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6.1. Видове маркетингови стратегии
6.2. Основни форми в международната дейност

В международната дейност фирмата разработва марке-
тингова стратегия за реализиране на поставените перспективни 
цели. Маркетинговата стратегия е основа за дейност в конкретни 
пазарни условия. Тя определя способите за използването на мар-
кетинга като предпоставка за разширяване на целевите пазари и 
за постигането на ефективни резултати.

6.1. Видове маркетингови стратегии

В зависимост от характера на целите и средствата за тяхно-
то постигане в международната дейност могат да се разграничат 

6. МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ НА 
ВЪНШНИТЕ ПАЗАРИ

 
След усвояване на материала по тази тема Вие ще знаете: 

 маркетинговите стратегии в зависимост от целите и средствата 
необходими за тяхното постигане 

 примери подкрепящи тезите „за“ и  „против“ излизането   на 
ниво международен пазар 

 грешките при разработването на маркетингова стратегия  
 аргументи, носещи перспектива от едно евентуално излизане на 
международния пазар на дадена фирма. 
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няколко вида маркетингови стратегии, прилагани от фирмите: 
• първа, стратегия за завоюване или разширяване на па-

зарния дял; 
• втора, стратегия на иновации;
• трета, стратегия за диференциране на продукцията;
• четвърта, стратегия на изчакване; 
• пета, стратегия за намаляване на производствените 

разходи;
• шеста, стратегия за индивидуализация на потреби-

телите.
Стратегията за завоюване или разширяване на пазарния 

дял до определени показатели се осъществява чрез производ-
ство и внедряване на пазара на нова продукция, формиране на 
нови потребности у потребителите, проникване в нови сфери на 
приложение на продукцията. Разширяването на пазарния дял на 
традиционна продукция в условията, когато всички стокови па-
зари по един или друг начин са разпределени, е възможно само за 
сметка на излизането от пазара на даден конкурент, придобиване 
от конкурента на неговия пазарен дял, намаляване на конкурент-
ните възможности на конкурентна фирма и т.н. Това се постига 
чрез модифициране или внедряване на пазара на нови модели, 
прилагане както на открити, така и на скрити методи на конку-
рентна борба.

Стратегията на иновациите предполага създаването на 
изделия, нямащи аналог на пазара. Това са, преди всичко, прин-
ципно нови продукти, ориентирани към нови потребности. Стра-
тегията на иновационна имитация предполага и възможност 
за копиране на новости, разработени от конкурентите. Такава 
стратегия провеждат фирми със значителни ресурси и производ-
ствени мощности, позволяващи им бързо да усвояват и масово 
да произвеждат копираното изделие и да го реализират на тези 
пазари, които още не са завоювани от компанията пионер.

Стратегията за диференциране на продукцията 
предполага модифициране и усъвършенстване на традиционни 
изделия, произвеждани от международната корпорация за смет-
ка на внедряване в продукцията на нови технически принципи, 
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внедряване в изделието на такива изменения, които могат да 
предизвикат нови потребности или да създадат нови сфери за из-
ползване на продукта.

Стратегията за намаляване на производствените разхо-
ди изисква: а) масово внедряване на икономични технологии и 
оборудване; б) установяване на контрол върху преките и режий-
ните разходи; в) намаляване на разходите за научни изследвания 
и реклама; г) подобряване на условията за достъп до суровинни 
ресурси; д) ориентиране на продажбите към широка група потре-
бители на голям брой национални пазари.

Стратегията на изчакване се използва, когато тенденци-
ите за развитието на конюнктурата и потребителското търсене са 
неопределени. В такива случаи големите фирми предпочитат да 
се въздържат от пускането на продукта на пазара, а да изучават 
действията на конкурентите. Възможността за такова изчакване 
и последващ изненадващ „скок“ поставя големите фирми в из-
ключително положение и им дава определени преимущества в 
конкурентната борба. И въпреки това, те обикновено се отнасят 
много внимателно към вземането на решение за нововъведени-
ята, изисквайки провеждането на всестранни маркетингови из-
следвания, перспективни разчети за рентабилност и контролиран 
пазарен дял.

Стратегията на индивидуалния потребител се прилага 
по-широко например от производители на оборудване с произ-
водствено предназначение, ориентирано към индивидуални по-
ръчки на потребителите.

Особено привлекателни могат да се окажат следните 
обстоятелства:

• по-високата печалба за сметка на по-големите обеми 
от продажби на стоки и услуги на външните пазари;

• намаляването на търсенето на стоката вътре в 
страната, което може да се компенсира с увеличава-
не на износа;

• по-привилегирования инвестиционен режим за външ-
ноикономическа дейност на избрания пазар;

• разсредоточаване на предприемаческия риск между 
вътрешния и външния пазар;

6. Маркетингови стратегии на външните пазари
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• възможност за продължаване жизнения цикъл на 
стоката;

• възможност научно-изследователските разходи да се 
разпределят върху по-голям производствен обем;

• повишава се престижа на фирмата, когато тя се изя-
вява като международна.

Едновременно с тези предимства следва да се отчитат и 
други фактори, които в определена степен противодействат на 
едно решение за излизане на международния пазар: 

• първо, печалбата може да се окаже не толкова висо-
ка, както се е предполагало, поради нестабилността 
на националната валута на износителя, политическа-
та и общата икономическа ситуация в международен 
план; 

• второ, проникването и утвърждаването на задграни-
чен пазар изисква значителни средства, които могат 
и да не съответстват на възможности на фирмата и 
планираните резултати; 

• трето, приспособяването на продукта към изисква-
нията на външния пазар може да се окаже прекалено 
скъпо или нереално.

Всички тези и други аргументи „за“ и „против“ излиза-
нето на ниво на международен маркетинг следва да се оценяват 
детайлно. 

Приемането на решение „за“ излизане на външните паза-
ри следва да се основава, преди всичко, на аргумента, че това 
носи на фирмата нови перспективи, които покриват всички реал-
ни разходи и рискове по тяхната реализация.

6.2. Основни форми в 
международната дейност

Решавайки да се заеме с продажбата на продукти в една 
или друга страна, фирмата следва да избира възможно най-доб-
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рия начин на организация на своята международна дейност. Тя 
може да бъде в най-малко три основни форми – износ, съвместно 
предприятие и директна собственост.

Съвместното предприятие, или по-точно съвместната 
предприемаческа дейност, се различава от износа по това, че се 
създава партньорство, в резултат на което извън страната се из-
граждат едни или други производствени или маркетингови мощ-
ности. Съвместните предприятия могат да се създават в една от 
следните форми – лицензиране, производство или управление по 
договори, съвместна собственост.

Лицензирането се оценява като най-простия и безопасен 
път за навлизане на производител в международния бизнес. То 
дава на чуждестранните фирми права върху производството, тър-
говските знаци, търговските марки, патентите или търговските 
секрети срещу комисионни или „роялти“(лицензионни такси).

Договорите за производство включват съгласие чуждес-
транна компания да произвежда свои продукти в дадена страна. 
Фирмата-домакин осъществява маркетинга на продукта и пре-
доставя управленски опит. В случаите на договор за управление 
фирмата-домакин се явява само в качеството на консултант на 
чуждестранните компании.

Фирмите създават съвместна собственост най-често за 
намаляване на разходите и разпределение на търговския риск. 
В този случай задграничният инвеститор може да закупи дял от 
местно предприятие, местна фирма може да закупи дял от вече 
съществуващо местно предприятие на задгранична компания, 
или и двете страни могат с общи усилия да създадат съвършено 
ново предприятие.

Директната собственост е най-пълна, но и най-рискова-
на форма за навлизане на чуждестранни пазари. Фирмата орга-
низира и реализира производство, маркетинг и други дейности в 
чужбина, без каквото и да е участие на местни партньори. Пре-
имуществата на тази форма е в реализирането на икономии от 
разходи за труд (по-ниско платена работна сила) и транспортни 
разходи, самостоятелност в перспективното планиране, по-доб-
ро приспособяване на продуктите и маркетинговите планове към 
местните особености, възможност за създаване на благоприятен 
имидж в страната партньор.

6. Маркетингови стратегии на външните пазари
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Обобщавайки изложеното, може да се направи изводът, че, 
ако се абстрахираме от надпреварата за свръхпечалби и от зада-
чите за постоянното развитие, то най-прост и несвързан с допъл-
нителни капиталовложения начин за излизане на задграничните 
пазари, е износът.

„Осъществяването на международната маркетингова дей-
ност е свързана с необходимостта да се определи степента на 
стандартизация на фирмените планове и стратегии.“ Съществу-
ват няколко алтернативи – стандартизиран (глобален) подход, 
нестандартизиран подход и комбиниран подход.

Стандартизираният, или така наричаният глобален под-
ход, се разбира като използване на единна маркетингова страте-
гия за всички страни, в които фирмата има свои интереси. Това 
позволява да се намаляват съществено разходите за маркетинг 
и за производство. Тази система обаче недостатъчно отчита из-
искванията и спецификата на отделните пазари, поради което тя 
най-добре работи в случаите на ограничен брой чуждестранни 
пазари и определено сходство с пазара на собствената страна.

Нестандартизираният подход изисква отделен марке-
тингов план за всеки пазар, разработван с отчитане на местните 
изисквания. Тази стратегия най-добре подхожда за фирми, кои-
то работят с богат асортимент от групи стоки и различаващи се 
един от друг чуждестранни пазари.

Комбинираният подход, съчетаващ елементи на горепосо-
чените два подхода, в последните години все повече се налага в 
практиката на международните фирми.

Основните продуктови стратегии, използвани в практика-
та на международния маркетинг на съвременните фирми, в най-
общ вид, се отнасят до следното:

Първо. Стратегия на простото разширяване. Фирмата 
произвежда един и същи продукт за вътрешния и външния пазар. 
Този прост подход позволява да се минимизират разходите, ако 
продукцията на фирмата може да се продава извън страната без 
изменения в дизайна, състава, опаковката и т.н. Тази стратегия 
например се използва от компании като „Coca-Cola“ и „Pepsico“.

Второ. Стратегия на адаптация на продукта. Тази стра-
тегия е най-често използваната в международния маркетинг. В 
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този случай се изхожда от разбирането, че не е задължително да 
се създават нови продукти, а е достатъчно само да се направят 
неголеми изменения на стария продукт при отчитане на задгра-
ничните изисквания и предпочитания.

Трето. Стратегия на „обратно изобретяване“. Това е 
стратегия, при която чужди фирми се ориентират към по-слабо 
развитите страни, произвеждайки за техните пазари продукция 
от минали поколения, които вече не се продават на националния 
им пазар.

Четвърто. Стратегия на нови изобретения. Това е най-рис- 
кованият и скъпо струващ подход, тъй като фирмата разработва 
нови продукти за пазари, с отчитане на тяхната специфика. Но 
този подход съдържа сериозен потенциал за добри печалби, а в 
някои случаи имидж и световно признание с последващи по-ши-
роки пазарни възможности.

Резюме

Маркетинговата стратегия е основа за дейността на 
фирмата в конкретни пазарни условия. В международната 
дейност се разграничават следните основни пазарни страте-
гии: стратегия за завоюване или разширяване на пазарния дял; 
стратегия на иновации; стратегия за диференциране на про-
дукцията; стратегия на изчакване; стратегия за намаляване на 
производствените разходи; стратегия за индивидуализация на 
потребителите.

За да не се допускат грешки при разработването на мар-
кетинговата стратегия, се налага възможно най-точно да се 
отговори на основния въпрос: „Какви са подбудителните моти-
ви за излизането на една или друга фирма на международния 
пазар и каква стратегия да използва?“

Приемането на решение „за“ излизане на външните па-
зари следва да се основава, преди всичко, на аргумента, че това 
носи на фирмата нови перспективи, които покриват всички ре-
ални разходи и рискове по тяхната реализация.

6. Маркетингови стратегии на външните пазари
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Ключови думи:

маркетингова стратегия
целеви пазар
иновационна имитация
конюнктура
инвестиционен режим
предприемачески риск
фирма-домакин
стандартизиран подход

Контролни въпроси:

1. Кои са основните пазарни стратегии и каква е тяхната 
същност?

2. Кои са основните форми на международна дейност?
3. С какво са свързани продуктовите стратегии?


