PREFAŢĂ

Pornind de la adevărul că biruinţa nu înseamnă retragere ci înfruntare,
prin cartea de faţă autorii lansează tuturor managerilor provocarea de a îmbina
arta conducerii cu ştiinţa conducerii, provocare materializată în prezentarea
principalelor direcţii de dezvoltare a “matematicii întreprinderilor”, aşa cum a
mai fost denumită Cercetarea Operaţională.
Această prezentare vizează modelarea şi analiza proceselor economice
în vederea stabilirii unor variante optimale de acţiune în activitatea decizională.
Modalitatea în care aceste aspecte sunt expuse în prezenta lucrare ne
îndreptăţeşte să îl parafrazăm pe academicianul Grigore Moisil şi să afirmăm
că Cercetarea Operaţională ne oferă posibilitatea să definim ştiinţa conducerii
“ca pe o mare desfătare”.
Relaţia dintre matematică şi activitatea economică are un caracter dual:
matematica se hrăneşte din mediul economic şi social prin diferite modalităţi,
una fiind definiţiile prin care sintetizează experienţe intuitive şi logice, în timp
ce ştiinţele economice, inclusiv ştiinţa conducerii, se matematizează într-un
ritm rapid. Complexitatea proceselor economice, lupta pentru supravieţuire sau
pentru supremaţie pe piaţă face imposibilă folosirea în exclusivitate a artei
conducerii, a modelării proceselor şi soluţionării problemelor la nivel mental.
După cel de-al doilea război mondial au apărut numeroase discipline
care au încercat (şi de cele mai multe ori au reuşit), să rezolve problemele
ridicate de o desfăşurare eficientă a proceselor economice şi sociale.
Cercetarea Operaţională, prin diferitele sale capitole, surprinde toate
elementele unui proces economic pe care le analizează atât independent cât şi
în interacţiune. Lucrarea de faţă, prima dintr-o serie de trei cărţi ce
concretizează activitatea didactică şi de cercetare a autorilor în domeniul
fundamentelor ştiinţifice ale managementului economic, conţine o parte a
acestor elemente şi anume pe acelea a căror analiză şi modelare utilizează
tehnicile programării liniare. Următoarele două volume din această serie vor
cuprinde metodele de optimizare a activităţii economice a firmei bazate pe
teoria grafurilor şi analiza

260

BIBLIOGRAFIE

drumului critic, teoria firelor de aşteptare, teoria stocurilor, programarea
dinamică şi programarea neliniară.
Pornind de la fenomenul economic real, trecând prin etapele de analiză,
modelare, rezolvare şi aplicare a soluţiei optimale, prezentul volum
sintetizează şi expune într-o formă concisă şi accesibilă posibilităţile
de optimizare a activităţilor de producţie (determinarea structurii optime de
fabricaţie, analiza modificării structurii de fabricaţie în funcţie de factori
endogeni şi exogeni), transport şi distribuţie, precum şi soluţionarea diferitelor
situaţii “conflictuale” cu care se confruntă managementul firmei în cadrul
proceselor decizionale. Modalitatea concretă de abordare a acestor domenii ale
activităţii economice o reprezintă aplicarea rezultatelor fundamentale ale
teoriei matematice în soluţionarea problemelor economice, mai exact a
programării liniare, instrument deosebit de util în studiul proceselor şi a
fenomenelor microeconomice.
Aspectele investigate în acest volum sunt prezentate într-o manieră
accesibilă persoanelor de niveluri ştiinţifice diferite, dorinţa autorilor fiind
aceea de a încuraja înclinaţia spre studiu a cititorilor, îndeosebi a studenţilor
economişti, şi de a dezvolta capacitatea imaginativă a acestora în identificarea
unor noi domenii de aplicabilitate a managementului ştiinţific.
Sperăm că lucrarea de faţă va fi privită cu interes de către cititori şi că
apariţia ei va contribui la creşterea raţionalităţii activităţii economice, cunoscut
fiind faptul că utilizarea Cercetării Operaţionale în acest domeniu a condus la
obţinerea de rezultate remarcabile ilustrate prin indicatorii financiari ai
firmelor. Mulţumirea autorilor va fi deplină dacă vor primi sugestii din partea
cititorilor, atât în ceea ce priveşte modul de tratare al aspectelor abordate, cât şi
în ce priveşte includerea altor domenii de studiu şi puncte de vedere în analiza
proceselor economice.
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