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В конкурентни условия всяко застрахователно дружество като стопанска

единица представлява открита социално-икономическа система, свързана с

определени отношения с участниците в пазарната среда.

Функциониранато на застрахователните дружества в силно конкрурентна

среда изисква определяне на въздействието на външните фактори и вземането

на съответните планови решения. Това до голяма степен се отразява върху

системата на управление на дружеството. В този смисъл е необходимо

организационните схеми на управление да отчитат не само характера и вида на

стратегиите, типа структура, процедурите по планирането и контрола, но и

стила на ръководство, квалификацията на застрахователните специалисти и

посредници, тяхното поведение и реакции спрямо иновациите в застраховането.

Постигането на желаните резултати в хода на застрахователната дейност

е свързано с изпълнението на две стратегически цели:

● обезпечаване на платежоспособността на застрахователното дружество

на базата на ефективна текуща застрахователна работа;

● повишаване потенциала на застрахователното дружество на базата на

увеличаване асортимента от застрахователни услуги и продукти, от една страна,

и от друга - усъвършенстване на организационно-технологичните процеси и

застрахователните операции.

Едновременното реализиране на целите поражда необходимостта от

рационално използване на възможностите и постигане на баланс между

ресурсите на дружеството – основни, оборотни, трудови.

За успешното изпълнение на целите и задачите, свързани с текущата

дейност и развитието, застрхователите трябва да осъществяват адекватно

стратегическо управление. С други думи, използването на стратегическия

подход в управлението на застрахователя е начин за намиране на ефективния

път за достигане на желаното бъдещо състояние на дружеството.

Прилагането на стратегическия подход в управлението на едно

дружество може да се осъществи в няколко насоки:



● изграждане на интегрирана управленско-информационна система;

● оценка на конкурентоспособността на застрахователното дружество;

● прилагане на стратегическото планиране в управлението на

застрахователното дружество;

● използване на маркетинговият одит като елемент на стратегическото

управление на застрахователното дружество;

● извеждане на контролинга като приоритетен елемент в управлението

на застрахователното дружество.

Основна задача в доклада ни ще бъде разглеждането на очертаните

насоки  и представянето на спецификата на стратегическото управление в

застрахователната дейност.

        1. Изграждане на интегрирана управленско-информационна система.

Интегрираната управленско-информационна система (ИУИС) трябва да

се разглежда като съставна част от стратегическото управление на

застрахователното дружество. Изграждането на ИУИС  е необходима

предпоставка за ефективно ръководство на застрахователната дейност.

Информационното осигуряване в застрахователното дружество включва

няколко етапа:

● определяне на информационните потоци в застрахователната дейност;

● определяне на източниците на информация;

● анализ на информацията;

● представяне на информацията.

Като комплексен механизъм за управление на стопанските единици

ИУИС включва четири блока (основни елемента):1

- аналитичен;

- счетоводен;

- организационнен;

- програмно-технически.

Съставна част от ИУИС  следва да бъде маркетинговата информационна

система (МИС) на застрахователното дружество. Набирането на надежда и

актуална маркетингова информация в процеса на вземане на управленски

                                                          
1 Попченко, Е., Л. и Н. Б. Ермасова. Бизнес-контроллинг. Москва, изд. „Альфа-Прес”, 2006, с.
187.



решения на дружеството може се осъществи чрез провеждане на различни

видове маркетингови изследвания.

        2. Оценка на конкурентоспособността на застрахователното дружество

Конкурентоспособността на застрахователното дружество зависи от

множество фактори и се определя чрез редица икономически показатели.

Функционирането на дружествата при пазарни условия изисква

застрахователите, респ. топ-мениджърите да имат ясна представа за

позиционирането конкретното дружество на националния застрахователен

пазар и за възможностите му да се изяви в рамките на европейския пазар по

пътя на някоя от организационните форми за работа в чужбина. При оценката

на конкурентоспособността на дружествата, които осъществяват

застрахователна дейност в условия на несигурност и силно конкурентна среда

могат да бъдат очертани няколко етапа:

     ● анализ на формите и видовете конкуренция на застрахователния пазар;2

     ● изследване на неопределеността на пазарната среда;

     ● анализ на отношението на мениджърите към промените, респ. към риска;

     ● избор на методика за анализ на външната среда;

     ● определяне на методите за оценка на конкурентоспособността на друже-

        ството (използват се два метода за оценка на конкурентоспособността –

методи, основани на промени в количествените данни и методи, чрез които се

използва качествена, експертна информация);

     ● определяне на показателите за конкурентоспосбност на застрахователния

        пазар

     ● определяне на конкурентните преимущества на застрахователните

         дружества и на застрахователните услуги и продукти.

            3. Стратегическото планиране в управлението на  застрахователното

             дружество

Стратегическото планиране се характеризира с редица особености.

Преди всичко то има дългосрочен характер. Трябва да се уточни обаче, че не

всяко дългосрочно планиране е стратегическо. Докато дългосрочното планиране

поставя акцента върху изменението спрямо миналото и настоящето, то

                                                          
2 Вж. Илиев, Б. и Ир. Мишева. Застрахователен пазар. Свищов, АИ „Ценов”, 2005, с. 18-20.



стратегическото планиране се фокусира върху изменението в развитието спрямо

останалите участници в пазарната среда. С други думи, стратегическото

планиране „се посвещава повече на развитието, отколкото на функционирането

на стопанските системи”.3 Това означава, че за застрахователите е важно да раз-

работват стратегическите планове като отчитат активното взаимодействие с

външната среда и като изхождат от целта – увеличаване на пазарния дял и раз-

ширяване присъствието на дружеството в икономическите процеси на страната.

Стратегическото планиране е процес, който се реализира чрез конкретни

дейности, осъществявани в съответната последователност (етапност):4

● определяне на целите;

● анализ на външните и вътрешните условия;

● разработване на алтернативни варианти на стратегии;

● избор на конкретна стратегия.

Съществена особеност на стратегическото планиране е, че то се основава

на спазването на някои основни методологични принципа. Те са следните:5

- целенасоченост (отчитане на приоритетите при реализиране на

целите за бъдещото развитие);

- вътрешно планиране (предвижда единна система на планиране по

всички аспекти на дейността с отчитане използването на общи

ресурси в единна скала на времето);

- последователно планиране (обезпечава последователност при

съставянето на плана с отчитане на възможните корекции);

- централизация на планирането (консолидира стремежа на

застрахователното дружество и субектите с резлични цели в

постигенето на общата стратегическа цел);

-  непрекъснатост на планирането (дейността се разглежда като

непрекъснат управляем процес с множество обратни връзки);

- балансираност на плановете (обезпечава възможността за корекции в

съотношенията между различните направления по срокове и

ресурси);

- информационно и методическо единство (определя необходимостта в

единната информационна система да се обезпечава планирането на
                                                          
3 Панайотов, Д. Стратегическо планиране. Свищов, АИ „Ценов”, 1998, с. 30.
4 Панайотов, Д. Цит. произв., с. 33.
5 Шкардун, В., Д. Маркетинговые основы стратегического планирования: Теория, методология,
практика. Москва, изд. „ДЕЛО”, 2007, с. 53.



всички равнища на съхранение, обмен и използване на

информацията) и други.

Важна особеност на стратегическото планиране е, че то изисква

определянето на плановите периоди и формулирането на плановите задачи.

Това е и предпоставка за правилното прогнозиране на резултатите от

застрахователната дейност.

Друга особеност на стратегическото планиране проличава в т. нар.

концептуална схема при неговото провеждане. Разглеждането на

концептуалната схема на стратегическото планиране дава възможност да се

очертаят различията му с оперативното планиране, въпреки че рязка граница

между тях трудно може да се постави. (Например, ако един мениджър

възприема едно решение като стратегически, друг мениджър може да го

определи като оперативно). С други думи, стратегическото и оперативното

планиране взаимно се допълват, т. е. голяма част от оперативните решения са

свързани с взети по-рано стратегически решения.

Концептуалната схема дава предства за основните признаци на

стратегическото планиране (табл. 1).
          Таблица 1

КОНЦЕПТУАЛНА СХЕМА НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ

Признаци Дефиниции

1. Дългосрочност Планът е толкова по-стратегически,
колкото по-длъг е срокът на неговото
действие

2. Трудности в изменението на
плана

Планът е толкова по-стратегически,
колкото по-трудно е той да се промени.
Стратегическите решения представляват
система от взаимо-свързани решения и
внасянето на изменения в тях е затруднено
от сложността на взаимовръзките

3. Голям обхват на
организационни функции

Колкото повече функции на
организационната дейност обхваща плана,
толкова по-стратегически е неговият
характер

4. Целеполагане Целеполагането, като задача на
стратегическото планиране е ориентирано
към окончателните резултати от дейността,
за разлика от оперативното планиране,
което е свързано с избора на средства за
постигане на целите, поставени на най-
високо равнище на управление.



Следваща особеност на стратегическото планиране е неговата

функционална схема. Тя се създава в рамките на стратегическото управление

на застрахователното дружество, отразява по-пълно концептуална схема на

стратегическото планиране и представя неговите елементи в тяхната

взаимозависимост (вж. схема1).6

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

       Схема 1. Функционална схема на стратегическото планиране.

В основата на стратегическото планиране стоят поставянето на

стратегическите цели, извършването на стратегически анализи и разработване

на старатегиите за развитие на дейността.

                                                          
6 Шкардун, В., Д. Цит. произв., с. 68.
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На етапите „реализиране на  на стратегията” и „оценка на постигнатите

резултати” се определя и ефективността на стратегическото планиране. А на

етапа „маркетингов контрол” се вземат решения за внасяне на корекции, ако е

необходимо на някои от елементите на стратегическото планиране.

Функционалната схема на стратегическото планиране дава представа и за

преимуществата на стратегическото планиране, които имат значение за

ефективното провеждане на застрахователната дейност. Те се отличават с

взаимовръзката помежду си и се подреждат в строго логическа

последователност:7

а) засилване на конкурентните предимства на застрахователното

дружество;

б) рационално разпределяне на ресурсите на дружеството;

в) улесняване на процесите при вземане на решения на различните нива

на управление;

г) улесняване на адаптацията на застрахователното дружество към

измененията на външната среда;

д) подпомагане на ориентацията на дружеството във външната среда;

е) подпомагане на застрахователя за постигане на стратегическите цели;

ж) способства за формиране на екип от мениджъри;

з) повишава равнището на корпоративната култура.

На базата на казаното дотук следва да се определи и мястото на

стратегическото планиране сред видовете планиране, използвани в практиката

на стопанските единици. Мясото на стратегическото планиране спрямо

различните равнища на управление в застрахователната дружество може да се

представи по следния начин (вж. фиг. 1):

                                                          
7 Пак там, с. 59-61.
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          Фиг. 1. Място на стратегическото планиране сред видовете планиране в
                        йерархията на управлението на застрахователното дружество.

От гледна точка на  отговорността за формиране и реализация на

плановете на всяко ниво в йерархията на управлението на застрахователното

дружество съответства конкретен вид планиране. Стратегическото планиране

като елемнт на стратегическото управление се осъществява на най-висшето

равнище на управление – топ-мениджмънта. На това най-високо ниво висшето

ръководство се определя мисията на дружеството, стратегията за развитие,

поставят се стратегическите цели и се изготвят стратегическите планове.

Мисия

Стратегически цели,

стратегии, управление

Стратегическо планиране

Тактическо (тактичeско) планиране

Оперативно планиране (диспетчеризация)



          4. Маркетинговият одит като елемент на стратегическото управление

на застрахователното дружество.

Маркетинговият одит заема особено място в схемата на стратегическото

планиране. Той се явява като форма на стратегически анализ и непосредствино

засяга целеполагането. Основните изисквания към МО са:

- всестранност;

- системност;

- периодичност;

- независимост.

Обект на маркетинговия одит се явява дейността на застрахователното

дружество във външната среда, а предмет на маркетинговия одит е

конкурентоспособността на застрахователното дружество.

Съществуват три концептуални направления на МО:8

- анализ (на ситуацията);

- синтез (на решенията);

            - обучение (повишаване на компетенциите).

В съответствие с откроените направления за достигане на поставените

цели могат да се провеждат различни мероприятия:9 - уводна лекция; семинар

за конкретен проблем; групова експертиза, респ. интервю с ръководството;

анализ за бизнес-процеси и пр.

Маркетинговият одит се осъществява за решаването на различни задачи,

чието изпълнение се обуславя от особеностите на пазарната ситуация,

спецификата на планирането на стопанската единица, наличните ресурси, цели

и други фактори. В тази връзка съществуват няколко основни проблема, за

решаването на които и за последващите резултати в стопанската единица, респ.

в застрахователното дружество, съществена роля има маркетинговия одит. Те са

следните:10

- разработване на корпоративните и бизнес-стратегии на

застрахователното дружество;

- обосноваване на организационната структура на застрахователното

дружество от позицията на маркетинговия подход;

                                                          
8 Пак там, с. 264.
9 Пак там, с. 261-262.
10 Пак там, с. 259-260.



- оценка на състоянието на маркетинговата дейност, нейната роля и

място в общата стратегия на дружеството;

- експертиза на бизнис-проектите и бизнес-плановете;

- разработка на рекламните кампании.

  5. Контролингът като елемент в управлението на застрахователното

                дружество

В условията на бързи промени в пазарната среда мениджмънтът на

застрахователното дружество предполага гъвкавост и адаптивност към новите

условия и вземането на творчески управленски решения, свързани с

преодоляването на редица проблеми. В контекста на решаването на тези

проблеми на преден план излиза концепцията на контролинга в управлението на

застрахователното дружество.

Разглеждането на контролинга като „цялостна концепция за

икономическо управление на стопанската единица, която следва да ориентира

мениджърите при проявлението на рисковете и шансовете, свързани с

получаването на печалба”11, дава основание да очертаем неговото приоритетно

значение в управлението на застрахователните дружества.

Контролингът като „комплекс от логически зависими дейности,

отнасящи се до дългосрочното целево планиране, до систематични управленски

решения за реализиране на поставените цели”12 следва да бъде неотменим

елемент от стратегическото управление на съвременното застрахователно

дружество.

Поради широкият обхват на разглежданата проблематика считаме, че

изясняването на особеностите на контролинга в застраховането следва да бъде

обект на друга наша разработка. Тук ограничаваме нашите разсъждения само до

очертаване на необходимостта от прилагането на контролинга в

застрахователната дейност и до извеждане на неговото приоритетно значение в

управлението на застрахователното дружество.

Надяваме се поставените въпроси по-скоро да провокират мениджърите

на застрахователните дружества да приложат на практика своите знания, опит и

професионализъм в областта на контролинга, в основата на който лежи

                                                          
11 Попченко, Е., Л. и Н. Б. Ермасова. Цит. произв., с. 15.
12 Драганов, Хр. Управление на риска. София, изд. „Тракия-М”, 2003, с. 188.



обезпечаването на дългосрочно „ефективно функциониране на системата на

управление на организацията”.13

  *   *   *

В заключение следва да подчертаем, че решаването на голяма част от

проблемите в застрахователната област може да се постигне с помощта на нови

подходи в управлението и инструментите за тяхното прилагане в

застрахователната практика. Това от своя страна ще доведе до преодоляване на

затрудняващите фактори в провеждането на зстрахователната дейност и ще

гарантира просперитета на застрахователното дружество.

                                                          
13 Карминский, А., М. и др. Контролинг в бизнесе. Москва, изд. „Финанси и статистика”, 1998, с.
20.


