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Wstęp
Prezentujemy Państwu publikację będącą plonem konferencji pn. „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce” zorganizowanej w październiku 2014 roku przez Katedrę Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tym
razem zgodnie z polityką Wydawnictwa przedstawiamy opracowanie pokonferencyjne. Obecnie publikujemy artykuły będące wynikiem przemyśleń i badań autorów,
ale w niektórych wypadkach możliwe stało się też uwzględnienie wyników dyskusji
toczących się w trakcie konferencji. Sądzimy, że mogło to zwiększyć wartość niektórych opracowań.
Konferencja odbywa się regularnie, w cyklu dwuletnim, a w roku 2014 była to już
9 jej edycja. Staramy się o to, by były to spotkania poświęcone warunkom i perspektywom zarządzania strategicznego. Zarządzanie strategiczne jako relatywnie młoda
dziedzina nauk o zarządzaniu przechodzi w ostatnim czasie gruntowną ewolucję, charakterystyczną dla fazy dojrzewania. Zależy nam na tym, by jak intensywniej włączać
się w dyskusję na ten temat i inspirować do niej krajowe środowisko naukowe.
Sądzimy, że szczególnie obiecującym wymiarem owej dyskusji jest łączenie podejścia teoretycznego z praktycznym. Zarządzanie strategiczne jest bez wątpienia
nauką stosowaną. Tym samym jej rozwój powinien następować w ścisłym związku
z praktyką gospodarczą, odpowiadając na jej wymogi i oczekiwania. Bez tego nie
ma szans na faktyczne wykorzystanie propozycji naukowych w rzeczywistości gospodarczej.
W trakcie naszych konferencji staramy się promować dociekania teoretyczne,
modelowe, studia literaturowe, bez których nie ma szans na autentycznie przełomowe, nowatorskie propozycje naukowe. Równocześnie zainteresowani jesteśmy
empirycznymi badaniami praktyki funkcjonowania zarządzania strategicznego
we wszelkich możliwych formach, od badań cząstkowych, nieraz zawężonych do
studiów przypadków, po reprezentatywne badania o charakterze ilościowym. W ten
nurt wpisują się też tradycyjne dla naszych konferencji wizyty praktyków zarządzania strategicznego. Uważamy, że stwarzają one dodatkową szansę wymiany poglądów na temat możliwości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw pomiędzy światem
nauki i biznesu.
Mamy nadzieję, że przedstawiony tom uznacie Państwo za wartościowy i inspirujący do dalszych analiz.
Jednocześnie już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych dyskusją na
temat teorii i praktyki zarządzania strategicznego na kolejną konferencję, którą
nasza Katedra planuje zorganizować jesienią 2016 roku.
Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Letycja Sołoducho-Pelc

