NEWSLETTER
LUTY 2014
Publikacje


Dostępny jest już kolejny artykuł w projekcie EMERYT. Karolina, Krzysztof i Joanna sprawdzili,
czy lepiej wydłużać wiek emerytalny w systemach repartycyjnych czy kapitałowych. Na gruncie
teoretycznym odpowiedź nie jest oczywista.
Karolina Goraus, Krzysztof Makarski, Joanna Tyrowicz
Does social security reform reduce gains from increasing the retirement age?
The objective of this paper is to analyze the welfare effects of raising the retirement
age. With aging populations, in many countries de iure retirement age has been raised.
With a standard assumption that individuals prefer leisure to work, such policy
necessitates some welfare deterioration. This could be outweighed by lower taxation
(defined benefit schemes becoming more balanced) or higher pension benefits (defined
contribution schemes yield higher effective replacement rate). Moreover, it is often
argued that actuarially fair pension systems provide sufficient incentives for individuals
to extend the number of working years, which undermines the need to change de iure
retirement age. In this paper we construct an OLG model in which we analyze welfare
effects of extending the retirement age under PAYG defined benefit, PAYG defined
contribution and partially funded defined contribution pension schemes. We find that
such policy is universally welfare improving. However, postponed retirement translates
to lower savings, which implies decrease in per capita capital and output.




Zespół EMERYT pracuje także nad rozszerzeniem tej analizy w kontekście dostosowań na rynku
pracy. Wyniki już wkrótce.
Zespół PIRAT przeprowadził kolejny eksperyment. Tym razem interesowało nas, czy właściwie
zachęceni ludzie przyznają się do pozyskiwania audiobooków z nieautoryzowanych źródeł.
Wychodzi na to, że najwierniejsi fani nie mają się do czego przyznawać. Wyniki wkrótce.

Prezentacje i wystąpienia


Zespół EMERYT (Karolina, Agnieszka i Joanna) zaprezentował wyniki badań na International
Pension Workshop organizowanym przez sieć instytucji badawczych Netspar w Amsterdamie.
Komentarz wygłosił Fabian Kindermann z Universitat Wurzburg (link).



Członkowie zespołu GRAPE (Jan i Joanna) wzięli udział w prezentacji najnowszego raportu
„Zatrudnienie w Polsce 2012” opracowywanego rokrocznie przez Instytut Badań
Strukturalnych. W tym roku wśród autorów po raz pierwszy reprezentacja UW była liczniejsza
niż SGH 



W ramach Warszawskich Seminariów Ekonomicznych Ania Nicińska (projekt AGING) wygłosi
prezentację „The impact of events from the past on the risk of death: a survival analysis” w
ramach najbliższych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.
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Zespoły projektów DISCRIMINATION, GendEQU oraz InnoGend biorą czynny udział w toczącej
się w mediach dyskusji na temat Gender:
o

Prof. Siemieńska (GendEQU) w studiu Gazety Wyborczej rozwiewała wątpliwości
dotyczące samego pojęcia „gender” oraz badań naukowych w tej dziedzinie – zachęcamy
do zapoznania się z filmem (link).

o

Magdalena (GendEQU, InnoGend) omówiła bariery w rozwoju kariery dla kobiet podczas
audycji w radiu TOK.fm (link).

.

Prof. Siemieńska (GendEQU) oraz Joanna (DISCRIMINATION) wraz z minister Agnieszką
Kozłowską-Rajewicz uczestniczyły w debacie dotyczącej różnic płacowych w TVN BiŚ.



Na stronie grape.uw.edu.pl/bezrobocie, poświęconej przede wszystkim miesięcznym
biuletynom analizy bezrobocia, w styczniu pojawiła się dodatkowo analiza podsumowująca rok
2013 (link).



Zapraszamy do zapoznania sie z analizami i komentarzami GRAPE dotyczącymi bieżących
wydarzeń, czy też świeżo opublikowanych badań naukowych i raportów. W ostatnich
tygodniach materiały dotyczyły tradycyjnie tematów ściśle związanych z prowadzonymi
badaniami. Ukazały się m.in. notatka o nierównościach płacowych w Polsce, empiryczna
polemika z tezą, że Polacy zarabiają za mało, parę słów o poprawności statystyk dotyczących
bezrobocia w Polsce, oraz bezrobociu wśród młodych, a także komentarz do raportu NIK na
temat nierówności płacowych w sektorze publicznym.



Kontynuujemy nową tradycję pisania o najciekawszych sesjach na konferencjach
międzynarodowych. Wciąż z serii ASSA2014 pojawiły się wpisy m.in. o gender mainstreaming w
chilijskiej reformie emerytalnej, nierównościach, innowacyjności firm i jeszcze kilka innych.
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