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WSTĘP 

Oddajemy do rąk Czytelników publikację Konkurencyjność i usługi 

w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, która powstała jako efekt 

współpracy Katedry Ekonomiki Środowiska i Agrobiznesu Wydziału Ekono-

micznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Katedry 

Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersy-

tetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenia Naukowego Instytut Gospodarki 

i Rynku w Szczecinie.   

Wiele zagadnień z zakresu ekonomii i zarządzania często kojarzonych jest 

z działalnością przemysłową, usługową czy handlową. Takie słowa jak marke-

ting, przedsiębiorczość, konkurencyjność, innowacje, jakość, outsourcing, kapi-

tał intelektualny na trwałe znalazły swoje miejsce również w działalności rolni-

czej. Intencją pomysłodawców niniejszej publikacji było przedstawienie zinte-

growanego podejścia do aktywności na obszarach wiejskich przez pryzmat wie-

lu dyscyplin. 

Zrównoważony rozwój państwa charakteryzuje się całościowym, syste-

mowym, otwartym, elastycznym i podmiotowym spojrzeniem na rzeczywistość. 

Stwarza on szansę dla harmonijnego współdziałania gospodarki ze środowi-

skiem przyrodniczym, zwłaszcza w okresie dynamicznych zmian, kiedy rozwój 

nie jest prostą kontynuacją teraźniejszości i obarczony jest dużym ryzykiem 

ekologicznym. Rozwój zrównoważony oparty jest na rozwoju gospodarki ryn-

kowej, twórczego i działającego demokratycznie społeczeństwa oraz jego ro-

snącej świadomości ekologicznej. Doświadczenia krajów rozwiniętych wskazu-

ją, że przekształcenia społeczne i gospodarcze w kierunku rozwoju zrównowa-

żonego muszą opierać się przede wszystkim na działaniu takich właśnie mecha-

nizmów. 

Interdyscyplinarność i multidyscyplinarność są nieodzownym sposobem 

podejścia do nowoczesnej nauki i współczesnej praktyki jako postulaty sku-

teczności i efektywności działania. Korzystanie z wiedzy różnych dyscyplin, 

umiejętność jej łączenia i interpretacji to wyzwanie, zarówno dla naukowców, 
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jak i praktyków zajmujących się na co dzień problemami rolnictwa, ekonomii 

czy zarządzania.  

Publikacja obejmuje artykuły kilkudziesięciu Autorów, reprezentujących 

nie tylko różne środowiska geograficzne, ale przede wszystkim różne dziedziny 

i dyscypliny naukowe, którzy podzielili się z Czytelnikami swoją wiedzą i do-

świadczeniem. Jesteśmy przekonani, że Czytelnik otrzymuje dużą porcję dobrej 

wiedzy merytorycznej.  
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