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Резюме: В условията на висока конкуренция
корпоративното управление е поставено пред
предизвикателствата значително и бързо да
променя различни аспекти от дейността си.
Стремежът е към запазване на пазарни дялове, запазване на лоялността на потребителите
към предоставяните продукти/услуги, запазване на обемите на производства, продажби, цени,

печалби. Управленските подходи са тези, които
оказват решаващо влияние върху конкурентоспособността на продуктите/услугите и предприятието като цяло, когато следствие от динамиката на средата, предприятието се окаже във
висококонкурентна среда.
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Corporate management in a highly
competitive environment
Nedyalko Nedyalkov

Abstract: In a highly competitive environment,
corporate management is challenged to change
various aspects of its activities significantly and
quickly. The objectives are to secure market shares,
to maintain consumer loyalty to the products or
services provided, to keep production volumes,
sales, prices, profits. Management approaches are

Актуалност на темата
В условията на висока конкуренция корпоративното управление е поставено пред предизвикателствата значително и бързо да променя различни аспекти от дейността си така, че да се запазят
пазарни дялове, верността на потребителите към
предлаганите стоки и услуги, да се повиши качеството или да се намали крайната цена, като се
ограничат несъвършенствата по веригата от доставките на суровини до предлагането на стоката
на рафта или съответно на предлаганата услуга.
Следователно са необходими „навременни упра8

those that have a decisive influence on the competitiveness of products or services and the enterprise as a whole, when as a result of the dynamics
of the environment, the enterprise finds itself in a
highly competitive environment.
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вленски действия и силен маркетингов анализ,
включващ правилно и навременно изследване на
конкурентната среда и конкурентите“1, както и
специфични приоритети във основните функции
на управлението – планиране, организиране, мотивиране и контрол.
Теоретични основи
В условия на висококонкурентна среда или
пазарна стагнация за утвърдените компании както и за опитните мениджъри, възникват разминавания между амбициите и реалното представя-

не на предлаганите стоки или услуги на пазара.
Един от възможните отговори на въпроса защо се
стига до тези разминавания дават Каплан и Нортън в изследването си, публикувано в Харвард
Бизнес Ревю през 2005 г., където се прави следното заключение: „Смятаме, че в повечето компании пропастта възниква при прекъсването на
връзката между формулирането на стратегията и
изпълнението на стратегията. Нашето проучване
разкрива, че средно 95% от служителите на дадена компания не знаят или не разбират нейната
стратегия. Ако служителите, които са най-близо
до клиентите и които управляват процеси, които
създават стойност, не са наясно със стратегията,
те със сигурност не могат да помогнат на организацията да я приложи ефективно“2.
Ако горното са принципни несъвършенства
на корпоративното управление от обичайната пазарна среда, то във висококонкурентни условия
към причините за разминаванията между амбициите и представянето се появяват и други външни и вътрешни фактори.
Външните фактори могат да се разглеждат
през призмата на петте сили на Майкъл Портър3:
• Поява на нови иновативни продукти (заместители) или услуги на съществуващ пазар.
• Заплахата от нови участници (нови икономически субекти) на съществуващ пазар.
• Пазарната власт на доставчиците и цената
на суровините на международния пазар.
• Пазарната власт на потребителите и динамиката на модата в потребностите.
• Заплахата от установените конкуренти и
нивото на иновативност и конкурентоспособност на съществуващ пазар.
Вътрешните фактори обикновено се свързват с:
• Управленски несъвършенства, свързани със
структурата на управление и организацията
на работните процеси;
• Ресурсни, свързани с осигуряването на информация, човешки ресурси, капитал или материали за осъществяването на дейността;
• Технологични фактори
• Невъзможност за постигане или поддържане
на ниво на качество
• Времеви

Специфични приоритети във функциите
на управлението във висококонкурентна среда
Първата функция на управлението, свързана
с планирането във висококонкурентна среда се
реализира, чрез прецизно формулиране на нови
цели и съответните мерки за реорганизация на работните процеси по начин, който позволява развитие и в среда на множество заместващи продукти и услуги.
Краткосрочните мерки следва да включват:
• Бърз и детайлен анализ на средата, включващ
анализ на конкурентни продукти, конкурентни услуги, конкурентни цени, бенчмаркинг,
гап анализ.
• Прецизно формулиране на нови корпоративни цели за близкото бъдеще и в средносрочен
план.
• Временно намаляване броя на ръководните
длъжности по вертикала и хоризонтала с оглед консолидация на управленския процес,
улеснена координация и бърз контрол на изпълнението.
Средносрочните мерки следва да включват:
• В изпълнение на новите краткосрочни корпоративни цели формулиране на индивидуализирани изисквания към всички мениджъри.
• Инвестиране в комуникационна политика,
както извън предприятието – за промотиране
на новите цели, продукти, услуги, цени, качество, така и вътрешната комуникационна
политика – за по-висока синергия в дейността на различните направления.
Дългосрочните мерки следва да включват:
• Своевременен анализ и оценка на развитието
и промените на обкръжаващата среда както и
прогнозиране на промените в средносрочен и
дългосрочен аспект.
• Отчитане и включване на прогнозите за очаквани тенденции при планирането и изпълнението на краткосрочните и средносрочни
мерки.
• Неизменно прилагане на гъвкав механизъм за
вземане на управленски решения - по-бързи,
по-лесни, по-смели решения, осигуряващи
висока адаптивност към на всички промени в
обкръжаващата среда.
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Втората основна функция на управлението –
организирането на дейността включва:
• Ясни изискванията към средния управленски
и изпълнителски състав, включващи и постигането на конкретен предварително планиран
резултат (запазване на пазарни дялове, стимулиране верността на потребителите към
предлаганите стоки и услуги, повишаване
качеството или намаляване крайната цена на
продукта/услугата, като се ограничават разходите по веригата от доставките на суровини до предлагането на стоката на рафта или
съответно на предлаганата услуга).
• Улесняване и опростяване на системата за отчетност на изпълнението и контрола.
• Създаване на опростен достъп до писмено
формулираните изисквания.
Третата основна функция на управлението –
мотивирането на екипа включва:
• Повишаване на нивото на запознатост на всички участници в процесите (и мениджърски, и
експертни, и изпълнителски) относно цели,
изисквания, задачи и очаквани резултати.
• Ясни задачи и конкретно формулиран очакван резултат с поставен срок за изпълнение.
• Осигуряване и делегиране на ресурсите, необходими за изпълнението на новите цели, на
всички нива в работните процеси.
Контролът, като основна функция на управлението е насочен към:
• Засилен контрол на изпълнението, което в
практически план ще рече – в по-кратки цикли.
• Осигуряване на минимален риск от противоречия между различните изисквания и съответното изпълнение, подпомагащо и мотивацията.
заключение
Ситуацията на пазара никога не е постоянна.
Различни действия на конкурентите или на регулаторите (както се случва през последните две години в условията на пандемия) могат драстично да променят позицията и значението на всяко
предприятие на пазара. Това което може да предложи предприятието е нов подход в управлението на процесите и хората, така че висококонку10

рентната среда да не предизвика дългосрочни или
тежки последици в производствената и/или търговската дейност. В крайна сметка именно управленските подходи са тези, които оказват решаващо влияние върху конкурентоспособността на
продуктите/услугите и предприятието като цяло.
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