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Prezentacje i wystąpienia
•

•

Krzysztof Makarski zaprezentował w NBP na seminarium w Instytucie Ekonomicznym modele
wypracowane w projekcie EMERYT oraz wnioski z tych modeli. Tym razem materiał z
prezentacji dostępny jest w języku angielskim. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją
tutaj.
Zespół iPiracy został poproszony o komentarz do raportu „Prawo autorskie w czasach zmiany”
przygotowany przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska. Prezentację przedstawiła Joanna
Tyrowicz. Z materiałem można zapoznać się tutaj.
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Gotowe są kolejne wyniki w projekcie EMERYT. Karolina Goraus, Krzysztof Makarski i Joanna
Tyrowicz sprawdzili jak kształtują się korzyści z podwyższenia wieku emerytalnego zależnie od
struktury systemu ubezpieczeń społecznych.
Zespół iPiracy skończył kierowane przez Annę Kuklę-Gryz, wykorzystujące tajemnicze
Bayesowskie Serum Prawdy, badanie piractwa wśród słuchaczy audiobooków. Wyniki wkrótce.
W grudniu zakończona została realizacja pierwszego eksperymentu w Projekcie GendEQU.
Eksperyment dotyczył oceniania jakości prac naukowych w przypadku kiedy znana jest płeć ich
autora. Wstępne wyniki są ciekawe.
Oprócz cyklicznych biuletynów dotyczących bezrobocia (grape.uw.edu.pl/bezrobocie), na
stronie GRAPE ukazują się również krótkie komentarze i analizy dotyczące ciekawych i
związanych z tematyką projektów wydarzeń. W grudniu przygotowane zostały następujące
notki:
o „Czy w Polsce kobiety naprawdę zarabiają tyle, ile mężczyźni?”: komentarz do danych KE
o luce płacowej między kobietami a mężczyznami w krajach UE, według których Polska
jest drugim krajem z najniższą luką! Kwestionujemy te wyniki zwracając uwagę na
różnice w charakterystykach kobiet i mężczyzn, omawiane już w poprzedniej notatce
"Czy kobiety wybierają mniej płatne kierunki kształcenia?".
o „Ministerstwo Finansów jak dobra wróżka?”: komentarz do prognoz Ministestwa
Finansów zainspirowany nowelizacją ustawy budżetowej zwiększającą deficyt
budżetowy o 16 mld zł, czyli prawie o połowę, by po półtora miesiąca okazało się, że
potrzeba jednak jedynie 8 mld.
Część zespołu GRAPE wzięła udział w corocznym spotkaniu American Economic Association. W
związku z tym na stronie już pojawiły się pierwsze notatki dotyczące poszczególnych sesji
konferencji ASSA: „Czy naukowcy powinni mieć dzieci?”, „Politycy … robią różnicę :)”, „Dlaczego
kryzys trwa tak długo?”, oraz „Dlaczego kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni? Ciąg dalszy
dyskusji”. Kolejne notatki z serii ASSA2014 będą ukazywały się w najbliższych tygodniach.
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