POLNTA
Narodowe Rachunki Transferów oraz Narodowe Rachunki Transferów Czasu dla Polski

projekt badawczy finansowany w ramach programu HARMONIA Narodowego Centrum Nauki w okresie
Celem projektu POLNTA jest rozwój wiedzy na temat wpływu zmiany struktury wieku populacji na podatki, publiczne oraz
prywatne transfery (w tym również transfery czasu) w Polsce z uwzględnieniem transferów międzygeneracyjnych.
Zaproponowana metoda uwzględnia założenie alokacji dochodów i konsumpcji w przebiegu życia, z uwzględnieniem
publicznych i prywatnych źródeł oraz transferów które służą finansowaniu konsumpcji. Prowadzić to do lepszego
zrozumienia związków i interakcji pomiędzy demograficznymi, społecznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami konsumpcji
oraz aktywności zawodowej pokoleń. Zastosowanie metodyki Narodowych Rachunków Transferów (NTA) daje możliwość
lepszego poznania związków pomiędzy strukturą wieku ludności a rozwojem gospodarczym i finansami publicznymi.
Projekt jest realizowany we współpracy z międzynarodową grupą badawczą NTA – partnerem zagranicznym jest prof.
Ronald Demos Lee z Universtyetu w Berkley, Kalifornia.
Przez zastosowanie wypracowanego międzynarodowego standardu NTA, Polska dołączyła do nielicznego grona krajów
(około 40 na świecie, w tym 10 w Unii Europejskiej, włączając Węgry i Słowenię z krajów Europy Środkowo-Wschodniej),
które w analizach makro- i mikroekonomicznych uwarunkowań zmian gospodarczych uwzględniają gospodarki
pokoleniowej. Umożliwi do zarówno porównania międzynarodowe, ale też stwarza szansę na realizację wspólnych
projektów badawczych.
Zarówno narodowy rachunek transferów jaki i narodowy rachunek transferów czasu jest szacowany dla Polski po raz
pierwszy, co pozwoli na ocenę skutków starzenia się populacji w formie skwantyfikowanych publicznych i niepublicznych
transferów, co włącznie z pogłębionymi analizami obszarów i polityk mających największy wpływ na rozwój sytuacji
gospodarczej i społecznej będzie najbardziej istotnym oryginalnym wkładem badawczym do projektu. Jest to pierwsza próba
przedstawienia efektów związanych z prognozowanym dla Polski zaawansowanym starzeniem się ludności z
wykorzystaniem metodyki NTA.
Wyniki badawcze projektu był prezentowane m.in. na międzynarodowych konferencjach sieci NTA w Pekinie i w Dakarze,
na konferencji Population Association of America w 2015 r., a także na European Population Conference w 2016 r.
.

W pracach badawczych uczestniczą: dr Agnieszka Chłoń-Domińczak (kordynatorka prac), prof. Irena E.Kotowska, prof.
Marek Góra, dr Anita Abramowska-Kmon, dr Marta Marszałek, dr Paweł Strzelecki, mgr Wojciech Łątkowkski.
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