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Projekty


W projekcie iPiracy realizujemy nowe badanie nad systemem "Płać ile chcesz" za zwiedzanie Warszawy z
profesjonalnym przewodnikiem. Badanie jest wspierane przez Orange Umbrella Free Tours.



Wspólnie z Instytutem Badań Strukturalnych rozpoczęliśmy realizację projektu MiRaReD- Modelling
Incomplete Rationality in Retirement Decisions, finansowanego w ramach konkursu BEETHOVEN
przez Narodowego Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (DFG).

Ludzie


Po raz trzeci organizujemy program stażowy w lipcu i sierpniu. Zgłoszenia przyjmujemy do 30
czerwca.




Na początku czerwca odwiedził nas Jan Svejnar, współpracujący z Jankiem przy projekcie PRIV.
W połowie czerwca odwiedził nas Besnik Pula z Uniwersytetu Virginia Tech. Poza licznymi wizytami
studyjnymi i wywiadami z interesariuszami w Polsce, poprowadził także w GRAPE seminarium "Modes and
Paths of Postsocialist Transnationalization". Obecnie Profesor Pula jest w trakcie opracowywania książki
poświęconej zagadnienom transnacjonalizacji korporacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.




Niezmiennie odwiedza nas także Carlos Serrano.
Profesor Barbara Liberda opisała wkład dorobku tegorocznego Noblisty ekonomicznego, profesora Angusa
Deatona w rozwój ekonomii w artykule zamieszczonym w Ekonomiście.

Publikacje


W artykule Oliwii, opublikowanym w ostatnim numerze Ekonomii, porównano systemy emerytalne z i bez
zachęt do posiadania bardziej licznego potomstwa? Czy to sprzyja dobrobytowi?
Oliwia Komada
Dzieci jako dobro publiczne w repartycyjnym systemie emerytalnym

W artykule przeanalizowano skutki wzbogacania systemu repartycyjnego elementami systemu
alimentacyjnego, wiążącego bezpośrednio wysokość emerytury z dzietnością. Jako alternatywny scenariusz
interwencji państwa rozważono wprowadzenie subsydium obniżającego koszty wychowania potomstwa.
Wyniki symulacji, wskazują jednoznacznie, że każda z zaproponowanych interwencji rządu wpływa
pozytywnie na dobrobyt społeczny. Efektywność zastosowanego rozwiązania zależy od preferencji agentów
i stopnia substytucji pomiędzy potomstwem a konsumpcją.



W Journal of Economic Surveys ukazał się właśnie artykuł Joanny, Lucasa i Jana Svejnara. Artykuł ten
powstał w ramach projeku Staszka - REALLOCATION. Na naszej stronie dzielimy się pełnym zestawem
danych oraz kodów, a samo badanie nie miałoby nigdy takiego kształtu gdyby nie setki uwag zebranych
przez Lucasa na warsztatach i konferencjach.
Joanna Tyrowicz, Lucas van der Velde, Jan Svejnar
Effects of labor reallocation on productivity and inequality - insides 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, that is, the economic transition from a centrally planned to a market-oriented economy in CEE.
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 toward
increased Gini indices.



W najnowszym numerze Ekonomisty ukazały się artykuł Joanny i Wojtka. Sprawdzają w nim czy na
polskim rynku pracy stosuje się płace efektywnościowych, czyli wynagradza (niektórych) pracowników
ponad ich wydajność. Artykuł ten powstał w projekcie DISCRIMINATION.
Joanna Tyrowicz, Wojciech Hardy
Próba empirycznej weryfikacji hipotezy płac efektywnościowych w Polsce

Hipoteza płac efektywnościowych sugeruje wynagrodzenia wyższe niż produktywność pracy na tych
rynkach pracy, gdzie pracownicy mają większe bodźce do „bumelowania”. W artykule podjęto próbę
empirycznej weryfikacji występowania płac efektywnościowych w Polsce, korzystając z danych Badania
Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za lata 1995–2010. Strategia identyfikacyjna bazuje na
testowaniu własności reszt losowych z równania płac Mincera oszacowanego na danych panelowych, z
rozróżnieniem osób zmieniających i niezmieniających pracy. Wyniki dają podstawę, aby potwierdzić
stosowanie płac efektywnościowych w Polsce.

Konferencje, prezentacje i wystąpienia


GRAPE licznie i aktywnie uczestniczyła w konferencji "Długoterminowe oszczędzanie" mającej miejsce
20-21 czerwca w SGH. Profesor Barbara Liberda była keynote speakerem, a cztery referaty w sesjach
wygłosili Oliwia, Paweł, Magda i Joanna.



Krzysztof i Joanna, na zaproszenie MoPacT uczestniczyli w małym, superinspirującym, roboczym
warsztacie o systemach emerytalnych.



Na zaproszenie Prof. Mariana Gorynii (przewodniczącego Rady Naukowej PTE) oraz Prof. Emila Panka
(Przewodniczący KNE PAN) w PTE wzięliśmy udział w dyskusji nad demograficznymi uwarunkowaniami
rozwoju gospodarczego. Na naszej stronie można znaleźć prezentację Joanny dotyczącą najnowszych
wyników badań nad luką zatrudnieniową.



22 czerwca odbędzie się konferencja "GENDEQU Project Gender Equality at the University" zorganizowana
przez Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca.
Wydarzenia było okazją do podsumowania wyników projektu GENDEQU. W czasie konferencji Michał i
Magda wygłoszą referaty na temat znaczenia płci w edukacji i karierze akademickiej.



Trwają przygotowania do konferencji "Gender Gaps" organizowanej wspólnie z Instytutem Badań
Strukturalnych, która odbędzie się w dniach 1-2 lipca 2016 r. Wykłady gościnne wygłoszą Jill
Rubery (University of Manchester) oraz Nuria Rodriguez-Planas (City University New York oraz IZA).
Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.



Konferencja "Innovative Gender as a New Source of Progress" będąca częścią projektu InnoGend
odbędzie się 4-5 lipca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Konferencja poświęcona będzie procesowi innowacji.
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