
АНАЛИЗ НА ПАЗАРА

Външната среда

МАРКЕТИНГ



1. Понятие за външна среда 

- съвкупността от всички външни за фирмата сили, действия и условия, 

които влияят върху дейността й, върху възможностите й за изпълнение на 

поетите договорни задължения, за усъвършенстване на връзките й с 

потребителите, както и върху възможностите й за бъдещо развитие. 

Съставена е от микро- и макрообкръжаваща среда.

2. Микроокръжаваща бизнес среда 

- най-близкото обкръжение на организацията. 

Фирменото ръководство може да въздейства в определена степен 

върху елементите на тази среда, които са:

2.1. Доставчици - юридически или физически лица, които осигуряват на 

организацията ресурсите, необходими й за производството на стоки и услуги. 

Фирмите трябва да увеличават производителността на труда, което води 

до намаляване на цената и прави стоката достъпна за повече потребители. 



2.2. Посредници 

- фирми или индивиди, 

които опосредстват пласмента и продажбата 

на предлаганите от фирмата стоки и услуги, 

или я подпомагат в извършването 

на различни други дейности. 

2.2.1. Търговски посредници 

– подпомагат реализацията на продукцията. 

Те търсят пазари, водят преговори и продават стоките на фирмата. 

2.2.2. Дистрибутори 

– подпомагат фирмата в складирането, съхраняването 

и транспортирането на стоките до потребителите. 



2.2.3. Фирми за маркетингови и други услуги  

– специализирани са в извършването на различни изследвания, 

консултации, провеждане на рекламни кампании, 

информиране на обществеността и др. 

2.2.4. Финансови организации 

– банките, кредитните компании, застрахователните и осигурителните 

дружества, финансово-брокерските къщи и др. 

2.3. Потребители 

- лицата, които купуват и се възползват от стоките и услугите 

на фирмата-производител.



2.4. Конкуренти  

- фирми, които предлагат аналогични стоки и услуги 

на същата целева група клиенти. 

Те трябва да бъдат идентифицирани и изучени, 

защото върху тях не може да се влияе силно.

2.5. Контактни аудитории 

- обществени групи, 

които се интересуват от фирмите 

и се стремят да им въздействат 

с оглед на своите интереси. 

Напр. екологичните организации се борят 

с големите замърсители на природната среда и др.



3. Макроокръжаваща бизнес среда  

Фирменото ръководство не може да въздейства върху елементите на 

тази среда:  

3.1. Демографски фактори  - трябва да се следят:

 Ръст;

 Географско разпределение и мобилност;

 Гъстотата;

 Възрастови изменения;

 Раждаемост;

 Промени в семейството;

 Други – пол, етнос, религия, раса и т.н.



3.2. Макроикономически фактори 

- трябва да се следи развитието на икономиката: 

 Темп на растеж;

 Равнище на инфлация;

 Стабилност на валутите;

 Заетост и безработица;

 Цени;

 Спестявания;

 Кредити;

 Разполагаем доход и др.

3.3. Природогеографски фактори  

- важни са за туризма, селското стопанство и др. 



3.4. Социални и културни условия 

- традиции, бит, култура. 

Те формират определени навици у клиентите, 

особено пазарно поведение, 

специфични интереси и предпочитания. 

3.5. Научно-технически прогрес   

- благодарение на него непрекъснато се появяват нови стоки 

или се усъвършенстват свойствата на старите такива. 

3.6. Правна и политическа среда   

- формира рамката, в която функционира бизнеса. 

Световни тенденции: 

по-плътно защитаване интересите на потребителите; ограничаване на 

нелоялната конкуренция, престъпността, бюрокрацията и корупцията и др.


