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 „Крафт“ пивоварството е особена част от клас „Производство на 
пиво“, което привлича все повече потребители през последните 
години. Възможността за информиран избор на продукт или 
услуга, задоволяващи конкретни нужди на потребителите измес-
тва фокуса от ниската цена, към продукт с висока ценност, за 
която трябва да се заплати. Целта на тази статия е, позовавайки се 
на теоретично изведени детерминанти за конкурентоспособност 
на цената, емпирично да се изведат тези, влияещи върху избора 
на „Крафт“ пиво. Научните задачи могат да се обобщят до: из-
веждане на детерминантите, формиращи възприеманата ценност 
и теоретично обосноваване на връзката й с ценовата гъвкавост; 
теоретична обосновка на връзката между ценова гъвкавост и 
конкурентоспособност на цената; емпирично извеждане на клю-
човите детерминанти на конкурентоспособността на цената за 
„Крафт“ пивото в България. В изследването се използват методи-
те на анализ и синтез, анкетни проучвания, статистически мето-
ди, проучвания на пазара и др. 

 

Въведение  

 

В началото на второто десетилетие на ХХI в. стартира вълна за развитие 

на нови „микро“ и „малки“ предприятия в клас С.11.05 „Производство на пиво“. 

Въпреки конкурентен натиск на лидерите в бранша, те успешно се адаптират и 

отстояват своето място на пазара, като успяват да привлекат все повече реални 

клиенти. В търсенето на предимства, те са принудени да предложат на своите 

клиенти уникален продукт, чрез който да обосноват по-високата му цена. Това 

именно е причината през последните години да се засилва интересът към т.нар. 

„занаятчийско пивоварство“ (Craft Beer). Според регистрираната в България 

през 2013 година Асоциация на домашните пивовари в България, „Крафт пиво-

то“ се произвежда от малки, обикновено семейни пивоварни, произвеждащи 
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оригинални, специални бири, с високо качество, традиции и интересни за пот-

ребителя (Асоциация на домашните пивовари в България, 2013). Определена по 

този начин „Крафт“ бирата разполага с арсенал от прийоми, чрез които, въз 

основа на уникалните характеристики на продукта, може да се обоснове конку-

рентоспособността на цената, по която се предлага този продукт. По данни на 

Съюза на пивоварите в България регистрираните „Крафт“ пивоварни в България 

през 2010 г. наброяват 4 предприятия, а през 2014 г. те са вече 8, което, предвид 

стойността на инвестициите, е много висок ръст. 

Предмет на изследването e идентифициране на факторите, влияещи върху 

конкурентоспособността на цените на „Крафт“ пивото, а обект са потребители-

те на този продукт в България.  

Целта на тази статия е, позовавайки се на теоретично изведени детерми-

нанти за конкурентоспособност на цената, емпирично да се изведат тези, влия-

ещи върху избора на потребителите на „Крафт“ пиво. 

За постигане на тази цел са решени следните научни задачи: 

1. Извеждане на детерминантите, формиращи възприеманата ценност и 

теоретично обосноваване на връзката ѝ с ценовата гъвкавост; 

2. Теоретична обосновка на връзката между ценова гъвкавост и конку-

рентоспособност на цената; 

3. Емпирично извеждане на ключовите детерминанти за конкуренто-

способност на цената за „Крафт“ пивото в България; 

В изследването се използват методите на анализ и синтез, анкетни проуч-

вания, статистически методи, проучвания на пазара и др. За анализа е използван 

софтуерният продукт SPSS. 

1. Теоретични основи за конкурентоспособност на цената 

Развитието на глобалните корпоративни структури и появата на изключи-

телно многообразие от продукти, търговски марки и производители на съпоста-

вими в количествено, качествено и имиджово отношение продукти, налага 

търсенето на нови форми за конкуренция и проявление на конкурентното пове-

дение на фирмите. „Новата конкуренция“, според Прахалад и Рамасвами (2009), 

се основава на твърдението, че „потребителят и фирмата са интимно въвлечени 

в съвместното създаване на ценности, които са уникални за индивидуалния 

потребител и устойчиви за фирмата“. Те добавят (Прахалад и Рамасвами, 2009), 

че „парадоксалното в новата икономика е това, че потребителите разполагат с 

по-голям избор, който им носи по-малка удовлетвореност, а производителите 

разполагат с повече стратегически опции, които носят по-малко приходи“. 
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Придобиването на собствеността върху преките конкуренти от големите 

световни компании им позволи да увеличат неимоверно своето пазарно присъс-

твие. Вследствие на това редица компании губят своята идентичност, а унифи-

кацията на предлаганите продукти и услуги отблъсква техните клиенти. Ето 

защо, не винаги клиентите остават лоялни на „безличието“ на продуктите на 

фирмата, към които доскоро са били привързани. Развитието на парадигмата за 

създаване на ценност при взаимоотношението между продавач и купувач раз-

бива класическите разбирания за конкурентоспособността. Развитието и все по-

голямата достъпност на информацията, дават на потребителите нов поглед и 

възможност за информиран избор. Това дава основание да се твърди, че потре-

бителите „еволюират“ не само по отношение на своя избор, но и по отношение 

на разбирането си за цената, зад която те виждат редица фактори, които пре-

допределят предпочитанията им.  

Майкъл Портър (2005, с. 75), който има най-съществен принос в съвре-

менната наука по въпросите за конкуренцията и конкурентоспособността, я 

определя като „свойство на стоките, услугите и субектите на пазарни отноше-

ния да излязат на пазара наравно със присъстващите там аналогични стоки, 

услуги или конкуриращи се субекти на пазарни отношения“. В контекста на 

това изследване, под „конкурентоспособност“ следва да се разбира: способ-

ността да задържаш и увеличаваш дела на клиентите; способността да създаваш 

добавена стойност, която удовлетворява в съдържателен и количествен аспект 

създателя ѝ и нейния ползвател; способността да управляваш ефективно конку-

рентните си предимства. 

Подобряването на пазарното представяне на компаниите следва да бъде 

подчинено на разкриването на ключовите детерминанти, които правят продук-

тите или услугите предпочитани. Като всеобщ еквивалент и измерител на цен-

ността на продукта за клиента, цената играе важна роля в конкурентната надп-

ревара. Способността на продуктите да се конкурират се определя от някой 

основни характеристики, които определят т.нар. конкурентни предимства, свър-

зани с: иновативността на продукта; качеството на продукта; икономичното 

използване на ресурсите; следпродажбеното обслужване и сервиза; потребител-

ската ценност на продукта; начина на предлагане и достъпа до този продукт; 

издръжката за неговото създаване, което е свързано със цената, която всеки е 

готов да заплати за комплекса от тези и други параметри на продуктите и усу-

гите.  

Според М. Портър (2005, с. 27), конкурентното предимство възниква от 

стой но ст та, която компанията създава за своите потребители и която преви-



Й. Иванов.  Ценови аспекти на конкурентоспособността 

на „Крафт“ пивото в България 

83 

шава раз ходите за нейното създаване. Shoeu (2008, с. 12) изказва своята теза, че 

„конкурентните предимства са ключови фактори, които трябва да се поддържат 

и развиват, като въпросът е кои конкурентни предимства са устойчиви във 

времето и могат да донесат по-голяма печалба за фирмата“. Това ни дава осно-

вание да считаме, че особено значение за конкурентоспособността в съвремен-

ните условия имат характеристиките на предлаганите от стопанските субекти 

продукти или услуги. Тези свойства могат да са от различно естество и да се 

отнасят до самия продукт, до необходимите или добавяните услуги, които 

придружават основния продукт/услуга или до спецификата на производството, 

разпределението или личните продажби, а така също и до фирмата. 

Създаването и поддържането на устойчиви конкурентни предимства се 

свързва и с цената, която потребителят е готов да заплати за ценността, която 

ще получи при закупуването на конкретна стока. Във връзка с това, преди пове-

че от 25 години Савинов (1985, с. 12) пише: „Колкото потребителната стойност, 

изразена чрез качеството на един продукт, е по-висока и удовлетворява повече 

потребности, и неговата стойност, представена чрез разходите му, е по-малка, 

толкова той е по-конкурентоспособен“. Като под разходи в подобно становище 

следва да се разбират всички ресурси (финансови и нефинансови), от които 

следва да се откаже потребителят, за да получи даден продукт. Тази съпоставка 

между ползи и разходи на потребителя, когато е свързана с финансов ресурс, се 

нарича икономически ефект за потребителя, а с нефинансов ресурс психологи-

чески ефект. Ето защо може да се твърди, че решението за покупка е комплекс 

от оценка на редица взаимносвързани фактори, които следва да бъдат иденти-

фицирани, ранжирани и оценени от потребителите. Това не се извършва в изо-

лация, а в рамките на един конкурентен пазар, където цените все още имат 

ключова роля, като измерител на готовността на потребителя да се лиши от 

нещо, за да получи конкретен продукт или услуги. Ето защо, засилващата се 

борба за конкурентно надмощие на пазара превръща процеса на фирменото 

ценообразуване в дейност, подчинена на стратегическите маркетингови цели на 

компанията. Това заключение се основава на факта, че все по-често при форми-

ране на ценовите равнища се отчита не само въздействието на вътрешнофирме-

ните фактори и на външните възможности и заплахи, но и на ценността във 

всичките й форми, която се създава в процеса на икономическо взаимодействие 

между пазарните участници.  

В икономическата литература съществува тезата, че успешното използва-

не на цената в конкурентната борба е пряко свързано с продуктовата диферен-

циация (Александров, 1999). Това, от своя страна, стои в основата на търсенето 
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и предлагането на уникални продуктови характеристики, с цел привличане 

вниманието на клиентите (теза, заложена при дефинирането на „Домашното 

пивоварство“). За конкурентоспособна се счита стока, ако нейните продажна 

цена, дизайн и качество, не отстъпват на тези характеристики на стоките анало-

зи, представени на пазара (Тихонов, 1985, с. 24). Нещо повече, стремежът на 

бизнеса трябва да бъде към предлагане на строго индивидуализиран продукт, с 

уникални характеристики, чиято продажна цена да отчита оценката на клиента 

за ценността. Chen и Pearcy (2010, с. 674) говорят за ефектите от прилагането на 

теорията за „динамично ценообразуване“ за повишаване конкурентоспособ-

ността и привличането на клиенти. Характерно за нея е именно прийома да се 

диференцират потребителите, да се обърне особено внимание на качеството на 

предлаганите продукти и услуги на съществуващите клиенти, а клиентите на 

конкурентни стоки и услуги да бъдат атакувани с диференцирани ценови пред-

ложения, в зависимост от честота на покупка, търсено качество и др. Именно 

подобни прийоми се определят като „конкурентни действия“, които ясно и 

недвусмислено показват, че ценовата конкурентоспособност е възможна и тя се 

изразява не само чрез намаление на цената, но и чрез други активности, позво-

ляващи да се продава продукт на високи цени, който да бъде предпочитан от 

определен кръг потребители (20% от клиентите могат да носят 80% от приходи-

те на една компания). Ето защо е важно да се търси възможност да се предлагат 

продукти с висока ценност за клиенти, които могат да я оценят и са готови да 

платят за нея. В подкрепа на подобна позиция е и тезата на Clark и Fujimoto 

(1991,с.1), които в своя публикация от 90-те години на миналия век твърдят, че 

„новите измерения в конкурентната борба между индустриалните фирми, фоку-

сирани върху продуктовото развитие, се движат от три основни сили: интензив-

ността на международната конкуренция, фрагментирането на пазара и претен-

циозността на клиентите и разнообразието и развитието на технологиите”. 

Именно фокусът върху претенциозността на клиентите е ключът за конкурен-

тоспособността на „Крафт“ пивото по целия свят.  

Промените във взаимоотношенията между различните пазарни участници 

водят след себе си неминуемо и до трансформация и различна гледна точка 

спрямо елементите на маркетинговия микс. Концепцията за трансформацията 

на „4Р“ в „4С“ – „Продукт – Потребности и желания на клиента; Място (Дист-

рибуция) – Удобство; Цена – Оценка ( Разход за клиента); Промоция – Комуни-

кация (Символизация)“ (Котлър, 2005, с.65, Стойчев, 2008, с. 33, Данченко и 

Иванова, 2006, с.21) е ясен сигнал за динамичните промени, които настъпват не 

само в практиката, но и в теорията. Именно те ни дават основание да идентифи-
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цираме новото място на цената в конкурентната надпревара между стоките, 

което се изразява в индивидуалната оценка на потребителя за това, което полу-

чава. Във връзка с това, ние считаме, че ценовата конкурентоспособност, пре-

чупена през призмата на съвременните динамични процеси, следва да се разг-

лежда не толкова като конкуренция между продукти чрез техните цени, а като 

конкуренция на цените чрез характеристиките и ценността на продуктите (Ива-

нов, 2016, с. 59).  

Основополагащата идея за подобна дефиниция е необходимостта клиенти-

те да  получават значима разлика между стойността (себестойността, долна 

граница на цената) на продукта или услугата и ползите, които клиентът ще 

получи от продукта (ценността, горна граница на цената). Диапазонът между 

дефинираните две граници на цената, наречен „икономически ефекти от произ-

водството и потреблението…“ (Благоев, 2013, с.99) , който бива разпределян 

между производителя и потребителя, се явява много добра отправна точка за 

дефиниране на ключови детерминанти за оценка и повишаване на конкурентос-

пособността на цената. Това в известна степен наподобява идеята спомената по-

рано в тази публикация на Прахалад и Рамисвами за „съвместното създаване на 

ценност“, която справедливо да се разпределя между производителя/доставчик 

и клиентите. 

 
Фиг. 1. Модел на икономическия ефект и връзката му 

с ценността и цената 
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Разумното и балансирано разпределение на този ефект между производи-

телите и клиентите се превръща в ключов източник на конкурентно предимство 

(Pain, 2005, с. 102). Porter и Kramer (2011, с. 64 - 70) подкрепят и доразвиват 

тезата за разпределянето на ценността (стойността, както те я наричат в публи-

кацията си) като добавят, че такова разпределение не може да се определи нито 

като социална отговорност, нито като филантропия, а е по-скоро средство за 

постигане на предимства и успех за бизнеса чрез промяна в мисленето на об-

ществото. Пречупването на идеята за икономическия ефект през призмата на 

ценностния подход на ценообразуване и изграждането на партньорски взаимо-

отношения с клиентите показва, че гъвкавостта на цените зависи от съвместно 

създаваната и възприемана ценност на продуктите и услугите. Нещо повече, 

основна задача на съвременното ценообразуване следва да бъде ефективното 

управление на „икономическия ефект“ за осигуряване на значителна степен на 

гъвкавост и пазарна свобода при формиране на конкурентна цена, което е пред-

поставка за повишаване на ценовата конкурентоспособност, без това да е об-

вързано със задължително понижаване на нейното равнище.  

На фиг. 1 е илюстрирана идеята за разпределението на икономически 

ефект, както и мястото на ценността в този модел. Изводът, който се налага от 

него е, че колкото диапазонът между себестойността и възприеманата ценност 

на продукта или услугата е по-голям, толкова по-голяма гъвкавост при форми-

рането на цената ще притежава компанията. Поради това дори и по-високи 

ценови равнища за продукти, носещи на потребителите си ценност, чиято стой-

ност по тяхна оценка превишава пазарната цена, ще бъдат конкурентоспособни.  

Възприемайки ценностния подход като водеща парадигма при извеждане-

то на факторите, определящи ценовите аспекти на конкурентоспособността, и 

позовавайки се на констриран концептуален модел за оценка на ценовата кон-

курентоспособност на продукти и услуги (Иванов, 2016, с. 154), можем да изве-

дем на преден план три основни детерминанти, чиито ефект влияе върху възп-

риемането на цената от потребителя, респективно върху нейната конкурентос-

пособност: 

- предпочитанията на потребителите, фиксиращи горната граница на цен-

ността (възприеманата ценност); 

- продукта и вътрешнофирмените условия, обвързващи себестойността с 

възприеманата ценност; 

- пазарните условия, формиращи конкурентните взаимоотношения. 
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2. Методика за проучване на факторите за конкурентоспособност на 

„Крафт“ пивото в България 

 

Обект на това изследване са само крайните клиенти на „Крафт“ пиво, кое-

то означава, че останалите пазарни участници ще бъдат елиминирани от извад-

ката при изследването. Под краен клиент на „Крафт“ пиво следва да се разбира 

човек, консумиращ пиво, познаващ продукти на „Крафт“ пивоварни, който ги 

предпочита и е в състояние да предостави информация за причините, подтик-

ващи го да избере този продукт.  

Предмет е идентифицирането на факторите, влияещи върху  конкурентос-

пособността на цените на „Крафт“ пивото.  

Целта на проведеното изследване е емпирично да се изведат детерминан-

тите, влияещи върху избора на потребителите на „Крафт“ пивото в България.  

Във връзка с осъществяването на изследването е предвидено приложение-

то на дескриптивна изследователска програма, поради изискванията на поста-

вената цел. Нейната основна задача е насочена към изучаване профила на пот-

ребителите на „Крафт“ пиво в България, техните специфични възприятия и 

оценки към определени характеристики на продукта, пазара, бранда, взаимоот-

ношенията с производителя, които оказват влияние върху потребителския му 

избор. За набиране на необходимите емпирични данни е проектирана структу-

рирана он-лайн анкета.  

За провеждане на основното проучване е избран извадков подход. Разме-

рът на извадката по удобство наброява 366 души, а генералната съвкупност 

включва потребителите на „Крафт“ пиво, отговарящи на зададените критерии в 

обекта на това изследване. Може да се твърди, че по своята структура извадката 

наподобява генералната съвкупност по критерия пол на респондентите (вж. 

графика 1). 

За целите на това изследване единицата на извадката е отделният индивид, 

консумиращ пиво, а единиците от които се набират данни са лица над 18-

годишна възраст, поради естеството на продукта (алкохолно питие забранено за 

лица под 18 години). По данни на НСИ за 2015 г. в България във възрастовия 

диапазон над 18 години живеят 2975135 мъже и 3201151 жени, което отговаря 

на посоченото по-горе разпределение. 
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Графика 1. Разпределение на анкетираните по пол 

Набирането на данни се осъществява чрез разпространяването на анкетата 

чрез различни по своя характер уеб сайтове. За целите на основното проучване 

анализът на емпиричните данни е направен с факторен анализ, като са проведени 

всички предварителни проверки  за спазване на изискванията за провеждането му.  

Въз основа на проведени предварителни проучвания и дълбочинни интер-

вюта с реални клиенти на „Крафт“ пиво в България, бяха изведени изходни 

променливи в три основни фактора, както бяха дефинирани в теоретичния ана-

лиз: предпочитания на клиентите, продукти и вътрешнофирмени условия, па-

зарни характеристики. 

Проектирана е анкета с три блока въпроси. Първият блок „Общи въпроси“ 

има за цел да установи доколко хората в България пият бира и запознати ли са с 

продуктите на малките „Крафт“ пивоварни. Вторият блок въпроси е насочен 

към установяване влиянието на конкретните изходни променливи върху избора 

на клиентите при вземане на решение за покупка на „Крафт“ пиво и третият 

блок въпроси са демографски. 

Проучването бе проведено в периода от 06 януари 2016 г. до 12 януари 

2016 г. Трябва да се отбележи, че проучването следва да се окачестви като 

„непредставително извадково изучаване“, тъй като извадката е формирана по 

удобство. Считаме, че по начина, по който е проведено изследването, са въз-

можни отклонения в резултатите, поради което приложеният инструментариум 

е съобразен с извадката и скалите, характеризиращи въпросите в изследването.  

 

 
Мъж            Жена 

52% 48% 
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3. Фактори за конкурентоспособност на „Крафт“ пивото в България 

 

Резултатите от проучването ни дават основание да изградим профил на 

клиентите, консумиращи „Крафт“ пиво в България. Дескриптивният анализ от 

първия блок въпроси показва, че едва 11 % от общо 366 души са отговорили, че 

не консумират пиво (вж. графика 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика 2. Консумирате ли пиво? 

 

Това показва, че традиционно българинът консумира бира и не случайно 

се нареждаме на 14 място в Европа (данни на Асоциацията на производителите 

на бира в България), където делим с един от водещите производители на бира – 

Белгия. Интересни резултати се получени относно честота на консумация – 

19%, почти една пета от анкетираните (заявили, че пият бира 324 души), консу-

мират бира всеки ден. 37% от анкетираните  – 2-3 пъти седмично, а 2-3 пъти 

месечно – 29%. Около 15% от хората консумират няколко пъти годишно. Инте-

рес предизвиква въпросът за количеството, което всеки от респондентите кон-

сумира (приравнено към бутилки от 0,5 л.). Най-голям дял от отговорилите – 

56%, консумират по една бира. Не е малък делът на хората, които пият между 1-

3 бири и едва 6% се определят като „тежки“ консуматори с по над 3 бутилки.  

С въпроса „Запознати ли сте с продуктите на „Крафт“ пивоварни в Бълга-

рия?“, се цели от общият брой 324 консумиращи бира респонденти, да се отсеят 
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онези, които познават продукта, факторите за конкурентоспособност на който 

търсим. След този въпрос се откроиха 174, от анкетираните отговорили поло-

жително. Поради факта, че вторият блок въпроси е твърде специфичен и е свър-

зан с потребителски оценки за продуктова категория, която трябва не просто да 

бъде познавана, а да бъде и използвана, след въпрос номер 5 „Консумирали ли 

сте „Крафт“ пиво на Български производител?“ редуцирахме респондентите до 

153 души. Въз основа на тях можем да направим профил на клиента, консуми-

ращ българска „Крафт“ бира: преобладаващо мъже, на възраст до около 44 

години, със средни и високи доходи от големи населени места. Подобна харак-

теристика се дължи на факта, първо, че „Крафт“ пивото е със значително по-

висок алкохолен градус, което привлича повече мъжката аудитория, второ, 

цената на която се продават тези продукти е в значителна степен по възможнос-

тите на хора със средни и високи доходи и трето, достъпът до тези продукти в 

големите населени места е значително по-лесен.  

Въз основа на профила и направена редукция на анкетираните е направен 

анализ на отговорите на 153 души относно причините за избора им на „Крафт“ 

пиво.  

Приложимостта на факторния анализ е установена с помощта на тест на 

Бартлет за сферичност и индекс на Казер-Майер-Олкин (КМО) за адекватност 

на извадката. Тестът на Бартлет е предназначен за тестване на нулевата хипоте-

за, твърдяща, че променливите са некорелирани помежду си, следователно, 

корелационната матрица е една идентична матрица, при която стойностите на 

корелационните коефициенти по диагонала са 1, а всички останали – 0. От 

таблица 1 става ясно, че стойността на теста на Бартлет е 1187,787, т.е. това е 

стойност, която е достатъчно висока, за да се отхвърли нулевата хипотеза за 

липса на корелация между променливите. Индексът на Казер-Майер-Олкин 

(КМО), от своя страна, сравнява магнитудите на наблюдаваните корелационни 

коефициенти с магнитудите на парциалните корелационни коефициенти. Мал-

ките стойности на индекса (под 0,5) показват, че корелационните коефициенти 

между двойките променливи не могат да бъдат обяснени от други променливи, 

т.е. не може да се очертае наличието на някакви по-съществени скрити фактори, 

което прави факторния анализ неприложим. От табл. 1 се вижда, че стойността 

на индекса е над 0,642, което потвърждава, че факторният анализ може да се 

приеме за валиден изследователски метод в рамките на това проучване. 
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Таблица 1 

Индекс на Кайзер-Майер-Олкин и тест на Бартлет 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,642 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1187,787 

df 120 

Sig. ,000 

 

Данните от таблица 2 и таблица 3 показват, че проектираните оценъчни 

скали, свързани с извеждането на факторите за конкурентоспособност на 

„Крафт“ пивото, могат да се приемат за валидни. Дискриминантната обоснова-

ност на скалите се потвърждава от факторният анализ. Резултатите, получени от 

варимакс ротацията на 16-те компонента, показват, че те формират не три, как-

то беше изведено в теоретичния модел, а четири основни фактора: потребителс-

ки нагласи и предпочитания, продуктови характеристики, вътрешнофирмени 

условия, които се обособяват като нова самостоятелна детерминанта на конку-

рентоспособността и условия на пазара. 

Тестваните скали имат и добра конвергентна валидност. В резултат на ва-

римакс ротацията са екстрахирани три фактора с ейнгейн стойности над 1 (табл. 

2). Те обясняват 59,286% от вариацията на 16-те изходни променливи. Първият 

фактор – „потребителски нагласи и предпочитания“ обяснява 25,781% от вари-

ацията. Той обхваща променливите: промоции, реклама, грижа за клиента, 

препоръки от клиенти и продуктовите оферти на конкурентите. Вторият фактор  

– „продуктови характеристики“ обяснява 11,467% от вариацията. В него са 

включени променливите: разнообразие на вкусове, разнообразие на цветовете, 

трайност, плътност на пивото, степен на филтриране и алкохолно съдържание. 
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Таблица 2 

Ейнгейнстойности и процент обяснена вариация 

 

Ком-

понен-

ти 

Енгейн стойности Сума на квадратите 
Ротирана сума на квад-

ратите 

общо 

% на 

вариа-

ция 

комула-

тивен % 
общо 

% на 

вариа-

ция 

кому-

лати-

вен % 

общо 

% на 

вариа-

ция 

кому-

лати-

вен % 

1 4,588 28,676 28,676 4,588 28,676 28,676 4,125 25,781 25,781 

2 2,500 15,623 44,299 2,500 15,623 44,299 1,835 11,467 37,248 

3 1,676 10,477 54,775 1,676 10,477 54,775 1,811 11,316 48,564 

4 1,242 7,763 62,539 1,242 7,763 62,539 1,716 10,723 59,286 

5 0,998 6,866 69,405       

6 0,971 6,067 75,572             

7 0,896 5,598 81,170             

8 0,724 4,523 85,693             

9 0,517 3,233 88,926             

10 0,422 2,640 91,565             

11 0,349 2,178 93,744             

12 0,310 1,937 95,681             

13 0,248 1,548 97,229             

14 0,190 1,191 98,419             

15 0,147 0,919 99,338             

16 0,106 0,662 100,000       

 

Третият обособен фактор е „вътрешнофирмените условия“, който обясня-

ва 11,316% от вариациите. Той включва: производствени технологии и качество 

на използваните суровини. Четвъртият фактор „условия на пазара“ обяснява 

10,723% от вариацията и обхваща променливите: имидж на производителя в 

общественото пространство, продуктовите оферти на конкурентите, известност 

на компанията производител и достъп до продукта. Всички променливи покри-

ват изискването за натовареност към факторите от 0,5. Това ни дава основание 

да приемем така посочените фактори и съставящите ги променливи за валидни. 

Така посочените фактори и съставящите ги променливи не съвпадат с тео-

ретично изведените три фактора от концептуалният модел (Иванов, 2016), тъй 
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като те са предложени вследствие на изследване на концептуален модел, т.е. 

при него проучването е правено по принцип, а не с конкретен продукт. Поради 

това, обособилият се тогава фактор „продуктови характеристики и вътрешно-

фирмени условия“ в това изследване се раздели на два отделни фактора. Може 

да се каже, че резултатите удовлетворяват целите на изследването. Във връзка с 

това може да се направи заключението, че представените данни дават основа-

ние да се приеме, че приложеният инструментариум е достатъчно надежден и 

валиден за целите на проучването. 

Таблица 3  

Ротирана факторна матрица (n=153) 

 

 

Фактор 

потребителс-

ки нагласи и 

предпочита-

ния 

продуктови 

характеристики 

вътрешно-

фирмени усло-

вия 

условията на 

пазара 

Производствени тех-

нологии 

-0,046 -0,110 0,841 0,239 

Качество на използва-

ните суровини 

0,026 0,337 0,781 -0,260 

Разнообразие на вку-

совете на пивото 

-0,120 0,647 0,100 0,019 

Имидж на производи-

теля в публичното 

пространство 

0,384 0,078 0,086 0,722 

Разнообразие в цвета 

на пивото 

0,006 0,797 -0,003 0,190 

Промоции 0,832 -0,118 0,054 -0,099 

Реклама 0,635 -0,289 -0,141 0,318 

Трайност -0,123 0,695 0,133 0,131 

Плътност на пивото -0,106 0,770 -0,046 0,240 

Грижа за клиента 0,709 0,390 0,090 0,294 

Препоръки от клиенти 0,617 0,410 0,171 0,163 

Степен на филтриране 0,304 0,713 0,390 0,000 

Продуктови оферти на 

водещите компании 

0,171 -0,188 0,219 0,697 

Известност на компа-

нията производител 

0,223 -0,369 -0,190 0,673 
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Достъп до продукта -0,142 0,015 -0,331 0,668 

Алкохолно съдържа-

ние 

-0,097 0,851 -0,227 0,190 

Метод на екстрахиране: Principal Component Analysis.  

Метод на ротация: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 

 

Финалният въпрос от анкетното проучване във вторият блок е насочен към 

връзката на ценността, която получават от продуктите на „Крафт пивоварните“ 

и цената, на която се предлагат продуктите: Бихте ли заплатили по-висока цена 

за „Крафт“ пиво?. Отговорът на този въпрос е категорично „ДА“ за 82% от 

участващите 153 респондента. Тези резултати са показателни, особено като се 

има в предвид, че цената на стъклена бутилка от 0,500 л. в магазинната мрежа е 

2 до 3 пъти по-висока от тази на масовите бири.  

4. Заключение 

Резултатите от проведеното проучване потвърдиха нашата позиция, че е 

възможно високите цени да са конкурентоспособни, когато се предлага продукт 

с уникални характеристики за определен сегмент потребители. Това се дължи 

на факта, че „еволюцията“ на потребителите и използването на „клиентоцент-

рични“ модели за управление на бизнеса привлича и задържа клиентите въз 

основа на ценността, която създават двете заинтересовани страни – производи-

тели и клиенти. Тази ценност, изразена чрез факторите на конкурентоспособ-

ността, позволява на компаниите да продават своите продукти на клиенти, 

които са готови да заплатят за това, че получават уникално преживяване от 

покупката. Провеждането на подобни изследвания дава отговор на въпроса, 

защо е конкурентоспособна високата цена за продукт, предоставящ желаната от 

потребителя ценност.  

В днешно време, когато обществото има улеснен достъп до информация и 

до продукти с разнообразни характеристики и качество, информираният избор, 

получаването на по-специално отношение от компанията, чиито продукт се 

потребява, е ключ към конкурентоспособността. Ето защо, безличието на про-

дукти, произвеждани от компании, заинтересувани приоритетно от цената на 

акциите си и овладяване на територии, прави оцеляването и развитието на 

„Крафт“ пивоварството в България възможно.  
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