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Konferencja „Gender Gaps”


Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na konferencję "Gender Gaps" poświęconą tematowi nierówności
płci na rynku pracy, organizowaną wspólnie z Instytutem Badań Strukturalnych. Liczba oraz jakość
zgłoszonych tekstów przerosła nasze najśmielsze oczekiwania! W pocie czoła Komitet Organizacyjny czyta i
ocenia przesłane prace, aby już niebawem ogłosić program konferencji. Przypominamy, że konferencja
odbędzie się w dniach 1-2 lipca 2016 r. Poza licznymi sesjami tematycznymi, będzie można wysłuchać
odczytów

m.in.

Jill

Rubery (University

of

Manchester)

oraz

Nurii

Rodriguez-Planas (City

University New York oraz IZA). Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.

Publikacje


Artykuł w projekcie Staszka - REALLOCATION - został zaakceptowany do publikacji w czasopiśmie
Journal of Economic Surveys. Wcześniejsze wersje tekstu opisującego wspomniane badanie można
przeczytać w serii WNE WP lub (uaktualnione) na naszej stronie.
Jan Svejnar, Joanna Tyrowicz, Lucas van der Velde
Effects of Rapid Labor Reallocation on Productivity and Inequality –
Insights from Studies on Transition

From a theoretical perspective the link between the speed and scope of rapid labor reallocation and
productivity growth or income inequality is ambiguous. Do reallocations with more flows tend to produce
higher productivity growth? Does such a link appear at the expense of higher income inequality? We
explore the rich evidence from earlier studies on worker flows in the period of massive and rapid labor
reallocation, i.e. the economic transition from a centrally planned to a market-oriented economy in Central
and Eastern Europe. We have collected over 450 estimates of job flows from the literature and used these
inputs to estimate the short-run and long-run relationship between labor market flows, labor productivity
and income inequality. We apply the tools typical for a meta-analysis to verify the empirical regularities
between labor flows and productivity growth as well as income inequality. Our findings suggest only weak
and short term links with productivity, driven predominantly by business cycles. However, data reveal a
strong pattern for income inequality in the short-run - more churning during reallocation is associated with
a level effect towards increased Gini indices.

Prezentacje i wystąpienia


Na początku kwietnia Lucas wziął udział w konferencji dla młodych ekonomistów Spring Meeting of Young
Economists w Lizbonie. Jego wystąpienie było okazją do podzielenia się z szerszą publicznością pierwszymi
wynikami badań w projekcie dotyczącym nierówności płacowych wewnątrz grup zawodowych w kontekście
tzw. "task content of job" (czyli rodzaju zadań związanych z konkretnym zawodem). Więcej o wynikach
można przeczytać na naszej stronie.



Janek uczestniczył
Waszyngtonie.



Joanna zaprezentowała badanie "Political (in)stability of social security reform" na dorocznej
konferencji European Public Choice Society we Freiburgu.
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Przez dwa tygodnie gościem w GRAPE był Karsten Staehr z Tallinn University of Technology (Uniwersytet
Techniczny w Tallinie) oraz Eesti Pank (Bank Estonii). W czasie swojego pobytu Karsten wygłosił dwie
prelekcje: opowiedział o oddziaływaniu płacy minimalnej na ogólny poziom płac w Estonii w
ramach Warsaw Economic Seminar oraz o przepływie kapitału w Europie Wschodniej i Centralnej w
kontekście wzrostu gospodarczego na seminarium NBP. Wizyta zagranicznego gościa była również
okazją do konsultacji naszych pomysłów badawczych.



Joanna i Jan wzięli udział w Symposium in Computational Economics and Finance w Paryżu. W
ramach tej konferencji Joanna przedstawiła wyniki publikacji "In search for the optimal path to
establish a funded pension system"

Inne


W ramach projektu dot. dóbr kultury jako dóbr doświadczalnych podjęliśmy współpracę z portalem Kultura
Dostępna. O wynikach wspólnych prac będziemy informować w kolejnych newsletterach!



Na naszej stronie pojawiły się dwa artykuły Petera dotyczące pierwszych wniosków z bazy danych
zbieranych mozolnie przez ostatni rok w projekcie PRIVATIZATION. Okazuje się, że dostępność danych
oraz informacji o losach przedsiębiorstw jest, po pierwsze, bardzo niewielka, a po drugie, w znacznej
mierze zależy od sektora, w którym dane przedsiębiorstwo działa(ło). Czego dowiedzieliśmy się o
polskich zakładach przemysłowych z czasów PRL, a co nadal pozostaje tajemnicą... - szczegóły na naszej
stronie (1) (2).
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