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Wprowadzenie
Nowe trendy i wyzwania w obszarze handlu oraz czynniki i metody wp≥ywajπce na konkurencyjnoúÊ przedsiÍbiorstw by≥y tematykπ MiÍdzynardowej Konferencji pt. ÑThe Conference on Commerceî, zorganizowanej przez Academy of Economic Study w Bukareszcie w dn. 7ñ8 kwiecieÒ 2008 r. Konferencja by≥a zwiπzana z obchodami 95-lecia powstania Academy of Economic Study w Bukareszcie1.
Konferencja stanowi≥a okazjÍ do wymiany doúwiadczeÒ i wiedzy pracownikÛw naukowych, profesorÛw, doktorÛw reprezentujπcych uczelnie europejskie,
a takøe doktorantÛw przygotowujπcych swoje dysertacje. W konferencji brali
udzia≥ przedstawiciele úwiata nauki z Francji, Rumunii, W≥och, Litwy, Polski,
m.in. z: Wyøszej Szko≥y FinansÛw i Zarzπdzania w Warszawie, Romanian-American University, Academy of Economic Studies of Bucharest, University of Craiova, Universitatea ÑGeorge Bari˛iuî din Bra∫ov, University of Studies of Messina, University of Transilvania, ÑOvidiusî University of Constanta, ëDimitrie
Cantemirí Christian University, ÑPolitechnicalî University of Timi∫oara,
,,AL.I.Cuzaî University, Southwest University ÑNeofit Rilskiî, National School of
Political Studies and Public Administration, Dunarea de Jos University, University of Strasbourg, Kaunas University of Technology, Spiru Haret University,
LUISS ÑGuido Carliî University i wielu innych.
Nie zabrak≥o rÛwnieø przedstawicieli praktyki gospodarczej m.in. z WinSoft
Consulting Ltd Seattle, jak rÛwnieø przedstawicieli administracji paÒstwowej
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z rumuÒskiego Ministerstwa Obrony, zajmujπcych siÍ problemami zwiπzanymi
z zarzπdzaniem gospodarkπ oraz przedsiÍbiorstwem.

1. Cel i tematyka konferencji
Celem konferencji by≥o wskazanie g≥Ûwnych kierunkÛw i trendÛw, ktÛre
kszta≥tujπ siÍ w handlu w ostatnich latach, ze szczegÛlnym uwzglÍdnieniem procesÛw globalizacji gospodarki, sektorÛw, jak rÛwnieø przedsiÍbiorstw.
Tematyka konferencji koncentrowa≥a siÍ wokÛ≥ g≥Ûwnych blokÛw tematycznych:
ï Handel i konkurencyjnoúÊ w zakresie rozwoju handlu, nowoczesnych
systemÛw komunikowania siÍ, systemÛw informatycznych, e-commerce
oraz rozwoju Internetu, rozwoju sektora MSP, miÍdzynarodowych aspektÛw funkcjonowania przedsiÍbiorstw, etyki w biznesie, logistyki;
ï JakoúÊ i zarzπdzanie wartoúciπ klienta w zakresie zarzπdzania jakoúciπ, oceny i pomiaru jakoúci, narzÍdzi i technik doskonalenia jakoúci, wartoúci klienta i pomiaru jego satysfakcji, systemÛw CRM, jakoúci edukacji
oraz procesÛw ochrony konsumenta;
ï Turystyka oraz integracja europejska w zakresie obecnych i przysz≥ych trendÛw w turystyce, ekoturystyki, marketingu w obszarze turystyki, strategii rozwoju i innowacji w turystyce.

2. Przebieg obrad konferencyjnych
Konferencja rozpoczÍ≥a siÍ obradami plenarnymi, poúwiÍconymi zagadnieniom zwiπzanym z metodami i czynnikami wp≥ywajπcymi na konkurencyjnoúÊ
przedsiÍbiorstw.
Istotnym ürÛd≥em zdobycia trwa≥ej przewagi konkurencyjnej jest innowacyjnoúÊ przedsiÍbiorstw. Praktyka gospodarcza dowodzi, øe czÍúciej mamy do czynienia nie tyle z innowacyjnoúciπ procesÛw, co produktÛw, a w szczegÛlnoúci produktÛw niszowych. EfektywnoúÊ procesÛw innowacyjnych zaleøy od wysi≥ku zespo≥Ûw, od úcis≥ego powiπzania pomiÍdzy takimi departamentami, jak: badania
i rozwÛj, projektowanie, produkcja, zaopatrzenie, marketing i finanse.
Od kiedy konkurencja i jakoúÊ sta≥y siÍ waøne, rynkowy sukces uwarunkowany jest od zdolnoúci trafnego wyboru w≥aúciwego typu strategii innowacyjnej,
zgodnej z politykπ organizacji.
Kolejnym obszarem sesji plenarnej by≥o dobrodziejstwo p≥ynπce z zarzπdzania wiedzπ. Zarzπdzanie wiedzπ, choÊ towarzyszy nam juø od wielu lat, to nadal
uznawane jest za najnowszπ koncepcjÍ zarzπdzania. Moøna wrÍcz mÛwiÊ o trendzie wdraøania praktyk zarzπdzania wiedzπ w przedsiÍbiorstwach. Zainteresowanie tπ problematykπ w praktyce przek≥ada siÍ na úrodowisko naukowe, ktÛre
coraz czÍúciej zajmuje siÍ badaniem tej koncepcji zarzπdzania. Badania te nie
ograniczajπ siÍ juø do powierzchownego szkicu tej problematyki, lecz zag≥Íbiajπ
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siÍ w coraz bardziej skomplikowane aspekty, schodzπc na coraz niøsze poziomy
analizy tegoø zjawiska. Jednym z przyk≥adÛw jest poszukiwanie zaleønoúci miedzy wiedzπ, a innymi elementami, czynnikami, ktÛre mog≥yby byÊ wykorzystane
do wsparcia praktyk z zakresu zarzπdzania wiedzπ. Takim zidentyfikowanym
juø (potwierdzonym badaniami) powiπzaniem jest wspÛ≥zaleønoúÊ zachodzπca
pomiÍdzy zarzπdzaniem wiedzπ a zarzπdzaniem zasobami ludzkimi.
Powiπzanie to wydawaÊ siÍ mog≥oby nawet oczywistym. Skoro jeden z najcenniejszych zasobÛw przedsiÍbiorstwa (wiedza) znajduje siÍ w posiadaniu pracownikÛw, bÍdπc ich personalnym know-how, to wszelkie dzia≥ania dotyczπce
pracownikÛw bezpoúrednio lub poúrednio wp≥ywaÊ bÍdπ na stan zarzπdzania
wiedzπ. Dlatego teø wskazywano na moøliwoúci, a wrÍcz koniecznoúÊ wspierania
rozwoju praktyk zarzπdzania wiedzπ, dzia≥aniami z zakresu zarzπdzania zasobami ludzkimi.
Wykorzystanie podejúcia procesowego w zarzπdzaniu przedsiÍbiorstwem stanowi istotnπ koncepcjÍ umoøliwiajπcπ zdobycie przez przedsiÍbiorstwo przewagi
konkurencyjnej. AktywnoúÊ kaødej organizacji moøe byÊ wyraøona w postaci grupy powiπzanych ze sobπ procesÛw. Ich zadaniem jest realizacja celÛw organizacji
przy jednoczesnym obniøaniu kosztÛw ich funkcjonowania. Klucz do sukcesu leøy w moøliwoúci dynamicznego zaprojektowania tych procesÛw zgodnie z wymaganiami klientÛw.
Identyfikacja procesÛw w przedsiÍbiorstwie, powinna odpowiedzieÊ na pytanie, jakie procesy sπ niezbÍdne w danej organizacji dla realizacji jej celÛw i wymagaÒ klientÛw. Kierownictwo musi w ramach celÛw strategicznych okreúliÊ, jakie procesy gospodarcze sπ szczegÛlnie istotne. Modelowanie procesÛw jest sposobem okreúlania ich architektury, niezbÍdnej przedsiÍbiorstwu dla realizacji jego celÛw. Dostarcza odpowiedzi na pytanie, jak powinny wyglπdaÊ procesy, aby
cele ca≥ej firmy i klientÛw, poprzez cele procesu, mog≥y byÊ jak najlepiej zrealizowane. Systemy informatyczne klasy BPM (ang. Business Process Management),
ktÛre wspierajπ procesowe podejúcie do organizacji, powinny umoøliwiaÊ definicjÍ, modelowanie, optymalizacjÍ oraz analizÍ procesÛw biznesowych organizacji.
Kolejnym sposobem na zdobycie przewagi konkurencyjnej moøe byÊ nowo powsta≥a metoda zarzπdzania, jakπ jest Category Management (CM). Jest ona
uznana przez coraz szerszπ spo≥ecznoúÊ badaczy i praktykÛw, jako najbardziej
efektywne rozwiπzanie w zakresie zarzπdzania asortymentowego i optymalizacji
procesÛw biznesowych w handlu detalicznym. Metoda ta zyskuje takøe zainteresowanie ze strony producentÛw. Doúwiadczenie europejskie potwierdza, øe reengineering procesÛw handlowych przeprowadzony w oparciu o CM przynosi szereg korzyúci dla detalistÛw, tj. wzrost sprzedaøy i zysku netto o 5ñ10%, zmniejszenie zapasÛw o 10ñ20% oraz malejπce koszty magazynowania o 0,25%. Wdroøenie CM przekszta≥ca w sposÛb rewolucyjny procesy biznesowe przedsiÍbiorstw
handlowych. W odrÛønieniu od tradycyjnego podejúcia do handlu, zgodnie z ktÛrym funkcje produkcji i sprzedaøy przyporzπdkowane sπ rÛønym dzia≥om przedsiÍbiorstwa, technologia CM skupia wszystkie aktywnoúci (wytwarzanie, logistykÍ, sprzedaø) w jednym Ñunikalnym centrum odpowiedzialnoúciî.
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Uczestnicy konferencji wskazali na znaczenie komunikacji pomiÍdzy cz≥onkami wielopokoleniowych rodzin prowadzπcych ma≥e i úrednie przedsiÍbiorstwa.
Badania przeprowadzone przez autorÛw referatu pokaza≥y, øe znaczenie rÛl, zasad, informacji i komunikacji w tych firmach jest niedoceniane przez wiÍkszoúÊ
ma≥ych i úrednich przedsiÍbiorcÛw. W rezultacie nieefektywnoúÊ w komunikacji
powoduje spadek ich konkurencyjnoúci.
Ponadto obrady sesji plenarnej koncentrowa≥y siÍ wokÛ≥ rozwoju turystyki,
ktÛra zosta≥a okreúlona mianem fenomenu XX wieku. Szacuje siÍ, øe tempo jej
wzrostu bÍdzie coraz wyøsze w najbliøszych latach. W odpowiedzi na to wzrasta
takøe konkurencja regionÛw turystycznych, ktÛrych celem jest podniesienie
atrakcyjnoúci produktÛw i us≥ug. Jednak w praktyce, nie wszystkie produkty
wzbudzajπ oczekiwane zainteresowanie. Dodatkowo zauwaøalny staje siÍ problem metod oceny ich popularnoúci. Dlatego teø podejmowane zostajπ wysi≥ki
w celu wypracowania modeli, ktÛre mogπ oceniaÊ atrakcyjnoúÊ produktÛw branøy turystycznej.
Ponadto wskazano na istotny wzrost úwiadomoúci relacji zachodzπcych pomiÍdzy úrodowiskiem naturalnym a turystykπ. årodowisko naturalne stanowi
dla branøy turystycznej podstawowy zasÛb. Zatem zrÛwnowaøony rozwÛj w zakresie turystyki jest szansπ dla ochrony úrodowiska naturalnego.
Turystyka jest coraz bardziej wymagajπca w stosunku do úrodowiska naturalnego, ktÛre decyduje o rozwoju tej branøy. Jeúli przedsiÍbiorstwa turystyczne,
a w szczegÛlnoúci te organizacje, ktÛre zajmujπ siÍ infrastrukturπ hotelarskπ, nie
zwracajπ uwagi na ochronÍ úrodowiska naturalnego, to ich podejúcie moøe zaprzepaúciÊ szanse rozwoju ca≥ej branøy. W tym przypadku, niezbÍdne stajπ siÍ
systemy zarzπdzania úrodowiskiem naturalnym oraz system certyfikacji (Eko-etykietka), ktÛre pe≥niπ rolÍ cennego narzÍdzia identyfikowania úwiadomych
ekologicznie us≥ug, przedsiÍbiorstw i sposobÛw zarzπdzania nimi. Taki Eko-certyfikat by≥by gwarantem tego, øe dane przedsiÍbiorstwo przyjÍ≥o do realizacji
stosownπ politykÍ ekologicznπ, dbajπcπ o racjonalne i oszczÍdne wykorzystanie
úrodowiska naturalnego do realizacji w≥aúciwej dzia≥alnoúci. Zastosowanie takich instrumentÛw mog≥oby w rzeczywistoúci doprowadziÊ do poprawy jakoúci
us≥ug hotelarskich.
Innym zagadnieniem poruszanym w obrÍbie tej tematyki by≥a koniecznoúÊ
ochrony zabytkÛw kultury dziedzictwa narodowego, takøe w aspekcie pomnikÛw
przyrody, jako tych wspierajπcych rozwÛj ruchu turystycznego. Wskazano takøe
na znaczenie obszarÛw rolnych, ktÛre dziÍki odpowiedniej polityce rzπdu oraz
stosownym kampaniom marketingowym mogπ kreowaÊ wiele moøliwoúci dla lokalnej ma≥ej przedsiÍbiorczoúci, stajπc siÍ podstawowym zasobem dla organizacji turystycznych.
Ponadto na sesji zwrÛcono uwagÍ na korelacjÍ zachodzπcπ pomiÍdzy okreúlonymi wskaünikami turystyki i wskaünikami wzrostu ekonomicznego, co powoduje, øe turystyka moøe byÊ postrzegana, jako instrument zapewniajπcy zachowanie rÛwnowagi strukturalnej.
NastÍpnie obrady konferencyjne przebiega≥y w trzech sesjach tematycznych:
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ï Handel i konkurencyjnoúÊ.
ï Turystyka i integracja europejska.
ï JakoúÊ i zarzπdzanie wartoúciπ klienta.
Pierwszy blok tematyczny dotyczy≥ rozwoju handlu i konkurencyjnoúci. Obejmowa≥ m.in. nastÍpujπce zagadnienia:
ï przedsiÍbiorczoúÊ i innowacyjnoúÊ,
ï konkurencyjnoúÊ przedsiÍbiorstw,
ï nowoczesne strategie biznesowe
ï rozwÛj e-commerce, e-biznesu,
ï wykorzystanie nowoczesnych metod zarzπdzania zwiÍkszajπcych konkurencyjnoúÊ przedsiÍbiorstw m.in.: zarzπdzanie procesami, zarzπdzanie projektami.
Autorzy w swoich referatach podkreúlali znaczenie warunkÛw, w jakich dzia≥ajπ wspÛ≥czesne organizacje. Dynamiczne zmiany, rosnπca konkurencja i decydujπca rola klientÛw silnie wp≥ywajπ na funkcjonowanie przedsiÍbiorstw.
Uczestnicy wskazywali na przedsiÍbiorczoúÊ jako kluczowy element w procesie rozwoju zarÛwno sektorÛw, jak i przedsiÍbiorstw. Tworzenie nowych przedsiÍbiorstw oraz rozwÛj nowych dzia≥alnoúci stanowi o ekonomicznym wzroúcie gospodarki.
Istotnie wzrasta znaczenie sektora MSP jako podstawy rozwoju nowoczesnej
gospodarki opartej na wiedzy. Doúwiadczenie Unii Europejskiej wskazuje, øe
sektor MSP ma istotny udzia≥ w tworzeniu produktu krajowego brutto oraz zatrudnienia. Obecnie sektor MSP w Rumunii nie jest przygotowany do stymulowania rozwoju gospodarki. Brak konkurencyjnoúci przypisywany jest niedostosowaniom do europejskich standardÛw, niemoøliwoúci dostÍpu do ürÛde≥ finansowania i inwestowania w rozwÛj nowych technologii. W≥aúciwa polityka, ktÛra
oznacza podtrzymanie ma≥ych i úrednich przedsiÍbiorstw musi byÊ skierowana
w kierunku tworzenia struktury rozwoju sektora ma≥ych i úrednich przedsiÍbiorstw.
WspÛ≥czesny przedsiÍbiorca powinien charakteryzowaÊ siÍ odpowiedzialnoúciπ, spontanicznoúciπ, elastycznoúciπ oraz inicjatywπ i zdolnoúciπ podejmowania
ryzyka. Przeprowadzone w latach 2000ñ2003 badania wskazujπ, øe wiÍkszoúÊ
rumuÒskich przedsiÍbiorcÛw to ludzie m≥odzi, poniøej 40 roku øycia, z wykszta≥ceniem úrednim. Liczba przedsiÍbiorczych mÍøczyzn, ktÛrzy rozpoczÍli w≥asnπ
dzia≥alnoúÊ by≥a dwukrotnie wiÍksza w porÛwnaniu z liczbπ przedsiÍbiorczych
kobiet. Fakt ten wskazuje na koniecznoúÊ uruchomienia programÛw wspierajπcych inicjatywÍ rumuÒskich kobiet w rozwijaniu ich w≥asnego biznesu i rozwoju
ich umiejÍtnoúci przedsiÍbiorczych.
Instytucje postrzegajπ sektor teleinformatyczny i handel elektroniczny jako
kluczowe dla gospodarki opartej na wiedzy. Aby ten cel osiπgnπÊ naleøy wspieraÊ
ma≥e i úrednie przedsiÍbiorstwa w zakresie wdraøania nowych technologii informatycznych, wykorzystywania Internetu w szerszym zakresie. Polityka Unii Europejskiej podejmuje inicjatywy wspierajπce rozwÛj sektora MSP.
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WspÛ≥czesne przedsiÍbiorstwa powinny wykorzystywaÊ moøliwoúci, jakie daje handel elektroniczny. Umowy elektroniczne i ich podpisywanie stanowi nowoczesne podejúcie do budowania relacji biznesowych. Istnieje wiele rÛønych typÛw
umÛw elektronicznych, wynikajπcych ze sposobu ich zawarcia i wykonania. Autorzy podkreúlali znaczenie tych rozwiπzaÒ w aspekcie redukcji czasu oraz budowania i rozszerzenia wspÛ≥pracy z partnerami rynkowymi. Nowoczesne rozwiπzania technologiczne przyczyniajπ siÍ do rozwoju biznesu i budowy spo≥ecznych
relacji.
Ponadto podkreúlono na konferencji znaczenie nowoczesnych metod zarzπdzania wspierajπcych rozwÛj konkurencyjnoúci. Rosnπca konkurencja, skracajπcy siÍ cykl øycia produktÛw powodujπ, øe organizacje dochodzπ do wniosku, øe
standardowe metody zarzπdzania nie przynoszπ oczekiwanych efektÛw. Sukces
organizacji zaleøy g≥Ûwnie od umiejÍtnoúci menadøerÛw, ktÛrzy tworzπ zespo≥y
pracownikÛw identyfikujπcych siÍ z organizacjπ. PrzedsiÍbiorstwa nie tylko sπ
zainteresowane zwiÍkszaniem wskaünikÛw finansowych, ale rÛwnieø wewnÍtrznymi czynnikami i warunkami, ktÛre majπ wp≥yw na ich wyniki.
Zarzπdzanie projektami stanowi nowoczesnπ metodÍ zwiÍkszajπcπ konkurencyjnoúÊ przedsiÍbiorstw. Wiele organizacji nie jest przystosowanych do zmiany sposobu pracy z operacyjnego na projektowy. Biuro projektÛw ma na celu
wsparcie zarzπdzania projektami w organizacji. Jest to wydzielona wewnπtrz
przedsiÍbiorstwa jednostka organizacyjna dedykowana wy≥πcznie do obs≥ugi projektÛw.
Kolejna sesja tematyczna dotyczy≥a rozwoju turystyki, a takøe aspektÛw integracji europejskiej, w ramach ktÛrej podejmowano nastÍpujπce zagadnienia:
ï innowacji w zakresie turystyki i uwarunkowaÒ jej rozwoju,
ï ekoturystyki, agroturystyki,
ï kszta≥towania poziomu i jakoúci us≥ug turystycznych,
ï kszta≥towania zrÛwnowaøonego rozwoju w zakresie turystyki.
Podczas obrad konferencyjnych podkreúlono znaczenie i rolÍ organizatorÛw
turystyki2 (tzw. tour-operators), ktÛrzy kszta≥tujπ politykÍ turystyki i okreúlajπ
kierunki zmian. Jako poúrednicy miÍdzy turystami i dostawcami us≥ug turystycznych wp≥ywajπ na dokonywanie wyborÛw przez konsumentÛw. Oznacza to,
øe mogπ wnieúÊ istotny wk≥ad do rozwoju turystyki, ochrony zasobÛw zarÛwno
naturalnych, jak i kulturowych. Zaprezentowane studia przypadkÛw pokaza≥y
przyk≥ady programÛw, ktÛre zosta≥y zaimplementowane przez úwiatowych ope2 To najczÍúciej duøe firmy, ktÛre dzia≥ajπ na zasadach podobnych do hurtownikÛw w handlu. Ich dzia≥alnoúÊ polega na skupowaniu w duøych iloúciach (a przez to po korzystnych cenach)
pojedynczych us≥ug od bezpoúrednich producentÛw dÛbr i us≥ug turystycznych (dostawcÛw) oraz
tworzeniu z nich kompleksowych produktÛw turystycznych w postaci tzw. package tours, sprzedawanych po zrycza≥towanej cenie. Tak wiÍc, w istocie to w≥aúnie touroperator jest producentem
us≥ug (produktÛw) turystycznych, bowiem oprÛcz faktu kompletowania poszczegÛlnych elementÛw i tworzenia produktu finalnego w postaci pakietu turystycznego, to on bierze na siebie odpowiedzialnoúÊ za jego jakoúÊ. Kompendium pilota wycieczek, praca zbiorowa pod red. Zygmunta Kruczka, Wydanie V zmienione, PROKSENIA, KrakÛw 2005, s. 17.
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ratorÛw i by≥y realizowane w celu wspierania zrÛwnowaøonej turystyki i ochrony naturalnych oraz kulturowych zasobÛw.
Podczas konferencji podkreúlono znaczenie turystyki religijnej, ktÛra jest
jednπ z najstarszych form, znanπ od kilku tysiÍcy lat. PodrÛøe do staroøytnych
úwiÍtych miejsc mimo, øe nie mia≥y logistycznego wsparcia i odpowiedniej infrastruktury, przyciπga≥y rzesze pielgrzymÛw, co wynika≥o z ich g≥Íbokiej wiary. Autorzy referatu poszukiwali determinantÛw warunkujπcych rozwÛj turystyki religijnej, przynoszπcej korzyúci dla lokalnych spo≥ecznoúci.
Ostatni panel tematyczny, dotyczy≥ problematyki jakoúci oraz zarzπdzania
wartoúciπ klienta. Koncentrowa≥ siÍ na nastÍpujπcych zagadnieniach:
ï jakoúÊ i satysfakcja klienta w relacji do przedsiÍbiorstwa,
ï systemy zarzπdzania jakoúciπ,
ï spo≥eczna odpowiedzialnoúci przedsiÍbiorstw,
ï zarzπdzanie jakoúciπ kszta≥cenia.
Na konferencji podkreúlono rolÍ satysfakcji klienta i jej wp≥yw na wypracowanie wynikÛw przedsiÍbiorstwa. ZwiÍkszona satysfakcja klienta kszta≥tuje odpowiedni poziom przep≥ywÛw pieniÍønych oraz generuje wartoúÊ dla akcjonariuszy.
Ponadto waønym aspektem jest badanie zachowania klienta i jego motywacji do zakupu towarÛw i us≥ug, ktÛre kszta≥tuje siÍ poprzez umocnienie marki,
rozwÛj nowych produktÛw i odpowiednie strategie marketingowe.
Rozwijanie technologii, zmieniajπce siÍ potrzeby interesariuszy i presja ekonomiczna przyczyniajπ siÍ do tego, øe organizacje w znaczπcy sposÛb zmieniajπ
sposÛb dotychczasowego funkcjonowania. WiÍkszoúÊ organizacyjnych zmian wymaga ogromnego zaangaøowania energii, czasu i zasobÛw, zaú doúwiadczenie pokazuje, øe wiele programÛw zmian w ogÛle nie przynosi oczekiwanych rezultatÛw. Szacunkowo, zadowalajπcy poziom rezultatÛw wdraøanych zmian osiπga jedynie 10% organizacji, choÊ czasem spotkaÊ siÍ moøna z wiÍkszym wskaünikiem,
tj. úrednio 30%. Mimo tego, jak pokazujπ badania, zastosowanie w przedsiÍbiorstwie wiÍcej niø trzech nowych narzÍdzi czy technik rocznie w skali piÍcioletniego okresu powoduje, øe organizacje te sk≥onne sπ do zastosowania kolejnych 3,7
narzÍdzi (technik) w okresie najbliøszych dwunastu miesiÍcy.
Konwergencja informacji i telekomunikacji, globalizacja, przekszta≥ci≥y
úwiat gospodarczy i úrodowisko biznesu. Obecnie przestrzeÒ geograficzna nie
stanowi przeszkody w tworzeniu biznesu. Azjatyckie przedsiÍbiorstwa,
a w szczegÛlnoúci chiÒskie, indyjskie i japoÒskie sta≥y siÍ g≥Ûwnymi konkurentami w gospodarce úwiatowej. SposÛb dzia≥ania tych przedsiÍbiorstw uleg≥ diametralnym zmianom. Z ma≥ych i úrednich przedsiÍbiorstw sta≥y siÍ miÍdzynarodowymi i globalnymi korporacjami. PrzedsiÍbiorstwa, ktÛre nie mogπ przystosowaÊ
siÍ do zmieniajπcych siÍ warunkÛw otoczenia i nowych zasad biznesowych, bÍdπ
musia≥y ustπpiÊ miejsca tym, ktÛre nauczy≥y siÍ konkurowaÊ na rynku. Zatem
g≥Ûwnym celem dla przedsiÍbiorstw jest osiπgniÍcie i utrzymanie wysokiego poziomu konkurencyjnoúci. Jednym z kluczowych metod zwiÍkszajπcych konkurencyjnoúÊ jest kompleksowe zarzπdzanie jakoúciπ. PrzedsiÍbiorstwa XXI wieku po-
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winny byÊ úwiadome znaczenia TQM. Jednym z najlepszych przyk≥adÛw jest Toyota Motor Company, ktÛra wprowadza≥a filozofiÍ zarzπdzania znanπ jako System Produkcji Toyota (TPS).
W warunkach dywersyfikacji i szybkiego wprowadzania na rynek nowych
produktÛw, globalizacji rynku, wzrastajπce wymagania klientÛw i spo≥eczeÒstwa
w stosunku do wysokiej jakoúci produktÛw i us≥ug stajπ siÍ decydujπcym czynnikiem konkurencyjnoúci organizacji. Wzrost znaczenia jakoúci by≥ spowodowany
intensyfikacjπ konkurencyjnoúci, ciπg≥ym wzrostem wymagaÒ klientÛw i spo≥eczeÒstwa oraz wzrostem z≥oøonoúci procesÛw wytwarzania. Biorπc pod uwagÍ to,
øe koszty jakoúci stanowiπ wiÍcej niø 25% sprzedaøy przedsiÍbiorstwa, koniecznym staje siÍ nie tylko ich pomiar i szacowanie, ale takøe planowanie i kontrolowanie po to, by zapewniÊ trwa≥π ich redukcjÍ i bezwzglÍdny wzrost efektywnoúci
przedsiÍbiorstwa.
W ostatnich latach moøna zauwaøyÊ wzrost zainteresowania przedsiÍbiorstw
systemami zarzπdzania jakoúciπ ISO 9001. Moøna wrÍcz mÛwiÊ o modzie na ISO
9001. Powstaje jednak pytanie, czy te certyfikaty sπ prawdziwym odzwierciedleniem istniejπcych i funkcjonujπcych systemÛw zarzπdzania jakoúciπ. NajczÍúciej
w opinii menedøerÛw i pracownikÛw, systemy zarzπdzania jakoúciπ funkcjonujπce w ich organizacjach sπ postrzegane jako zbÍdna Ñbiurokracjaî. Powodem tego
jest brak w≥aúciwego zrozumienia idei ISO 9001, jako przewodnika s≥uøπcego do
tworzenia systemu zarzπdzania, w ramach ktÛrego procesy sπ rozwijane
i usprawniane, co powodowaÊ ma trwa≥y wzrost zadowolenia klientÛw oraz
wzrost efektywnoúci przedsiÍbiorstwa. W rezultacie, celem kaødego systemu zarzπdzania jest maksymalizacja korzyúci przedsiÍbiorstw, przy uøyciu najbardziej
efektywnych metod. ISO 9001 traktuje o zarzπdzaniu jakoúciπ, jako g≥Ûwnej drogi do osiπgniÍcia sukcesu.
Uczestnicy podkreúlali znaczenie systemu zarzπdzania jakoúciπ zgodnie
z wymaganiami normy ISO 9001:2000. Systematyczna praca przedsiÍbiorstw
nad podnoszeniem jakoúci us≥ug przek≥ada siÍ na wzrost satysfakcji klientÛw.
Certyfikat ISO 9001:2000 stanowi istotny wyrÛønik oferty rynkowej. Wprowadzone wymagania normy poprawiajπ znacznie efektywnoúÊ dzia≥ania przedsiÍbiorstw przez ciπg≥e doskonalenie procesÛw, stosowanie dzia≥aÒ zapobiegawczych i korygujπcych oraz pe≥niejsze identyfikowanie potrzeb klientÛw.
Obecnie przedsiÍbiorstwa powinny ≥πczyÊ interesy spo≥eczne, a takøe relacje
z rÛønymi grupami interesariuszy, wykorzystujπc koncepcje spo≥ecznej odpowiedzialnoúci biznesu. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spe≥nienia wszystkich wymogÛw formalnych i prawnych, ale oprÛcz tego, zwiÍkszone inwestycje
w zasoby ludzkie, w ochronÍ úrodowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli dobrowolne zaangaøowanie. Spo≥eczna odpowiedzialnoúÊ jest procesem, w ramach ktÛrego przedsiÍbiorstwa zarzπdzajπ swoimi relacjami z rÛønorodnymi interesariuszami, ktÛrzy mogπ mieÊ faktyczny wp≥yw na sukces w dzia≥alnoúci gospodarczej.
OdpowiedzialnoúÊ biznesu to efektywna strategia zarzπdzania, ktÛra poprzez
prowadzenie dialogu spo≥ecznego na poziomie lokalnym przyczynia siÍ do wzrostu konkurencyjnoúci przedsiÍbiorstw na poziomie globalnym i jednoczeúnie
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kszta≥towania warunkÛw dla zrÛwnowaøonego rozwoju spo≥ecznego i ekonomicznego.

Zakoñczenie
Tematyka referatÛw zg≥oszonych podczas konferencji do prezentacji by≥a odbiciem szerokiego spektrum problemÛw zwiπzanych z rozwojem handlu, turystyki,
znaczeniem polityki Unii Europejskiej w kszta≥towaniu konkurencyjnoúci przedsiÍbiorstw. Wszystkie poruszane problemy, ich rÛønorodnoúÊ i zakres by≥y potwierdzeniem rangi i z≥oøonoúci problematyki podjÍtej podczas konferencji. Waønym
niewπtpliwie wπtkiem by≥a teø prÛba zdefiniowania w≥aúciwego i optymalnego
przygotowania przedsiÍbiorstw do funkcjonowania w konkurencyjnym i globalnym
otoczeniu, a takøe nowoczesnych metod zwiÍkszania konkurencyjnoúci.
MiÍdzynarodowa Konferencja w Rumunii mia≥a rÛwnieø doprowadziÊ do integracji i wspÛ≥pracy europejskiego úrodowiska naukowego i gospodarczego. Referaty konferencyjne zosta≥y przygotowane w postaci recenzowanej publikacji.
Kolejna MiÍdzynarodowa Konferencja pt. ÑThe Conference on Commerceî zostanie zorganizowana przez Academy of Economic Study w Bukareszcie w 2010 r.

201

