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Projekty i badania




Projekty Lucasa i Magdy otrzymały aprobatę oraz finansowanie Narodowego Centrum
Nauki w ramach programu PRELUDIUM 9.
Lucas zrealizuje projekt "Rosnące nierówności: różnice płacowe wewnątrz grup
zawodowych", w którym przeanalizuje skutki wpływu zmian w zakresie zadań w ramach
różnych grup zawodowych na poziom płac. W szczególności, postara się zweryfikować,
czy zawody, w których wzrosła liczba wymagań doświadczyły większych podwyżek oraz
czy to w tych grupach zawodowych nierówności płacowe są największe. Analizę
przeprowadzi na danych z m. in. Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski i Rosji.
Magda w projekcie "Samoselekcja w wyborze przyszłego zawodu: rola rodziców"
sprawdzi, czy postawy i poglądy rodziców dotyczące ról społecznych kobiet i mężczyzn
warunkują zawodowe wybory ich dzieci. W swoim projekcie planuje wykorzystać zarówno
istniejące już dane dotyczące amerykańskich rodzin, jak również pozyskać nowe za
pomocą metod eksperymentalnych. Druga część projektu pozwoli jej przetestować
stawiane hipotezy w polskich warunkach.
O wynikach naszych badań pisze coraz więcej mediów, także poza Polską. Badanie
poświęcone wpływowi języka na równość płacową płci, opublilkowane w Economics
Letters, zwróciło uwagę już kilku blogerów i mediów.

Publikacje


W Gospodarce Narodowej ukazał się artykuł, w którym przeanalizowaliśmy wpływ
rosnącej elastyczności instytucji polskiego rynku pracy na wrażliwość zatrudnienia na
zmiany PKB. Badanie nie wskazało jednoznacznego związku. Wyraźnie rysuje się za to
cykliczność oraz rozdźwięk w reakcjach długookresowych między głównymi sektorami
gospodarki.

Stanisław Cichocki, Michał Gradzewicz, Joanna Tyrowicz
Wrażliwość zatrudnienia na zmiany PKB w Polsce a elastyczność instytucji rynku
pracy
Celem artykułu jest zweryfikowanie czy stopniowe upowszechnianie elastycznych form
zatrudnienia w Polsce znajduje odzwierciedlenie w zmianach reakcji zatrudnienia na PKB.
Jako metodę badawczą zastosowano analizę wrażliwości zatrudnienia na dynamikę PKB w
okresie 1995q1–2012q4, polegającą na estymacji funkcji reakcji na impuls (IRF), opierającej
się na wielu modelach wektorowej autoregresji (VAR) dla PKB i miar zatrudnienia. Uzyskane
wyniki badania wskazują, że na poziomie zagregowanym oraz w rozbiciu na sektory
zachodzą pewne zmiany we wrażliwości zatrudnienia na popyt zagregowany, lecz dane nie
potwierdzają zależności pomiędzy uelastycznieniem a tymi zmianami. Silnie widoczna jest
natomiast cykliczność zmian we wrażliwości oraz rozbieżność długookresowych trendów
pomiędzy głównymi sektorami gospodarki. Na podstawie badania można postawić wniosek,
iż trudno jest jednoznacznie wskazać, czy zmiany w zależności zatrudnienia od produkcji w
poszczególnych sektorach powiązane są bezpośrednio z rosnącą rolą elastycznych form
zatrudnienia.
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Pod koniec października Sergii wziął udział w 56th Annual Italian Economic Conference.
W Neapolu zaprezentował wyniki badań prowadzonych w ramach jego doktoratu
dotyczących rekompensaty za dojeżdżanie do pracy w Szwecji.
Paweł przedstawił nowe trendy w modelowaniu dzietności, istotnego komponentu
projektu Ageing na seminarium GRAPE.
W ramach seminariów wewnętrznych GRAPE Michał zaprezentował dziwną nieciągłość
wyników matur w Polsce w otoczeniu progu zdawalności i jej związek z płcią
maturzysty.
W dniach 12-13 listopada w Zielonej Górze odbyła się konferencja Społeczne Granice
Pracy: Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach,
organizowana przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne i Uniwersytet Zielonogórski. Nie
zabrakło na niej głosu GRAPE. Staszek, jako jeden z głównych prelegentów, podsumował
badania i fakty dotyczące pracy nieformalnej w Polsce.
Podczas konferencji IBS New developments in labour markets Joanna przedstawiła
wyniki projektu Reallocation, tj. analize mechanizmów zmiany struktury zatrudnienia w
toku przekształcania gospodarek centralnie planowanych w rynkowe.
16 listopada Michał brał udział w Theory - Experimental Seminar organizowanym przez
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu w Alicante. Zaprezentował wstępne
wyniki postrzegania przez kompetencji kobiet i mężczyzn.
Na Ogólnopolskiej Konferencji Emerytalnej nie mogło zabraknąć członków drużyny
naszego Emeryta. Joanna i Magda opowiedziały o problemach ze stabilnością
polityczną reform systemów emerytalnych.
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Baza danych o polskich firmach z okresu transformacji jest niemalże ukończona. WIKI
zawiera obecnie informacje ze wszystkich polskich województw. O ostatnie rekordy
walczymy do grudnia, kiedy to będzie można przystąpić do analizy tak skrupulatnie
kolekcjonowanych od 8 miesięcy danych.
Na stronie GRAPE, systematycznie można śledzić zmiany w polskim bezrobociu i czytać
komentarze do bieżących danych (komunikatów MPIPS oraz publikacji GUS).
Jak rozwój technologii i robotyzacja wpływają na zatrudnienie i produktywność? Lucas
przygotował ciekawą recenzję artykułu Robots at Work. Materiał dostępny na naszej
stronie.
Kłopotliwi samozatrudnieni utrudniają pracę fiskusowi? W Grecji niestety tak.
Komentarz Gilberta do publikacji Tax Evasion across Industries: Soft Credit Evidence
from Greece dostępny jest już na naszej stronie.

