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Magda Smyk, Wojtek Hardy i Lucas van der Velde właśnie zaczęli nowy etap – rozpoczęli studia
doktoranckie na WNE UW. Gratulujemy!
Po rozstaniu z iPiracy Piotr Ćwiakowski podjął pracę w Ministerstwie Finansów. Powodzenia!
Agnieszka Borowska zaczęła studia doktoranckie w Tinbergen Institute (Holandia). Pozostaje z
projektem EMERYT elektronicznie, a do zespołu dołączył Marcin Bielecki.

Publikacje


Dostępny jest już pierwszy artykuł w projekcie EMERYT. To owoc prac ostatniego półtora roku,
wytężonych wysiłków Agnieszki Borowskiej i Karoliny Goraus i autorów pod przywództwem
Krzysztofa Makarskiego.
Jan Hagemejer, Krzysztof Makarski, Joanna Tyrowicz
Efficiency of the pension reform: the welfare effects of various fiscal closures
Pension system reforms involve fiscal consequences. In practice, a variety of fiscal
closures may be implemented, while not all of them involve the same extent of
distortions. This paper develops an overlapping generations model to analyze the case
of a shift from pay-as-you-go defined benefit system to a partly funded defined
contribution system. We calibrate the system to mimic the economy of Poland, which
actually implemented such reform in 1999. We analyze the efficiency of the reform with
two main closure types: public debt and taxes. Regardless of the fiscal closure scenario
this particular reform seems to be efficient in terms of welfare and enhances economic
performance. Comparing the welfare of various closures we find that while labor
taxation yields relatively higher welfare gain, public debt closure to be implemented.



Można już przeczytać pierwszy artykuł od iPiracy. Jest to model teoretyczny zachowania
„piratów” Martyny Kobus i Michała Krawczyka
Martyna Kobus i Michał Krawczyk
Piracy as an ethical decision
We consider a monopolist producer of information goods that may be subject to
unauthorized copying. The key feature of our model is that we allow consumers to have
ethical concerns based on equity theory that may reduce their utility of such a copy. We
derive the formulas describing demand for the product. We find that piracy reduces
prices and producers’ profit, an effect that can be limited by such measures as copyright
enforcement (proxied by expected value of punishment for piracy) and anti-piracy
campaigns. Welfare effects are also analyzed and generally turn out to be ambiguous.



Dostępny jest także artykuł eksperymentalny w projekcie iPiracy. Było to badanie w
laboratorium komputerowym Piotra Ćwiakowskiego, Marka Giergicznego i Michała Krawczyka.
Piotr Ćwiakowski, Marek Giergiczny i Michał Krawczyk
Pirates in the lab. Using incentivized choice experiments to explore preference for
(un)authorized content.
We consider a monopolist producer of information goods that may be subject to
unauthorized copying. The key feature of our model is that we allow consumers to have
ethical concerns based on equity theory that may reduce their utility of such a copy. We
derive the formulas describing demand for the product. We find that piracy reduces
prices and producers’ profit, an effect that can be limited by such measures as copyright
enforcement (proxied by expected value of punishment for piracy) and anti-piracy
campaigns. Welfare effects are also analyzed and generally turn out to be ambiguous.
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Wojciech Hardy, Michał Krawczyk i Joanna Tyrowicz pokazali również wyniki pierwszego
eksperymentalnego badania terenowego w projekcie iPiracy. Próbowaliśmy sprawdzić
dlaczego, gdy ktoś ukradnie CD koledze, to jest schwartzcharakterem, a gdy ściągnie piosenkę z
sieci – bohaterem imprezy? Które aspekty naszych działań powodują różnicę w ocenie moralnej
tych działań?
Wojciech Hardy, Michał Krawczyk, Joanna Tyrowicz
Why is online piracy ethically different from theft? A vignette experiment.
This study employs a vignette experiment to inquire, which features of online ‚piracy’
make it ethically discernible from a traditional theft. This question is pertinent since the
social norm concerning traditional theft is starkly different from the evidence on ethical
evaluation of online ‚piracy’. We specifically distinguish between contextual features of
theft, such as for example the physical loss of an item, breach of protection, availability
of alternatives, emotional proximity to the victim of theft, etc. We find that some of
these dimensions have more weight in ethical judgment, but there are no clear
differences between online and traditional theft which could explain discrepancy in the
frequency of commitment.



Drugie badanie w projekcie EMERYT wkłada trochę kij w mrowisko, próbując przeanalizować w
modelu OLG optymalność proponowanych zmian w systemie emerytalnym. Jakie wnioski?
Wszystkie cztery zmiany w systemie emerytalnym (tj. ta z 2011 i proponowane warianty
reformy w 2013 r. ) są niekorzystne z perspektywy dobrobytowej. Ich wpływ na sektor finansów
publicznych i wysokość przyszłych emerytur jest jednak różny.
Jan Hagemejer, Krzysztof Makarski, Joanna Tyrowicz
Un-privatizing the Pension System: The Case of Poland
In many countries the fiscal tension associated with the global financial crisis brings
about the discussion about un-privatizing 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.

Prezentacje i wystąpienia







Jan Hagemejer zaprezentował podczas konferencji WNE w Kazimierzu efekty projektu
EMERYT.
Podczas poster session w czasie tegorocznej konferencji European Association for Law &
Economics Piotr Ćwiakowski pokazał wyniki jednego z eksperymentów projektu iPiracy.
Michał Krawczyk wziął udział w drugiej edycji konferencji CopyCamp. Podczas wydarzenia
organizowanego m.in. przez Fundację Nowoczesna Polska po raz kolejny zebrali się już
specjaliści o prawa autorskiego. Całość nagrań dostępna jest na stronie CopyCamp oraz na
kanale YouTube.
Krzysztow Makarski zaprezentował na seminarium Katedr Ekonomii SGH efekty projektu
EMERYT.
Lucas van der Velde zaprezentował na seminarium doktoranckim na WNE wyniki badania z
Karoliną Goraus i Joanną Tyrowicz. Wkrótce working paper.
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Mamy nową stronę internetową: grape.uw.edu.pl. Zapraszamy!
GRAPE opracowało krótki cykliczny biuletyn dotyczący bezrobocia w Polsce. Nie później niż
godzinę po opublikowaniu danych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej udostępniamy
oczyszczone z efektów sezonowych trzy podstawowe wskaźniki: liczbę zarejestrowanych osób
bezrobotnych, liczbę wakatów oraz stopę bezrobocia. Osoby zainteresowane otrzymywaniem
biuletynu prosimy o kontakt na grape@uw.edu.pl lub o zaprenumerowanie go na stronie
grape.uw.edu.pl/bezrobocie.
GARPE podjęło także próbę cyklicznego informowania o strukturze bezrobocia w Polce i
skuteczności polityk rynku pracy. Nasza analiza dostępna jest pod koniec miesiąca, po publikacji
Biuletynu Statystycznego przez GUS. Osoby zainteresowane otrzymywaniem biuletynu prosimy
o kontakt na grape@uw.edu.pl
lub o zaprenumerowanie go na stronie
grape.uw.edu.pll/bezrobocie.
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