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GRAPE odwiedził Jan Svejnar z Columbia University. Mieliśmy przyjemność wysłuchać
prezentacji Does Wealth Inequality Matter for Growth? która odbyła się w NBP, a dodatkowo,
podczas kilku warsztatów, omawialiśmy z profesorem swoje artykuły i pomysły badawcze.
Kilka projektów badań złożonych przez członków GRAPE uzyskało aprobatę i finansowanie
Narodowego Centrum Nauki. Serdecznie gratulujemy!
o Zespół EMERYT-a będzie kontynuował prace w ramach grantu OPUS na projekt
„Wrażliwość systemów emerytalnych i ich reform”, oraz grantu SONATA „Fiskalne i
dobrobytowe efekty zmian dzietności i stanu zdrowia ludności w starzejącym się
społeczeństwie Polski - ujęcie na podstawie modeli OLG”.
o Michał Krawczyk otrzymał grant w konkursie OPUS na projekt „Czas podejmowania
decyzji w eksperymentach ekonomicznych nad zachowaniami w warunkach ryzyka i
zachowaniami kooperacyjnymi”,
o Jan Hagemejer będzie analizował „Wpływ nieefektywnej alokacji zasobów na wzrost w
warunkach znaczącego zaburzenia strukturalnego” również w ramach grantu konkursu
OPUS,
o Marcin Bielecki w konkursie PRELUDIUM otrzymał grant na projekt „Innowacje, cykle
koniunkturalne i wzrost gospodarczy - analiza dobrobytowa”.
o Członkowie zespołu GRAPE będą również zaangażowani w projekt profesora Ryszarda
Kokoszczyńskiego „Podatki jako czynnik kształtujący konkurencyjność firm - perspektywa
makro- i mikroekonomiczna”, który otrzymał finansowanie w konkursie OPUS.

Publikacje
•

Został przyjęty do publikacji drugi artykuł w projekcie iPiracy: “Piracy is not theft!” Is it just
students who think so? ukaże się w Journal of Behavioral and Experimental Economics. Pełną
treść artykułu można znaleźć tutaj.
Michał Krawczyk, Joanna Tyrowicz, Anna Kukla-Gryz, Wojciech Hardy
"Piracy is not theft!" Is it just students who think so?
A fair share of studies analyzing ``online piracy'' are based on easily accessible student
samples. However, it has been argued that the youth tend to have more lax social and
ethical norms concerning both property rights and online behavior. In this study we
present the results of a vignette experiment, i.e. a scenario survey where responders
are asked to provide an ethical judgment on different forms of unauthorized acquisition
of a full season of a popular TV series described in a number of hypothetical stories. The
survey is conducted both on a student sample and on a sample of individuals who
openly endorse protection of intellectual property rights for cultural goods. In this way
we can investigate the possibly limited external validity of studies relying solely on the
student samples. The vignette experiment concerned ethical evaluation of
unauthorized acquisition of cultural content in both virtual and real context and was
focused on six dimensions previously identified as relevant to the ethical judgment.
Surprisingly, we found that the rules for the ethical judgment do not differ between our
samples, suggesting that the social norms on “online piracy” follow similar patterns in
student and in other populations. Findings from studies relying on ethical or moral
judgments of students may thus be valid in a much broader population.

•

W najnowszym wydaniu kwartalnika „Ekonomia” ukazał się artykuł projektu DiscEF, którego
pełna treść dostępna jest tutaj.
Karolina Goraus, Joanna Tyrowicz
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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 analysed 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.
•

Wkrótce ukaże się również artykuł „Determinants of savings in Poland: Are they different than in
other OECD countries?”, który został przyjęty do druku w Eastern European Economics.
Wcześniejsza wersja artykułu jest dostępna jako WNE WP tutaj.
Aleksandra Kolasa, Barbara Liberda
Determinants of saving in Poland: Are they different than in other OECD countries?
One could expect that in the so-called talent occupations, while access to these
professions may differ between men and women, gender wage gap should be actually
smaller due to high relevance of human capital quality. Wage regressions typically
suggest an inverted U-shaped age-productivity pattern. However, such analyses confuse
age, cohort and year effects. Deaton (1997) decomposition allows to disentangle these
effects. We apply this method to inquire the age-productivity pattern for the so-called
“talent” occupations. Using data from a transition economy (Poland) we find that indeed
talent occupations have a steeper age-productivity pattern. However, gender
differences are larger for talent occupations than for general occupations.

•

Zapraszamy również do zapoznania się z opublikowanym niedawno artykułem analizującym
różnice w dochodach kobiet i mężczyzn w cyklu życia:
B. Liberda, M. Pęczkowski, 2014, Life cycle income of women and men in Poland, Quantitative
Methods In Economic Research, XV, 1, 76-91.

•

Członkowie zespołu GRAPE wzięli również udział w przygotowaniu niedawno opublikowanego
raportu Banku Światowego:
Poland Country Economic Memorandum: Poland Saving for Growth and Prosperous Aging,
B. Liberda (współautorka raportu) oraz B. Liberda, M. Smyk, W. Hardy, Background paper,
Saving patterns of the corporate sector; B. Liberda, A. Kolasa, Background paper, Macroeconomic
Savings in Poland.

Prezentacje i wystąpienia
•

•

Zespół projektu iPiracy zorganizował w listopadzie konferencję „Piractwo” na rynku książki – co
wiemy a czego nie?. Podczas konferencji poruszano między innymi kwestie wpływu „piractwa”
internetowego na sprzedaż książek, czy trudnych relacji e-booków i książek tradycyjnych. W
dyskusji brali udział przedstawiciele wydawców, e-księgarni, badaczy kultury i internetu, a także
firmy zajmujące się dystrybucją plików w internecie - można było posłuchać opinii m.in
Krzysztofa Gutowskiego z Plagiat.pl, czy Jarosława Lipszyca z Fundacji Nowoczesna Polska.
Zapraszamy do zapoznania się w pełnym programem konferencji tutaj.
Wojtek Hardy podczas pierwszego dnia Międzynarodowej Konferencji CopyCamp 2014:
Społeczne aspekty prawa autorskiego zaprezentował wyniki badania „Internet piracy and book
sales, a field experiment” o którym więcej można przeczytać tutaj.
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O badaniu dotyczącym piractwa na rynku książki napisał portal Zeeconomics, zapraszamy do
zapoznania się treścią tego artykułu tutaj.
Tradycyjnie przypominamy o systematycznie ukazujących się notatkach dotyczących zmian w
polskim bezrobociu i komentujących bieżące dane (komunikatów MPIPS oraz publikacji GUS).
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