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 Резюме: Оценяването на фирмената стратегия е процес, който позво-

лява на компаниите, непрекъснато да следят до каква степен практиките, които 
прилагат, допринасят  за изпълнението на фирмената стратегия. Настоящата на-
учна разработка изследва връзката между процеса на стратегическо оценяване и 
стратегическата резултатност на компаниите за мобилни телекомуникации в Ни-
герия. В резултат на направеното научно изследване стигаме до някои нови из-
води относно влиянето, което оценяването на фирмената стратегия оказва върху 
стратегическата резултатност на големите компании на развиващите се пазари, 
какъвто е този в Нигерия.  Авторите базират своето научно изследване върху те-
оретичните прозрения на съществуващата научна литература по въпросите на 
стратегическото управление, за да разберат по-добре по какъв начин използва-
ният от фирмите процес на стратегическа оценка влияе върху тяхната стратеги-
ческа ефективност. Изследването е проведено в рамките на един отрасъл, като са 
използвани количествени методи и анкета, за да бъде събрана необходимата ин-
формация от служителите в четири МНК за мобилни телекомуникации, които раз-
виват дейност на територията на Нигерия. Резултатите от научното изследване 
показват, че фирмите за мобилни телекомуникации прилагат системен подход към 
оценяването на своята стратегия, което  оказва съществен положителен ефект 
върху тяхната  стратегическа резултатност.  

                                                           
1 Университет Ванланг, Виетнам. 
2 Университет Мендел, Бърно, Република Чехия. 
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Научното изследване обогатява съществуващата научна литература, 
като предоставя практически наблюдения относно оценяването на фирмената 
стратегия в МНК, които оперират в сектора на мобилните телекомуникации на 
един развиващ се пазар, този в Нигерия. Направените препоръки включват изпол-
зването на надежден процес на стратегическо оценяване, който позволява на ком-
паниите да избират и прилагат корективни действия в случаите, когато настоя-
щите стратегически инициативи нямат успех или подлежат на допълнително усъ-
вършенстване.  

Ключови думи: телекомуникационни фирми, оценяване на фирмената 
стратегия, стратегическа резултатност. 

JEL: L20, M10. 
 
           

 Увод 
 
Оценяването на фирмената стратегия показва до каква степен 

се прилага определена стратегия  (Elshamly, 2013), своевременно пре-
дупреждава за фактори, които биха могли да възпрепятстват успеха на 
стратегията и подсказва на ръководството на организациите, че следва 
да обърнат внимание на изпълнението на съответната стратегия или 
на компетентността и качествата на мениджърите в организацията 
(Carpenter & Sanders, 2009).  Процесът на стратегическо оценяване по-
казва доколко дадена фирма е в състояние да посрещне нови предиз-
викателства (Johnson & Scholes, 2002), които са свързани с постигането 
на нейните стратегически цели. Необходимо е, компаниите периодично 
да оценяват своите способности и компетентности, за да могат да реа-
лизират успешно стратегиите си (Popa et al, 2012). Оценяването на 
фирмената стратегия позволява на фирмите да адаптират своята стра-
тегия съобразно всякакви рискове, които произтичат от промени в сре-
дата. Един надежден процес на стратегическо оценяване несъмнено 
предоставя на фирменото ръководство информация относно причи-
ните за евентуален неуспех в постигането на набелязаните стратеги-
чески цели. Оценката на стратегията на практика помага на фирмите 
да избегнат евентуален срив  (Dubihlela & Sandada, 2014), предпазва ги 
от вземането на неправилни решения и прави възможно прогнозиране-
то на проблеми, свързани с промени във вътрешната или външната 
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среда  (Elshamly, 2013). Научните разработки, чийто предмет е страте-
гическото управление, не отделят достатъчно внимание на процеса на 
стратегическо оценяване (Edwards & LaFief, 2004, цитиран от Abdul 
Najib Bin Abdul Majid & Mas Bambang Baroto, 2016) , особено що се от-
нася до големите фирми.  Проучването на съществуващата научна ли-
тература сочи, че малко изследвания върху връзката между оценката 
на фирмената стратегия и резултатността на фирмата   се занимават с 
малките и средни предприятия (МСП) (e.g. Dubihlela & Sandada, 2014; 
Popa et al., 2012). Нещо повече, повечето от изследванията, проведени 
в Нигерия, не разглеждат оценката на стратегията като отделен еле-
мент в процеса на стратегическо управление (напр. Monday et al.,, 2015; 
Muogbo, 2013a). Ние твърдим, че процесът на оценяване на фирмената 
стратегия е самостоятелен елемент и че връзката между него и резул-
татността на фирмата може бъде различна в зависимост от конкретните 
обстоятелства. Настоящото изследване е съсредоточено върху 
мултинационални компании, които развиват дейност в сектора на теле-
комуникациите в Нигерия. В глобален мащаб телекомуникациите допри-
насят както за икономическото развитие, така и за просперитета на самите 
държави.  В тази връзка, мобилните телекомуникации в Нигерия са един 
от секторите с най-сериозен принос към формирането на Брутен 
вътрешен продукт  (БВП), преки чуждестранни инвестиции и ръста на зае-
тостта. По данни на Световната GSM асоциация, (GSMA, 2015)  приносът 
на мобилните оператори в създаването на добавена стойност в икономи-
ката на Нигерия възлиза на 8.3 милиарда щатски долара през 2014г.,  (като 
от тях 2.2 милиарда щ. д. са от добавена стойност, генерирана от прекия 
ефект на надници, данъци и дивиденти; 3.7 милиарда щ. д. са от добавена 
стойност, генерирана от мобилната екосистема в пределите на Нигерия, а 
2.4 милиарда щ. д. са от последващи разходи, които са генерирани пряко 
или косвено чрез разходния мултипликатор). Системният подход към оце-
няването на фирмената стратегия несъмнено би могъл да увеличи стра-
тегическата резултатност на фирмите. Ето защо настоящото изследване 
се стреми да запълни съществуващите контекстуални пропуски в същест-
вуващата литература, като разглежда влиянието, което оценяването на 
фирмената стратегия оказва върху резултатността на стратегиите на МНК 
в сектора на мобилните телекомуникации на развиващите се пазари. 
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            Литературен обзор  
 Оценяване на фирмената стратегия и стратегическата  
            резултатност  

 
Оценяването на фирмената стратегия позволява да бъдат отк-

рити слабости във вече прилаганите стратегически планове, в резултат 
на което да бъде започнат отначало целият процес. Ivancic (2013) 
твърди, че е важно използването на ефективен метод за оценяване, тъй 
като основната цел на оценяването на дадена стратегия е да определи 
доколко прилагането на тази стратегия  отговаря на целите на фирмата. 
Hunger и Wheelen (2011) изтъкват, че резултатите от оценяването на 
фирмената стратегия са от съществено значение за действията, които 
следва да бъдат предприети по-нататък, в случаите, когато се 
констатират проблеми, които въпрепятстват постигането на 
набелязаните от фирмата цели. Ето защо е необходимо, компаниите 
непрекъснато да подлагат на оценка своите стратегии (King'ola, 2001; 
Tunji, 2013), за да бъдат предприети необходимите стъпки за отстраня-
ване на проблемите, които затрудняват постигането на организацион-
ните цели (David, 2011). Gonçalves (2009) отбелязва, че периодичното 
оценяване на фирмената стратегия подпомага съставянето на гъвкав 
стратегически план, който съответства на фирмените компетентности.  
David (2001) изтъква, че неефективното оценяване на фирмената 
стратегия може значително да ограничи възможностите за успех на 
организацията, както и да доведе до възникването на още по-сериозни 
проблеми. Ето защо е особено важно да бъдат поставени правилните 
въпроси, които да гарантират ефективността на такова оценяване 
(Onwe, 2014). Нещо повече, оценяването на организационната страте-
гия предотвратява вземането на неправилни решения, които биха до-
вели до сериозни щети и смущения в дейността на фирмата. Abdul Najib 
Bin Abdul Majid и Mas Bambang Baroto (2016) изследват по емпиричен 
път въздействието на стратегическото планиране върху резултат-
ността на МСП в Малайзия, както и влиянието, което оказват съпричас-
тността на служителите, използването на стимули и поощрения, оценя-
ването на фирмената стратегия и упражняването на контрол върху про-
цеса на стратегическо планиране. Отговорите, които получихме от сто 
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осемдесет и три анкети, проведени чрез електронна поща и на място в 
МСП в Куала Лумпур, бяха анализирани с помощта на коефициента на 
корелация на Пирсън и различни техники за регресионен анализ. Ре-
зултатите показват, че оценяването на организационната стратегия 
оказва съществено положително влияние върху процеса на стратеги-
ческо планиране, а последният влияе положително върху дейността на 
МСП в Малайзия. Wanjiru (2016) изследва дейността на организациите, 
развиващи дейност под търговската марка „Сарова Таун Хотелс” 
(Sarova Town Hotels) в Кения, за да определи значението на стра-
тегическите управленски практики за корпоративния успех. Резултатите 
от проведеното изследване показват, че оценяването на фирмената 
стратегия оказва съществено влияние върху дейността на „Сарова 
Таун Хотелс”.  Подобно на него, Maroa и Muturi (2015) изследват връз-
ката между различните стратегически управленски практики и резул-
татността на фирмите за цветя в Кения. Учените констатират, че 
повечето от тези фирми редовно подлагат на оценка своите стратегии, 
като тази оценка оказва значително влияние върху тяхната резултат-
ност. Използвайки  корелационен анализ, Kumar (2015) достига до 
извода, че оценяването на фирмената стратегия е съществена част от 
стратегическото планиране, която оказва съществено и положително 
въздействие върху резултатността на фирмите. Авторите твърдят, че 
оценяването на организационната стратегия е системен и рационален 
процес, който до голяма степен предопределя резултатността на фир-
мите за мобилни телекомуникации в Нигерия.  
Ние изграждаме следните хипотези:  

Х1. Оценяването на организационната стратегия оказва значи-
телно положително въздействие върху стратегическата резултатност.  
 

Методология на изследването 
Участници и среда на проведеното научно изследване  
 
Участниците в проведеното научно изследване са 120 мени-

джъри и анализатори, които отговарят за стратегическия мениджмънт 
на компаниите за мобилни телекомуникации в Нигерия. Научното изс-
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ледване обхваща четири компании за мобилни телекомуникации. Раз-
дадени бяха анкети на служители в централните и осем регионални 
офиса на фирмите. Проучването се проведе от месец юни до месец 
ноември през 2017 г. Участието в проучването беше доброволно, а мо-
делът, който приложихме – „извадка по удобство”. Сто и двадесетте 
участници  представляваха общия брой служители, които според авто-
рите са в състояние да дадат надеждна информация по темата на на-
учното изследване.  
       

Инструментариум за събиране на данните  
 
Съставената анкета беше използвана за събиране на данни за 

характеристиките на участниците в изследването, процеса на оценя-
ване на фирмената стратегия и стратегическата резултатност на фир-
мата. Оценяването на фирмената стратегия беше дефинирано в съот-
ветствие с направения обзор на съществуващата научна литература. 
Определението за стратегическа резултатност беше базирано на тру-
довете на Santos и Brito (2012). Участниците в проучването трябваше 
да отговорят на структурирани и неструктурирани въпроси. Анкетата се 
състоеше от два обособени раздела – раздел А съдържаше въпроси 
относно профила на участниците в изследването. Въпросите в раздел 
Б се отнасяха до оценяването на фирмената стратегия и стратегичес-
ката резултатност. За по-лесна обработка на получените отговори беше 
използвана петстепенната скала на Ликерт от 1 („изобщо не съм съгла-
сен”) до 5 („напълно съм съгласен”) за твърдения, свързани с оценява-
нето на фирмената стратегия. По отношение процеса на оценяване на 
фирмената стратегия бяха включени пет твърдения: (а) компанията 
непрекъснато оценява прилаганите практики и техния принос към реа-
лизирането на фирмената стратегия; (б) различните заинтересовани 
страни получават своевременно информация за резултатите от прове-
деното оценяване; (в) компанията е разработила набор от ключови по-
казатели за резултатност или друг инструмент, чрез който да следи ус-
пеха на различните стратегически инициативи; (г) компанията успешно 
предприема необходимите мерки за коригиране на онези стратегически 
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инициативи, които не дават очаквания резултат или търпят някакво по-
добрение; (д) фирмата реагира в оптимален срок при отчетен неуспех 
на някоя от стратегическите инициативи. Относно стратегическата ре-
зултатност участниците в анкетата бяха помолени да изберат един от 
пет възможни отговора от 1 (под средното) до 5 (над средното), който 
характеризира най-добре стратегическата резултатност на тяхната 
фирма като цяло по отношение на постигнатата удовлетвореност сред 
фирмените клиенти и служители и постигнатата според мениджърите 
на компанията социална и екологична ефективност. За анализ на съб-
раните данни бяха използвани дескриптивна статистика, корелация на 
Пирсън и техники за регресионен анализ. Съставените хипотези бяха 
тествани при 0.05% ниво на значимост. За провеждането на нужните 
анализи беше използван софтуеър SPSS 17 (Статистически пакет за 
социални науки). 
 
         Описание на модела  
         

Регресионният модел в проведеното научно изследване има 
следния вид: 

Y = β0 + β1X1 + ε, 
където: 

Y е зависима променлива (стратегическа резултатност); 
β0 е постоянна величина или точка на прекъсване, която е стойност-

та на зависимата променлива, когато независимата променлива е нула; 
ε е остатъкът;  
X1   е показател на независимата променлива, който представя 

процеса на оценяване на стратегията. 
 

Тест за надеждност/валидност на анкетата 
 
Получените от нас стойности за Алфа на Кронбах за процеса на 

оценяване на фирмената стратегия (0.80) и стратегическата резултат-
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ност (0.78) надвишават препоръчителната стойност от 0.70, което по-
казва, че използваният инструментариум е надежден (Zikmund et al., 
2013). Показателят КМО (Кайзер-Мейер-Олкин) и тестът на Бартлет за 
адекватност на извадката беше значим (KMO; 0.727, P = 0.000 < 0.05) и 
по-висок от 0.5 (Hair et al., 2010). Нещо повече, екип от шестима акаде-
мични и неакадемични експерти потвърди валидността, изчерпател-
ността и съгласуваността на въпросите в анкетата.  

 
Резултати 
 
Сто и пет от общо 120 раздадени анкети бяха върнати попъл-

нени  и впоследствие използвани за провеждането на различни анали-
зи. Процентът на отговорилите на въпросите в анкетата възлиза на  
87.5%, което е достатъчно за анализ на данните (Bryman & Bell, 2015). 
По отношение на техния демографски профил участниците в анкетата 
бяха разделени в четири възрастови групи: между 25 и 34 години; 
между 35 и 44 години; между 45 и 54 години и на възраст над 55 години.  
Тридесет и шест процента от лицата, отговорили на въпросите в анке-
тата, са на възраст от 25 до 34 години. Повече от половината (62 %) са 
на възраст от 35 до 44 години. Около 2% са на възраст между 45 и 54 
години. Възрастта на нито един от анкетираните не надвишава 55 го-
дини. Що се отнася до образованието и квалификацията на анкетира-
ните,  44% от лицата притежават бакалавърска степен, 55% –  магис-
търска, а 2% от анкетираните  притежават сертификат за професио-
нално обучение. По отношение на придобития трудов стаж едва 7.6% 
от участвалите в анкетата са работили за своята фирма по-малко от 5 
години, а 92.4% от анкетираните имат стаж от 5 или повече години в 
компанията, за която работят. 2% от участниците в анкетата заемат 
длъжност „директор”, 10% заемат висши управленски позиции, 45% – 
длъжности на средно управленско ниво, 41% – на ниско управленско 
ниво, а 2% са преки ръководители или бизнес анализатори.   

 
 
 



ОЦЕНЯВАНЕ НА ФИРМЕНАТА СТРАТЕГИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКАТА … 

55 

Дескриптивна статистика  
 
Значенията на средните оценки са, както следва: от 1.00 до 1.99 

– „изобщо не съм съгласен”; от 2.00 до 2.49 – „не съм съгласен”; от 2.50 
до 3.49 – „не мога да преценя”; от 3.50 до 4.49 – „съгласен съм”; и от 
4.50 до 5.00 – „напълно съм съгласен”. Обобщените в Таблица 1 резу-
латати показват, че участниците в анкетата са съгласни със следните 
твърдения относно процесът на оценяване на фирмената стратегия: 
компанията непрекъснато оценява прилаганите практики и техния при-
нос към реализирането на фирмената стратегия (средна оценка 3.914); 
различните заинтересовани страни получават своевременно информа-
ция за резултатите от проведеното оценяване (средна оценка 3.752); 
компанията е разработила набор от ключови показатели за резултат-
ност или друг инструмент, чрез който да следи успеха на различните 
стратегически инициативи (средна оценка 4.247); компанията успешно 
предприема необходимите мерки за коригиране на онези стратегически 
инициативи, които не дават очаквания резултат или търпят някакво по-
добрение (средна оценка 4.000); фирмата реагира в оптимален срок 
при отчетен неуспех на някоя от стратегическите инициативи (средна 
оценка 3.504). Резултатността на фирмите беше оценявана по крите-
рии, измерващи стратегическата резултатност по отношение на цялос-
тната  клиентска удовлетвореност, удовлетвореността сред служите-
лите, екологичната  резултатност и постигнатата социална  резултат-
ност според мениджърите на компанията. Значенията на средните 
оценки са, както следва: оценка от 1.00 до 1.99 – под средното ниво; от 
2.00 до 2.49 – малко под средното ниво; от 2.50 до 3.49 – средно ниво 
на удовлетвореност/резултатност; от 3.50 до 4.49 –  малко над средното 
ниво; от 4.50 до 5.00 – над средното ниво. Получените при анкетата 
резултати показват, че постигнатата стратегическа резултатност през 
последните 3 години по отношение на цялостната клиентска удовлет-
вореност (средна оценка 3.907) е малко над средната; постигнатата 
стратегическа резултатност през последните 3 години по отношение на 
цялостната удовлетвореност сред служителите на фирмата (средна 
оценка 4.029) е малко над средната;  стратегическата резултатност по 
отношение на постигнатите  екологични  резултати през последните 3 
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години (средна оценка 3.824) е малко над средната; стратегическата 
резултатност по отношение на постигнатите  от фирмата социални ре-
зултати през последните 3 години (средна оценка 4.086) също е малко 
над средната. 

 
Таблица 1  
Съдържание, средни стойности и стандартни отклонения  

Дескриптивна статистика  Средна  Стандартно 
отклонение  

Компанията непрекъснато оценява прилаганите практики 
и техния принос за реализирането на фирмената страте-
гия. 

3.914 0.761 

Различните заинтересовани страни получават своевре-
менно информация за резултатите от проведеното оце-
няване. 

3.752               0.806 

Компанията е разработила набор от ключови показатели 
за резултатност или друг инструмент, чрез който да следи 
успеха на различните стратегически инициативи. 

4.247 0.690 

Компанията успешно предприема необходимите мерки за 
коригиране на онези стратегически инициативи, които не 
дават очаквания резултат или търпят някакво подобре-
ние. 

4.000 0.784              

Фирмата реагира в оптимален срок при отчетен неуспех 
на някоя от стратегическите инициативи. 

3.504 0.900              

Постигната от фирмата резултатност през последните 3 
години по отношение на клиентска удовлетвореност като 
цяло. 

3.907                               0.883              

Постигната от фирмата резултатност през последните 3 
години по отношение на удовлетвореност сред служите-
лите като цяло. 

4.029                                                                                                0.814              

Постигната от фирмата екологична  резултатност през 
последните 3 години. 

3.824                               0.888               

Постигната от фирмата социална  резултатност през пос-
ледните 3 години. 

4.086                            0.972                         

Източник: Авторите на научното изследване, 2018 
 

Резултати от двупосочна корелация  
      

Резултатите от двупосочната корелация, които представя Таб-
лица 2, показват, че съществува положителна и значима връзка между 
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процеса на оценяване на фирмената стратегия и стратегическата ре-
зултатност на компаниите за мобилни телекомуникации в Нигерия (r = 
0.319**, P = 0.001 < 0.05). Това означава, че резултатността на тези ор-
ганизации нараства значително, когато те обръщат внимание на про-
цеса на оценяване на своята стратегия.  
 
Таблица 2 
Резултати от двупосочна корелация  
   Резултатност                                                          Процес на оценяване на стратегията                       
Корелация на Пирсън                                                                0.319**                
Sig. (двустранна хипотеза)                                                         0.001             
        N                                                                                            105              
** Корелацията е статистически значима при ниво 0.01 (двустранна хипотеза). 
Източник: собствени изчисления, 2018. 
    

Получените резултати за процеса на оценяване на фирмената 
стратегия бяха подложени на по-нататъшен анализ, при който използ-
вахме модел на едномерна линейна регресия: Y = β0 + β1X1 + ε. За мо-
дела в Таблица 3 беше установено, че е статистически валиден  (F (1, 

103) = 11.693, P=0.001 < 0.05). Следователно процесът на оценяване на 
фирмената стратегия (X3) е добър предиктор за вариациите в стратеги-
ческата резултатност на МНК за мобилни телекомуникации в Нигерия. 
 
Таблица 3  
Оценяване на стратегията и стратегическа резултатност:  
Анализ на дисперсията (ANOVA)  
                       Сума на квадратите   Степени на свобода (df)    средна         F          Sig. 
                                                                                                           кв. грешка 
  Регресия               4.424                            1                                      4.424      11.693        0.001 
  Остатък               38.967                        103                                      0.378               
  Общо                   43.390                        104                                        
  

a) Предиктори: (постоянна величина), оценяване на стратегията. 
 б) Зависима величина:  резултатност на стратегията 

Източник: собствени изчисления, 2018. 
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     Резултатите в Таблица 4 показват, че 10.2% от всички вариации в 
резултатността на компаниите за мобилни телекомуникации се дължат 
на процеса на оценяване на фирмената стратегия (R2 = 0.102). Следо-
вателно оценяването на фирмената стратегия винаги ще е налице поне 
в някаква минимална степен, както става ясно от стойностите на посто-
янната величина (β0 = 2.851, P = 0.000  < 0.001). Резултатите сочат, че 
връзката между оценяването на фирмената стратегия и резултатността на 
компаниите за мобилни телекомуникации е положителна и значима  (β1= 
0.270, P = 0.001 < 0.05). С други думи стратегическата резултатност на ком-
паниите за мобилни телекомуникации нараства при възприемането на 
системен подход за оценяване на фирмената стратегия.  
 
Таблица 4  
Оценяване на стратегията и резултатност на стратегията: 
тегла  в регресията  
   Модел                 Нестандартизирани коефициенти    Стандартизирани kоефициенти  
                                                   B       ст. гр. (Std. Error)            Beta       R2           t               Sig.                                                                                               
Постоянна величина                    2.851         0.306                                                   9.327        0.000 
Оценяване на стратегията    0.270         0.079                       0.319      0.102    3.420        0.001                                                   
 
а) Зависима величина: Резултатност на стратегията 
Източник: собствени изчисления, 2018. 
 
  Проверка на хипотезата: 

 
Х1. Оценяването на фирмената стратегия оказва положително 

и съществено влияние върху стратегическата резултатност. 
Тази хипотеза подлага на проверка, доколко процесът на оценя-

ване на фирмената стратегия оказва съществен и положителен ефект 
върху стратегическата резултатност на фирмите за мобилни телекому-
никации. Подложихме на проверка хипотеза Х1: β1 = 0 срещу хипотеза 
Х1: β1 ≠ 0. Резултатите от двупосочните корелации в Таблица 2 сочат, 
че е налице значима и положителна взаимна обвързаност между оце-
няването на фирмената стратегия и стратегическата резултатност на 
компаниите за мобилни телекомуникации (r = 0.319**, P= 0.001 < 0.05). 
Нещо повече, резултатите от едномерната линейна регресия в Таблица 
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4 сочат, че ефектът, който оценяването на фирмената стратегия оказва 
върху стратегическата резултатност на компаниите за мобилни телеко-
муникации,  (β1= 0.270, P= 0.001 < 0.05), е положителен и значим. Ето 
защо в резултат на проведеното научно изследване можем да обоб-
щим, че процесът на оценяване на фирмената стратегия оказва поло-
жителен и значим ефект върху стратегическата резултатност на компа-
ниите за мобилни телекомуникации в Нигерия, което доказва хипо-
теза Х1. 

 
Изводи  
 
Според Dubihlela и Sandada (2014) оценяването на фирмената 

стратегия е от съществено значение за оцеляването на всеки бизнес. 
Резултатите от двупосочните корелации в Таблица 2 показват, че е на-
лице значима и положителна взаимна обвързаност между оценяването 
на фирмената стратегия и стратегическата резултатност на компаниите 
за мобилни телекомуникации - (r = 0.319**, P=.001< 0.05). От резулта-
тите от едномерната линейна регресия в Таблица 4 става ясно, че оце-
няването на фирмената стратегия оказва значителен положителен 
ефект върху резултатността на компаниите за мобилни телекомуника-
ции в Нигерия  (β1= 0.270, P= 0.001 < 0.05). Вземането на неправилни 
стратегичски решения е недопустимо заради сериозните последици, ко-
ито биха имали такива решения за растежа и оцеляването на фирмите. 
Това означава, че компаниите за мобилни телекомуникации в Нигерия 
трябва да подлагат на оценка своята дейност, както и да следят и да 
сравняват постигнатите с желаните резултати. Нещо повече, възприе-
мането на системен подход към процеса на оценяване на фирмената 
стратегия  позволява на компаниите да открият евентуални слабости в 
своето стратегическото управление. При констатирането на подобни 
недостатъци фирмите могат да преформулират и усъвършенстват сво-
ята стратегия, което на свой ред ще повиши тяхната стратегическа ре-
зултатност. Резултатите от научното изследване потвърдиха наличи-
ето на положителна връзка между оценяването на фирмената страте-
гия и нейната стратегическа резултатност. Изследването потвърди из-
водите, направени от други учени, че оценяването на фирмената стра-
тегия оказва значителен положителен ефект върху резултатността на 
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хотелите в Кения (Wanjiru, 2016);   съществен непряк положителен 
ефект върху представянето на МСП в Малайзия  (Abdul Najib et al., 
2016); на фирмите за цветя в Кения (Maroa & Muturi, 2015), както и че е 
налице значителна положителна обвързаност между резултатността на 
фирмата и оценяването на нейната стратегия като част от процеса на 
стратегическо планиране (Kumar, 2015). 

 
Заключение 

       
Компаниите за мобилни телекомуникации следва да обръщат 

особено внимание на оценяването на своята фирмена стратегия, за да 
могат навреме да забележат и отстранят проблеми, които биха възпре-
пятствали постигането на техните стратегически цели. Фокусът на това 
научно изследване беше  върху оценяването на фирмената стратегия 
и стратегическата резултатност на компаниите за мобилни телекомуни-
кации в Нигерия. Процентът на отговорилите на анкетата, която прове-
дохме за целите на това изследване, беше 87.5 %, тоест, от включените 
в извадката общо 120 участници, 105  върнаха попълнени своите ан-
кетни карти. Емпиричното изследване беше проведено на базата на 
натрупаните до този момент теоретични наблюдения относно процеса 
на стратегическо управление, за да стане ясно, по какъв начин влияе 
върху стратегическата резултатност на фирмата оценяването на ней-
ната стратегия. Извършеното изследване допринася за обогатяване на 
литературата, изучаваща въпросите на стратегическото управление и 
резултатност на компаниите за мобилни телекомуникации на развива-
щите се пазари. Основният извод, който бе направен, е, че процесът на 
оценяване на фирмената стратегия оказва значителен положителен 
ефект върху стратегическата резултатност на тези компании в Нигерия. 
Получените резултати показаха, че непрекъснатото оценяване на при-
лаганите от фирмите политики, своевременното подаване на резулта-
тите от оценяването до различните заинтересовани страни, разработ-
ването на ключови показатели за резултатност, за да се проследи ус-
пехът на различните стратегически инициативи и да бъдат набелязани 
корективни действия при необходимост, както и своевременната реак-
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ция при отчетен неуспех, са от особено значение за постигането на ус-
тойчива стратегическа резултатност. Ето защо е необходимо, фирмите 
да подлагат на оценка своята дейност и да следят и сравняват реално 
постигнатите с желаните резултати. Мениджърите трябва да разпола-
гат с точна, навременна и безпристрастна информация, за да оценят 
надеждно стратегията на своята фирма. Авторите на това изследване 
препоръчват прилагането на ефективен подход към оценяването на 
фирмената стратегия, така че при нейното формулиране и реализация 
да бъдат намирани решения, водещи до по-добри резултати. С цел по-
нататъшно обогатяване на направените до този момент изводи авто-
рите на евентуални следващи научни изследвания по темата биха 
могли да използват лонгитюдни данни за други сектори/индустрии и 
държави. Тъй като за разглежданите в това изследване променливи бе 
допуснато, че е налице линейна зависимост, не бяха използвани меди-
аторни и модериращи променливи, като например възраст и големина 
на компанията, за да се установи дали е налице съществена разлика 
между прилаганите в тях процеси за оценяване на фирмената страте-
гия и стратегическата резултатност.  
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