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Mialcnr prz3jcmnośc przcczvlania i occnicnia pracv doktorskicj Macicja [.,isa zatvtulollanej "Sclccted lnlplicalions o|
PoPulation Ageing ficr Productilitr,. Economic .Ąctil,itv and Hcalth Carc Expcnditurc" - ..trVvbrane konsekrvcncjc star,r_cnia
siąludności dla pioduk6,rrności. akrl,riności z.rx,odoricj oraz u,ielkości rlvdatlórr na opiehę 7,dro$,otną" z maji 201_5 roku.
Celcrn rozpranl,jest dokonanie analizy,ckonornicznvch skutkóu,starzenia sic ludności z ulrzględnicniem rynku pracv i
finansórr prtblicz_nvclr, W szczcgólności, rv pracv zbadano, dlaczego spadck prodrrktvrvności nic stanorvi gió*r,cgo potrodu
niskiego poziomu zatrudnicnia rr,śród stars;ł,ch praco*,nikórv, a rosnącv oczckit,anl, śrcdni okcs żvcia nil sporvodulc
firaczącego rvzrostu zagrcgowanl,ch rłl,datkórv na ochronę zdrorr,ia, Wicdza rtlnicsiona z lbrnralncgo prl_ctcsto§,anił 1r,ch
drróch hipotcz nroze obalić negat\,ll,nę przckonania i obarrl zrviązanc zc starzenicm się ludności. Doceniam fakt, źc Miciej
Lis ijcgo promotor podejmu;ą tak rvaż_ne i kompleksorr"c ku.estic *,srr.oich badaniach.
PracajestŚrvictnienapisanaiodzrvicrcicdlajasnl,tokrozunrortania, Jejnaukorlcpodsta*f-konccpcljncipracacmpiryczna
są niezrrl'klc lvian'godne , W prac3,, która nra gIórrnic charakter ckonomicznl,. rrlkor;,r,stano z.dob_l,ctc inn}.ch dzicdzin, jnk
np, tlernogralia, socjologia" zdrorvic publicznc czv nauki belrarlioralnc. Wrbór Polski do dokonnnia badań.lest niezrr-r.kle
adek\Vatn}'; u kra.ju tlm doszło lv ostatnim cz.rsic do duźcgo spadku dzietności przvjcrinoczcsnvm rvr.rościc oczekirr"anego
Śrcdnicgo okrcsu n,cia, Poz,ltl-rlrrie occniam róxnicż innorvacrjrTe u,r,korzvstirnic danvch z NFZ na tcnrat rn,datkóu, na
oclrronę zdrolvia z podzialcnl na rviek, plcć, rxlzaj ockonv, umicrającl,ch i przcż1,lvającl,clr oraz zrviązck z danl.rni CUS-u
na tcmat ludnoŚci iunricralności. Zastosou,anic zaa\§ansolłanl,ch mctod statlstvczlvch, szczcgólnic metodl,paranletrycz:rcj
rt'poll'iązanitl 'l,analią rrldajności i zatnrdnicnia sprarvia. ź-c badanic to stajc się naprarvde przekonującc.

W zrviązku z po\1\'ź§:l'm. bez rvahania rvnioskujc o nadania stopnia naukolveg,o doktora Macicjorvi Lisorvi. Reccnzoll.ana
Praca zarviera ril-starczającą litcrntur§jak róll,nieź u,icdzę do opublikos,ania pr;l",najrnnicj trzech prac rv liczącl.ch się
czasoPismach naukorrlch zajmującl,ch się starz.cnicrn się ludności. Pozrralam sobic na urnieszczcnic sz.czcgóloul,ch u}lag \\

odnicsieniu do różnvch cz.ęści pracv rv Zalączniku,

W stosorinvm czasic proszę o prz-ckazanic moich scrdccz,rlr,ch grattrlacji "Dr" N,lacicjorli Llsorr-i. Proszę dac 7.11ac. c1,\
potrzcbnc są Paristrvu jcszczc jakicś informłcjc z rnojcj stron1.,
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Bvlobv dobrzc odnicśó się do pracl,Jamcsa Fries'a i dokonacjej przcglądu rl,celu uzasadnienia Pańskiej stano*,iska na tcmat
kompresji zachclrorvalrrości. Hipotcza Fries'a nrórri, żc obciążcnic chorobanri lv ciagu calcgo żt,ciff nrożc ulcc konrpresji do
krór§7Ęgo 6|rqell przqd śrmiercią, jcźqli nłc|łjścił r,złsll pi{:rrvtzej qhrr"rnieznqi rJnlqolirvnćqi rldn qię odloż},c rr. cr6się hąrdzid
niź. ctas śnrięrci. a to rllaśnic rwnika rnraźnic rórvnicż z pańskicj prac}.

Zastosorvanic sta§,ęk godzinorw,ch nic u,skazujc nł donrinację lv §tar§ra,m lvicktr pracv na nicpclnt,§tat czv prac},bcz
okrcśleiria godzin.

Panska analiza stas,ek godłinorłl,clr lvedlug klastrórv wJ,maga uljaśnienia, dlaczego n, nicktóry,ch krajach śrcdnia placa
rosnlc po 5U-cc, Pragnę rórrniez zau\falvc. zc rr-r krcsv na sronach 5tt-tltl nic są zbvt c,łr,tcine.

Zatrudnieni opuszczają n,nck pracy późrric.1 w krajach. rv którl,ch średni rviek zastęporvalności jest niski. a rrvżsll rvsknźrrik
1astępo1\"alności implikuje niżs4,rvick cnrcrltalnv. 'lo jcst zrozumiale- Porr,inicn Pan rórmicź oelnicśc się do obscrrvacji
odstającl,ch. np. Szrvecji. Prosilb1,,m o podanie sl,raźnvclr przvczvn. dlaczcgo tc obserrracje nic prl*czą Pańskim glórlnl,m
konkluzjom. Notabcne. zgadzam sig nadal z Paliska ogólna konkluzją §t\yierdza1ącą. żc polit},ka rządu może rłpl1,rl,ać na

Upij§/,cl_óliie prt,et"luit.i r_vii},u Pi.rl_\ - tiig ri<i il[l'łię irli pi-odui.'r_r wrioŚci"

Wyjaśnicnia (cztcry por,r,ody)" dlaczcgo r,virost rrldat}iólv zdrorvotn1,,clr jest rviększ1 niż rvz"rosl GDP rv krajach OECD są
dobrc, To samo można porvicdzicć o rrljaśnicniach na lemat zalcżności międ;ł, rviekicnl i rn,datkami zdrorvotnlmi rl czasic
rrl,dlużania się ocz-ekirl,arrego śrcdnicgo okcsu żl,cia. stronr, 75-79.

Proszc o bardziej klar<rrrnc rrl"iaśnienie" dlaczceo urdatki na orzcżrrvajacego §,lvieku 65 lat sa stłbilne. podcz,as gdv
rrl,datki na umicrająccgo zacą,nają spadac,

Proszę klarorvnicj ul,jaśnic następującc konccpcjc: kosz_t', zu,iązanc /,c zgoncm, strona l08,

Wl,kresl,na stronach l l()- l l2. l l3 i l l5 są malo cż},tclnc i trrrdne do przeanalizorvania.

Pciiiru irliiusi.i ri,vtiłj4 się st tżar7,11ę. gutzej upiacruic osoi.l_v opuszczają rrirck pi-aur pl,zudrviz-eśliic (sil,oua i20, osiłtrii
akapit), podczas gd1,, osob1, pracujące dhrżcj są nrnicj produ}itl,u,ne (strona l 2 l . pienvsą akapit) * proszę o rrrj aśnicnie.

Srl,iadczcnia spolecznc zrviązłne ze stan§m zdrorr"ia i zdolnością do prac1", a nic z rvickicm. moga nic byc polityczrrie realne.
(Od thrmacza: ostatni akapit przctlumacz,onl,po konsultacji z Autorcm reccnlji).
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