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Publikacje


Drugi już artykuł projektu EMERYT został przyjęty do publikacji. "Unprivatizing the
Pension System: The Case of Poland" ukaże się w piśmie Applied Economics.
(Znacznie!) Wcześniejsza wersja tekstu dostępna jest w ramach WNE Working
Papers.
Jan Hagemejer, Krzysztof Makarski, Joanna Tyrowicz
Unprivatizing the Pension System: The Case of Poland
In many countries the fiscal tension associated with the global financial crisis brings
about the discussion about unprivatizing the social security system. This paper employs
an OLG model to assess ex ante the effects of such changes to the pension reform in
Poland from 1999 as implemented in 2011 and proposed in 2013. We simulate the
behavior of the economy without the implemented/proposed changes and compare it to
a status quo defined by the reform from 1999. We find that the changes implemented in
2011 and all of the proposed reform scenarios from 2013 are detrimental to welfare.
The effects on capital and output are small and depend on the selected fiscal closure.
Implied effective replacement rates are lower. These findings are robust to time
inconsistency. The shortsightedness of the governments imposes welfare costs.



W ramach WNE Working Papers ukazała się praca projektu Reallocation. Tekst "Can
We Really Explain Worker Flows in Transition Economies?" można przeczytać
tutaj.
Joanna Tyrowicz, Lucas van der Velde
Can We Really Explain Worker Flows in Transition Economies?
This paper employs a new rich source of data on worker reallocation in transition
economies and provides a decomposition of the aggregate changes into those
attributable to sectoral reallocation,those attributable to transition per se and those
attributable to demographics. Aghion and Blanchard(1994) provide a theoretical
framework that allows to conceptualize a reallocation from an(implicitly inefficient)

public sector to a (more efficient) private sector, which is extremely useful in the
analyses of economic transition. However, transition processes are not isolated from
global trends such as a shift from industry to services, which is more explicitly tackled in
the sectoral reallocation models of Caballero and Hammour (1996, 2001). Finally, there
are also demographic processes, which exhibit in labor market exits by people with
outdated or no longer necessary skills and in labor market entries by people with
possibly better matched competences. The aggregate changes in transition economies
are a combination of these three mechanisms. We thus test the validity of Aghion and
Blanchard (1994) as well as Caballero and Hammour (1996, 2001) in the context of 26
transition economies over the period 1989-2006. We find that demographics and
education can accommodate a fair share of shift from public to private and from
manufacturing to services - as opposed to the actual worker flows between jobs.
Whether or not this results in reduced employment at the end of the transition process
stems not from the wage setting mechanism (such as collective bargaining, indexation,
etc.) but rather seems to be related to the policies able to keep older cohorts in
employment.

Prezentacje i wystąpienia


GRAPE gremialnie wziął udział w XXIV konferencji Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego, w Pułtusku. Karolina zaprezentowała wyniki badania
dot. dostępu kobiet do rynku pracy w krajach transformacyjnych, Magda
opowiedziała o eksperymencie badającym wpływ płci badacza na jego ocenę w
świecie naukowym, zaś Wojtek pokazał wstępne wyniki badań nad dyskryminacją na
tle płciowym i rasowym w kontekście przemówień publicznych. Wszyscy doktoranci
otrzymali od uczestników konferencji cenne uwagi i wskazówki co do dalszych badań,
za co bardzo dziękują.



Michał zaprezentował w Lozannie badanie projektu iPiracy, na temat związku
piractwa i sprzedaży książek. O badaniu pisaliśmy gdy w zeszłym miesiącu ukazało
się w ramach WNE Working Papers.



Instytut Badań Strukturalnych zaprosił GRAPE do współpracy przy seminarium dot.
sytuacji osób starszych na rynku pracy. Przed gośćmi z różnych stron świata Joanna T.
przedstawiła wyniki, prowadzonego z dr Pawłem Strzeleckim badania o skutkach
wprowadzenia emerytur pomostowych (materiał z prezentacji tutaj).



W dniach 8-9 października odbyła się międzynarodowa konferencja "Dualny rynek
pracy, płaca minimalna i nierówności - konferencja międzynarodowa", organizowana
przez Instytut Badań Strukturalnych. Pierwszego dnia Joanna opowiedziała o
nietypowej powszechności kontraktów czasowych w Polsce i ich znaczeniu dla rynku
pracy (materiał dostępny tutaj).

Inne


Do GRAPE przyjechała Irene van Staveren z International Institute of Social Studies.
Podczas swojego kilkudniowego pobytu, w trakcie cyklu spotkań, Irene opowiedziała
zespołowi GRAPE o badaniach nad płcią w społeczeństwie i znaczeniu Gender
Economics.



Miesiąc czasu spędził też z GRAPE Felix Schmidt, z Johannes Gutenberg-Universität
w Mainz. Podczas swojego pobytu Felix opowiedział o badaniach eksperymentalnych
dotyczących preferencji władzy u kobiet i mężczyzn.



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

