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Wstęp
Zarządzanie strategiczne od lat niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem.
Wyrazem tego są liczne publikacje oraz konferencje dotyczące tej problematyki.
Źródłem tego zainteresowania jest rosnąca burzliwość otoczenia przedsiębiorstw,
sprawiająca, że problematyka zarządzania z wnętrza przedsiębiorstwa coraz bardziej
przesuwa się na obszar jego współistnienia z otoczeniem, które jest głównym przedmiotem badań zarządzania strategicznego. Zawarte w tej publikacji opracowania
leżą w tym nurcie badawczym. Warto podkreślić, że ich Autorzy reprezentują ośrodki akademickie z całej Polski.
Zarządzanie strategiczne obejmuje bardzo szeroki obszar badawczy, co znajduje
odzwierciedlenie w niniejszej publikacji i bez wątpienia jest jej walorem. Szczegółowa tematyka poszczególnych opracowań obejmuje cztery dość rozległe zagadnienia.
Pierwsze z nich dotyczy współpracy, współdziałania, procesów adaptacyjnych w gospodarce oraz przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. W tym obszarze wyraźnie
widoczne jest procesowe spojrzenie na zarządzanie strategiczne. Uzupełnieniem tego
ujęcia jest analiza ilościowa zjawisk i procesów gospodarczych będących przedmiotem zainteresowania zarządzania strategicznego. W tych dwóch obszarach można
dostrzec podejście zarówno instytucjonalne (podmiotowe), jak i metodyczno-narzędziowe. Ciekawą kontynuacją tych rozważań są opracowania dotyczące modeli
biznesu, inwestycji zagranicznych, parków technologicznych, klastrów i działalności
badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. W tej części interesujące są prace dotyczące
sfery publicznej, która w polskich badaniach naukowych pojawia się stosunkowo
rzadko. Są one tym ciekawsze, że część z nich jest rezultatem badań empirycznych.
Wreszcie czwartym obszarem badawczym eksplorowanym w publikacji są teoretyczne zagadnienia zarządzania strategicznego, a wśród nich: współpracy i analizy
sieciowej, implementacji strategii przedsiębiorstw, komunikacji wewnętrznej oraz
wyborów strategicznych.
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 538 zawierają
teksty referowane przez uczestników konferencji „Zarządzanie strategiczne w teorii
i praktyce”. Były one przedmiotem ożywionej dyskusji w trakcie obrad, zwłaszcza
w panelu praktyków. Jesteśmy przekonani, że wydając te materiały, przyczyniamy się
do dalszej dyskusji nad tą problematyką − również w innych ośrodkach naukowych.
Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Joanna Radomska
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