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Konferencja „Gender Gaps”


Wraz z Instytutem Badań Strukturalnych organizujemy pierwszą konferencję naukową w Polsce w
całości poświęconą wyłącznie tematowi "Nierówności płci na rynku pracy". Konferencja odbędzie się w
dniach

1-2

lipca

2016

r.

Poza

licznymi

sesjami

tematycznymi,

odczyty

wygłoszą m.in. Jill

Rubery (University of Manchester) oraz Nuria Rodriguez-Planas (City University New York oraz IZA).
Serdecznie zapraszamy wszystkich badaczy tego obszaru do zgłaszania swoich prac do 1 kwietnia wszystkie szczegóły są dostępne na stronie konferencji.

Publikacje


Czy osoby poszukujące pracy chcą wyższych płac niż mogą im zaoferować pracodawcy? A może zachowują
się racjonalnie stawiając żądania adekwatne do swoich umiejętności i doświadczenia zawodowego?
Odpowiedź na to pytanie wymagała porównania oczekiwań płacowych osób bezrobotnych z płacami, które
otrzymują statystyczni bliźniacy, którzy znaleźli zatrudnienie. Okazuje się, że powszechne przekonanie o
nadmiernej roszczeniowości osób bezrobotnych jest mitem.
Joanna Tyrowicz, Paweł Strzelecki
Inferring

the

Adequacy

of

Wage

Expectations

Among

the

Non-Working.

Reservation wages and expected wages constitute different categories, both conceptually and empirically.
The aim of this article is the construction of a method for inferring the adequacy of both kinds of wage
expectations among persons who are not employed. This method is used to verify the hypothesis about the
adequacy of reservation wages and expected wages among the unemployed in Poland. The key element of
the analysis in this study is to what extent the reservation wages and wage expectations of the
unemployed are in alignment with market conditions. We exploit a unique source of data on expected
wages (National Bank of Poland survey) as well as data on reservation wages (Labour Force Survey) and
develop a series of parametric and non-parametric counterfactual distributions for the registered
unemployed. Our results indicate that expected wages are higher than reservation wages and continue to
be positively correlated with wage pressure. We find that reservation wages in Poland from 2011 to 2014
were not excessive. This is important because if the wage expectations of the unemployed are in excess of
market evaluation, unemployment and wage pressures prevail.

Prezentacje i wystąpienia





Wyniki naszego eksperymentu terenowego dotyczącego wpływu płci i atrakcyjności fizycznej młodego
naukowca na chęć udzielenia mu/jej pomocy w świecie naukowym dotarły do Bergen. Michał opowiedział
o badaniu na seminarium w Choice Labie.
Gilbert opowiedział o swoim badaniu dotyczącym zmienności cen surowców w kontekście cyklów
koniunkturalnych na seminarium doktoranckim WNE UW.
Magda zaprezentowała wyniki eksperymentu REQUEST również w ramach Warsaw Economic Seminar.
Więcej o wynikach badania na naszej stronie.



Podczas tegorocznej konferencji Royal Economic Society mowa była o głównie o płacy
minimalnej (tu i tu), Brexit oraz stabilności kraju na rynkach finansowych. Ale poza tymi głównymi,
i istotnymi z perspektywy Zjednoczonego Królestwa tematami, odbyło się też ponad 70 sesji poświęconych
niemal wszystkim dziedzinom ekonomii. Choć poza nami nie było nikogo z Polski, zadziwiająco dużo badań
dotyczyło porównań pomiędzy tzw. „nowymi krajami członkowskimi”, a także różnic w mentalności
pomiędzy krajami. Joanna i Marcin pokazali tam nową wersję badania o (nie)stabilności
politycznej reform systemów emerytalnych.

Media







Czy ocena pracy naukowej zależy od płci autora? W rozmowie z redaktorem Tomaszem Kwaśniewskim w
RDC Michał opowiedział o wybranych wynikach projektu GendEQU.
Realizując się naukowo, nie zapominamy o naszej codzienności i o tym, co ważne dla debaty publicznej - w
Kulturze Liberalnej kilka słów na temat "Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" -Iluzje planowania rozmowa z Łukaszem Pawłowskim.
W debacie Res Publiki pt. „Jak rozwijać Polskę?” wraz z Jerzym Hausnerem, Tomaszem Kasprowiczem oraz
Adamem Leszczyńskim dyskutowała Joanna. W kontekście tej rozmowy warto przytoczyć nasze publikacje
dotyczące pułapki średniego dochodu - jednego z zagrożeń wymienianych w tzw. planie Morawieckiego Czy Polsce grozi "pułapka średniego" dochodu? oraz Co chroni Polskę przed “pułapką
średniego dochodu”? - zapraszamy do lektury.
Drugim gorącym tematem w marcu był bez wątpienia program 500+, który powinien ruszyć za kilka dni tym razem nasze zdanie w tej sprawie w Kulturze Liberalnej i Gazecie Wyborczej.

Inne





Przez kilka tygodni w GRAPE gości Carlos Serrano z Uniwersytetu Pompeu Fabra oraz Barcelona Graduate
School of Economics. W czasie swojego pobytu zaprezentował nam swoje badanie Patent Collateral,
Investor Commitment, and the Market for Venture Lending.
W ramach program ITEC - Indian Technical and Economic Cooperation Kasia uczestniczyła w
kursie Resource Security and Governance: Issues, Challenges and Opportunities.
Wraz z Twitterem, rozwijamy też profil na Facebooku, zapraszamy :).
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