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ZAWARTOŚĆ STRATEGII
JAKO CZYNNIK UTRUDNIAJĄCY
JEJ IMPLEMENTACJĘ
Streszczenie: Artykuł opisuje tematykę zawartości strategii jako jednego z elementów wpływających negatywnie na możliwość jej implementacji. Przedstawione wyniki badań wskazują na występowanie niejasnych założeń strategii najczęściej w przedsiębiorstwach średniej
wielkości, podobnie jak kwestię nieelastyczności tworzonych koncepcji, która okazuje się
domeną średnich i dużych podmiotów. Natomiast wewnętrzna niespójność realizowanej strategii oraz nierealność wyznaczonych celów przekładają się na osiągane rezultaty w postaci
negatywnych tendencji dynamiki przychodów.
Słowa kluczowe: implementacja strategii, elementy strategii, bariery realizacji strategii.
DOI: 10.15611/pn.2014.366.41

1. Wstęp
Konieczność wprowadzania zmian i dostosowywania do zmieniających się warunków otoczenia poprzez tworzenie i wdrażanie koncepcji rozwojowych jest przedmiotem wielu prowadzonych badań1. Ich wyniki wskazują jednak, iż niemal 70%
tych inicjatyw kończy się niepowodzeniem2. Wiele prac poświęconych temu zagadnieniu analizuje czynniki, które są za to odpowiedzialne, poszukując zestawu barier,
których eliminacja przyniosłaby pożądaną poprawę3. Stosunkowo niewielu badaczy
wspomina jednakże o zawartości strategii jako tym elemencie, który także ma istotne
znaczenie. Jak podkreśla Schaap, implementacja nie może zostać dobrze przeprowadzona, jeśli strategia nie została zaprojektowana w sposób, który by to umożliwiał4.
A. Huber, Effective strategy implementation. Conceptualizing Firm’s Strategy Implementation
Capabilities and Assessing Their Impact on Firm Performance, GablerVerlag, Wiesbaden 2011, s. 49.
2
M. Higgs, D. Rowland, All changes great and small: Exploring approaches to change and its
leadership, Journal of Change Management, No. 5, 2005, s. 121-152.
3
J. Higgins, The eight ‘s’ of successful strategy execution, Journal of Change Management,
Vol. 5, No. 1, 2005, s. 3-13.
4
J. Schaap, Toward strategy implementation success: an empirical study of the role of senior –
level leaders on the Nevada gaming industry, UNLV Gaming Research & Review Journal, Vol. 10,
Iss. 2, s. 16.
1
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Skutki takiej sytuacji są różnorodne i dotyczą wielu aspektów funkcjonowania organizacji – począwszy od angażowania nakładów finansowych poprzez aspekty niematerialne, takie jak spadek morale pracowników, obniżone zaufanie do menedżerów czy zwiększony sceptycyzm pracowników5. Celem niniejszego opracowania
jest analiza czynników składających się na barierę implementacyjną, jaką jest zwartość strategii, oraz ich wpływu na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo. Badano
także powiązanie opisanych elementów z wielkością przedsiębiorstwa.

2. Przegląd literatury
W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na zawartość i sposób sformułowania
strategii jako ten czynnik, który wpływa na możliwość jej wdrożenia. Jak wspomina
Frigo, nawet dobrze zorganizowany proces wdrażania, jeśli ma na celu osiągnięcie
niewłaściwych celów i podejmowanie nietrafnych decyzji, będzie prowadził do słabych wyników6. Także Martin podkreśla, iż w wielu przypadkach to nie zła realizacja, ale sama strategia jest przyczyną problemów firmy. Co więcej, argumentuje on
brak zasadności oddzielania tych dwóch procesów faktem, iż nie można jednoznacznie powiedzieć, kiedy zaczyna się implementacja. A zatem wprowadzanie rozgraniczenia dla tych dwóch etapów wprowadzić może chaos i zamieszanie7. Zasadne wydaje się więc podkreślenie sprzężenia zwrotnego pomiędzy tymi dwoma aspektami
i ich wzajemnych interakcji.
Dlatego też strategia jest właśnie pierwszym elementem, który powinien być
rozważony w tym procesie jako kluczowe ogniwo i jednocześnie początkowy obszar
potencjalnego ryzyka nieosiągnięcia założonych celów8. Oczywiste jest, iż nie ma
jednej uznanej definicji strategii – różnią się one w zależności od szkoły zarządzania
strategicznego i efektów badań poszczególnych autorów. Przyjmują więc formę
enigmatyczną, według której strategię określa się jako myślenie, logikę uzasadniającą podejmowanie określonych działań9, bądź też bardziej skonkretyzowaną, według
której jest to zestaw celów i planów opracowywanych do ich osiągnięcia10. O znaczeniu samej strategii jako jednego z czynników krytycznych dla procesu jej implementacji wspominali w swoich badaniach Skivington i Daft11.
L. Heracleous, The role of strategy implementation in organization development, Organization
Development Journal, No. 18, 2000, s. 75-86.
6
M. Frigo, Strategy or execution?, Strategic Finance, March, 2003, s. 9.
7
R. Martin, Drawing a line between strategy and execution almost guarantees failure, Harvard
Business Review, No. 7-8, 2010, s. 64-53.
8
L. Hrebiniak, Making Strategy Work: Leading Effective Execution and Change, Upper Saddle
River, Wharton School Publishing, 2005.
9
M. Robert, Strategy Pure and Simple, revised edition, McGraw-Hill, New York 1997, s. 25.
10
S. Jain, Marketing Planning and Strategy, South – Western College Publishing, Cincinnati
1997, s. 35.
11
J. Skivington, R. Daft, A study of organizational ‘framework’ and ‘process’ modalities for the
implementation of business-level strategic decisions, Journal of Management Studies, Vol. 28, 1991,
s. 45-68.
5

Zawartość strategii jako czynnik utrudniający jej implementację

431

Według Okumusa, na zawartość strategii jako element decydujący o powodzeniu procesu wdrożenia powinny składać się następujące czynniki12:
•• spójność z generalnym strategicznym kierunkiem rozwoju,
•• jasne zdefiniowanie celów podejmowanych inicjatyw,
•• określony i zdefiniowany wpływ wdrażanej koncepcji rozwoju na projekty będące już w trakcie realizacji,
•• określony i zdefiniowany wpływ obecnie toczących się projektów na realizację
strategii.
Giles wymienia trzy aspekty, jakie wpływają na fakt, iż wdrożenie strategii jest
utrudnione ze względu na jej zawartość. Dzieje się tak wówczas, gdy13:
•• strategia nie jest koncepcją rozwoju, ale kompozycją złożoną z budżetów
i zachcianek managerów,
•• strategia sformułowana jest w sposób, który nie pozwala na jej implementację,
•• na etapie jej formułowania zabrakło udziału bezpośrednich wykonawców, co
skutkuje jej nieczytelnością.
Wadliwa strategia uniemożliwia poprawny i skuteczny proces implementacji,
głównie z powodu niemożności efektywnej alokacji zasobów, ale również wprowadzenia zakłóceń w relacji pomiędzy strategią ogólną a pomniejszymi strategiami
jednostek biznesowych14.
Jak wskazują wyniki badań, także nadmierna kompleksowość strategii redukuje
szanse na skuteczną implementację. Jest to szczególnie newralgiczne w przypadku
poważnych inicjatyw strategicznych, które powinny zostać podzielone na pomniejsze elementy. Ta sama rekomendacja odnosi się do długookresowych celów, których
podział na kilka celów o krótszych perspektywach mógłby zredukować złożoność
działań implementacyjnych15.
Niejasna zawartość strategii, skutkująca także często konfliktem priorytetów w
jej realizacji, jest zaliczana do sześciu najważniejszych barier implementacyjnych.
Jak wykazały badania, jej wpływ może zostać zniwelowany poprzez stworzenie dodatkowego elementu – deklaracji kierunku rozwoju. Lapidarny komunikat stworzony przez autorów strategii powinien określać zwięźle kierunek rozwoju, a przede
wszystkim artykułować jego powiązanie z otoczeniem konkurencyjnym, celami
oraz koniecznymi zmianami w obrębie organizacji. Dzięki temu możliwe jest zwrócenie uwagi wykonawców strategii na jej logikę i kompozycję16. Bariera implemen12
F. Okumus, A framework to implement strategies in organizations, Management Decisions,
No. 41/9, 2003, s. 876.
13
W. Giles, Making strategy work, Long Range Planning, No. 13, 1991, s. 76-77.
14
L. Hrebiniak, Making strategy work: Overcoming the obstacles to effective execution, Ivey
Business Journal Online, No. 72, 2008, s. 3.
15
C. Hanley, The execution challenge: translating strategy into action, Bank Accounting & Finance, October-November 2007, s. 19.
16
M. Beer, R. Eisenstat, The silent killers of strategy implementation and learning, Sloan Management Review, Summer 2000, s. 30.
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tacyjna w postaci niejasnej lub marnej strategii wskazana została w badaniach Hrebiniaka17, a o niedostatecznym zdefiniowaniu strategii wspomina także Giles18.
Lendel i Varmus podkreślają natomiast znaczenie definiowania celów strategicznych, zwłaszcza w przypadku wdrażania strategii innowacji19. Jak zwraca uwagę
Allio, te pomysły, które nie mogą być sprawnie transponowane w konkretne działania, są dla przedsiębiorstwa bezużyteczne20. O niejasności tworzonych planów i paradoksie formowania strategii wspomina także Rasche21. Jak zauważa jednak Grundy, menedżerowie mają często problem nie tylko z brakiem jasności samej strategii,
lecz także niejasny jest dla nich przebieg całego procesu zarządzania strategicznego22. Cocks także wymienia niejasną, rozmytą strategię wśród przyczyn niepowodzeń implementacyjnych23, a o znaczeniu braku jasności podstawowych zasad rozwoju oraz ich spójności z zestawem wytyczonych celów wspomina Sabourin24.
Co ciekawe, wyniki niektórych badań wskazują na nieco odmienne wnioski.
Wynika z nich bowiem, iż to nie strategia jest głównym elementem problemów implementacyjnych. Aż 75% z grupy 400 menedżerów uważa, że ich firmy mają jasne
i inspirujące wizje, a 69% twierdzi, iż realizowane strategie są realistyczne. Jednocześnie aż 49% zauważa istnienie luki pomiędzy umiejętnością stworzenia i komunikowania strategii a ich wdrożeniem. Jednak luka ta nie jest tylko efektem tworzenia nierealnych, niemożliwych do komunikowania czy niejasnych koncepcji
rozwoju. Według Lepsingera wpływ na to ma raczej połączenie struktury, systemów
zarządzania i działalności liderów25.
Z drugiej strony, wyniki badań, w których brało udział 1075 respondentów,
wskazały wyraźnie na najważniejszą i zarazem najczęściej wymienianą barierę implementacji strategii, jaką jest problem z jej tłumaczeniem i transponowaniem na
działania wdrożeniowe26. Jak wspomina Pateman, przedsiębiorstwa odnoszące sukcesy wdrożeniowe charakteryzują się szczegółową znajomością kwestii strategicz17
L. Hrebiniak, Obstacles to effective strategy implementation, Organizational Dynamics, Vol. 35,
No. 1, 2006, s. 17.
18
W. Giles, wyd. cyt., s. 75-91.
19
V. Lendel, M. Varmus, Creation and implementation of the innovation strategy in the enterprise,
Economics and Management, No. 16, 2011, s. 824.
20
M. Allio, A short, practical guide to implementing strategy, Journal of Business Strategy,
Vol. 26, No. 4, 2005, s. 12-21.
21
A. Rasche, The Paradoxical Foundation of Strategic Management, Physica-Verlag, Heidelberg
2008, s. 226-227.
22
T. Grundy, Demystifying Strategy: How to Become a Strategic Thinker, Kogan Page, London,
Philadelphia 2012, s. 7.
23
G. Cocks, Emerging concepts for implementing strategy, The TQM Journal, Vol. 22, No. 3,
2010, s. 262.
24
V. Sabourin, Through the lenses of strategy execution: obstacles in engineering management,
Leadership and Management in Engineering, Vol. 12, No. 2, April, 2012, s. 54.
25
R. Lepsinger, Surveying the gap: nearly half of all leader see a disconnect between strategy and
execution, Business Credit, October, 2006, s. 56.
26
How hierarchy can hurt strategy execution, Harvard Business Review, July-August, 2010, s. 75.
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nych, jakie stają się wyzwaniem zarządzających i potrafią przekształcić je w dokładny schemat strategicznych zmian, jakie się z nimi wiążą. Przyjmują one właśnie
formę strategii, która tak sformułowana ma większe szanse na powodzenie jej implementacji27.
Z opisanych powyżej wyników badań wynika, iż wciąż konieczne jest prowadzenie badań nad elementami, które w znacznej mierze przyczyniają się do problemów wdrożeniowych. Zawartość strategii jest zatem niewątpliwie jednym z aspektów, które powinny zostać poddane bardziej szczegółowej analizie.

3. Metodyka przeprowadzonych badań i hipotezy badawcze
Opisane poniżej wyniki stanowią fragment szerszych badań dotyczących wdrażania
strategii w przedsiębiorstwach28. Grupę respondentów stanowili przedstawiciele 200
przedsiębiorstw działających od 5 lat i figurujących na liście 500 największych polskich firm według rankingu tygodnika „Polityka”, a było to 101 podmiotów. W trakcie realizacji operat rozszerzono o aktualną listę przedsiębiorstw „Diamenty Forbesa
2013”; respondentami było 99 przedsiębiorstw. Aby zapewnić jak najwyższą reprezentatywność, w celu doboru próby użyta została metoda warstwowo-losowa oraz
wykorzystana została metoda oparta na gromadzeniu danych w sposób otwarty (jawny) i zestandaryzowany.
Dział kwestionariusza „Zawartość strategii” składał się z następujących barier,
o których zidentyfikowanie zostali poproszeni respondenci:
1. Niejasno sformułowane założenia strategii.
2. Wewnętrzna niespójność realizowanej strategii (niespójność wizji, celów, harmonogramu, budżetu).
3. Nieelastyczność strategii (jednowariantowość rozwiązań przyjętych w strategii).
4. Nadmierna liczba celów strategicznych uwzględnionych w strategii.
5. Cele strategiczne zdefiniowane w oderwaniu od rzetelnej analizy rzeczywistości.
W pierwszym z wykorzystanych rankingów, wyznaczając pozycje, prócz przychodów ze sprzedaży uwzględniano także przychody firm ogółem, zyski brutto
i netto oraz zatrudnienie. Natomiast na listę „Diamentów Forbesa” trafiły firmy najszybciej zwiększające swoją wartość, co powoduje konieczność uwzględnienia różnic strukturalnych występujących pomiędzy dwiema grupami, gdyż wykorzystane
listy prezentują odmienne przedsiębiorstwa. Stąd też zasadne wydaje się rozpatrywanie pojawiających się różnic w odniesieniu do dwóch kryteriów – dynamiki wzrostu przychodów oraz wielkości przedsiębiorstwa. Przyjęto zatem następujące hipotezy badawcze:
27
A. Pateman, Linking strategy to operations: six stages to execution, Business Performance
Management, December, 2008, s. 12.
28
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/04247.
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H1: Istnieje zależność pomiędzy niejasno sformułowanymi założeniami strategii
a wielkością przedsiębiorstwa. Wydaje się, iż cecha ta charakteryzować będzie raczej małe podmioty, w których proces zarządzania strategicznego przebiega w sposób mniej zorganizowany i zaplanowany, a strategia często nie ma postaci spisanej.
H2: Istnieje zależność pomiędzy wewnętrzną niespójnością realizowanej strategii a wynikami osiąganymi przez przedsiębiorstwo. Podstawą tej hipotezy jest założenie, iż opisana niespójność przekłada się na mniejszą konsekwencję w realizacji
postawionych celów, a co za tym idzie – wpływa na możliwość osiągania lepszej
pozycji konkurencyjnej.
H3: Istnieje zależność pomiędzy nieelastycznością strategii a wielkością przedsiębiorstwa. Cecha elastyczności funkcjonuje w literaturze przedmiotu jako charakterystyka raczej małych przedsiębiorstw, którym stosunkowo łatwiej zmodyfikować
profil działalności w sytuacji konieczności reagowania na zaobserwowane zmiany.
H4: Istnieje zależność pomiędzy nadmierną liczbą celów strategicznych uwzględnionych w strategii a wynikami osiąganymi przez przedsiębiorstwo. Wydaje się, iż
nadmierna liczba celów uwzględnionych w strategii wpływa negatywnie na możliwość ich realizacji, co przekłada się na osiągane wyniki, w tym na dynamikę przychodów.
H5: Istnieje zależność pomiędzy celami strategicznymi zdefiniowanymi w oderwaniu od rzetelnej analizy otoczenia a wynikami osiąganymi przez przedsiębiorstwo. Nierealność założeń i wyznaczonych zamierzeń skutkować może znacznymi
utrudnieniami w ich realizacji, a tym samym oddziaływać na rezultaty działań wdrożeniowych.

4. Wyniki badań
Respondenci biorący udział w badaniu zgłaszali fakt wystąpienia na terenie przedsiębiorstwa określonych sytuacji w ramach danego obszaru. Wykres na rys. 1 przedstawia odsetek podmiotów, w których respondenci zadeklarowali wystąpienie poszczególnych sytuacji.
Najwyższą częstotliwość odnotowano w przypadku nadmiernej liczby celów
strategicznych uwzględnionych w strategii (13%), najniższą natomiast w przypadku
sytuacji, gdy cele strategiczne zdefiniowane są w oderwaniu od rzetelnej analizy
(8,5%). Różnica pomiędzy podmiotami ze względu na typ listy przedsiębiorców jest
niewielka, najwyraźniej uwidacznia się w przypadku pytania 3 i 5.
W kolejnym kroku respondenci, którzy wskazali na zaistnienie poszczególnych
sytuacji, poproszeni zostali o określenie skali problemu na pięciostopniowej skali –
wartość „1” oznacza całkowity brak problemu, natomiast wartość „5” definiuje problem jako ogromny. Na wykresie na rys. 2 zaprezentowano średnie określające skalę problemu w ramach działu z podziałem na typ listy przedsiębiorstw.
Najwyżej oceniono pytanie dotyczące sytuacji, gdy ma miejsce wewnętrzna niespójność realizowanej strategii. Jako najmniej istotne ze względu na skalę problemu
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Cele strategiczne zdefiniowane w oderwaniu od
rzetelnej analizy rzeczywistości - wystąpienie
sytuacji

7,9%
9,1%
8,5%
12,9%
13,1%
13,0%

Nadmierna liczba celów strategicznych
uwzględnionych w strategii - wystąpienie sytuacji
Nieelastyczność strategii (jednowariantowość
rozwiązań przyjętych w strategii) - wystąpienie
sytuacji
Wewnętrzna niespójność realizowanej strategii
(niespójność wizji, celów, harmonogramu, budżetu)
- wystąpienie sytuacji

11,9%

6,1%

9,0%
9,1%

11,9%
10,5%

5,9%

Niejasno sformułowane założenia strategii wystąpienie sytuacji

12,1%

9,0%
0%

Polityka

2%

4%

Forbes

6%

8%

10%

12%

14%

Ogółem

Rys. 1. Odsetek respondentów zgłaszających problemy w ramach działu „Zawartość strategii”
z podziałem na typ listy przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Cele strategiczne zdefiniowane w oderwaniu od
rzetelnej analizy rzeczywistości - skala problemu

2,00

3,50
2,71

Nadmierna liczba celów strategicznych
uwzględnionych w strategii - skala problemu

2,31
2,46
2,38

Nieelastyczność strategii (jednowariantowość
rozwiązań przyjętych w strategii) - skala problemu

2,50
2,17
2,39

Wewnętrzna niespójność realizowanej strategii
(niespójność wizji, celów, harmonogramu, budżetu) skala problemu

2,56

Niejasno sformułowane założenia strategii - skala
problemu

3,17
2,90

2,50
2,67
0,0

Polityka

0,5
Forbes

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,00

3,5

4,0

Ogółem

Rys. 2. Średnie odpowiedzi dla poszczególnych pytań w ramach działu „Zawartość strategii”
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

oceniono nieelastyczność strategii (jednowariantowość rozwiązań przyjętych w strategii) oraz nadmierną liczbę celów strategicznych uwzględnionych w strategii. Wyniki otrzymane dla dwóch grup przedsiębiorstw różnią się nieznacznie, choć wyraźną różnicę można zauważyć w przypadku pytania 1.
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Aby zweryfikować postawione hipotezy, dla zmiennych nominalnych wyznaczono współczynnik V Cramera, który mierzy siłę związku między zmiennymi
o tym charakterze. Wyniki zostały zaprezentowane w tab. 1.
Tabela 1. Wyniki badań
Hipoteza
H1
H2
H3
H4
H5

Współczynnik korelacji

p

0,371
0,294
0,384
0,214
0,34

0
0,018
0
0,263
0,002

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki otrzymane dla weryfikacji hipotezy 1 wskazują na istnienie średniej
zależności statystycznej (0,371) pomiędzy niejasno sformułowanymi założeniami
a wielkością przedsiębiorstwa. Co warte podkreślenia, jedynie 18 podmiotów badanej próby potwierdziło występowanie tego problemu wdrożeniowego, spośród których połowę stanowiły firmy średnie. W grupie małych podmiotów znalazły się natomiast 3 przedsiębiorstwa. Wydaje się zatem, iż to firmy średniej wielkości
znajdują się na swoistym rozdrożu, mając więcej dylematów strategicznych sprawiających, iż tworzone koncepcje rozwoju są mgliste i nieoczywiste.
W przypadku hipotezy 2 siła korelacji jest nieco mniejsza, ale otrzymane wyniki
wskazują na istnienie słabej zależności statystycznej pomiędzy wewnętrzną niespójnością realizowanej strategii a dynamiką przychodów. W tym przypadku istnienie
opisanej bariery zgłaszało 20 podmiotów, co także stanowi niewielki odsetek badanej próby. Spośród nich większość (12 firm) deklarowało negatywne tendencje, czyli stagnację lub spadek dynamiki przychodów w porównaniu do roku poprzedniego.
Można zatem domniemywać, iż brak spójności wizji, celów, harmonogramu czy budżetu wpływa raczej negatywnie na możliwość osiągania wyników lepszych niż
konkurencja.
Hipoteza 3 wykazała najsilniejszy związek statystyczny (0,384), a zatem można
wskazać na istnienie zależności pomiędzy nieelastycznością strategii a wielkością
przedsiębiorstwa. Na ten problem wskazało 18 podmiotów, jednak spośród nich tylko 1 stanowiło małe przedsiębiorstwo. Można zatem stwierdzić, iż zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami, nieelastyczność, rozumiana jako jednowariantowość
rozwiązań przyjętych w strategii, jest raczej bolączką podmiotów dużych i średnich,
cechujących się mniejszą możliwością szybkiego reagowania na zmiany pojawiające się w otoczeniu.
Hipoteza 4 nie jest istotna statystycznie, a osiągnięty współczynnik korelacji jest
niewielki, stąd nie można wskazać zależności pomiędzy dynamiką przychodów
a nadmierną liczbą celów strategicznych. Choć niewątpliwie jest to czynnik hamują-
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cy prace wdrożeniowe, nie można wskazać na bezpośrednie przełożenie jego wpływu na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo.
Ostatnia z weryfikowanych hipotez wskazała natomiast na istnienie średniej zależności statystycznej pomiędzy nierealnymi celami strategicznymi, które powstają
jako efekt życzeń czy zachcianek menedżerów a dynamiką przychodów. Ponownie
niewielki jest odsetek podmiotów, które zaobserwowały ten typ bariery implementacyjnej (17 przedsiębiorstw), jednak wśród nich aż 13 firm zaobserwowało negatywne tendencje (stagnację i spadek dynamiki przychodów). Może to oznaczać,
iż wpływ tego czynnika jest zdecydowanie negatywny, a jego skutki widoczne są
w zakresie osiąganych wyników.

5. Zakończenie
Jak wykazali w swoich badaniach Kaplan i Norton, zaledwie 5% pracowników rozumie strategię swojej organizacji29. Jest to zatem pierwszy czynnik powodujący, iż
osiągane efekty nie są zadowalające. Dlatego też według niektórych autorów kluczowe jest zachowanie następujących zasad – strategia powinna być jasna i czytelna,
realna oraz spójna. Wyniki wielu prowadzonych badań wskazują jednak, iż temat
zawartości strategii wciąż pozostaje istotną kwestią wpływającą negatywnie na
możliwość jej wdrożenia. Także zaprezentowane badania wykazały istnienie kilku
zależności, pozwalając na pozytywne zweryfikowanie czterech z pięciu postawionych hipotez. Wynika z nich, iż niejasne założenia strategii najczęściej spotykane są
w firmach średnich, które mają największy problem z jasnym sformułowaniem swojej koncepcji rozwoju. Po drugie, wewnętrzna niespójność realizowanej strategii
oraz nierealność wyznaczonych celów znajdują swoje odzwierciedlenie w osiąganych wynikach. Natomiast kwestia nieelastyczności przyjętych strategii jest barierą
implementacyjną firm dużych i średnich jako podmiotów, które mają większą tendencję do przyjmowania jednowariantowych koncepcji.
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CONTENT OF THE STRATEGY AS A FACTOR MAKING
ITS IMPLEMENTATION MORE DIFFICULT
Summary: The article describes the content of the strategy as one of the elements affecting
the possibility of its implementation. The results indicate that the most unclear foundations of
the strategy, as well as the issue of inflexibility of created concepts, which turns out to be the
domain of medium-sized and large companies can be found in middle-sized enterprises.
However, the internal inconsistency of the strategy and the unreality of the objectives translate
into the achieved results in the form of negative revenue growth trends.
Keywords: strategy implementation, elements of the strategy, barriers of strategy execution.

