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Projekty i badania




Nowy rok akademicki to początek kolejnego stopnia edukacji dla dwóch członków
zespołu GRAPE - Gilbert rozpoczął studia doktoranckie na WNE UW, Magda Malec w
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Gratulujemy i czekamy na pierwsze owoce ich
pracy.
Efekty pracy stażystów w trakcie letnich praktyk były tak pozytywne, że z niektórymi z
nich postanowiliśmy kontynuować współpracę. Już od października Jakub wspiera
GRAPE w analizie mikrodanych.

Publikacje


Można przeczytać już nasz artykuł, który został opublikowany na łamach Economic
Letters. Jego wcześniejsza wersja ukazała się jako WNE Working Papers. Z dumą
zawiadamiamy, że nasze wyniki dotyczące związku między identyfikacją płci w języku
a dostępnymi w literaturze oszacowaniami luki płacowej zdążyły już zostać
zauważone za oceanem - Pacific Standard opublikował na ich podstawie ciekawy
artykuł.
Lucas van der Velde, Joanna Tyrowicz, Joanna Siwińska
Language and (the Estimates of) the Gender Wage Gap
In this paper we link the estimates of the gender wage gap with the gender
specificity of the language spoken in a given country. We find that nations with more
gender neutral languages tend to be characterized by lower estimates of GWG. The
results are robust to a number of sensivity checks.



Na łamach Ekonomisty ukazał się artykuł prof. Liberdy dotyczący zmian w strukturze
oszczędności w latach 1996-2012 w Polsce - zarówno oszczędności sektora
przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych. W publikacji znajdziemy także
odpowiedź na pytanie, skąd wynikają rozbieżności między stopą prywatnych
oszczędności deklarowaną w badaniach ankietowych a tą, która wynika z
rachunków narodowych.
Barbara Liberda
Macroeconomic Savings in Poland
In this paper we examine trends and structural changes of macroeconomic savings in
Poland: the rising share of nonfinancial corporate sector savings in domestic savings
and the declining trend of macro households savings. We analyze the determinants
of nonfinancial corporate sector savings and households savings. A puzzle of
diverging trends of macro and micro household saving rated have been explored. We
investigate investment needs for domestic and foreign savings and conclude that the
net international investment position of Poland requires raising permanently the
domestic saving rate.

Prezentacje i wystąpienia
 Na początku października Joanna wzięła udział w Pension Day organizowanym przez
Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (Netspar). W Utrechcie
zaprezentowaliśmy wyniki z projektu EMERYT - o redystrybucyjnej roli emerytury

minimalnej i o problemach ze stabilnością polityczną reform systemów
zabezpieczenia społecznego. Materiały z prezentacji dostępne tutaj oraz tutaj.
 Wyniki EMERYTA trafiły także na Warsaw Economic Seminar, na którym Marcin
pokazywał, jaki wpływ na wyrównywanie nierówności ma emerytura minimalna.

Inne
 W ramach projektu PRIV stale powiększa się baza danych dotycząca polskich
przedsiębiorstw z okresu transformacji. Nasza WIKI zawiera już informacje o losie
prawie 600 zakładów państwowych z większości polskich województw. Z tygodnia na
tydzień szanse na rozpoczęcie analiz zdobytych z takim trudem danych stają się coraz
większe.
 Na stronie GRAPE, systematycznie można śledzić zmiany w polskim bezrobociu i
czytać komentarze do bieżących danych (komunikatów MPIPS oraz publikacji GUS).

