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Wstęp

Słabnąca globalna konkurencyjność przedsiębiorstw europejskich jest coraz powszechniej wskazywana jako źródło współczesnego kryzysu gospodarek Unii Europejskiej. Kryzys ten dotyka również polską gospodarkę, a dotychczasowe opieranie jej konkurencyjności na niższych kosztach pracy traci znaczenie. Wysiłki
na rzecz wzrostu konkurencyjności mogą biec w różnych kierunkach, łącząc
podnoszenie efektywności operacyjnej z innowacyjnością w zakresie produktów
i usług. Niezwykle ciekawa w tym sensie z punktu widzenia nauk o zarządzaniu jest
koncepcja doskonałości, rozumiana nie tyle jako możliwy do osiągnięcia stan idealny, ile jako droga, którą w swej strategii rozwoju i zmian może obrać przedsiębiorstwo.
Potwierdzeniem powyższych treści jest zbiór trzydziestu dwóch artykułów zawartych w przedstawianej publikacji. Odnoszą się one do czterech obszarów tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy modeli doskonałości w kształtowaniu strategii
rozwoju i konkurencyjności. Modele takie stają się coraz powszechniej stosowanym
narzędziem instytucjonalizacji procesów doskonalenia w politykach oraz strategiach przedsiębiorstw. Ich implementacja wiąże się jednak z dodatkowym wysiłkiem wobec stosowanych systemów zarządzania. Artykuły w tym obszarze ukazują
ewolucję koncepcji doskonałości poprzez mechanizmy logiki ewolucyjnej, procesy
odnowy stanowiące podstawę zmian organizacyjnych oraz zespół mechanizmów
organizacyjnych skierowanych na doskonalenie.
Obszar drugi dotyczy społecznych i kulturowych aspektów ciągłego doskonalenia. Jako że współczesne koncepcje oraz metodyki doskonalenia są wynikiem
konwergencji odmiennych założeń filozoficznych i uwarunkowań kulturowych,
ich implementacja w praktyce uzależniona jest od zjawisk zachodzących w wymiarze indywidualnym, grupowym i organizacyjnym. Artykuły odnoszące się
do tego obszaru ukazują problemy i trudności we wdrażaniu wielowymiarowych
zmian w obszarze kultury organizacyjnej, mających wpływ na procesy doskonalenia organizacji. Podejmują również ważny temat budowania i utrzymania
przewagi konkurencyjnej w oparciu o wykorzystywanie zasobów niematerialnych
i umiejętność dzielenia się wiedzą.
Trzeci obszar tematyczny dotyczy metod i najlepszych praktyk doskonalenia
organizacji. Wchodzące w jego skład artykuły odnoszą się zarówno do sformalizowanych systemów, jak i metod oraz technik poprawiających efektywność procesów
doskonalenia organizacji w oparciu o najlepsze praktyki. Warto zauważyć, iż wciąż
poważnym wyzwaniem pozostaje zagwarantowanie wymiernych efektów stosowania metod i praktyk doskonalenia dla konkurencyjności przedsiębiorstw.
Ostatni obszar tematyczny, jakiego dotyczą przedstawiane w niniejszej publikacji artykuły, odnosi się do zaangażowania i kompetencji pracowników w do-

skonaleniu przedsiębiorstw. Powodzenie procesów doskonalenia zależy od przełamywania barier poznawczych i emocjonalnych wśród pracowników. Wymaga to
zarówno skutecznego przywództwa na różnych szczeblach, jak i instytucjonalizacji
mechanizmów organizacyjnego uczenia się oraz otwartości na zmiany. Artykuły
z tego obszaru skupiają się na rozwiązywaniu problemów doskonalenia organizacji
w oparciu o przełamywanie barier poznawczych i emocjonalnych wśród pracowników i kadry menedżerskiej. Przedstawiają badania i opisują przypadki pokazujące
faktyczny stan kompetencji i umiejętności kluczowych pracowników organizacji,
a także analizują działania sprzyjające doskonaleniu procesów dzielenia się wiedzą
oraz kształtowania cech menedżerskich niezbędnych w procesach zmian organizacyjnych.
Mamy nadzieję, że rozważania zawarte w prezentowanych artykułach staną się
źródłem nowej wiedzy i inspiracji do dalszych poszukiwań oraz rozwoju metod
wspomagających menedżerów w procesach doskonalenia służącego podnoszeniu
konkurencyjności przedsiębiorstw.
Grzegorz Bełz, Joanna Kacała

