
Recenzja rozprawy doktorskiej magistra Tymona Słoczyńskiego (Szkoła Główna
Handlowa, Warszawa)

Rozprawa składa się z trzech niezależnych elementow, oraz wprowadzenia struktury

efektów oddziaływania (treatment effects) i analizy rozkładu (decomposition analysis).

Główna częśc pracy doktorskiej łączy literaturę na temat efektow oddziaływania i literaturę

poświęconą analizie rozkładu Oaxaca-Blindera. Ogolnie rzecz biorąc, rozprawa jest

profesjonalną i kompetentną pracą naukową. Autor wykazuje w swojej pracy umiejętnośc

kompetentnej analizy, używa przejrzystej argumentacji i dowodzi solidnej i głębokiej

znajomości odpowiedniej literatury,

Główny wątek dotyczy stosowania modelu regresji liniowej i jego związku ze
stosowanymi w ekonomii pracy i ekonometrii metodami dekompozycji. Począwszy od

spostrzezenia, że efekty oddziaływania są zazwyczaj heterogeniczne, ze znacznymi

roznicami pomiędzy grupami ludności, fozprawa dowodzi, że model regresji liniowej może

stanowic złe przedstawienie dowolnego efektu w określonej grupie. Co więcej, autor na

nowo interpretuje zwykły rozkład Oaxaca-Blindera w stosunku do znanego ,,problemu

wskaznika" (ang. index problem) w wyborze odpowiedniej grupy porównawczej.

Rozdział 3 omawia problemy modelu regresji liniowej, w przypadkach, gdy zmienne

binarne mają heterogeniczne efekty dla subpopulacji. Głowną konkluzję tego rozdziału

stanowi stwierdzenie, że współczynnik binarnej zmiennej oddziaływania w metodzie

najmniejszych kwadratow (ang. linear least squares regression) jest spojnym szacunkiem

Średniej wazonej efektu oddziaływania na osoby poddane oddziaływaniu oraz efektu

oddziaływania na osoby niepoddane oddziaływaniu, Wagi stanowią - wbrew intuicji _

odsetek populacji niepoddanej oddziaływaniu w pienłszym przypadkuoraz odsetek populacji

poddanej oddziaływaniu w drugim przypadku. Wynik ten powoduje problemy w przyl<ładach,

w ktorych stosunek liczby osób poddanych i niepoddanych oddziaływaniu jest bardzo

nierówny: w takim przypadku wspołczynnik regresji liniowej nie stanowi dobrej aproksymacji

ATT ani ANT. Wynik ten opiera się na bardzo restrykcyjnych założeniach, powinna istniec

tylko jedna zmienna kontrolna, o wariancji równej dla obu subpopulacji. W literaturze,

podobne wyniki są znane w przeciwnych przypadkach: w przypadku modelu nasyconego

(Angrist). Zastosowanie modeli nasyconych wydaje się byó dobrym punktem wyjścia, jeśli

brane są pod uwagę modele efektow oddziaływania, gdzie brak zmiennych zakłocających

(ang. unconfoundedness) stanowi podstawowy wymóg identyfikacji a model nasycony jest

ŚciŚle związany z modelami dopasowywania (ang. matching models), ktore są zwykle

uzywane jako środek identyfikacji. Pod tym względem warunki obecnego lematu są silne.

Słoczyński używa metody Monte Carlo jako testu bezpośredniego prognozowania modelu,

ale takze bardziej realistycznych symulacji stosujących znane dane z programu NSW
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Y opisu uwarunkowanych płcią rożnic w wynagrodzeniach w Wielkiej BrYtanii PrzY PomocY

danych z kwańalnych badań siły roboczej,

ostatni rozdział stanowi atrakcyjne cwiczenie empiryczne łączące materiał opisany

powyzej. Jako, że składnik niewyjaśniony oaxaca_Blindera, może byó postrzegany jako

estymator średniego efektu oddziaływania populacji poddanych oddziaływaniu, słoczyński

zapewnia rozległą i staranną ocenę metodą ograniczonych próbek (finite-sample eva|uation)

tego estymatora, oraz rozmaitych innych znanych estymatorów przy uźyciu danych z Nsw

(które były uzywane w przełomowych badaniach Dehejia iWahba, 1999), obok estymatora

oaxaca_Blindera autor uźywa estymatorów przeważających (reweighting estimators),

innych, opańych na łączeniu względem skłonności do pańycypacji (ProPensitY scores), a

takze metodzie najblizszego sąsiada (nearest neighbour matching), wyniki są przygotowane

dla róznych wariantów tych estymatorów, dotyczących stratyfikacji szacunkowej oceny

skłonności do partycypacji, ponadto, wszystkie analizy są wykonane dla czterech wariantow

w zakresie pobierania probek, gdzie szczegolnąuwagę poświęca się kwestii zachodzenia na

siebie danych grup poddanych i niepoddanych oddziaływaniu, Autor ocenia te estymatory w

odniesieniu do średniego błędu kwadratowego wańości średniej (ang, square mean root

error) oraz średniej wańości odchyleń (ang. mean bias). Biorąc pod uwagę tę bardzo

dokładną ocenę, składnik niewyjaśniony oaxaca_Blindera wypada korzystnie wśrod

konkurentow w szczegolnych w przypadkach, gdy zachodzenie na siebie danych grup

poddanych i niepoddanych oddziaływaniu jest duze, Tak dobry wynik estymatora o_B,

biorąc pod uwagę jego prostotę, jest wynikiem bardzo ciekawym, Autor uznaje fakt, ze to

zastosowanie empiryczne/test stanowi tylko jeden wynik dotyczący odporności tego

estymatora, konieczne będą kolejne badania z użyciem innych zestawow danych lub

aplikacji. szczególnie interesujące będą badania innych okoliczności, gdzie np, proporcje

poddanych i niepoddanych oddziaływaniu będą bardziej nierowne, niż w przypadku róźnic

uwarunkowanych płciowo,

podsumowując, rozprawa stanowi spójne badania ważnych kwestii ekonomicznych i

ekonometrycznych.AutordemonstrujebardzodobrąznajomośÓliteratury,zwyklestosuje

bardzo zwięzłąi przekonującą argumentację, Biorąc pod uwagę temat rozprawy, stosunki

między modelami efektow traktowania i metody dekompozycji oaxaca_B|indera, uzywa kiIku

metod:i)teoretycznejanalizywykazującejrownowaznoścmetodrozkładuioddziaływania,ii)

symulacjireplikującejwynikiteoretyczneoraziii)rzeczywistychdanychzWielkiejBrytaniii

usA, aby pokazacw realnych warunkach, jak zachowują się te estymatory, Autor stosuje

przekonujące metody właściwe pracy doktorskiej, ponadto rozpatruje badane zagadnienie

pod rożnymi kątami, opisując skutki analizy regresji liniowej, metod dekompozycji i

odpowiednich modeli efektow oddziaływania. w tym sensie trzy główne rozdziały pracy

wspołgrają ze sobą.



Jako recenzent byłem zadowolony z treści i wykonania pracy. Stosuje przejrzyste

metody a wyniki sąpowtazalne. Moim zdaniem praca spełnia wymogi rozprawy doktorskiej i

wnioskuĘ o doptlszczenie mgr Tymona słoczyńskiego do publicznej obrony.

M- t}- Rudolf Winter-Ebmer

t.l6Lor{-łr^_

U/.-ku-.


