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Można już przeczytać wyniki kolejnego badania w projekcie DISCRIMINATION. Tym razem
Karolina i Joanna przeanalizowały zmian w czasie luki płacowej między kobietami i
mężczyznami w Polsce. Okazało się, że wbrew przypuszczeniom luka nie zmalała w porównaniu
do jej poziomu z roku 1995!
Karolina Goraus, Joanna Tyrowicz
Gender Wage Gap in Poland – Can It Be Explained by Differences in Observable
Characteristics?
The raw gender wage gap over the period 1995-2012 amounts to app. 9% of hourly
wage and is fairly stable. However, the raw gap does not account for differences in
endowments between genders. In fact, the adjusted wage gap amounts to as much as
20% on average over the analyzed period and shows some cyclical properties. The
estimates of adjusted gender wage gap do not seem to exhibit any long-term trends,
which suggest that in general neither demographic changes nor the progressing
transition underlie the phenomenon of unequal pay for the same work among men and
women.



Dostępny jest już również pierwszy artykuł w projekcie GendEQU. Michał i Magdalena, w
ramach przeprowadzanego eksperymentu, poprosili studentów, aby ocenili kilka artykułów
naukowych. Połowie zasugerowali, że artykuł został napisany przez kobietę, a połowie, że przez
mężczyznę (w rzeczywistości każdy tekst został napisany przez parę ekonomistów).
W przypadku każdego artykułu uczestnicy częściej oceniali tekst jako opublikowany, jeśli
myśleli, że jego autorem był mężczyzna.
Michał Krawczyk, Magdalena Smyk
Author gender affects the rating of academic articles: Evidence from an incentivized,
deception-free laboratory experiment.
In this study we sought to verify the hypothesis that a researcher’s gender affects
evaluation of his or her work, especially in fields in which women are a small minority. To
this end we asked a sample of economics majors to rate papers written by mixed-gender
couples, indicating that they were (co-) authored by a “female economist”, “male
economist”, “young female economist” or “young male economist”. While the age factor
played no role, female authors received lower ratings. This effect was independent of
the subject’s gender.



Wyniki badania dotyczącego przyznawania się do piractwa w sieci można przeczytać w
najnowszej publikacji projektu iPiracy. Ania, Michał, Konrad i Joanna skierowali się w nim do
osób, które kupują i słuchają audiobooków. Wyniki pokazały, że osoby, które miała dodatkową
motywację, aby udzielać odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym, przyznawały się
do "piractwa" 60% częściej, niż Ci, którzy byli wynagradzani w sposób czysto losowy.
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
non-incentivized ones.
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Jan i Joanna - w ramach współpracy z Hitotsubashi University w Tokio - poprowadzili serię
wykładów gościnnych na temat prywatyzacji i jej wpływu na sektor przedsiębiorstw w Polsce.
Już wkrótce nowy working paper na ten temat.



Michał wystąpił na 5th Workshop on the Economics of ICTs w Porto z prezentacją "Pirates in

the lab. Using incentivized choice experiments to explore preference for (un)authorized
content."


Na zaproszenie DG Employment oraz China Academy of Social Sciences Joanna wzięła udział w
konferencji “Labour Market Institutions and Economic Restructuring: Perspectives from China
and the EU” w Chengdo.



Politechnika Gdańska i Uniwersytet Wrocławski zaprosiły GRAPE do zaprezentowania wyników
badań na ich seminariach.



W ramach Warszawskich Seminariów Ekonomicznych wystąpiła Ania, prezentując badanie
“The impact of events from the past on the risk of death: a survival analysis.”



Wojtek wygłosił prezentację „Why is online piracy ethically different from theft? A vignette
experiment” (projekt iPiracy) również w ramach Warszawskich Seminariów Ekonomicznych na
WNE UW.



Na seminarium doktoranckim na WNE Karolina zaprezentowała wyniki badania „Old vs young.

Aging under different pension schemes”.


Marcin wygłosił na seminarium doktoranckim prezentację „Innovation, Business Cycles and
Growth. A unified framework for welfare analysis”.

Inne


Na stronie grape.uw.edu.pl/bezrobocie, kontynuujemy comiesięczną analizę danych płynących z
rynku pracy.



W serii ASSA2014 pojawiły się kolejne wpisy dotyczące koncepcji tzw. bezzatrudnieniowego
wzrostu, nierówności na rynku pracy oraz badań nad „gender differences” w podejściu do
ryzyka oraz w wykonywaniu zawodów wymagających wysokich kwalifikacji.
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