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Projekty i badania


Rekrutujemy! Dzięki otrzymaniu finansowania NCN dla kilku nowych projektów
naukowych otworzyło się w ramach GRAPE aż 8 stanowisk dla asystentów
badawczych. Dalszych informacji odnośnie procesu rekrutacji można zaczerpnąć
tutaj.



Karolina, Juan i Joanna - współpracując z Fundacją Naukową Instytut Badań
Strukturalnych - przygotowali dla Ministerstwa Gospodarki ocenę skutków zmian
w przepisach dotyczących uelastyczniania czasu pracy w Polsce. Projekt uwzględniał
zarówno analizę danych zastanych, jak i autorskie badanie ankietowe. Pełne wyniki
zostaną upublicznione wkrótce.

Publikacje


Już trzeci artykuł w projekcie EMERYT został przyjęty do publikacji. Tekst:
"Analyzing the efficiency of the pension reform: the role for the welfare effects
of fiscal closures" ukaże się w Macreoeconomic Dynamics. (Znacznie) wcześniejsza
wersja artykułu jest dostępna jako WNE Working Paper. Wkrótce udostępnimy link
do wersji opublikowanej w czasopiśmie.
Krzysztof Makarski, Jan Hagemejer, Joanna Tyrowicz
Analyzing the efficiency of the pension reform: the role for the welfare effects
of fiscal closures
In many countries the fiscal tension associated with the global financial crisis brings
about the discussion about unprivatizing 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


Prof. Barbara Liberda zabrała głos w debacie w Kancelarii Prezydenta dotyczącej
wspierania dobrowolnych oszczędności emerytalnych w Polsce. Badania m.in.
prof. Liberdy były podstawą raportu Banku Światowego dotyczącego stopy
oszczędności i wzrostu w Polsce. Omówienie debaty znajduje się tutaj, a z
graficzną syntezą wyników badań prof. Liberdy można zapoznać się pod tym
linkiem.



Magdalena Smyk bierze właśnie udział w 20th Visiting Graduate Student
Workshop in Experimental Economics zorganizowanym przez Chapman
University. Gratulujemy!



Jan i Joanna wspólnie z Janem Svejnarem (Columbia University) zaprezentowali
na konferencji Allied Social Science Associations w Bostonie wyniki badań nad
relatywną produktywnością prywatyzowanych polskich firm. Artykuł jest
dostępny jako WNE Working Paper.



Karolina Goraus zaprezentowała w ramach Warsaw Economic Seminars wyniki
badań nad dobrobytowymi i makroekonomicznymi efektami podnoszenia wieku
emerytalnego na podstawie artykułu napisanego wspólnie z Krzysztofem i
Joanną "Does social security reform reduce gains from increasing the
retirement age?". Artykuł jest dostępny jako WNE Working Paper. Slajdy z
prezentacji można obejrzeć pod tym linkiem.



W ramach cotygodniowych prezentacji na Seminarium Doktoranckim na
Wydziale

Nauk

Ekonomicznych

Karolina

zaprezentowała

wyniki

badań

porównawczych nad aktywnością zawodową i perspektywami zawodowymi
kobiet w 15 starych krajach Unii Europejskiej i nowych członkach UE z Europy
Środkowo-Wschodniej. Badanie zostało przeprowadzone wspólnie z Magdaleną
Smyk i Lucasem van der Velde. Slajdy z prezentacji można obejrzeć pod tym
linkiem.


Na kanale YouTube Fundacji Nowoczesna Polska ukazało się nagrania z
Międzynarodowej Konferencji CopyCamp 2014: Społeczne aspekty prawa
autorskiego, podczas której Wojtek Hardy zaprezentował wyniki badania

"Internet piracy and book sales, a field experiment".


Joanna wzięła udział w debacie z serii Crisis of Trust in Europe zorganizowanej
przez Kulturę Liberalną o tytule "Etat dla każdego? O roli państwa w
przyszłości".



We współpracy

z

Fundacją

Rozwoju

Społeczeństwa

Obywatelskiego

realizowaliśmy projekt Prove it PL! 2014. Stosując narzędzia ekonomiczne,
próbujemy badać (i uczyć, jak badać) oddziaływanie organizacji pozarządowych.
Nie, nie chodzi o kolejne ewaluacje poszczególnych projektów, bo podejście
Prove & Improve dotyczy całej organizacji.

Inne


Na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

przeczytać można wywiad

przeprowadzony z Wojtkiem przy okazji CopyCampu, a dotyczący prac projektu
iPiracy oraz internetowego "piractwa" jako takiego. Wojtek prosi o zwrócenie
uwagi na fakt, że tytuł wywiadu nie ma dużego związku z treścią wypowiedzi.


Przed nadmiernym uproszczeniom w służbie sztuce przestrzega Joanna w
recenzji

nagrodzonego

Europejską

Nagrodę

Filmową

filmu

"Władca

wszechświata" o globalnym kryzysie finansowym.


Tradycyjnie przypominamy o systematycznie ukazujących się notatkach
dotyczących zmian w polskim bezrobociu i komentujących bieżące dane
(komunikaty MPIPS oraz publikacje GUS).

