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Kasia Śledziewska rozpoczęła nowy projekt: „Znaczenie Wspólnej Polityki Handlowej dla
państw Grupy Wyszehradzkiej”. W jego przeprowadzeniu wspomoże ją Mahdi Ghodsi, którego
witamy w szeregach GRAPE!



Witamy także Juana Kanię Moralesa!



Swoimi pomysłami zespół GRAPE zasilać będzie także dr. Anna Bartczak.

Publikacje




Badacze z projektu PIRAT opisali swój eksperyment terenowy przeprowadzony w jednym z
największych polskich kin. W przeprowadzenie badania zaangażowany był zespół ponad 20
osób! Wyniki badania nie pozwoliły na przedstawienie eksperymentu w formie publikacji, ale
powstała historia Niewidzialnego Pirata.
Wyniki badania dotyczącego przyznawania się do piractwa w sieci zostały przyjęte do publikacji
w Applied Economics Letters. To pierwszy opublikowany artykuł projektu iPiracy.
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.

Prezentacje i wystąpienia


Ania i Małgosia przedstawiły badanie „Daily Life Limitations and Reception of Care in the Last
Year of Life” z projektu AGING, podczas 22nd Nordic Congress of Gerontology w Goeteborg.



Joanna i Agnieszka przedstawiły badanie “Efficiency of the Pension Reform: The Welfare Effects
of Various Fiscal Closures” z projektu EMERYT, podczas 18th International Conference on
Macroeconomic Analysis and International Finance na Krecie.



Magda zaprezentowała badanie „Trade and female entrepreneurship” podczas Warsaw
Economic Seminars z projektu InnoGEND.



Lucas przedstawił wyniki badania “Which gender wage gap estimates to trust? A comparative
analysis” z projektu DiscEF, podczas Annual Meeting of the Austrian Economic Association
(NoEG2014) w Wiedniu.



Magda wzięła udział w 7th Maastricht Behavioral and Experimental Economics Symposium,
gdzie zaprezentowała badanie “Author’s gender affects rating of academic articles” z projektu
GendEQU.
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Karolina i Wojtek zaprezentowali wyniki badań „The Goodwill Effect? Female access to the labor
market over transition: a multicountry analysis” (z projektu DiscEF) i „Why is online piracy
ethically different from theft? A vignette experiment” (z projektu iPiracy) podczas 17. Kongresu
Światowego IEA, który tym razem odbył się w Jordanii.



Magda uczestniczyła w DEFAP/LASER Summer School in Applied Microeconometrics w
Mediolanie, gdzie zaprezentowała wyniki badania “Age-productivity Patterns in Talent
Occupations for Men and Women: a decomposition” z projektu InnoGEND.

Inne


Zespół EMERYTa rozpoczął współpracę z prof. Hansem Fehrem z Wuerzburg Universitaet. Po
serii warsztatów określono kilka wspólnych projektów badawczych, których odzwierciedleniem
są kolejne wnioski grantowe złożone do NCN.



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.



Zaczynamy serię wpisów dotyczących kontrowersyjnego TTiP.



Z okazji Dnia Mamy Karolina przygotowała notkę o sytuacji mam w Polsce.
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