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Publikacje



Ukazała się pierwsza publikacja z projektu iPiracy - tekst "We all do it but are we willing to admit?
Incentivizing digital pirates' confessions" dostępny jest tutaj, a jego wcześniejsza wersja
dostępna jest jako WNE UW WP #127(2014)
Anna Kukla Gryz, Michał Krawczyk, Konrad Siwiński, Joanna Tyrowicz
We all do it, but are we willing to admit? Incentivizing digital pirates' confessions
In this study, we try to assess the prevalence of illicit downloading in the market of audio books and the
willingness to admit to such practices. We compare the Bayesian Truth Serum (Prelec, 2004) treatment
in which truthful responses and precise estimates are rewarded to the control treatment with a flat
participation fee. We find a sizable treatment effect – incentivized ‘pirates’ admit approximately 60%
more often than the nonincentivized ones.



Artykuł o tym, jakie skutki dla wniosków z modeli OLG niosą dość standardowe założenia został
przyjęty do publikacji w Economic Modelling. To pierwszy opublikowany artykuł projektu EMERYT.
Wersja zbliżona do przyjętej do publikacji ukazała się jako WNE UW WP #137(2014)
Marcin Bielecki, Karolina Goraus, Jan Hagemejer, Krzysztof Makraski, Joanna Tyrowicz
Small assumptions (can) have a large bearing: evaluating pension system reforms with OLG
models
The objective of this paper is to inquire the consequences of some simplifying assumptions typically
made in the overlapping generations (OLG) models of pension systems and pension system reforms. This
literature is largely driven by policy motivations. Consequently, the majority of the papers is extremely
detailed in the dimension under scrutiny. On the other hand, complexity of general equilibrium OLG
modeling necessitates some simplifications in the model. We run a series of experiments in which the
same reform in the same economy is modeled with six different sets of assumptions concerning the
shape of the utility function, time inconsistency, bequests? redistribution, labor supply decisions and
internalizing the linkage between social security contributions and benefits in these decisions as well as
public spending. We find that these assumptions significantly affect both the size and the sign of the
macroeconomic and welfare measures of policy effects with the order of magnitude comparable to the
reform itself.



Zespół iPiracy zakończył prace w eksperymencie "książkowym", który realizowaliśmy wspólnie z
Polską Izbą Książki oraz 13 partnerskimi wydawnictwami. Ukazał się juz WNE UW WP, który
podsumowuje wyniki tego eksperymentu
Wojciech Hardy, Michał Krawczyk, Joanna Tyrowicz
Internet piracy and book sales: a field experiment
We report the results of an experimental study analyzing the effects of Internet piracy on book sales.
We conducted a year-long controlled large-scale field experiment with pre-treatment pair matching.
Half of the book titles received experimental treatment, in which a specialized agency would
immediately remove any unauthorized copy appearing on the Internet. For the other half we merely
registered such occurrences, but no countermeasures were taken. For all the titles we obtained print
and e-book sales statistics from the publishers. We find that removal of unauthorized copies was an
effective method of curbing piracy, but this had no bearing on legal sales.



Skończyliśmy też naszą pierwszą meta-analizę. Zespół DiscEF opracował badanie weryfikujące, że w
krajach, gdzie język bardziej rozdziela/naznacza płcie, niewyjaśniona luka płacowa jest większa.
Ukazał się już WNE UW WP, a wkrótce następne meta-analizy.
Karolina Goraus, Joanna Siwińska, Joanna Tyrowicz, Lucas van der Velde
Language and (the Estimates of) the Gender Wage Gap
In this paper we link the estimates of the gender wage gap with the gender sensitivity of the language
spoken in a given country. We find that nations with more gender neutral languages tend to be
characterized by lower estimates of GWG. The results are robust to a number of sensitivity checks.



Choć (jeszcze) nie mamy projektu, ukazał się nasz pierwszy WNE UW WP dotyczący prywatyzacji w
Polsce.
Jan Hagemejer, Jan Svejnar, Joanna Tyrowicz
Measuring the Causal Effect of Privatization on Firm Performance
Despite an apparent consensus in the literature that privatization leads to increased productivity and
profitability of firms, the problem of endogeneity bias is profound and has been emphasized in a number
of meta-analyses. We propose a new method to address the endogeneity bias and apply it to a universe
of Polish medium and large firms over 1995-2009. Unlike some previous studies we find that
improvement in firm performance is a rare phenomenon, which suggests that the endogeneity bias
could have been indeed large.



Ukazały się też artykuł (współautorstwa) Michała w ramach projektów WOEE Buying spatiallycoordinated ecosystem services and biodiversity conservation on forest land: an experiment on
the role of auction format and communication wspólnie z Anną Bartczak, Nick'em Hanley'em
i Anne Stenger oraz wyniki w głównym obszarze zainteresowań Michała, czyli wybór w warunkach
niepewności: Probability weighting in different domains: the role of stakes, fungibility, and
affect. Polecamy lekturze!

Prezentacje i wystąpienia



Janek zawiózł wyniki projektu EMERYT aż do Indonezji, gdzie podczas prestiżowej dorocznej
konferencji EcoMod pokazał wyniki analiz dotyczących podnoszenia wieku emerytalnego. Więcej
można przeczytać tutaj.



Projekt EMERYT był także w Tuluzie, gdzie Karolina i Krzysztof prezentowali wyniki projektu EMERYT
na prestiżowej konferencji European Economic Association. Więcej można przeczytać tutaj.



Lucas zaprezentował pierwszy artykuł z projektu REALLOCATION na Biennial Conference of
European Association for Comparative Economic Studies. Więcej można przeczytać tutaj.



Na tej samej konferencji Magda zaprezentowała wyniki z projektu DiscEF. Working paper już
wkrótce.



Joanna T wzięła udział w pierwszej z serii konferencji podsumowujących kadencję komisarza Laszlo
Andora w DG Employment, więcej można przeczytać tutaj.



Wojtek zaprezentował dwa badania projektu PIRAT, na konferencji European Association of Law &
Economics, we Francji. Pierwsze z nich, o wpływie piractwa na sprzedaż książek, odbyło swój
konferencyjny debiut. Więcej można przeczytać tutaj.



W projekcie dla WB/IBS pracę w GRAPE rozpoczęła Oliwia Komuda, zaś do zespołu iPiracy dołączył
Kuba Czerpak.



Nasza strona staje się stopniowo coraz bardziej popularna. Wakacyjne posty o festiwalach
muzycznych, robieniu eksperymentów w naukach społecznych, kwestionariuszu MPiPS do
profilowania osób bezrobotnych czy zmianach w polskim systemie podatkowym miały (każdy z
nich) ok. 200 czytelników.



GRAPE odbyło już wiele podróży, prezentując badania na konferencjach i ucząc się na warsztatach
uczelni z całego świata - wrzucamy te wyjazdy na mapę. Karolina, Wojtek i Magda prezentować
będą wyniki badań także na konferencji WNE w Pułtusku, zapraszamy!



Na stronie GRAPE, systematycznie można śledzić zmiany w polskim bezrobociu i czytać komentarze
do bieżących danych (komunikatów MPIPS oraz publikacji GUS).
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