманата важност от респондентите на възможните на-
правления за насочване на маркетинговите им инвестиции и операционализира-

2 4 Възможна причина за това е относително ниската популярност на този показател сред неспециа-
листите. Както може да се види от таблица 1, този показател е оценен от най-малък брой респон-
денти в извадката, а стойностите на х (в граници от 1 до 5) показват, че той е определян като
сравнително маловажен от респондентите.

№
по ред

Показател Претеглени
коефициенти

1 Репутация 30 153 5,1

2 Брой нови продукти на
пазара 25 125 5

3 CLTV 22 97 4,41

4 Имидж 30 131 4,37

5 EVA 27 116 4,11

6 Пазарен дял 29 117 4,03

7 Пласментен обем 25 97 3,88

8 Относителен пазарен дял 28 103 3,68

9 mROI 19 65 3,42

xff
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ни променливи, по които те изразяват степента си на удовлетвореност от из-
вършените инвестиции. При изследване на връзките между двете описани кон-
струкции е необходимо да се види дали променливите, за които респондентите
дават своите оценки, корелират помежду си и така да се разбере дали съще-
ствува връзка между удовлетвореността на предложителя от маркетинговите
инвестиции в конкретно направление и оценката му за въздействието от марке-
тинговите инвестиции в същото направление върху резултатите на фирмата
(табл. 2).

Таблица 2

Съпоставка на равнището на значимост и силата
на корелационните коефициенти

Основа 33 респонденти
* равнище на значимост
** корелационен коефициент

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 всяка двойка теоретичните честоти са по-малки от 5 и теоретични-
те 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, раз-
глеждането на връзките между двойките променливи има за цел да очертае

Очаквания

Влияние

Дистрибуция Търговски
марки

Нови
продукти Идеи Клиенти Репутация

Дистрибуция 0,032*
0,346**

Търговски
марки

0,039*
0,383**

Нови
продукти

0,532*
0,110**

Идеи 0,146*
0,225**

Клиенти 0,005*
0,385**

Репутация 0,026*
0,377**
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подходящ за използване начин при следващи изследвания, при които възможни-
ят обем на извадката е достатъчен за осъществяване на процедурата.

Въз основа на тези резултати, с необходимата степен на условност, може
да се твърди, че между оценките на степента на удовлетвореност на предложи-
телите от направените маркетингови инвестиции и оценките им за влиянието на
тези инвестиции върху фирмените резултати съществува умерена по сила връзка.
Този извод може да се обясни и с факта, че изследваните променливи отразя-
ват 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 биопро-
дукти от предложителите им. Това твърдение може да бъде проверено с по-
мощта на факторния анализ в изпълнение на третата поставена изследователс-
ка задача.

Когато изследваните променливи, описващи и двете конструкции, се под-
ложат на общ факторен анализ25, се получават следните резултати. Преди всичко
трябва да се подчертае, че за съдържателна причина за използването на фак-
торния анализ може да се счита изследователската постановка, че двете кон-
струкции обясняват различни страни от възприемането на изследваната МЕИ.
В подкрепа на това са и резултатите, получени при екстракция (извличане) на
факторите26. Въз основа на ейгенстойностите27 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 маркетин-
говата ефективност на инвестициите от предложителите на биопродукти, вклю-
чени в извадката, което може да се възприеме като приемливо равнище.

Въз основа на коефициентите в ротираната факторна матрица, към всеки
от трите фактора могат да бъдат присъединени оценяваните от респондентите
операционализирани променливи (табл. 3).

Както се вижда от таблица 3, променливите, описващи удовлетвореността
на предложителите от маркетинговите инвестиции, са групирани в рамките на
един фактор. Тъй като корелационните им коефициенти във факторната матри-
ца са относително равни, на тяхна база трудно може да бъде определена коя от
всички променливи е сурогатна28. Вижда се, обаче, че шестте променливи обяс-
няват 44,34% от вариацията или близо половината от обяснената обща вариа-
ция за оценките на маркетинговата ефективност на инвестициите.

2 5 Формално погледнато, извършването на анализа е допустимо, тъй като стойността на коефициен-
та 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.

2 6 По метода на главните компоненти и съгласно критерия на единицата на Кайзер (по-подробно вж.
Манов, А. Многомерни статистически… с. 142-173).

2 7 Количеството вариация, обяснена от даден фактор.
2 8 Изходна променлива, имаща по-висок корелационен коефицииент от останалите.
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Таблица 3

Състав на факторите, определящи общото възприемане на МЕИ

Основа – 33 респонденти

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 биопро-
дуктите”, е с 26,44% от общата обяснена вариация а вторият – “Перспектива
инвестиции във взаимоотношения с клиенти” – с 9,84%. На база на корелацион-
ните коефициенти във факторната матрица 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 коефициентите са с много близки стойности.

Въз основа на даваните от респондентите оценки, обаче, е възможно да се
установи и важността, която те отреждат на отделните променливи – за всяка
поотделно и като цяло. Сравняването на претеглените коефициенти на всяка

Удовлетвореност от МИ Въздействие на МИ върху резултата на фирмата

I фактор II фактор III фактор

променлива корелационен
коефициент променлива корелационен

коефициент променлива корелационен
коефициент

Добра
репутация 0,894 Нови

продукти 0,914 Клиенти 0,821

Нови
продукти 0,854 Канали за

реализация 0,793 Добра
репутация 0,809

Клиенти 0,844 Търговски
марки 0,775 Лансиране

на идеи 0,698

Лансиране
на идеи 0,842

Търговски
марки 0,836

Канали за
реализация 0,701

% обяснена
вариация за

фактора
44,34

% обяснена
вариация за

фактора
26,44

% обяснена
вариация за

фактора
9,84
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променлива29 показва, че оценките на респондентите се движат в границите от
3,22 до 4 при максимална възможна стойност 5 за въздействие на маркетинго-
вите инвестиции върху резултата на фирмата и между 3,59 и 4,17 за удовлетво-
реност от извършените инвестиции – т.е. може да се твърди, че като цяло пред-
ложителите на биопродукти са по-скоро удовлетворени от маркетинговата ефек-
тивност 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 взаимоотношени-
ята 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 под-
държане на взаимоотношенията с клиенти имат най-силно влияние върху резул-
татите на фирмата (4), последвани от инвестициите в добра репутация на фир-
мата (3,91) и в каналите за реализация (3,91).

Въз основа на тези резултати може да се твърди, че като цяло включените
в извадката респонденти възприемат като много по-важни нефинансовите по-
казатели, свързани с измерването и управлението на МЕИ. Възможните причи-
ни за това могат да бъдат търсени в няколко посоки. Една от тях е свързана с
трудността при определяне на конкретния резултат, получен вследствие на да-
дена маркетингова инвестиция. За да бъде установено това, е необходимо ре-
зултатът от инвестицията да бъде разграничен от обичайния резултат, което не
винаги е възможно да бъде направено в практиката. Допълнителна трудност
създават и случаите, при които се осъществяват няколко инвестиции от един
предложител в един и същ момент. А поради наличието и на трансферни ефек-
ти30, и на ефекта на синергията, разграничаването на конкретния резултат, кой-
то да бъде съотнесен към действието от конкретна инвестиция от общия резул-
тат на фирмата, допълнително се усложнява.

Тези трудности водят до извода, че при стопански субекти с ограничени
ресурси и особено с недобре структурирани и функциониращи маркетингови
информационни системи (МИС) е практически аргументирано използването на
утвърдените метрики (ако съществува ресурсен и интелектуален потенциал това
да бъде осъществено) единствено на равнище общ резултат на фирмата, а не
на равнище конкретна инвестиция. Обвързването на метриките с възприемана-
та важност на възможните направления за инвестиране, а от там и с удовлетво-
реността от направените инвестиции е обусловено от спецификата на пазарното

2 9 Определени като средни претеглени величини чрез съотношението          , където x е рейтингът,

присъждан от респондентите за всяка променлива, заемащ стойности от 1 до 5, а f е честотата на
посочване на рейтинговата оценка от респондентите в извадката.

3 0 Тонкова, Е. Поглед върху трансферните ефекти в маркетинга. Маркетингът в 21-ви век: Пара-
дигми, стратегии, тактики. // Сборник с доклади от научна конференция с международно учас-
тие. Наука и икономика, ИУ – Варна, 2007, с. 259-264.
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поведение на фирмите на всеки конкретен пазар или пазарна ниша и е предпос-
тавка за разработване на методика за оценка и управление на МЕИ при фирми,
които не разполагат с необходимите ресурси и структурирани МИС, за да вне-
дрят на равнище фирма съществуващите корпоративни практики.

Заключение

В направеното изследване се констатира ниската популярност на финансо-
вите метрики, свързани с определянето на МЕИ сред фирмите, разполагащи с
ограничени ресурси. В рамките на следващи проучвания е възможно да се из-
следват причините защо това е така и да се установи дали при този тип стопан-
ски субекти разработените методи и показатели за оценка и управление на мар-
кетинговата ефективност са неприложими заради ресурса – финансов, времеви
и/или интелектуален – който изисква прилагането им.

Независимо от резултата, до който би довело това изследване, е възмож-
но да се предложи като алтернатива на използваните на равнище корпорация
метрики, приложим за малките фирми процес за определяне на МЕИ на база на
изследване на субективните оценки на инвестиращите за важността на възмож-
ните направления за насочване на маркетинговите им инвестиции. Предложе-
ният процес е необходимо да бъде тестван и чрез изследване на потребителс-
ката гледна точка за ефекта от маркетинговата дейност на предложителите, за
да се открият отклоненията от него с оглед преодоляване на субективизма при
оценката на маркетинговата ефективност на инвестициите.
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Abstracts

Marketing efficiency acquires ever-increasing importance, both for the scientific
community, and in the practice. At the corporate level there have - in theoretical plan - been
developed and are applied a multitude of metrics for its assessment. The question whether
these metrics are applicable and whether they are used in the activity of companies possessing
scarce resources, has not yet been studied thoroughly.

The main aim of this article is to ascertain within a particular market whether or not small
businesses apply in their practice the developed metrics for assessment of the marketing
efficiency of their investments.

Keywords: marketing efficiency, marketing efficiency of investments, marketing
intangible assets, small businesses.


