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PRZEDMOWA 

Rozwój gospodarki jest nieodłącznie związany z ciągłym podejmowaniem 
decyzji, zarówno indywidualnych, zbiorowych, jak i mających charakter masowy. 
Różnorodność i złożoność tych decyzji jest ogromna. Współcześnie mamy do 
czynienia z jednej strony z wielką nierównomiernością rozwoju gospodarczego świata, 
z drugiej zaś rozwój gospodarczy staje się coraz bardziej globalny. Dlatego też 
tradycyjne sposoby podejmowania decyzji gospodarczych, jakkolwiek nadal jeszcze 
stosowane, i to często z powodzeniem, zaczynają wyczerpywać swoje możliwości. 
Należy więc przypuszczać, że niezależnie od poziomu rozwoju państwa decyzje 
gospodarcze będą w coraz większej mierze wspomagane informatycznie. Istotne też 
jest to, że pojawiają się możliwości szybkiego przesyłania wielkiej ilości informacji 
gospodarczych, zarówno ogólnie dostępnej, jak i chronionej. 

Złożoność procesów zachodzących w szeroko rozumianym rozwoju 
gospodarki oraz gwałtownie powiększająca się liczba czynników, które należy brać 
pod uwagę, będzie wymagała wspomagania komputerowego, sprowadzającego analizę 
do stosunkowo niewielkiej liczby czytelnych wskaźników pozwalających na podjęcie 
decyzji. Takie systemy komputerowe wymagają zastosowania formalizmu 
matematycznego. W szczególności typowym sposobem wspomagania rozwiązania 
wielu problemów decyzyjnych jest budowa modelu matematycznego opisującego 

najważniejsze zależności między zmienną charakteryzującą ilościowo decyzję lub jej 
poszczególne aspekty i wielkościami na nią wpływającymi. Model ten jest następnie 
użyty do przewidywania lub symulacji skutków podjętych decyzji lub też do 
optymalizacji. Jest to też typowe podejście stosowane w pracach prezentowanych w 
tym tomie. Tradycyjnie rozwojem metod matematycznych służących do wspomagania 
podejmowania decyzji z udziałem modeli, szczególnie w zakresie prowadzenia i 
koordynacji działań ( operacji) wewnątrz ogólnie rozumianej organizacji, zajmują się 
badania operacyjne. 

W problemach decyzyjnych należy na ogół brać pod uwagę wiele aspektów 
podejmowanej decyzji, a zależności między poszczególnymi wielkościami są często 
trudne do sformalizowania w ramach klasycznego, opisanego powyżej podejścia. Qd 
kilkudziesięciu lat są prowadzone prace zapełniające kolejne luki w formalnym opisie 
takiego postępowania a także rozwijające na tej bµie oprogramowanie komputerowe. 
Potrafi ono, korzystając ze zgromadzonej wiedzy eksperckiej, "podpowiedzieć" trafne 
rozwiązanie nawet przy nieprecyzyjnej informacji o rzeczywiście -.zachodzących 
warunkach działania. 

W przekazywanym tomie zawierającym część referatów prezentowanych na 
trzeciej Konferencji Badań Operacyjnych i Systemowych, która odbyła się w dniach 



21-23 września 1993 r. w obiektach Akademii Obrony Narodowej w Warszawie -
Rembertowie przedstawiamy te z nich, które są związane z zagadnieniami 
gospodarczymi, a przede wszystkim z aktualnymi problemami rozwoju gospodarki 
polskiej . Są one podzielone na 9 grup tematycznych. Pierwsze cztery grupy dotyczą 
takich typowych zagadnień ekonomicznych jak przemiany makroekonomiczne 
systemu gospodarczego, podział na regiony i ich rozwój, czy zarządzanie z udziałem 
systemów informatycznych. Następne trzy są poświęcone rozwojowi elementów 
infrastruktury: bankowości, transportu i telekomunikacji. Siódma grupa zawiera część 
zagadnień dotyczących gospodarki zasobami naturalnymi, w tym przypadku 
związanych z rozwojem energetyki i ochroną atmosfery. Ostatnia grupa tematyczna, 
poświęcona systemom bezpieczeństwa i walki, jest podwójnie ważna z punktu 
widzenia gospodarki. Z jednej strony zapewnia bowiem stan bezpieczeństwa rozwoju 
gospodarczego państwa, z drugiej zaś jest jednym z ważnych czynników 
wpływających na rozwój gospodarki. 

Rzecz jasna, przedstawione grupy referatów są dalekie od wyczerpania 
przeglądu zagadnień związanych z gospodarką. Przede wszystkim brakuje w nich 
całego bloku zagadnień społecznych, a wśród nich związanych z rolą nauki i oświaty. 
Podobnie jak w przypadku infrastruktury lub środowiska, traktowanych wcześniej z 
lekceważeniem, a czego skutki obecnie boleśnie odczuwamy, zaniedbanie rozwoju 
nauki i szkolnictwa może już w niedługim czasie okazać się czynnikiem limitującym 
dalszy rozwój kraju. 

Pozostałą część referatów z tej samej konferencji, poświęconych metodologii 
wspomagania procesów decyzyjnych i przykładom zastosowań w innych dziedzinach 
niż rozwój gospodarczy wydano w odrębnym tomie zredagowanym przez tych samych 
autorów i zatytułowanym Metody i środki wspomagania procesów decyzyjnych. 

Wydając ten tom mamy nadzieję, że przyczyni się on do dalszego rozwoju 
badań a także zrozumienia złożonej problematyki rozwoju gospodarczego, w sensie 
ogólnym jak i poszczególnych jego składowych. · 

Andrzej Straszak i Zbigniew Nah9rski Warszawa, listopad ·1994 r. 
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