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WSTĘP
Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw jest determinowane
zmiennością otoczenia oraz jego wieloaspektowością zarówno w obszarze
makro jak i mikro. Nie bez znaczenia w tym zakresie pozostaje również
złożoność czynników i procesów zachodzących w samym wnętrzu podmiotu
gospodarczego,
które
dodatkowo
komplikują
procesy
decyzyjne
przedsiębiorców i sprawiają, że stają oni w swojej działalności przed licznymi
dylematami. Konkurencja wolnorynkowa zmusza ich do stałego zwiększania
efektywności swojego gospodarowania oraz do poszukiwania przewag
konkurencyjnych w coraz to nowych obszarach. Jest to możliwe dzięki
zastosowaniu nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania, które z jednej strony
pozwalają na szybsze i skuteczniejsze wykorzystywanie pojawiających się na
rynku szans, z drugiej natomiast pomagają przeciwdziałać zagrożeniom
tworzonym przez dalsze i bliższe otoczenie.
Determinanty sukcesu rynkowego przedsiębiorstw coraz częściej
przyjmują charakter jakościowy. Coraz większego znaczenia - obok
tradycyjnego kapitału rzeczowego i finansowego - nabierają zasoby
o charakterze niematerialnym, w tym kapitał intelektualny. Zgodnie z teorią
zasobową zasoby i umiejętności, które są rzadkie, gwarantują utrzymywanie
zysków nadzwyczajnych i nadprzeciętnych, a ponadto zapewniają szybki
rozwój i trwałą przewagę konkurencyjną. Najwyższą wartość posiadają zatem te
zasoby niematerialne, które są najtrudniejsze do imitacji, a do ich
wypracowania potrzeba przynajmniej kilkunastu lat.
Kluczowym zasobem decydującym o konkurencyjności przedsiębiorstwa
jest wiedza, która musi być współcześnie bezwzględnie traktowana jak jeden
z podstawowych czynników produkcji. A. i H. Tofflerowie nazywają wiedzę
„uniwersalnym substytutem, kluczowym zasobem rozwiniętej gospodarki”.
Zmniejsza ona bowiem zapotrzebowanie na surowce, siłę roboczą, czas,
przestrzeń i inne czynniki produkcji. Podobne znaczenie wiedzy P. Drucker
przypisuje w osiąganiu celów ekonomicznych i socjalnych. Uważa on, że
tradycyjne czynniki produkcji takie jak: ziemia, praca i kapitał stają się wtórne
względem wiedzy.
Wymienione wyżej problemy stały się przedmiotem dyskusji,
prowadzonej w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne
dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw – teoria i praktyka”,
zorganizowanej przez Koło Naukowe KNEPO Business Club – funkcjonujące
przy Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego. Niniejsza monografia prezentuje dorobek badawczy
uczestników Konferencji – młodych przedstawicieli nauki z kilkunastu
ośrodków akademickich w Polsce.
Szeroki zakres poruszanych podczas obrad konferencyjnych problemów
zdeterminował bogaty wachlarz zagadnień analizowanych w niniejszej
monografii. Ideą przewodnią stały się dylematy, z jakimi spotykają się
przedsiębiorcy w swojej codziennej działalności. Podjęcie rozważań

w powyższym zakresie wymagało określenia zewnętrznych i wewnętrznych
uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, wśród których
szczególne miejsce zajęły uwarunkowania niematerialne i społeczne.
Obszary badawcze zaprezentowane w poszczególnych rozdziałach
stanowią interdyscyplinarny przegląd czynników rozwoju oraz narzędzi
sprzyjających osiąganiu przewagi konkurencyjnej przez gospodarujące
podmioty. Czynnikiem łączącym wszystkie te zagadnienia jest
przedsiębiorczość odzwierciedlana w różnych działaniach człowieka,
ukierunkowanych
na
wprowadzanie
innowacji,
poszukiwanie
i
wykorzystywanie nadarzających się okazji oraz podejmowanie ryzyka. Szeroko
pojmowanym uwarunkowaniom rozwoju przedsiębiorczości poświęcony został
rozdział pierwszy. Została w nim zdefiniowana przedsiębiorczość w aspekcie
ekonomicznym i społecznym, przedstawione zostały różne formy jej
instytucjonalnego wsparcia oraz wskazane zostały czynniki determinujące
tworzenie nowych przedsiębiorstw. Ponadto w rozdziale tym międzynarodowej
ocenie porównawczej poddany został polski sektor MSP, a szczególne miejsce
wśród prowadzonych rozważań zajęła przedsiębiorczość rodzinna, której
ekonomiczna i społeczna została podkreślona aż w dwóch artykułach.
W rozdziale drugim uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju
przedsiębiorstw zostały przedstawione w ujęciu sektorowym. Podejście to
pozwoliło wyodrębnić czynniki konkurencyjności typowe dla przedsiębiorstw
w poszczególnych obszarach gospodarki. W kręgu zainteresowań uczestników
Konferencji znalazł się sektor usługowy, przetwórczy, budownictwo, handel,
a nawet rzemiosło. Specyfikacja branżowa podejmowanej w artykułach
problematyki wskazuje na zainteresowanie badaczy hotelarstwem,
Powszechnymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, przedsiębiorstwami
wodociągowo-kanalizacyjnymi, a także przedsiębiorstwami medialnymi.
Rozdział trzeci traktuje o roli zasobów niematerialnych w działalności
przedsiębiorstw z uwzględnieniem problematyki ich pomiaru i właściwego nimi
zarządzania. Szczególne miejsce w ramach prowadzonych dyskusji zajęła
kultura organizacyjna, której poświęcone zostały trzy artykuły. Dostrzeżone
zostało znaczenie znaku towarowego i firmy w funkcjonowaniu małych
i średnich przedsiębiorstw. Ponadto w licznych opracowaniach podkreślono
znaczenie idei organizacji uczącej się, zgodnie z którą źródłem sukcesu
przedsiębiorstwa jest jego zdolność do uczenia się szybciej niż robi to
konkurencja, a kluczowym czynnikiem sukcesu jest przywództwo intelektualne.
Kontynuację rozważań nad rolą wiedzy w funkcjonowaniu i rozwoju
współczesnych przedsiębiorstw stanowi rozdział czwarty, w którym omówione
zostały wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Problematyka ta
spotkała się z wyjątkowym zainteresowaniem ze strony uczestników
Konferencji, którzy poświęcili jej aż kilkanaście artykułów. W ramach
rozważań nad wpływem kapitału ludzkiego na stopień konkurencyjności
przedsiębiorstw podkreślono znaczenie takich aspektów jak: właściwa
partycypacja decyzyjna i jej uwarunkowania, przywództwo i jego specyfika
w przedsiębiorstwa międzynarodowych, diagnoza potencjału w procesie
rekrutacji pracowników, zaangażowanie pracowników i warunki jego

uzyskania, rola konwersacji w rozwiązywaniu konfliktów międzypersonalnych
czy w końcu znaczenie wartościowania stanowisk pracy. Ponadto dwa artykuły
poświęcone zostały znaczeniu kompetencji w tworzeniu przewagi
konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Świadomość zmieniającego się otoczenia współczesnych przedsiębiorstw,
jak również wzrostu wymagań społecznych skłoniły uczestników Konferencji
do redefinicji miejsca i roli biznesu w społeczeństwie. Dlatego też aspektom
społecznym funkcjonowania przedsiębiorstw poświęcony został rozdział piąty
monografii. Został w nim podkreślony wpływ kapitału społecznego na
konkurencyjność
przedsiębiorstw,
zdefiniowana
została
działalność
odpowiedzialna społecznie oraz określone zostały uwarunkowania orientacji
społecznej w przedsiębiorczości. Wskazano również na szczególną rolę
kodeksów etycznych przedsiębiorstw w podnoszeniu ich konkurencyjności.
Mam nadzieję, że niniejsza publikacja, z racji ważności i aktualności
poruszanej w niej problematyki, spotka się z zainteresowaniem środowisk
naukowych, studentów, a także przedstawicieli praktyki gospodarczej.
Alicja Antonowicz

