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Matematyka a gospodarka

Streszczenie Działalność naukową można opisać podając różny zestaw cech. Do
tak scharakteryzowanych aktywności można zastosować jedną z metod statystycz-
nych pozwalających na agregację czy klasyfikacją. Znawcy tematu wiedzą, że agre-
gację można prowadzić w różny sposób i na różnym poziomie wytworzonych klas
zakończyć. W notatce tej spróbuję wymienić powody, które mogą stanowić pod-
stawę do wydzielenia odrębnej grupy badań naukowych w dyscyplinę matematyka
stosowana czy zastosowania matematyki odwołując się do już istniejących podzia-
łów. To odwołanie zakłada, iż klasyfikacje działalności gospodarczej czy naukowej
są konsekwencją racjonalnej procedury niekoniecznie wynikającej ze ścisłych metod
statystycznych. Będzie to zatem raczej analiza jakościowa niż ilościowa oparta na
intuicji wynikającej z wielu lat obserwacji instytucji edukacyjnych, prowadzących
badania eksperymentalne i prace teoretyczne. W konkluzji pojawi się zachęta do
zdefiniowania cech pozwalających na lepsze odróżnienie matematyki czystej od sto-
sowanej.

2010 Klasyfikacja tematyczna AMS (2010): 00; 6x; 7x; 8x; 90; 91; 92; 93; 94.

Słowa kluczowe: zastosowania matematyki, matematyka stosowana, statystyka ma-
tematyczna.

1. Wprowadzenie. W notatce tej spróbuję wymienić powody, które
mogą stanowić podstawę do wydzielenia odrębnej grupy badań naukowych w
dyscyplinę matematyka stosowana czy zastosowania matematyki (wg klasyfi-
kacji obszarów, dziedzin i dyscyplin nauki w Rozporządzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego [1] na razie takiej dyscypliny nie ma).

2. Miejsce działalności naukowej w gospodarce i różne rodzaje
jej klasyfikacji. Powody zarządzania gospodarką (bo cóż innego mogło być
przyczyną zainteresowania obszarami działalności naukowej przez OECD1)
zdefiniowały obszary działalności naukowej we Frascati Manual [2] roz. 4.4
(obowiązuje poprawiona wersja FOS2). Frascati Manual zaleca, aby główne
dziedziny nauki i technologii przyjęte w FOS zostały uznane jako narzędzia
zarządzania nauką. Klasyfikacja ta powinna być stosowana w odniesieniu
do wydatków na badania, w szkolnictwie wyższym, w danych osobowych.
Obecne implementacje w różnych krajach są zróżnicowane i odbiegają od
tych zalecanych.

1Organisation for Economic Co-operation and Development
2Revised Field of Science and Technology (FOS) Classification in the Frascati Manual

http://www.oecd.org/sti/inno/38235147.pdf
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NCBiR3 na swojej stronie umieściło Klasyfikację Działalności Gospodar-
czej we Wspólnocie Europejskiej (NACE4)5. Jest to inna klasyfikacja niż
przyjęta przez OECD.

Wg klasyfikacji NACE Rev. 2 pod kodem: 72.19 mamy:

• Opis: Badania naukowe i prace rozwojowe pozostałe w dziedzinie nauk
przyrodniczych i technicznych

• Kategoria obejmuje: prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, innych niż biotech-
nologia, w zakresie:
– nauk przyrodniczych ,
– nauk technicznych,
– nauk medycznych,
– nauk rolniczych,
– międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk przyrodniczych i tech-
nicznych.

Klasyfikacja ta odpowiada klasyfikacji ISIC6 Rev. 4 pozycji 210 na str. 227
w [3] zawierającej:
– badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i
technicznych, innych niż badania podstawowe i eksperymantalne w biotech-
nologii:

• badania naukowe i wdrożenia w dziedzinie nauk przyrodniczych

• badania naukowe i wdrożenia w dziedzinie inżynierii i technologii

• badania naukowe i wdrożenia w dziedzinie nauk medycznych

• badania naukowe i wdrożenia w dziedzinie nauk rolniczych

• interdyscyplinarne badania naukowe i wdrożenia, głównie w dziedzinie
nauk przyrodniczych i technicznych

W klasyfikacji OECD mamy zaś w pierwszym punkcie

1. Nauki przyrodnicze

1.1 Matematyka
– matematyka czysta, matematyka stosowana; statystyka i rachunek
prawdopodobieństwa

3Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
4Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes
5W zakładce Programy Krajowe/Projekty Badawczo-Rozwojowe/Materiały do pobra-

nia/Klasyfikacja
6International Standard Industrial Classification for All Economic Activities

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/pl/defaultopisy/236/1/1/oecd_pl.pdf
http://www.ncbir.pl
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/projekty-badawcze-rozwojowe/materialy-do-pobrania/klasyfikacja/
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/projekty-badawcze-rozwojowe/materialy-do-pobrania/klasyfikacja/
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3. Obszary, dziedziny i dyscypliny nauki w Polsce. W zapisach
ustawowych (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [1]) są
inne podziały. Według tej klasyfikacji przykładowo informatyka jest częścią
matematyki, ale też ujęta w naukach technicznych. Matematyka stosowana
jawnie nie występuje, ale w naukach technicznych mamy mnogość zastosowań
matematyki, również w ekonomii, biologii, medycynie, itd . . ..

Obszary działalności wymagające udziału matematyki rozrastają się. Wy-
daje się więc, że tworzenie sztywnych podziałów jest niecelowe. Może jednak
mieć znaczenie dla klasyfikacji i oceny dorobku naukowego. Realne stworzenie
możliwości opiniowania jednego dorobku przez specjalistów różnych dziedzin
powinno dać odpowiedź, czy dorobek wnosi coś nowego do nauki. Ukończenie
studiów matematycznych z programem jednolitych studiów magisterskich z
matematyki powinno otwierać możliwość uznania, że dorobek w zakresie za-
stosowań matematyki po studiach potwierdził jego, (kandydata do stopnia
doktora) warsztat matematyczny – jeśli, na przykład, bez metod matema-
tycznych dorobku doktoranta nie można uzyskać i nie uzyskano wcześniej.
O tym chyba może zdecydować interdyscyplinarny skład recenzentów. Egza-
min z dyscypliny podstawowej (matematyki), inaczej skonstruowany, byłby
gwarancją posiadania wystarczającego warsztatu przez kandydata do stopnia
doktora.

Ocena dorobku zaczyna się od tego w jakich czasopismach publikowane są
rezultaty – i tutaj jest pierwsza płynna granica. Ekspert wie, ale zdefiniować
to jest bardzo trudno. Jeśli matematyk publikuje w czasopiśmie związanym
z telekomunikacją w redakcji którego brak matematyka7, to dla jednego re-
cenzenta dorobku matematycznego to jest problem, a dla innego nie. Czy
jest możliwe jednoznaczne zaklasyfikowanie takiego artykułu bez wnikliwej
analizy tekstu? Wątpię.

Ostatnio jest dorobek przeliczany na punkty wynikające z wpływu arty-
kułu na rozwój nauki przez analizę cytowań, które już w ogóle nie zawierają
merytorycznych informacji.

Liczba cytowań - dużo wcale nie znaczy dobrze. W dziedzinie w której
badania na świecie prowadzi 20−−40 osób liczba cytowań w naturalny sposób
jest mniej niż w takiej, gdzie pracują i publikują tysiące. Prace zamykające
badania, podające rozwiązanie trudnego problemu zwykle później nie mają
dużej liczby cytowań.

Dlatego uważam, że utworzenie w obszarze nauk ścisłych, dziedzina nauki
matematyczne, dyscypliny matematyka stosowana czy zastosowania mate-
matyki jest zdecydowanie przedwczesne w warunkach polskich. Znacznie ła-
twiejsze (i pożyteczne dla dalszego rozwoju zastosowań matematyki) wydaje
się stworzenie procedury ewaluacji dorobku matematycznego zwią-
zanego z badaniami w innych dziedzinach8 .

7Jak to stwierdzić dla redakcji międzynarodowej?
8Prace w kierunku takiego sprecyzowania dla statystyki matematycznej podjęła Komi-
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Innymi słowy, jeśli wynikiem badań(przykładowo) jest procedura modelo-
wania i kalibracji na podstawie danych pochodzących ze zjawiska fizycznego,
społecznego, medycznego, itp, to można próbować wyodrębnić stosowane me-
tody (np. służące do zbadania różnych aspektów modelowanego zjawiska na
bazie utworzonego modelu), poziom abstrakcji (uniwersalność badań), ele-
menty nowości w zakresie matematycznego ujęcia problemu. Do tej pory (w
ogromny uproszczeniu) tak rozumiałem ocenę uzyskanych rezultatów, które
określam jako matematyka stosowana. Z drugiej strony, w wielu przypadkach,
istnieje problem adekwatności modelu, znaczenia wniosków - co w zasadzie
powinien oceniać specjalista z dziedziny, którą model matematyczny wspo-
maga. Idąc takim lub zbliżonym tokiem rozumowania można określić miejsca
w procedurze oceny, w których powinien matematyk zasięgnąć opinii specja-
listy z innej dziedziny.

Jeśli przedmiotem badań jest kontynuacja rozważań nad modelem stwo-
rzonym wcześniej, to najczęściej konsultacja specjalisty z innej dziedziny nie
jest potrzebna. I tak się dzisiaj dzieje, że szanse na ocenę matematyków mają
badania nad uznanymi modelami matematycznymi. W takich badaniach me-
tody matematyczne są zwykle dostatecznie zaawansowane. Na tyle, że więk-
szość matematyków nie ma wątpliwości, że jest to matematyka. Wydaje się,
że widać to na przykładzie rozwoju metod statystycznych. Również w teorii
gier.

4. Notabene American Mathematical Society stworzyło klasyfikację te-
matyczną w matematyce mającą trzy poziomy. Zwyczajowo grupuje się 64
działy w grupy o wspólnej nazwie. Te grupy nie są częścią systemu MSC9.
Grupy te to: prace z podstaw matematyki i logiki, badanie struktur abs-
trakcyjnych w matematyce, prace dotyczące zmian i ilości (analiza), badanie
przestrzeni (geometria i topologia), prace z zastosowania abstrakcji mate-
matycznych - kody z dyscypliny (w sensie klasyfikacji AMS) tego ostatniego
działu podaję w Subject Classification. Uproszczone traktowanie definicji dys-
cypliny matematyka stosowana jako działu pokrytego przez kody Applied
Mathematics prawdopodobnie nie przyniesie sprecyzowania nowej dyscypliny
matematyka stosowana w Polsce. A może jednak to jest rozwiązanie?
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Mathematics and Economy

Abstract Scientific activity can be described by specifying a different set of features.
For so characterized the activity we can use one of the statistical methods that al-
low for aggregation and classification. Experts in the subject know that aggregation
can be performed in different ways and at different levels of generated classes fin-
ish. In this note I’ll try to mention the reasons which may give rise to separate
distinct group of research in the discipline of applied mathematics or applications
of mathematics referring to already existing divisions. This reference assumes that
the classifications of economic activities, are the consequence of a rational scientific
procedures do not necessarily resulting from the strict statistical methods. This will
therefore qualitative analysis rather than quantitative supported on intuition derived
from the many years of follow-educational institutions, engaged in experimental and
theoretical work. In conclusion, the incentive will be to define the characteristics for
better distinguish pure mathematics from applied.
2010 Mathematics Subject Classification: 00; 6x; 7x; 8x; 90; 91; 92; 93; 94.
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