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Nowy Working Paper o efektach podnoszenia wieku emerytalnego w projekcie Emeryt!
Poprzednie badanie wskazywało na pozytywne efekty dobrobytowe związane z podniesieniem
wieku emerytalnego w Polsce przy obecnym systemie emerytalnym zdefiniowanej składki.
Dodatkowo przeprowadzone symulacje wskazywały, że jeśli reforma z roku 1999 nie miałaby
miejsca, lub wprowadziłaby ona tylko pierwszy filar, to wnioski dotyczące pozytywnych efektów
podniesienia wieku emerytalnego pozostałyby niezmienione. Przypadek Polski jest jednak
szczególny – sytuacja demograficzna jest wyjątkowo trudna, a poza tym dla wieku krajów
punktem startowym nie byłby system zdefiniowanego świadczenia, a inny typ systemu
ubezpieczeń społecznych.
Marcin Bielecki, Karolina Goraus, Jan Hagemejer, Joanna Tyrowicz
The Sooner The Better – The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under
Various Pension Schemes
We evaluate the welfare and macroeconomic effects of increasing the retirement age in
the context of population aging. In an overlapping generations framework we simulate
the increase of the retirement age by seven years under different pension systems
(defined benefit, notionally defined contribution and fully funded). We show that
raising the retirement wage is universally welfare enhancing for all living and future
cohorts, regardless of the pension system. Quantitatively, this policy intervention is able
to counterweight the adverse macroeconomic consequences of aging. We test the
validity of our findings in a population with lower pace of aging due to higher fertility.
Finally, we show scope for further welfare gains if productivity is relatively high at old
ages.



Komentarz Michała Krawczyka i Fabrice’a Le Leca „Dictating the Risk: Comment” zostanie
opublikowany w najbliższym numerze American Economic Review, jednym z najbardziej
prestiżowych pism ekonomicznych. Komentarz podsumowuje wnioski płynące z badań
„Dictating the Risk” (Brock, Lamge, Ozbay, 2013) oraz „Give me a chance! An experiment in
social decision under risk” (Krawczyk, Le Lec). Można je podsumować następująco: przede
wszystkim, wiele wskazuje na fakt, że przynajmniej część z nas ma preferencje prospołeczne i
nawet w anonimowych, wyizolowanych sytuacjach eksperymentalnych wykazuje skłonności
altruistyczne. Po drugie, ci z nas, którzy są altruistyczni, biorą pod uwagę głównie równość
szans, ale przywiązują też wagę do równości wyników. Po trzecie, nasz altruizm potrafi być
znacznie osłabiony w warunkach ryzyka. Wreszcie, jawność naszych wyborów sprawia, że
trudniej jest nam zachowywać samolubnie. Ten ostatni wniosek jest szczególnie istotny w
sytuacjach wyboru publicznego.
Michał Krawczyk, Fabrice Le Lec
Dictating the Risk: Comment
Based on experimental Dictator Games with probabilistic prospects, Brock, Lange, and
Ozbay (2013) conclude that neither ex post nor ex ante comparisons can fully account
for observed behavior. We argue that their conclusion that ex ante comparisons cannot
explain the data is at best weakly supported by their results, and do so on three
grounds: the absence of significant differences between the most relevant treatments,
the implicit assumption of subjects' risk neutrality, and the asymmetry of treatments
regarding the disclosure of dictators' choice.
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Joanna i Karolina zaprezentowały wyniki dwóch badań z projektu EMERYT: “Welfare effects of
the pension reforms” (Joanna) oraz “The sooner the better – The welfare effects of the
retirement age increase under various pension schemes” (Karolina) podczas trzeciego
Intenational Symposium in Computational Economics and Finance w Paryżu.



Wojtek przedstawił wyniki badania “Why is online piracy ethically different from theft? A
vignette experiment” w ramach corocznej konferencji Royal Economic Society (RES).



Joanna zaprezentowała wyniki badań projektu EMERYT na 22nd Symposium of the Society for
Nonlinear Dynamics and Econometrics w Nowym Jorku.



Ania i Małgosia przedstawiły badanie „Daily Life Limitations and Reception of Care in the Last
Year of Life” w czasie konferencji Modelowanie Danych Panelowych: teoria i praktyka w
Warszawie.



Wojtek i Magda wzięli udział w warsztatach Experimental Economics w Norwich.



Karolina, Wojtek i Lucas uczestniczyli w 13th European School on New Institutional Economics
we Francji.

Inne


Przeprowadziliśmy się! GRAPE na początku kwietnia zmieniło swoją stałą siedzibę. Od teraz
można nas spotkać na pierwszym piętrze budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.



Na stronie grape.uw.edu.pl/bezrobocie, po raz kolejny można przeczytać komentarze na temat
aktualnej sytuacji na rynku pracy do komunikatów MPIPS oraz danych publikowanych przez
GUS.



Dodatkowo w kwietniu zamieściliśmy notatkę „Firmy (nie?) chcą zatrudniać…”, w której
analizowaliśmy jak zmienia się ilość oraz rodzaj wakatów zgłaszanych do urzędów pracy.
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