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Recenzja rozprawy habilitaryjnej dr. Janusza MiSkiewicza
pt.
korelacji krzyilowych w ukladach zloilonych"
metody
analizy
nieliniowych
,,Innowacyjne

(zbi6r publikacji)
oraz ocena dorobku naukowego habilitanta

Lubig povttarzal studentom na wykladach, 2e frzykajest bardzo ,,imperialistyczn{' nauk4.
Zajmuje sig odkrywaniem podstawowych praw przyrody oraz opisem zjawisk,
wI<racza

ze swoimi zasadarri

i

metodami

i

dlatego

w prawie kuzdy aspekt aktywnoSci poznawczej

czlowieka. Przedstawione mi do oceny prace Pana dr. Janusza MiSkiewicza stanowi4 dobr4
ilustracjg tej nieco propagandowej tezy. Wysilki naukowe habilitanta maj4 malo wsp6lnego z

tradycyjnymi doSwiadczeniami frzycznymi, nie nalel4 do obszaru fizyki teoretycznej

i

w

pewnym szerokim sensie nawiqzujq nieco do fizyki komputerowej. Najlepiej charakter
analizowanych prac opisuje niedawno powstale slowo ,,ekonofrzyka". Hybryda
zakorzeniala sig jeszcze dobrze

poniewaz

jest

w

ta

nie

SwiadomoSci wigkszoSci frzyk6w ,,gl6wnego nurtu",

stosunkowo malo popularna, dotyczy zagadnieh mocno odleglych od

klasycznych obszar6w ftzyki

i

nie zawsze ma dobrq prasg, bowiem dotyczy w znacznej

mierue ekonomii, kt6rej przynaleZnoSd do ,,prawdziwej nauki" teL bywa poddawana w
w4tpliwoS6. Termin ,,ekonofizykt' zostaN wprowadzony do obiegu

w 1995 roku przez

wybitnego znawcQ tematu H. Eugena Stanleya (nb. na konferencji z frzyki statystycznej w

Kalkucie). Zjawiska zachodzqce w ekonomii z pewnoSci4 dotycz4 problem6w zlohonych.

Fizycy, zwlaszcza statystyczni, dysponuj4 metodami opisu
dziwnego zatem,

ze od dawna pojawialy sig pr6by

i

analizy takich uklad6w. Nic

zastosowania Scislych metod

statystycznych, ale opartych na konceptach ftzycznych (np. entropia) do analizy proces6w

ekonomicznych. Publikacje

te

ukazywaly sig, gl6wnie

w

czasopismach frzycznych,

najwu2niejsze czasopisma ekonomiczte na o96l podchodzily z rezerwq do tych nowinek. Co

I

ciekawe, pierwszy laureat nagrody Nobla z ekonomii, Holender Jan Tibbergen (1969, wraz z
Ragnarem Frischem) mial doktorat z frzyki (promotor P. Ehrenferst). Ekonofizyka w Polsce

rozwija sig od stosunkowo niewielu lat (oSrodki w Katowicach, Krakowie, Wwie, Wroclawiu,

i in.). Unikatowy kierunek studi6w cieszyl sig swego czasu sporym powodzeniem (US, UWr,
PW), ale doktorat6w rwiqzanych ekonofizyk4 jest niewiele. Interdyscyplinarny charakter
tego obszaru badawczego stwarza dodatkow4 trudnoS6 w sformulowaniu wywazonej oceny
osi4gnigcia dr J. MiSkiewicza stanowi4cego podstawg Jego habilitacji. Procedura zmiena do

uzyskania stopnia naukowego dra hab. nauk fizycznych

i

na wkladzie do tych nauk

koncentruj g swoj 4 uwagg.

Tematyka przedstawionych mi do oceny 14 publikacji jest sp6jna

i

dotyczy badania korelacji

pomigdzy wybranymi szeregami czasowymi opisuj4cymi pewne wskaZniki ekonomiczne dla

kilku grup ,,obiekt6w ekonomicznych". Za kahdym razem

stosowane s? pewne, raczej

ograniczone, metody komputerowej analizy ,,doSwiadczalnych"

(tj.

danych wyjgtych ze

sprawozdaf statystycznych) przebieg6w, przeNozenie uzyskanych zaleZnofici poprzez zadane

metryki na macierze

i

grafy oruz analiza wlaSciwoSci tych graf6w. Wnioski dotycz4 albo

pojg6 ekonomicznych, albo przydatno6ci samych metod do por6wnywania czy oceny samych

proces6w. Idea prowadzenia tego typu anahz nie jest nowa. Same pojedyncze metody
zastosowane

technik

w

w analizachte? nie s4 na o96l nowe ani oryginalne. Nowo6ci4 jest zebranie tych

sp6jny schemat

i

podjgcie pr6by systematycznej oceny

rozumiem traktowanych modelowo) korelacji zmiennych

w

w

zasadzie

kilku fiak

czasie wskaZnik6w

ekonomicznych. W moim mniemaniu tematyka nie jest centralna w ekonofizyce, ma jednak

pewne znaczenie

i

nie jest calkiem trywialna. Odkrycie skuteczne korelacji

w

czasie,

zxvlaszcza np. przesunigtych, dotyczqcych np. trend6w kurs6w gieldowych czy rozwoju
ekonomicznego paristw mohe mielbardzo duze znacznie praktyczne. OczywiScie o ile takie

korelacje faktycznie istniej4. Jednak najpierw naIe?y przyNoLyt wlaSciw4 miarg iloSciow4

i

matematyczn1 do danych. Temu gl6wnie poSwigcone s? prace dr J. MiSkiewicza. W swoich

publikacjach habilitant stosunkowo malo podkre6la szersze znaczenie prowadzonych badari,
chocia? w Autoreferacie, nie podlegajqcym ocenie, takie uwagi sq. Zgodzg sig pogl4dem,2e
prace

z cyklu habilitacyjnego wrrosz4 pewien zauwulalny wklad do ekonofizyki. Mam jednak

pewne w4tpliwoSci czy stanowi4 one zv'ryczajovrry znaczny wklad do frzyki jako takiej.

Rozprawg stanowi zbi6r 14 prac (H01-Hl4,Lqcznie ok. 160 stron druku) jednoautorskich (8)

lub napisanych wsp6lnie

zDr

Marcelem Ausloosem (6), (Belgia, Lidge, JM odbywaN tam

dwuletni staz podoktorski), opublikowanych w latach 2005-14. Wg oSwiadczeri wsp6lautota
udzialhabilitanta w tych pracach byl dominuj4cy. Oswiadczenianie budz4 moich w4tpliwoSci.

11 prac zostalo opublikowanych
konferencyjnych (H14

w

czasopismach

ztzw. listy

JCR, dwie

to zaledwie 2 stronicowy abstrakt), zal iedna

w

materialach

praca (H10)

to

39

stronicowy rozdziaN w ksi4zce wydanej ptzez wyd. Springer. Czasopisma te to: Acta Phys.
Pol. A lub B (3 prace, IF0.4/0.8), Physica A (5 prac, IF 1.67), Int. J. of Bifurcation and Chaos
(1 praca, IF:0.87), Int. J Modern Physics (1 praca IF:0.92), Btaz. J. Phys. (1 praca, IF:0.58).

Ranga czasopism z punktu widzenia fizykijest raczej niska. Owszem, s4 to czasopisma w
wigkszoSci o zasiggu migdzynarodowym, ale ,,najlepsze": ma IF na poziomie 1.67.tr-1czny IF

prac habilitacyjnychto ok. 11.5. Trudno mi ocenid (brak danych)
odbierane

jakte

wskaZniki bylyby

w polskich naukach ekonomicznych. W dorobku habilitacyjnym dominujE prace

konferencyjne. Wg mojej wiedzy tylko 4 publikacje sq w pelni ,,nie konferencyjne" (JM jest

jedynym autorem

z 3 z nich), zal

czasopism zwiqzarrych

z

pozostate vkazaly sig albo

(7) albo w nie

konferencjami

w

recenzowanych tomach

recenzowanych materraNach

konferencyjnych2. Rozdzial w monografii zwykle jest recenzowany, ale na innych zasadach

niz standardowa publikacja. Wniosek z tej analizy jest taki, 2e wyniki dr Mi6kiewicza nie
miaNy czgstej okazjt by przebija6 sig z sukcesem przez sito rygorystycznie wnikliwych
migdzynarodowych recenzent6 w frzy czny ch.

Om6wig kr6tko kryycznie kolejne publikacje

do dziedziny,

i

po tym sformulujg oceng wkladu habilitanta

a nastgpnie dokonam oceny dorobku naukowego

habilitanta.

H01. W pracy H01 analizowany jest GDP bogatych kraj6w z grtryy G7 w oparciu o dane z

lat

1950-2003 (5a punkty czasowe). Przedstawione sQ gl6wne definicje przewijajqce sig w

niemal wszystkich kolejnych pracach cyklu: funkcja korelacji corr6,9(A,B) w chwili
przedziaNu

T, pomigdzy szercgami czasowymi A i B, 3 definicje

t,

dla

odlegloSci (dyskretna,

statystyczna, oparta o rozklady prawdopodobieristwa). W oparciu o te metryki konstruowane

sq macierze odlegloSci. WlaSciwq analizE przeprowadza sig na o96l korzystaj4c

z

graf6w

wywiedzionych z tych macierzy. Autorzy proponuj4 stosowanie 3 metod konstrukcji grafow

(est ich oczywiScie wigcej, ale te 3 metody s4 praktyczrie zawsze stosowane w niemal
wszystkich recenzowanych tu publikacj ach)

1.

:

LMST - Locally Minimal Spanning Tree

2. UMLP - unidirectionally growing minimal length paths
3. BMLP - bidirectionally growing minimal length paths
Powstaj4 (2,3) grafy jednowymiarowe, co jest zaletq. Wyb6r korzenia (zwykle jest to para

kraj6w

z

najmniejsz4 odlegloSci4 uwaZam za logiczny

Autorzy mogli badal r62ne zalehnofici czasowe
wybranych kraj6w.

W

szczeg6lnoSci

w

i

wlaSciwy. Dysponuj4c grafami

korelacjach pomigdzy GDP szeregu

w omawianej pracy koncentrowali

sig na badaniu

zale1no1ci cech grafu od zastosowanego okna czasowego T dla r62nych przyjgtych metryk.

Wyniki oczywiScie zaleZy od rodzaju metryki, mniej zaleZy od rodzaju stosowanego grafu.

t z ma pewien wplyw na analizowane trendy. Z pracy nie wynika, czy ten
spos6b analizy korelacji jest oryginalnym osi4gnigciem Autor6w, czy teZ prostym
Okno czasowe

zastosowaniem istniej4cych pojE6. Wnioski dotycz4ce ekonomii s4
skromne

i

ograniczone, wnioski metodologiczne sq

w tej pracy

bardzo

jnL ciekawsze, ale do56 trywialno Z

drugiej strony uwa?am,Zebez przeprowadzeniatego typu obliczeri nie moZna,,odgadn46" jak
zachowywa6 sig bgd4 poszczeg6lne miary odlegloSci i jak wplynQ na obserwowane trendy
przyjgte rozmiary okna czasowego do uSredniania.Uwulan zatem,Ze omawianapraca wnosi
pewna wartoSd poznawcza do dziedziny, nie byla ona niestety przez te lata zauwuZona (1
cytowanie obce). By6 moze bardzo mala liczba punkt6w (ok. 50) czasowych zniechgca do
przenoszenia uzyskanych wynik6w na inne procesy czasowe, jak wiadomo mog4 mie6 one

inny charakter (w ekonomii s4 to procesy niestacjonarne) i kazdy przypadek jest ,,inny".

H02. Jest to kr6tka publikacja w materialach konferencyjnych (Japonia). W charakterze
bardzo podobna do H01, ta sama grupa G7

i

ten sam parametr GDP s4 analizowane. Nie

wida6 ladnego postgpu metodologicznego poza wprowadzeniem do dyskusji pojgcia progu
przeciekania (percolation thereshold)

-

dane na Fig. 3, oraz dodaniu jeszcze jednej funkcji

odlegloSci dlaprzypadku stosowania dyskretnej przestrzeni Hilberta (q:1 bylo, dodano q:2).

W publikacji s4 drobne blgdy typograftczne (zamiast A2 we wzorach bywa A2, pisownia
nazwiska jest zmienna (na rys.: Mantena, Mantegna), brakuje dobrych podpis6w pod
rysunkami. W moim odczuciu jest to po prostu pewne drobne rozszerzenie publikacji H01,
bez wigkszych pozytk6w dla spolecznoSci naukowej

i

rozumienia korelacji I<rzyaowych w

ukladach zlohonych.

H03. Praca ta, z roku 2006, wprowadza

\oW pomysl -

wykorzystanie miar odlegloSci i

grafow do badania globalizacji, w oparciu o dane o dochodach (GDP) 19 najbogatszych
kraj6w. Wida6, Ze mySl ta spodobala sig innym badaczom, bowiem publikacja ta, zInt.
4

J.

Mod. Phys. C, ma stosunkowo duzo (8) cytowari. Ponownie wprowadzona jest funkcja
korelacji

i tym razem tylko jedna mian odlegloSci

szereg6w czasowych dla przyrost6w

poszczeg6lnych GDP, stosowane s4 dwa algorytmy budowy grafow UMLP

i

BMLP.

NowoSci4 jest wprowadzenie testu Jarque-Berra do badania czy rozkJad AGDP jest normalny

w poszczeg6lnych krajach (okazuje sig, ze rie

zawsze tak jest). Na

rys. 1 i 2 pojawiaj4

ciekawe dane - s4 to wykresy polozenia danego kraju na grafie MLP

w funkcji

sig

czasu. Im

bardziej zwarty jest slupek wykresu dla danego roku, tym bardziej podobne s4 do siebie
,,rozwojowo" kraje (w sensie dynamiki). Autorzy uwu2ajq, ze takie ,,zbiegarrie" sig pozycji
Swiadczy o silniejszych korelacjach

w rozwoju ekonomicznym kraj6w, co moze dowodzi6

wzrostu stopnia globalizacji gospodarki Swiatowej. Oczywi6cie jest to dyskusyjna teza, ale
pomysl zbadania tych korelacji jest oryginalny (praca z MA) i moim zdaniem ciekawy. Praca

jest rozbudowana o starannie dobrane dane
zastosowari metod frzycznych

i

w ekonomii. Na

wnosi na pewno istotny przyczynek do
przyl<Nad,

Autorzy sugeruj4, 2e do badania

globalizacji wskazane jest uzywanie okienka czasowego 25 lat. Oczywi6cie byloby znacznie

lepiej, gdyby Autorzy podali, czy ich stwierdzenia koreluj4

z innymi

badaniami tego

problemu, albo pr6bowali jakich6 uog6lnieri, czy mole wskazania do jakich innych zagadnieh

takie podejScie moze sig przyda6. Dyskusje og6lne
Podsumowuj4c, jest

to ciekawy artyktil, jasno

(moZe dyskusyjny) pomysl

i

w tej pracy

jednak nie wystgpuj4.

porz4dnie napisany, prezentuj4cy pewien

jak matematycznie zmierzyt globalizacjg. Fizyki w jawnej postaci

tutaj nie widzg.

H04. Jest to praca jedno-autorska, w kt6rej wprowadza sig do rozwaZafi pojgcie entropii i
definiuje sig now4 miarg odlegloSci pomigdzy szeregami czasowymi (MD

-

Manhattan

distance) skonstruowanymi poprzez obliczanie tzw. indeksu Theila dla surowych danych
GDP 19 najbogatszych kraj6w. Szeregi czasowe s4 tutaj rozszerzane (po znormalizowaniu)
do 2005 roku. Stosowanie odlegloSci entropowych nie jest niczym nowym w ekonomii, tutaj

nowoSci4

jest podjgcie pr6by Sledzenia przy ich pomocy korelacji migdzy laajami

Swiadcz4cych

o

zdefiniowanej przez Autora globalizacji. Istotnie,

z

pracy wynika,

ze

odleglo6i entropowa dobrze nadaje sig do tego typu analiz, wychwytuje pewne zmiany w
nawet zaszumronych szeregach czasowych. W publikacji pokazano grafy BMLP

i LMST,

co

tez jest waane, bo moze by6 to inspiracja dla innych anahz. Zachowania asymptotyczne
Sredniej odleglo6ci entropowej (ewolucje

w czasie) przyblihono funkcj4 Mandelbrota-Zipfa

(MZ) i podano parametry tego dopasowania dla roLnych metod reprezentacji graficznej
uSredniania danych. Pracg tg uwaZam

r

zawiznq i ciekaw4 w tym cyklu, daje ona nowy pomysl

przeniesienia koncepcji entropowych do ekonomii, co prawda mohna zastanawia6 sig co

wynika z takiego zaobserwowania globabzacji i czy Sledzenie postulowanych parametr6w w

kolejnych latach da nam jak4S now4 wiedzg

o

Swiecie

i

ekonomii, ale samo formalne

podejScie jest pomyslowe. Nie rozumiem dlaczego w tej publikacji funkcja

pod t4 nazwq, za9
,,sprzedawana"

w

w podobnej

pracy (ze wsp6lautorem)

ta

MZ wystgpuje

sama funkcja

MZ

jest

sosie podpartym teori4 magnetyzmu (praca H05, wz6r na d(t) oparty o

prace, m.in., Ausloosa z PRL 1992). Zwlaszcza,2e pracaH}4 vkazala sig po pracy H05...

H05. Praca ta jest bardzo podobna do publikacji H04, nie chcg pisa6, 2e jest bli2niacza, ale

ttilaj anahzuje sig tymi samymi metodami te same szeregi czasowe co w H04. Chodzi

o

2l najbogatszych kraj6w w okresie

5

Sledzenie przyrost6w GDP dla tych samych co

w H04

lat. W tej publikacji mamy dodatkowo dane dla innego niz wczeSniej sposobu normowania
dochodu (GK w dodatku do EKS), analizowana jest jednak odlegloS6 korelacyjna(conelation

distance) a nie odlegloSi entropowa. Wyniki uzyskane przy pomocy sieci (grafow) UMLP,

LMST oraz BMLP wykazujq podobne przebiegi. Zale2nofici i trendy zalehy od przyjgtego w
uSrednieniach okna czasowego, dla tych parametr6w optymalne wydaje sig okno 15

lat. W

pracy tej ciekawa jest dyskusja Sledzonego podobieristwa migdzy krajami. Po fazie, w kt6rej

nie wida6 zaleZnoSci czasowej (do ok. roku 1990) nastgpuje widoczny spadek odlegloSci

w sieci typu BMLP jak i LMST. Ostatni4 fazg spadku Autorzy
modeluj4 wzorem potggowym wyjEtym z teoii opisuj4cej zarik magnetyzacji w

migdzy krajami zar6wno

nadprzewodniku (a creep evolution law, fwtkcja MZ). Dyskusja parametru wykladnika w

tych dopasowaniach jest szczeg6lnie ciekawa, poniewul w ukladach ftzycznych wykladnik

bliski

1 zwiastuje zjawisko l<rltyczne (np. przejScie fazowe). JeSli uktrady ekonomiczne maj4

mie6 podobne cechy do wybranych system6w ftzycznych to wskaZnik ten mohe sugerowa6

powtzane zmiany ekonomiczne. OczywiScie takie analogie s4 w wielu przypadkach czysto
spekulatywne, ale jeSli mamy wierzyl w ekonofizykg, to moim zdaniem takich relacji trzeba

poszukiwad, nawet nieco ,,na silg". Autorzy szczgSliwie podchodz4 do tego spostrzehenia z

krytycyzmem. Jest

to

zatem zauwulalny wklad

do dziedziny, czego oczekuje sig od

habilitanta. Praca tamazatowzglgdnie duzo cytowari (7).

H06. Dwuautorska pracawprowadzaj4ca do analiz indeks Theila-q (q-Theil index). Nie mogg
st4d oceni6 czy habilitant jest jedynym pomyslodawc4 takiego u?ytecznego podejScia. Praca

zawrera duzo danych ekonomicznych, dotyczy zn6w ,,klasycznego" problemu GDP

6

(przyrosty) badany okres obejmuje ok. 20 najbogatszych kraj6w w okresie 1950-2003. W
odr6znieniu od innych publikacj i teraz nieco inaczej definiuj e sig indeks Theila wprowadzaj 4c
dodatkowy czynnik q. Autorzy proponuj4 by stosowad q

ta

wartoSd

:

1.8125. Nie jest dla mnie jasne

i jak

(z jakich6 wzglgd6w optymalna) byla wyznaczona

jak

bardzo poprawia

poprzednie analizy prowadzone na niemal tych samych danych przy lu?yciu q:1. Publikacja
naszpikowana jest wykresami (ok. 20) pokazuj4cymi rcczn4 ewolucje indeksu dla r6znych

kombinacji i okna czasowego do obliczania Th i op6Znienia stosowanego do liczenia korelacji.
Wykres6w jest jeszcze wigcej. Wnioski sq mocno techniczne. Wg tych danych globalizacja

zachodzila

od 1960 do 1970, potem mieliSmy fazg stabilizacji, a od 2000 roku fazg

deglobalizacji. Jak wida6, daty okres6w globalizacji

w

poszczeg6lnych publikacjach

habilitanta nie s4 identyczne, ale nie widzg nigdzie ani pr6b korelowania tego z wynikami
innych danych proces6w globalizacji ani pr6b szacowania, kt6re oceny wlasne s4 najbardziej

wiarygodne

i

jakie metody badania korelacji powirury by6 rekomendowane do dalszych

dlugofalowych badan. Samo przedstawienie surowych wynik6w
pozostawia zalempewien niedosyt

-

wynikajqcy zpytania:

H07. Jest to praca pokonferencyjna z 2010

i doSi opisowych wniosk6w

a co tego

wynika?

t zn6w podobnie jak H04 z 2008 roku

dotyczy

wykorzystania odlegloSci entropowej w badaniu GDP najbogatszych kraj6w. Autorzy (JM

MA)

poszukuj4 empirycznych

i

statystycznych dowod6w

na globalizacjg.

i

Ponownie

obliczany i analizowany jest indeks Theila, tym razem w nieco dluhszym (o dwa lata) okresie.

W zestawie kraj6w w stosunku do H05 znikajq Islandia i Luxemburg, pojawia sig Turcja. Nie
ma uzasadnienia tej zmiany. OdlegloS6 definiowana jest jako prosta r6imica odpowiednich
indeks6w Theila

i tym razem tylko dwie metody

ze stosowanych dot4d trzech sq uzyte do

konstrukcji sieci (grafy UMLP LMST). Nowo6ci4 jest badanie zwiqzk6w pomigdzy czasani

TI i T2 czyli

oknem uzytym do obliczania indeksu Theila

i okresem (czasem) korelacyjnym.

Wyniki (Srednie odlegloSci miedzy krajami, odchylenia

standardowe odlegloSci)

przedstawiono w postaci przejrzystych spektrogram6w. Interesuj4ce sqte? rys. 5
por6wnana

i 6 gdzie

jest ewolucja odlegloSci pomigdzy wgz\ami obu stosowanych sieci. Sq to

u?yteczne badania metodologiczne. Trendy obserwowane na obu sieciach s4 podobne.
Zawsze widad fazE ,,globalizacji" , niezaleZnie od typu grafu. W pracy tej dyskutuj e sig po raz

pierwszy w tym kontekScie przesunigcie czasowe

rw

analizie korelacyjnej. Watek ten jest

bardzo obiecuj4cy poniewaZ dobieranie w odpowiednich zestawach tego przesunigcia moze

pokazal na twardych danych jakie kraje inicjuj4 procesy ekonomiczne, a jakie z pewnym
op6Znieniem j e powtarzaj 4.
7

H08. Wtej jednoautorskiej pracy 22010 habilitantwprowadzaporazpierwszyterminECDM
(Entropy Correlation Distance Method) na okreSlenie postgpowania, kt6re juZ wcze3niej bylo
stosowane, ale bez specjalnej nazry. Idea jest taka, 2e oblicza sig zn6w indeks Theila dla

szereg6w czasowych z niego .uqiznacza sig odlegloSci ,,entropowe"
oparte zn6w o badanie tych odlegloSci. Na wyniki wplywajq
uSrednieri

i

i

i

buduje pewne sieci

okna czasowe stosowane do

ewentualne op6Znienia miedzy szercgami. OczywiScie metody reprezentacji

danych odlegloSciorvych na grafach tez moduluj4

wyniki. Temat tej publikacji jest bardzo

ciekawy, bowiem dotyczy wplywu wprowadzenia euro na indeks cen konsumenckich (CPD.
Ponownie mamy kilkanaScie kraj6w, ale u2 573 punkty czasowe (dane miesigczne). Sam

pomysl podjgcia tego typu badania uwu2an za wartoficiolvy. Do jakiego stopnia fizyka
statystyczna mohe przydac sig do uchwycenia zmian

i trend6w - jest to intryguj4ce pytariie,

kt6re by6 mohe pozwala zidentyfikowad naukolvych optymist6w i pesymist6w. Praca zawiera

wiele oryginalnych (kolorowych) wykres6w

i

danych by6 moze przydatna dla polityk6w

zastanawiaj4cych sig nad wprowadzaniem euro

w

swoich krajach. Podane s4 pewre

rekomendacje dotycz4ce optymalnych wybor6w czas6w

T1 (Theil) i T2 (korelacja) w

analizach danych tego typu. Widai na wykresach silny efekt szumu, prosta interpretacja

danych jest utrudniona, dlatego Autor

z

duZej liczy poprzeliczanych danych wyci4ga

stosunkowo ubogie wnioski. OsobiScie uwuZarn za sprzeczny zintuicjqwniosek podany w tej

pracy, wywiedziony w oparciu o analizowane dane, iz wprowadzenie euro zapoczqtkowaho
deglobalizacjg.

H09. To samo pytanie moze trapil czytelnika pracy H09. Tutaj Atfiorzy (JM i HA) stawiaj4
pytanie czy ekonomia Swiatowa osi4gngla granicg globalizacji. Stosowana jest wielokrotnie
sprawdzona metodologia, obliczane indeksy Theila dIa

20 najsilniejszych

gospodarek,

przedstawione liczne wykresu i dane ekonomiczne (4 parametry ekonomiczne analizowane sg

w oparciu o kilka r62nych miar odlegloSci szereg6w czasowych. W tej publikacji nie widzg
istotnego postgpu metodologicznego, nie ma tez, moim zdaniem, Zadnych ciekawych w4tk6w

importowania fizyki do ekonomii, Autorzy podkreSlaj4 jedynie, 2e korelacje oparte na

indeksach entropowych dajq najlepszy obraz sytuacji

i najostrzej

pokazujq

globalizacjg/deglobalizacjg. Mogg zgadywac , 2e ta publikacja jest szczeg6lnie ciekawa dla
ekonomist6w, doczekala sig 9 cytowari, wiec inspiruje innych.

H10. Jest to dobrze i jasno napisany obszerny artykul przegl4dowy, umieszczony w solidnej

(II

wydanie) wydanej przez Springer, pod redakcja wybitnych specjalist6w z

dziedziny. Jest

w nim nieco nowych i oryginalnych analiz w duchu ekonofizyki, ale nie

monografii

v'rychodzqcych poza schemat. Jest

to

dobre wprowadzenie do tych zagadnieri dla os6b

zainteresowanych, zakres poruszanych temat6w ogranicza sig

do stosunkowo

zainteresowari. Autora. Pojawia sig nowe pojgcie odlegloSci ultrametrycznej

zdaniem, dyskusja znartych wzor6w, ale
zawarte

z

uwzglgdnieniem

w rczdziale dotyczq zachowania sig akcji na gieLdzie i

czyrika
s4

i

w4skich

wtzna, moim

szum6w. Przyklady

w duZej czgSci iderrtyczne z

danymi zawafimi w artykule Hl1.

H11. Jednoautorska praca, kt6ra dala recenzentowi mile oderwanie od problem6w
globalizacji i G20. Dotyczy zastosowania w zasadzie dobrze ju2 rozwinigtych metod analiz
korelacji do danych gieldowych

z

gieldy nowojorskiej

i

warszawskiej. Autor proponuje

badanie zachowania sig korelacji opartych na dw6ch r62nych metrykach (UD
punktuje wady

i

zalety obu tych odlegloSci (i ich modyfrkacji). Podane s4 grafy zbudowane w

oparciu o propagowane metody

i

analizowane pewne doS6 trywialne wnioski wynikajqce z

topologii tych grafow. Dla mnie wartoSciowe jest to, 2e mohna bylo podaf
zastosowania metod

znajdujq sig

i MD) i

do analizy rynk6w gieldowych

w centrum

-

przyl<Lad

wlaSnie finansowe szeregi czasowe

zainteresowania ekonoftzyki. Publikacja ta (w Acta Phys. Pol.) ma

charakter aplikacyjny inieprzynosi nowej wiedzy fizycznej do domeny ekonomii.

H12. Kolejnapraca w APP jest znacznie ciekawsza moim zdaniem. Autor wprowadza nowy
algorytm Iiczenia korelacji PLCS (Power Law Classffication Scheme, schemat potggowej
klasyfrkacji korelacji)
kraj6w. Podane

sE

i

stosuje go przekonywuj4co ponownie do grupy ok. 20 bogatych

ciekawe i liczne wykresy ekonomiczne GDP/o (w tym do56 smutny, cho6

nieco optymistyczny rys 4a, gdzie por6wnane s4 dochody na glowg w USA

korelacji (odlegloSci) kodowane

sQ

w

sieciach pewnego nowego typu

i

i

PL). Wyniki

cechy tych sieci

analizowane sQ popzez tzw. parametr NPT (nefwork percolation threshold). Mozliwe jest

wykrywanie za pomoc4 PLCS pewnych korelacji nieliniowych, trudnych do wykrycia innymi
metodami. Prcca ma silny charakter metodologiczny, sporo element6w nowoSci
bgdzie cytowana (z roku

9

zapewne

2ll3,narczie cytowari nie wida6).

H13. Kolejna jednoautorska publikacja habilitanta
czytamy

i

i po ruzkolejny fiak w APP 2013, H12)

w abstrakcie, 2e PLCS ,,is proposed". Faktycznie,

schemat PLCS jest tutaj lepiej

opisany

w punktach. Przedmiotem

analiz jest korelacja GDP/o

w 20

dobrze rozwinigtych

krajach, Iym razem zesp6l kraj6w obejmuje Argentyng. Stosowana jest gl6wnie

odlegloS6

Manhattan (DM). Praca jest dobrze napisana, ma szereg ciekawych wykres6w

i

przynosi pewne wnioski metodologiczne (zachwala zalety

i

podejScie

PLCS) i

grafow,

proponuje

nowe obszary zastosowari tej metodologii. Nie ma tutaj niestety Zadnej,,nowej frzyki",

sq

propozycje (uzasadnione) nieco odmiennych metod analizy szereg6w czasowych o znaczeniu
ekonomicznym.

Pracy H14 nie bgdg omawial, poniewaZ jest to tylko 2 stronicowy ,,extended abstract" (PLCS

+ gielda) z konferencji w Granadzie

i

zapev,ne zostaN wN4czony do cyklu ,,2 rozpgdu". Co

prawda wyniki szczeg6Nowe zasygnalizowane
Autoreferacie, ale, jak

jw

wspomnialem,

w

abstrakcie s4 szeroko omawiane w

w tej formie habilitacji Autoreferat (nb. ladnie

napisany) nie podlega ocenie.

Moim zdaniem, poza kilkoma,

przedstawione publikacje s4 bardzo schematyczne. W

kolejnych pracach pojawiaj4 sig niewielkie ulepszenia
zawsze

te same kilka definicji

odlegloSci, ten sam

i

urozmaicenia.

W pracach mamy

lub bardzo zblihony opis pewnych

indeks6w, pary wzor6w, kr6tk4 prezentacjg sposobu tworzenia trzech (4) podstawowych sieci,
sporo wykres6w dla dw6ch typ6w danych (gl6wnie G20 GDP, S&P500+WIG20)

wnioski natury ekonomicznej. Zatem

w

swojej wigkszoSci sQ

przeprowadzone badania obliczeniowo-statystyczne,

o

to

i

pewne

zapewne solidnie

charakterze zbierania informacji

i

faktycznie szukania korelacji Icrzyhowych. Ten typ pracy jest dobry na doktorat, a za milo
ambitny na habilitacje. SQ na szczgficie w4tki metodologiczne; wprowadzenie indeksu qThiela, dyskusja entropii, algorytm PLCS. Sqtez formalne wywody dotycz1ce roli szumu w
obliczanych wielkoSciach

i

badania czulo3ci znalezionych relacji w funkcji wielkoSci okien

czasowych. W moim odczuciu s4 to propozycje przydatne gl6wnie do ekonomii, nie widzg w

analizowanych publikacjach niczego nowego

w

odkrywaniu praw czy zjawisk przyrody.

Zatem wklad do fizyki musi by6 przedefiniowany. Jeaeli popatrzymy
koniecznoS6 wychodzenia poza w4skie granice dziedziny,

na obrzeaa, rta

to w publikacjach

Pana dr. J.

MiSkiewiczawidzg konsekwencjg, staranie sig o matematyczny opis zlozonych zjawisk, moae

nie za bardzo poglgbion4, ale Iaytyczn4 analizg wynik6w. S4dzg, Le

szeregowym

ekonomistom byloby trudno wpaS6 na pomysly przeprowadzonych badaft, a jeszcze trudniej

10

opracowa6 algorytmy

i

Scisle schematy obliczeniowe. St4d jestem sklonny zgodzil sig z

pogl4dem, ze wklad do ekonofizyki jestzauwulalny i v'rystarczaj4cy na habilitacjg.

Ocena pozostale go dorobku naukowego.

Wykaz publikacji nie wchodzqcych w sklad habilitacji obejmuje 17 pozycji, w tym jest

prac wsp6lautorskich

z listy JCR w

czasopismach migdzynarodowych Sredniej rangi.

Sumaryczny IF:31.671. Lqczna Iiczba cytowari

publikacja

z

12

czasopiSmie (EPL) ocenianym

to 78, indeks h:7. W dorobku jest jedna

na 35 pkt wg MNiSzW.

WskaZniki

bibliometryczne s? wyrainie w dolnym kwantylu obecnie spotykanych ,,dorobk6w" fizyk6w
wystgpuj4cych o habilitacjg, cytowania s? slabe. ale moim zdaniem iloSciowo jest to dorobek
dostateczny. by ubiega6 sig o stopieri naukowv dr hab. W trakcie rcalizacji pracy doktorskiej
pan J. MiSkiewicz zajmowal sig tematyk4 niezwykle allualn4

-

teori4 pomiaru kwantowego,

i

opublikowal kilka prac na ten temat (A1-A3). ZmieniN po stazu podoktorskim zainteresowania

i leraz nie udziela sig w tej dziedzinie, zajmujqc

sig gl6wnie ekonofizyk4.

Na podkreSlenie zasluguje wyralna zdolnoS6 do wsp6lpracy zespoLami np. chemik6w
(badania kwercl'tyny) czy biofizyk6w. Moim zdaniem cenne s4 b. ciekawe, a celowe pr6by

zastosowania opisu statystycznego

do analizy sygnal6w elektrofizjologicznych z

jonowych (A14,416). Badania naukowe

w

grantach realizowanych

Przestalskiego (miejsce drugiego zatrudnienia habilitanta)

juz z

w

kanaN6w

zespole prof.

S.

pewno6ciq naleZ4 do

biofizyki/fizyki (wlaSciwoSci blon biologicznych) wnosz4 klasyczny ,,wklad do dziedziny".
Szkoda, ze wyniki tych prac s4 publikowane w czasopismach o tak slabym zasiggu lub tylko

w materialach konferencyj nych.
Wydaje mi sig, 2e zaciekawienie w Srodowisku naukowym wzbudzi anahza wptrywu

publikacji konferencyjnych na oceng wsp6lpracy z innymi naukowcamtwbrarly (A17, temat
,,niefrzyczny", zwiqzany z sieciami, ale mocno dyskutowany).

Pozytywny jest udzial

projekt6w frzycznych
podstawowego

-

-

i

zaangahowanie habilitanta

aplikacyjnego, zwiqzanego

z

w

reahzacje jeszcze innych

rozpylaniem cieczy (2005) oraz

detekcja fal grawitacyjnych (A16, EPL2012).

Dr J. MiSkiewicz odbyl dlugoterminowy staz naukolvy w dobrym oSrodku w Lidge
(Belgia)

i

nawiqzane kontakty przyniosly owocnq wsp6lprac9 naukow4

z ,,hostem" dr

Marcelem Ausloosem (kilkanaScie wsp6lnych prac). Blisko 20 ruzy habilitant referowal swoje

wyniki na konferencjach migdzynarodowych (eden referat na zaproszenie),
aktyumoSci oceniam dobrze.

l1

t9

czg(c

Za swojq
Nagrodg Rektora

dziaLalno(td naukow4

III

dr J. MiSkiewicz

zdobyL

w 2013 roku wyr6znienie i

st. z Uniwersytetu Przyrodnrczego we Wroclawiu.

Udzial w projektach naukowych i dzialalno66 organizacvjna

Dr J. MiSkiewicz nie kierowaN Zadnym projektem finansowanym z grantu. Byl
wykonawc4 (uczestnikiem) w 5 projektach naukowych: w projekcie europejskim COST1O
(,,Physics of Risk"), projekcie regionalnym dot. rozwoju wojew6dztwa dolnoSl4skiego, 3
typowych projektach MNiSZWA{C dotyczqcych wplywu czynnik6w toksycznych na blony
biologiczne. Jest do raczej wysoka aktywnoS6 na tym polu, rokuj qca nadzieje na samodzielne
zdobywanie Srodk6w na badania naukowe.
Pan dr J. MiSkiewicz jest aktywnym czlonkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego,

udziela sig tez orgarizacyjnie w lokalnych komitetach PAN. Bardzo pozytywnie oceniam
Jego aktyvvnoSi jako recenzenta wielu publikacji naukowych w powaZnych czasopismach

-

jest to dla mnie dow6d na zdobycie pewnej pozycji migdzynarodowej i osi4gnigcie poziomu
eksperta w swoim obszarze kompetencji.

DzialalnoS6 dydaktyczna i popular.vzatorska

W dokumentacji nie znalazlem informacji by dr MiSkiewicz
pomocniczego

w

peNniN

funkcje opiekuna

przewodzie doktorskim. Ksztalcenie dyplomowe student6w jest

reprezentowane bardzo skromnie, (promotor 4 licencjat6w w zakresie ekonofizyki) co mnie

dziwi, zwuZywszy na stuL ptacy w dw6ch uniwersytetach. W dokumentacji nte znalazfem

informacji

o

wykladach czy (wiczeniach jakie prowadzil habilitant. ZdobyN On za to

wyr6znienie rektora za aktlnvnoSd w organizacji Festiwalu Nauki (+) w 2007. Wynika st4d,
Zeten aspekt dzialalnoSci kandydata do stopnia muszg oceni6 na ledwo dostatecznie.

Konkluzja
Powstaje nielatwe pytanie czy molnauzna6 omawiany dorobek za wystarczajqcy do nadania

stopnia dr. hab. nauk fizycznych. Gdybym mial oceniad

publikacje (wystarczaj4co liczne)

te stosunkowo

slabe cytowane

w niezbyt czolowych czasopismach

frzycznych

standardowqmiarqbiofizyki, frzyki matematycznej czy frzyki ciala stalego, odpowiedLmoja
bylaby negatywna,uznalbym,2etrzebapokazal wigcej solidnych wynik6w. Ale w dziedzinie

ekonofizyki zapewne ksztaltuj4 sig dopiero polskie standardy, osobi6cie wspieram badania
interdyscyplinarne

i

Lle by bylo negowa6 niew4tpliwy wysilek habilitanta, Jego pewnq

pomyslowoS6, doSwiadczenie zdobye we wsp6lpracy

t2

z uznanym ekspertem

Swiatowym.

Zatem zastosujg w tym przypadku miarg potggowa

i

skladam wniosek o dopuszczenie dr.

. O nadaniu stopnia
musi zadecydowai Rada Naukowa, po rozwahetiu specyfiki obszaru badawczego i wszelkich

ZatPrzeciw. Sam bardzo bym nie chcial by zle habilitacje wypieraly dobre.
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