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Rozdział 4 

Metody analizy systemowej 
w zarządzaniu 





ZRÓWNOWAŻONY ROZWOJ REGIONÓW - ZASTOSOWANIE 
ZBIORÓW ROZMYTYCH 

Jerzy Hołubiec, Joanna Malicka-Wąsowska 
Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk 

<holubiec@ibspan.waw.pl> 

In the work the authors discuss results of researches driven from severa/ of 

years over sustainable development of regions and use of fuzzy sets in 

modelling of these problems. The model of restructuring regional labour 

market that some constraints are fuzzy sets, the facility location problem that 

the objective Junction is fuzzy set and group decision making via jul.zy 
preference relations to determination of harmfulness of greenhouse - gases 

are considered. 

Keywords: regions development, fuzzy sets modelling, regional labour 
market restructuring. 

1. Wstęp 

Polska, dostosowując się do wymagań Unii Europejskiej w dziedzinie 
środowiska przyjęła długookresową strategię zrównoważonego rozwoju kraju 
(a ściślej: Rada Ministrów przyjęła kolejno dokumenty określające politykę 

ekologiczną państwa (II Polityka Ekologiczna Państwa, 2000), (Polityka 
ekologiczna państwa, 1991), (Polska 2025, 2000), która ma zapewnić 

bezpieczeństwo ekologiczne kraju (mieszkańców, infrastruktury społecznej 

i zasobów przyrodniczych). 

2. Zastosowanie zbiorów rozmytych 

Dane charakteryzujące problemy regionalne są często podawane w sposób 
nieprecyzyjny (np.: koszt c jest większy niż ... , jest około c0 .•. itp.). 

Problemy tego typu można rozwiązywać wykorzystując teorię zbiorów 
rozmytych (metody rozwiązywania tych problemów omawiane są w literaturze 
(Delgado, Verdegay, Vila, 1987), (Kacprzyk, Orlowski, 1987). 

Rozpatrzmy trzy takie problemy: 

• model transformacji struktury zatrudnienia, w którym niektóre warunki 
ograniczające są zbiorami rozmytymi, 

• model lokalizacji usług, w którym funkcja celu jest zbiorem rozmytym, 
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• problem decyzji grupowej dokonywanej przez grupę ekspertów 
a dotyczących priorytetów działań zmierzających do zmniejszenia efektu 
cieplarnianego. Do rozwiązania tego problemu zastosowano rozmyte relacje 
preferencji. 

3. Transformacja struktury zatrudnienia 

Regionalne przemiany strukturalne można wyrazić w kategoriach relacji 
zatrudnienia, produkcji majątku trwałego i nakładów inwestycyjnych. 

Uwzględniając metodykę stosowaną w krajach Unii Europejskiej oraz 
związek zatrudnienia z różnymi relacjami ekonomicznymi, można zmiany 
strukturalne charakteryzować liczbą zatrudnionych w następujących sektorach 
gospodarki narodowej: 

I . rolnictwo; 

2. przemysł; 

3. usługi (szeroko pojęte). 

Naszym celem jest, aby w określonym czasie nasza gospodarka zbliżyła się 
do wzorców gospodarki wysoko rozwiniętych krajów Europy Zachodniej . 
Zakładamy więc, że struktura zatrudnienia będzie również podobna. 

Przyjmijmy, że dysponujemy funduszem C, który jest globalnym kosztem 
transformacji, który powinien być rozdzielony między 3 sektory gospodarki oraz, że 
znamy średni koszt translokacji jednego pracownika z sektora i-tego do sektora 
j-tego, wyznaczony na podstawie danych otrzymanych z ewidencji ruchu 
pracowników w poszczególnych sektorach. Metoda ich wyznaczania powoduje, że 
nie są dokładne. Z tego powodu sensowne jest rozwiązywanie liniowego modelu 
tego zadania z możliwością przekroczenia pewnych ograniczeń, a więc będącymi 
zbiorami rozmytymi. 

3 

Niech A= ŁAj 
j=I 

A więc naszym celem jest transformacja gospodarki G o rozkładzie 

zatrudnienia: ( A1, A2 , A3 ) . w gospodarkę W o rozkładzie zatrudnienia: ( B 1 , B 2 , B 3 ) • 

Zakłada się, że transformacja obejmuje okres T = t - t0 , gdzie t0 jest momentem 

początkowym, a t- momentem końcowym. Za transformację cała gospodarka płaci 
pewną cenę. 

Przyjmijmy, że w okresie T dysponujemy funduszem C, który jest 
globalnym kosztem transformacji, i który powinien być rozdzielony między 3 
sektory gospodarki. 
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Przez cij oznaczmy średni koszt translokacji jednego pracownika z sektora 
i-tego do sektora j-tego. Stałe cij wyznacza się drogą statystyczną na podstawie 
danych otrzymanych z ewidencji ruchu pracowników w poszczególnych sektorach. 

Koszt globalny transformacji powinien być odpowiednio rozdzielony między 
3 sektory. Przyjmijmy, że d; dla i=l,2,3 są obciążeniami i-tych sektorów (stałe 

parametry) i spełniają warunki (7)-(10). 

Niech z = (z1 , z2 , z3 ) będzie względnym rozkładem zatrudnienia 

w gospodarce G w momencie t . 

Naszym celem jest transformacja gospodarki G w gospodarkę W o strukturze 
zatrudnienia:. (8 1, 8 2 , B3 ) 

Należy zminimalizować funkcję: { f Iz j - Bjl} • min . 
1=1 

Po linearyzacji model ma następującą postać (Hołubiec 

Wąsowska, 2002): 

3 3 3 
c11 z1 +c12 z2 +c13 z3 -Cl IA1d1 :-:; Ic11 A1 1 IA1 

} =I } =I }=1 

3 3 3 
c21 z1 +c22z2 +c23 z3 -Cl IA1d2 :-:; Ic21 A1 1 IA1 

j=I j=I }=I 

3 3 3 
c31 z1 +c32z2 +c33z3 -Cl IA1d3 :-:; Ic31 A11 IAj 

J=I J=I J=I 

Funkcją celu jest: u1 + u2 + u3 + v1 + v2 + v3 • min 
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Władze regionalne mogą zadecydować, że ograniczenia (4)-(6) dotyczące 
kosztów translokacji pracowników mogą zostać nieco przekroczone (umożliwia to 
rozwiązanie problemu) i tym samym akceptują rozmytość ograniczeń: 

gdzie 

oraz 
3 

b; = L,CijAj I A 
j=l 

dla i=l,2,3 (12) 

(13) 

dla i=l,2,3 (14) 

Formalnie ograniczenia rozmyte są określone jako zbiory rozmyte. Funkcję 
przynależności tych zbiorów określamy następująco: 

µi : 9\4 • [0,1] i = 1,2,3 

1 dla g;(ZpZ2 ,z3,d;)-5.b; 
I_ g;(z1,Z2,Z3,d;)-b; dla 

µ;(Z1, Zz, Z2,d;) = 8; 

h; < g;(z1, z2 , z3,d;) <h; +8; 
O dla g;(zi,z2 ,z3 ,d;)"2:::b; +8; 

gdzie D; jest poziomem tolerancji . 

4. Lokalizacja usług 

(15) 

Rozpatrzmy problem lokaiizacji np. obiektów służby zdrowia lub straży 

pożarnej polegający na wybraniu spośród n danych punktów m punktów (m<n), 
w których zlokalizowane będą obiekty tego samego typu. 

Celem jest wtedy minimalizacja sumy całkowitej odległości (może to być 
koszt paliwa) tych obiektów od punktów, w których skupiona jest populacja oraz 
ważony całkowity koszt budowy lub reorganizacji. Zużycie paliwa zależy od ruchu 
ulicznego a waga kosztów budowy jest bardzo trudna do sprecyzowania. Gdy 
przyjmiemy, że wielkości te są liczbami rozmytymi, otrzymamy do rozwiązania 
problem liniowy z rozmytą funkcją celu (Delgado, Verdegay, Vila, 1987), (Hołubiec 
i Malicka - Wąsowska, 2002), (Kacprzyk i Orlowski, 1987) 

Funkcją celu jest: 
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min L L d--c•x·· +W L v ·Y · 
ŻE ] jE J lJ l !J jE J J J 

przy ograniczeniach: 

gdzie: 

xij~Yj• YiElj, '<:/jEJ 

. L cixij ~Kj, VjE J 
zEI. 

J 

xij 2".0, ViE ]j, VjE J 

{
1 jeżeli obiekt jest zlokalizowany w j węźle 

Y j = O w przypadku przeciwnym 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

xu - część (w %) zapotrzebowania w węźle i obsługiwanym przez obiekt 
zlokalizowany w węźle j, 

I - zbiór indeksów wszystkich węzłów, w których jest zapotrzebowanie, iE I, 

J - zbiór indeksów wszystkich potencjalnych miejsc lokalizacji usług,jEJ, 

dij - odległość punktu i, w którym jest zapotrzebowanie od usługi zlokalizowanej 
w węźle j; może to być również koszt paliwa, 

Kj - ograniczenie (w przedziale czasu T) na możliwość świadczenia usługi 

zlokalizowanej w węźlej, 

Ci - przewidywane zapotrzebowanie na usługę populacji w węźle i, q>O, 

vi - stały koszt budowy (reorganizacji) obiektu usługowego w węźlej, 

li - zbiór indeksów wszystkich potencjalnych obiektów obsługujących węzeł i, 

Ii - zbiór indeksów wszystkich punktów zapotrzebowania obsługiwanych przez 
usługi zlokalizowane w węźle j, oczywiście 1 . = {.; . ie 1 . }, , . } 

możemy założyć, że Yil; = J oraz Yjlj =I, W- waga. 

Pierwsza część wzoru (16) jest całkowitym kosztem paliwa. Zużycie paliwa 
zależy od ruchu ulicznego (korki), więc jego koszt jest wielkością nieprecyzyjną. 
Druga część wzoru (16) zawiera wagę W, która jest bardzo trudna do określenia. 
Zakładamy, że dii oraz W są określane w sposób rozmyty. To znaczy, że zamiast dii 

użyjemy liczb rozmytych dij w 9t oraz zamiast W użyjemy liczby rozmytej W 

w 9t. A więc problem (17)-(20) można sformułować jako problem rozmyty: 

min L L d-·c•x•· +W L v ·Y · . I . J lJ l lJ . J J J !E JE JE 
(21) 
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przy ograniczeniach (17)-(20). W (21) rozważamy konwencjonalną arytmetykę 
rozmytą opartą na zasadzie rozszerzenia sup - min. 

5. Redukcja emisji gazów cieplarnianych 

W 1995 r. Międzynarodowy Zespół do Zmian Klimatycznych z niepokojem 
stwierdził (Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna, 2003), że 

wzmocnienie przez działalność człowieka efektu cieplarnianego (który jest 
naturalnym, korzystnym zjawiskiem) powoduje niekorzystne globalne zmiany 
klimatu. Zaobserwowano zjawisko wzrostu temperatury atmosfery spowodowane 
istnieniem w jej składzie tzw. gazów cieplarnianych, które przepuszczają znaczną 
część promieniowania słonecznego, zmniejszając wypromieniowanie ciepła. 

Za gazy cieplarniane uważa się: parę wodną (udział w efekcie cieplarnianym 
62%), dwutlenek węgla (22%), ozon, znajdujący się w warstwie 

przypowierzchniowej (7%), oraz freony, metan, podtlenek azotu (Wielka 
Internetowa Encyklopedia Multimedialna, 2003). 

Dwutlenek węgla bierze udział w reakcji fotosyntezy, która jest podstawą 
życia na Ziemi ( dostarcza tlen i związki organiczne). 

Ozon jest nietrwałym gazem trującym ; w dolnych warstwach atmosfery 
wzmacnia efekt cieplarniany, natomiast w ozonosferze (25-30 km) chroni żywe 
organizmy przed promieniowaniem ultrafioletowym. 

Ozonosferę niszczą freony, które nie istnieją w naturze (powstają jedynie 
w wyniku działalności człowieka), powodując powstanie dziury ozonowej 
(szczególnie w rejonie bieguna południowego Ziemi). 

Metan jest głównym składnikiem gazu ziemnego. Do atmosfery dostarcza go 
wydobywanie węgla kamiennego i ropy naftowej oraz uprawa ryżu i hodowla bydła. 

Tlenki azotu powstają ze źródeł naturalnych (czynne wulkany) oraz 
sztucznych podczas spalania zasiarczonego paliwa i biorą udział w powstawaniu 
kwaśnych deszczów niszczących florę i faunę oraz przyspieszających korozję. 

W 1997 w Kioto (Japonia) został zawarty przez ponad 100 państw układ 
(The Convention and the Kyoto Protokl, 2001) o redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Protokół z Kioto przewidywał, że zagregowana emisja sześciu 

gazów cieplarnianych: 

• dwutlenku węgla - CO2, 

• metanu - CH4, 

• podtlenku azotu - N2O, 

• sześciofluorku siarki - SF6, 

• fluorowęglowodorów - HFCs, 

• perfluorowęglowodorów - PFCs, 
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zostanie do 2012 roku ograniczona o 5,2% w stosunku do roku bazowego. Rokiem 
bazowym w stosunku do pierwszych trzech gazów jest dla Polski 1988 r. natomiast 
w przypadku pozostałych może być wybrany rok 1990 lub 1995. 

Do tej pory niektóre kraje (np. USA) nie zastosowały się do tych 
postanowień i nie ratyfikowały układu. 

Problem zmniejszenia efektu cieplarnianego nie został więc rozwiązany, 

a ciągły wzrost temperatury powierzchni Ziemi zmusza ekspertów do rozwiązania 
go. 

Charakter danych (zależność od regionu oraz konieczność uwzględniania 
problemów społecznych i politycznych) pozwala przypuszczać, że do określania 
szkodliwości gazów cieplarnianych (i kolejności zmniejszania jej) można 

zastosować rozmyte relacje preferencji (Hołubiec, Malicka-Wąsowska, 2001). 

Niech X oznacza skończony i niepusty zbiór n elementów (n~2). 

Jeśli preferencje decydenta są określone za pomocą relacji rozmytej, to 
możemy rozważać problem znalezienia w zbiorze X wariantu "najlepszego" 
z punktu widzenia tych preferencji. 

A więc dla każdego wariantu x wyznaczamy: 

cR(x) = minR(x,y) 
yEX 

(22) 

W celu wybrania najlepszej opcji x w sensie nierozmytym, należy wyznaczyć 
takie x, dla których wartość cR(x) jest maksymalna. 

Zdefiniujmy następujący zbiór: 

V={xEX:cR(x)>O} (23) 

Zbiór najlepszych wariantów określamy następująco: 

{
~EX: max cR(u) = cR(x) Jgdy V =t 0 

C(R) = UEX 

0, gdy V =0 
(24) 

W przypa~dku relacji "nierozmytych" (tzn. takich, że R(x,y)=0 lub 1) zbiór 
C(R) pokrywa się ze zbiorem najlepszych wariantów w klasycznym sensie, tzn. 
zachodzi równość: 

C(R)={xE X :(VyE X)R(x,y)=l} (25) 

Elementy zbioru X są wariantami określonej decyzji. Wyboru wariantu ma 
dokonać m ekspertów. Każdy z nich określa, czy wariant x jest według niego lepszy 
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od y w sensie "nierozmytym". Relacje rozmyte otrzymujemy po uwzględnieniu 
opinii ekspertów. Jeśli k ekspertów stwierdzi, że x >- y, to 

k m-k 
R(x, y) = -, a R(y,x) = -- (26) 

m m 

Rozpatrzmy następujący przykład. 

Mamy ustalić, emisja których gazów cieplarnianych z niżej wymienionego 
zbioru powinna być według ekspertów w danym regionie w pierwszej kolejności 
ograniczona: 

x1 - emisja dwutlenku węgla; 

x2 - emisja freonów; 

x3 - emisja metanu; 

x4 - emisja tlenku azotu. 

Nie rozpatruje się możliwości redukcji ozonu ze względu na "dziurę 

ozonową". 

Przyjmijmy, że dla zbioru wskaźników: 

{x1,X2,X3,x4} 

na podstawie porównania, przez ekspertów, tych wskaźników ze sobą parami, 
można otrzymać następującą relację rozmytą: 

0.31 - 0.45 0.74 I-0.69 0.65 0.9 l 
R(x, y) = 0.35 0.55 - 0.75 

0.1 0.26 0.25 -

Dla każdego xi (i=l, 2, ... , 4), a więc w każdym wierszu, wybieramy wartość 
minimalną. 

A więc: 

cR(x1)=0.65, cR(X2)=0.31, cR(X3)=0.35, cR(X4)=0.l. 

Za pomocą reguły maksyminowej wyznaczamy wariant do zastosowania w 
pierwszej kolejności (największy wpływ na efekt cieplarniany): x 1• 

Stąd C(R)={ xi}. 

6. Uwagi końcowe 

Strategia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu przy 
zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego wymaga wyznaczenia 
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priorytetów działań zmierzających do określenia poziomu poszczególnych 
wskaźników poziomu produkcji i konsumpcji zgodnie z zasadami rozwoju 
zrównoważonego. 

Jeżeli wyznaczamy wskaźniki dla całego naszego globu, to istotne są 

problemy polityczne (przykładem jest tu protokół z Kioto) oraz koszt osiągnięcia 
ich. Dlatego rozwiązanie tego problemu planuje się na lata. 

Nie ma wątpliwości, że powinna to robić grupa ekspertów uwzględniająca 
rozmyty charakter danych. 

Poza tym wydaje się, że rola, jaką pełnią gazy cieplarniane (poza efektem 
szklarniowym) pozwala zastosować do tego problemu intuicjonistyczne (Szmidt, 
Kacprzyk, 1997) zbiory rozmyte. 
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