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Wstęp

Konferencja organizowana przez Katedrę Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu jest kolejną konferencją poświęconą relacjom praktyki i teorii zarządzania strategicznego. Dlatego też referaty mają charakter zarówno
teoretyczny, jak i praktyczny. Te ostatnie oparte są na wynikach badań przeprowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. Oprócz tego, jak zwykle,
w konferencji naszej Katedry biorą udział praktycy zajmujący się problemami zarządzania, zwłaszcza zarządzania strategicznego.
Spodziewana wymiana poglądów powinna przysłużyć się zarówno nauce, jak
i praktyce gospodarczej. Dlatego konferencja nastawiona jest na szeroką wymianę
doświadczeń i poglądów między środowiskiem naukowym i gospodarczym. Nasza Katedra konsekwentnie od wielu lat stara się o stworzenie takiej płaszczyzny
wymiany doświadczeń. W tegorocznej konferencji zwracamy szczególną uwagę na
problemy zarządzania strategicznego zwłaszcza w kontekście zmiennego otoczenia organizacji. Ostatni kryzys gospodarczy wymaga bowiem nowego spojrzenia na
procesy zarządzania strategicznego, szczególnie zaś na problem większej elastyczności przy formułowaniu i wdrażaniu strategii.
We wspomnianym kontekście szczególnie ważne są badanie znaczenia zasobów
materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa oraz problemy zarządzania wiedzą.
Służą one bowiem kreowaniu kierunków rozwoju przedsiębiorstw, a także wykorzystywania innowacji do budowania przewag konkurencyjnych. W tym kontekście
ważny jest też problem współpracy szkół wyższych z przedsiębiorstwami oraz wykorzystanie różnych organizacyjnych form współpracy, np. klastrów. Pragniemy,
aby ten wątek był obecny w obradach naszej konferencji.
W przedstawionym opracowaniu poruszono też problemy zarządzania strategicznego w regionie oraz zarządzania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
a także kwestie przedsiębiorczości. W referatach wypowiadają się specjaliści z różnych ośrodków akademickich z Polski. Przekazane w nich wieloaspektowe problemy zarządzania strategicznego, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, mogą stanowić inspirację do dalszych badań w tym zakresie.
Jako organizatorzy konferencji mamy nadzieję, że podjęcie dyskusji w wymienionych obszarach pozwoli na twórcze jej wykorzystanie w teorii i praktyce zarządzania strategicznego.
Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz

