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Wstp
W analizie zjawisk i procesów zachodzcych w gospodarce mona stosowa róne rozwizania analityczne. Coraz czciej stosowanym jest budowa modeli ekonomicznych odwzorowujcych moliwie jak najtrafniej zoono powiza i interakcji wystpujcych w okrelonej rzeczywistoci gospodarczej. Ze
wzgldu na rynkowy charakter wspóczesnych gospodarek modele takie oparte s
zwykle na koncepcji równowagi bdcej kompleksowym odzwierciedleniem
funkcjonowania caej gospodarki lub jej danego sektora przez pryzmat dziaania
mechanizmu rynkowego. Modele równowagi ciesz si coraz wikszym zainteresowaniem w analizach sektora rolno-ywnociowego oraz zjawisk i procesów
powizanych z jego funkcjonowaniem. Stosunkowo duo uwagi powica si
modelowaniu skutków i reakcji na zmiany w polityce rolnej zarówno w ujciu ex
post, jak i ex ante, szczególnie w Unii Europejskiej (UE). Poczwszy od 1988
roku regularnie odbywaj si seminaria powicone tej problematyce sponsorowane przez Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnych. 900-stronicowy
dokument „Modelowanie Polityki na Rynkach Rolnych”, opublikowany w 2005
roku, obejmuje analiz 48 aspektów modelowania zmian sektora rolnoywnociowego, w tym wynikajcych z rozszerzenia UE. Modelowane s przede
wszystkim procesy dotyczce strony podaowej rynku. Dotychczas najwaniejsze
z badanych kwestii dotyczyy zmian produkcji, które nastpiy w wyniku zastosowania konkretnych instrumentów polityki rolnej z uwzgldnieniem ich wpywu
na rodowisko naturalne, przemiany strukturalne, wielofunkcyjno gospodarstw,
rozwój obszarów wiejskich i oddziaywanie na inne sektory gospodarki.
Niniejsze opracowanie powstao w wyniku prac badawczych prowadzonych w ramach zadania pt. „Model dynamicznego stochastycznego stanu równowagi ogólnej sektora rolnictwa jako narzdzie wspierajce formuowanie zaoe przyszej narodowej polityki rolnej” bdcego czci tematu „Rozwój
i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych do ewaluacji ex-ante i ex-post
efektów zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i w uwarunkowaniach makroekonomicznych” realizowanego w latach 2008-2009 w ramach programu wieloletniego „Ekonomiczne i spoeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki
ywnociowej po wstpieniu Polski do Unii Europejskiej” przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej – Pastwowy Instytut Badawczy
na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zawiera ono przegld zastosowa modeli równowagi, sucych analizom szeroko pojtych problemów
funkcjonowania sektora rolno-ywnociowego. W pierwszej czci przedstawiono koncepcj równowagi od strony teoretycznej, a w szczególnoci genez
i koncepcyjn istot równowagi czstkowej, ogólnej, statycznej i dynamicznej.
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Kolejne trzy czci to przegld wybranych, najczciej stosowanych modeli
równowagi czstkowej, ogólnej oraz klasy DSGE (z ang. Dynamic Stochastic
General Equilibrium), sucych analizom zmian sektora rolno-ywnociowego.
Dokonujc omówienia modeli równowagi czstkowej, przedstawiono
róne techniki modelowania, statyczne, wzgldnie statyczne i dynamiczne ujcia
równowagi, sposoby modelowania handlu midzynarodowego i polityki, a take
nawietlono kwesti spójnoci teoretycznej i sposoby domknicia modelu.
Omawiajc konstruowanie modeli równowagi ogólnej, scharakteryzowano trzy
szerokie klasy tego typu modeli, a take ich podane cechy. W przypadku modeli klasy DSGE omówiono kierunki ich rozwoju, podane cechy i sposoby
ewaluacji. Scharakteryzowano nastpujce modele równowagi czstkowej:
AGLINK, FAPRI, CAPRI, CAPSIM, AG-MEMOD, ESIM, FAO WFM oraz
Scottish Agricultural Policy Models. Jeli chodzi o modele równowagi ogólnej
to przedstawiono takie jak: GTAP, GREEN, INFORUM, MEGABARE
i GTEM, Michigan BDS, RUNS, WTO Housemodel. Z kolei sporód modeli
klasy DSGE omówiono: Dynamic-AAGE GTAP-Dyn, G-Cubed, ICES,
TAIGEM-E, Model Centrum Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Uniwersytetu Stanowego w Iowa oraz model strukturalny polskiej gospodarki Instytutu Bada Strukturalnych w Warszawie. Nastpnie przedstawiono szereg przykadów zastosowa kadej z kategorii modeli równowagi w obszarach problemowych wyodrbnionych ze wzgldu na ich aktualno i popularno zwizanych z nimi zagadnie, praktyczne znaczenie prowadzonych analiz i wynikajcych z nich wniosków dla uczestników ycia gospodarczego oraz potencjalne
zainteresowanie animatorów polityki. Do obszarów tych zaliczono: rodowisko
naturalne, handel midzynarodowy, rozszerzenie UE i Wspóln Polityk Roln,
czynniki wytwórcze i ich alokacja, postp w rolnictwie i rozwój gospodarczy.
Autorzy opracowania wyraaj nadziej, e przedstawiony w opracowaniu przegld zastosowa modeli równowagi przybliy zainteresowanemu t problematyk czytelnikowi bogactwo moliwoci praktycznego wykorzystania tych
narzdzi badawczych w analizie zjawisk i procesów, a w szczególnoci implikacji okrelonej polityki, istotnych nie tylko dla funkcjonowania sektora
rolno-ywnociowego, lecz równie sektorów z nim powizanych i caej gospodarki, a w konsekwencji szeroko pojtego dobrobytu ekonomicznego. Szerokie
spektrum przedstawionych przykadów zastosowa modeli równowagi moe
by te ródem inspiracji do dalszego podejmowania tego typu prac badawczych powiconych sektorowi rolno-ywnociowemu w Polsce.
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1. Koncepcja równowagi
1.1. Równowaga ogólna i czstkowa
W naukach ekonomicznych równowaga definiowana jest jako taki stan
rynku, w którym wielkoci popytu i poday s sobie równe, a przy staoci
czynników zewntrznych, wartoci zmiennych ekonomicznych nie ulegaj
zmianie. Dany rynek pozostaje w równowadze, gdy spenione s wszystkie warunki równowag czstkowych (równowagi konsumenta, producenta, rynku, gazi), co oznacza optymaln alokacj czynników produkcji oraz maksymalizacj
uytecznoci. Równowaga zachodzca w caej gospodarce, czyli jednoczenie
na wszystkich rynkach, okrelana jest jako równowaga ogólna, natomiast równowaga na pojedynczym rynku nazywana jest równowag czstkow.
Koncepcja równowagi ma fundamentalne znaczenie dla ekonomii jako
dyscypliny naukowej. Ju Adam Smith wyraa przekonanie, i dziaanie konkurencyjnych rynków zawsze prowadzi do uksztatowania si równowagi ogólnej, o ile proces ten nie jest zaburzany poprzez interwencj rzdu. Wspóczesne
rozumienie koncepcji równowagi zostao uksztatowane w drugiej poowie XIX
wieku dziki pracom L. Walrasa. Do ugruntowania tej teorii przyczynili si
szczególnie K. Arrow, G. Debreu oraz L. McKenzie, którzy w 1954 roku przedstawili cise dowody istnienia równowagi ogólnej dla statycznego modelu konkurencji doskonaej1.
Koncepcja równowagi czstkowej wywodzi si z teorii poday i popytu
Marshalla i dotyczy jednego rynku lub sektora, czyli jedynie fragmentu systemu
gospodarczego. Stan równowagi czstkowej wystpuje wówczas, gdy na rynku
i-tego towaru wielko zrealizowanego popytu równa jest wielkoci poday.
Stan ten zachodzi wtedy, jeli dla pewnego wektora cen p speniona jest nastpujca równo [Panek 2005, s. 98]2:
zi(p)=0, czyli x̂i (p)=âi,
gdzie:
z – funkcja nadmiernego popytu3,
1

Pionierskie prace K. Arrowa i G. Debreu wyrónione zostay nagrod Nobla (K. Arrow
w 1972 roku, G. Debreu w 1983 roku).
2
Zaoenie, e decyzje handlowców uzalenione s od cen towarów, opisanych wektorem
p=(p1,…,pn)>0 uwzgldnione zostao w modelu Arrowa-Hurwicza.
3
Dodatnia warto zi(p) oznacza nadwyk globalnego popytu nad globaln poda i-tego
towaru przy wektorze cen p. Analogicznie zi(p)=0 oznacza nadwyk globalnej poday nad
globalnym popytem na i-ty towar, natomiast zi(p)=0 równo obu tych wielkoci.
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x̂ (p) – funkcja globalnego popytu,

â – wektor globalnej poday4.
W analizie równowagi czstkowej wyznaczenie czynników wpywajcych
na cen jest uproszczone, poniewa pod uwag brana jest tylko i wycznie cena
jednego dobra, przy zaoeniu niezmiennoci cen wszystkich innych towarów,
zgodnie z zasad ceteris paribus. Gdy równowaga czstkowa uksztatuje si
na wszystkich n powizanych ze sob rynkach , czyli gdy  i zi(p)=0, to mamy
do czynienia ze stanem równowagi ogólnej, czyli wewntrznym zrównowaeniem wszystkich analizowanych rynków oraz jednoczesnym równowaeniem
si ich midzy sob w caej gospodarce.
Pierwsza pena wersja modelu równowagi ogólnej stworzona zostaa
przez L. Walrasa5 [Dbrowski 2009, s. 28]. W podejciu walrasowskim równowaga ogólna charakteryzuje gospodark w „stanie spoczynku”, tj. bezczasowo
wyraa si w wielkoci i strukturze produkcji, czynników produkcji i poziomie
cen, przy którym popyt na produkcj i czynniki produkcji jest równy ich poday6. Jeli wszystkie dobra w gospodarce zostan wczone do ogólnego modelu
rynku, rezultatem bdzie walrasowski rodzaj modelu równowagi ogólnej, w którym nadwykowy popyt na kade dobro traktowany jest jako funkcja cen w gospodarce [Kamiska 2009].
Z dodatniej jednorodnoci stopnia zero funkcji z(p) wynika, e jeeli
p jest wektorem cen równowagi warlasowskiej, to takim wektorem jest take
kada jego wielokrotno p , >0, gdy speniona jest równo xˆz (Op ) z ( p ) 0
[Panek 2005, s. 100]. Z tego wzgldu wektor cen równowagi okrelony jest
z dokadnoci co do struktury (proporcji) cen, a nie co do ich poziomu.
Zakada si, e stan równowagi wymaga, aby wszystkie dobra produkcyjne byy cakowicie zuyte w produkcji, bez nadwyek i niedoborów, co mona
zapisa nastpujco:
m

Q ¦e q
j

ij

j

.

j 1

Oznacza to zrównowaenie iloci poday i popytu dóbr produkcyjnych.
Po lewej stronie tego równania mamy poda j-tego dobra produkcyjnego, a po prawej popyt, czyli zapotrzebowanie na to dobro, przy czym eijqj oznaczaj ilo
dobra j potrzebnego do wytworzenia dobra i w iloci odpowiadajcej faktycz4

Zakada si, i â>0.
Peny model równowagi ogólnej wspózalenych rynków przedstawiony zosta w 1874 roku
w ksice „Elements de l’economie politique pure” (polski tytu: „Elementy czystej teorii
ekonomii”).
6
Zaoeniem modelu gospodarki Walrasa jest konkurencyjno wszystkich rynków.
5
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nemu popytowi na to dobro. Liczba powyszych równa wynosi m, czyli tyle,
ile jest dóbr produkcyjnych [Dbrowski 2009, s. 36].
Oprócz walrasowskiego, w teorii ekonomii wyrónia si jeszcze dwa inne
ujcia równowagi:
x neumannowskie, zgodnie z którym gospodarka znajduje si w równowadze,
jeli moe równomiernie (np. ze sta stop) zwiksza produkcj przy niezmienionej strukturze, przy czym zachowana zostaje pena zgodno wzrostu
technologicznego i ekonomicznego;
x neoklasyczne w wieloczynnikowych modelach wzrostu, bdce form poredni midzy walrasowsk i neumannowsk, zgodnie z którym gospodarka
znajduje si w równowadze, jeeli moliwy jest równomierny wzrost
wszystkich podstawowych wielkoci ekonomicznych (czynników produkcji,
dochodu i konsumpcji).
W modelu równowagi Arrowa-Debreu wystpuje n dóbr o cenach pi,
l konsumentów, z których kady posiada okrelon, subiektywn funkcj uytecznoci i wybiera wektorowe koszyki dóbr7 oraz m producentów, z których
kady wybiera wektorowy proces produkcyjny8, determinujcy jego zysk. Cakowity popyt w modelu jest sum wybranych koszyków (wektorów dóbr), natomiast cakowita poda jest sum wektorów zapasów pocztkowych i wektorów
produkcji. Bilans popytu i poday jest speniony, jeeli popyt jest nie wikszy od
poday [Dbrowski 2009, s. 46]. Gównymi zaoeniami modelu Arrowa-Debreu
s: doskonaa podzielno dóbr, nieograniczona mobilno kapitau, doskonaa
informacja oraz racjonalno dziaania podmiotów gospodarujcych.
Nieograniczona mobilno dóbr produkcyjnych jest rozumiana w sensie
przestrzennym (model jest pozaczasowy). Dobra produkcyjne nie reprezentuj
specjalizacji, albo reprezentuj potencjalnie wszelk moliw specjalizacj,
a jednoczenie nie ma adnych przestrzennych ogranicze w zmianie tych specjalizacji [Dbrowski 2009, s. 48]. Doskonaa informacja oznacza, e wszyscy
uczestnicy maj swobodny i darmowy dostp do wszelkich informacji dotyczcych sytuacji rynkowej. Zaoenie to wystpuje jednak w wersji sabej, co oznacza, e podmioty dysponuj tylko informacj o zdarzeniach przeszych i tera niejszych [Dbrowski 2009, s. 49]. Cay model równowagi ogólnej bazuje na
informacji cenowej. Zmiany cen s gównym bod cem dziaania podmiotów
gospodarczych i gównym kanaem transmisyjnym na rynku, a odpowiedni wektor cen ma równoway cay system ekonomiczny [Dbrowski 2009, s. 52].

7
8

Zbiór wszystkich takich koszyków dostpnych na rynku tworzy przestrze dóbr.
Zbiór dopuszczalnych procesów produkcyjnych tworzy wektorow przestrze produkcyjn.
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Model Arrowa-Debreu sta si przedmiotem krytyki zarówno formalnej,
jak i metodologicznej. Blaug uwaa, i powszechne w pewnych gaziach przemysu wystpowanie korzyci skali, nie wspominajc ju o zjawisku efektów
zewntrznych, w sposób oczywisty pokazuje, e niektóre z warunków wstpnych teorii równowagi ogólnej w rzeczywistoci nie s spenione.

1.2. Równowaga statyczna i dynamiczna
Koncepcja równowagi rynkowej zakada interaktywne wyrównywanie si
si poday i popytu, na przykad wzrost poday wpywa na punkt równowagi,
powodujc spadek cen. W tym wypadku na wikszoci rynków zostaje osignity nowy punkt równowagi. Niektóre punkty równowagi osigaj stan stabilnoci
(z ang. stable equilibrium), tzn. niewielkie odchylenie od stanu równowagi uruchamia wystpienie si, które prowadz system gospodarczy w kierunku równowagi pocztkowej. Na przykad wzrost wielkoci poday (nadmiar towarów)
powoduje spadek cen, co w nastpstwie indukuje powrót rynku do sytuacji,
w której wymagana jest pierwotna ilo dostarczanych towarów. Zazwyczaj systemy osigaj niezaleny od czasu i nieodwracalny stan stabilnoci. Nie jest
on wyznaczony przez warunki wyjciowe, lecz zaley wycznie od parametrów
systemu [Jakimowicz 2003, s. 204]. Ukady w stanie stabilnoci zbliaj si
asymptotycznie do ukadu stacjonarnego lub oscyluj wokó niego, nie osigajc
pozycji stacjonarnej.
Jeeli dopuszczalna trajektoria cen z upywem czasu zmierza do cen równowagi, przyjmuje si, e stan równowagi jest stabilny [Panek 2005, s. 123].
Z globaln stabilnoci równowagi mamy do czynienia wówczas, gdy bez
wzgldu na to, jaki jest pocztkowy wektor cen p0>0, z upywem czasu proporcje midzy wszystkimi cenami staj si coraz blisze proporcjom cen w równowadze. Dla przykadu, w modelu Arrowa-Hurwicza ceny równowagi okrelone
s z dokadnoci do struktury, zatem istnienie równowagi zaley od proporcji
midzy cenami, a nie od ich poziomu9.
Na rynku najczciej obserwuje si stan równowagi statycznej (z ang. static equilibrium). Jednake równowaga rynkowa moe mie równie charakter
9

Stan równowagi w dyskretnym dynamicznym modelu Arrowa-Hurwicza nazywamy global-
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dynamiczny (dynamic equilibrium). Zarówno równowaga statyczna, jak i dynamiczna wystpuj w stanie stacjonarnym10 (inaczej zwanym stanem równowagi
trwaej), co oznacza, e dany stan stacjonarny moe by opisany za pomoc zarówno modelu statycznego, jak i modelu dynamicznego [Dbrowski 2009].
W statycznym systemie ekonomicznym zmienne s niezalene od upywu czasu,
co nie wyklucza, e pewne, a nawet wszystkie zmienne w modelu dynamicznym
byy stae w czasie, o ile taki model ma rozwizanie stacjonarne11.
Wedug Jakimowicza (2003) równowaga statyczna wystpuje wtedy, gdy
zmienne równowa si cakowicie (nie wystpuje nadwyka ani deficyt), podobnie jak w fizyce równowa si siy dziaajce na ciao znajdujce si w stanie spoczynku12. Podstawowym mankamentem statycznej analizy ekonomicznej
jest to, e nie daje ona odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób moe zosta
osignita równowaga rynkowa, jeeli wyjciowy stan rynku cechuje nierównowaga [Panek 2005, s. 119]. Równowagi statycznej nie naley analizowa
w oderwaniu od czasu, albowiem w ekonomii nie wystpuj zjawiska czy procesy przebiegajce poza czasem. Z tego powodu problemy i zjawiska ekonomiczne identyfikowalne s zazwyczaj w stosunkowo krótkim czasie. W przeciwiestwie do statyki ekonomicznej, dynamika ekonomiczna odnosi si do zjawisk,
których ujawnienie wymaga duszego czasu13 [Panek 1993, s. 8]. Badanie procesu dochodzenia do stanu równowagi staje si moliwe dopiero na gruncie analizy dynamicznej, w której formuuje si modele, opisujce procesy ekonomiczne, zachodzce w czasie. Stiglitz wyraa przekonanie, i „dynamiki zmian nie
mona poprawnie opisa za pomoc modeli równowagi, które od dawna znajdoway si w centrum analizy ekonomicznej [...]. Dynamik mona lepiej opisa
za pomoc procesów i za pomoc modeli ewolucyjnych ni za pomoc procesów osigania równowagi” [Stiglitz 2002].
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Jakimowicz pisze na ten temat: „Równowaga dynamiczna systemu nie polega na osigniciu pozycji stacjonarnej, poniewa ukad nie jest wtedy zdolny do wykonania pracy (w sensie
fizycznym), lecz na utrzymaniu w pewnej odlegoci od niego, tak by – dziki cznoci
z otoczeniem – nastpowao powstanie jednych skadników kosztem dekapitalizacji drugich”
[Jakimowicz 2003, s. 204].
11
Model ma rozwizanie stacjonarne, gdy istnieje taki zbiór liczb, e model – jeli pozwolimy,
aby zmienne przybray wartoci równe temu zbiorowi liczb – bdzie si nieskoczenie powtarza w niezmienionym stanie, a zatem opisuje on stan stacjonarny [Dbrowski 2009, s. 20].
12
Zagadnienia ogólnej (walrasowskiej) równowagi rynku mieszcz si w nurcie tzw. statycznej analizy ekonomicznej.
13
Wystpuj jednake definicyjne trudnoci co do sprecyzowania pojcia czasu krótkiego i dugiego. Przyjmuje si na przykad, e generowanie popytu konkurencyjnego czy procesu produkcji zaliczamy do statyki ekonomicznej, natomiast zjawiska wzrost dochodu narodowego, kreowanie postpu technicznego czy reprodukcja kapitau odnosz si do dynamiki ekonomicznej.
13

Równowag dynamiczn odzwierciedla model Arrowa-Hurwicza, którym
w wersji dyskretnej nazywamy nastpujcy ukad równa rónicowych [Panek
2005a, s. 122]:
p1 (t  1)  p1 (t ) V z1 ( p1 (t ), , pn (t )),


pn (t  1)  pn (t ) V zn ( p1 (t ), , pn (t )).

W powyszym równaniu:
p(t) – oznacza wektor cen w okresie t,
z – funkcj nadmiernego popytu rozumian jako rónica pomidzy globalnym popytem i globaln poda z(p(t))= x̂i (p(t))-â14,
– parametr wraliwoci cen na nierównowag15.
W dynamicznym modelu Arrowa-Hurwicza, wzrost (spadek) ceny kadego towaru w okresie t+1 (w porównaniu z okresem t) uzaleniony jest od wartoci nadmiernego popytu na ten towar – zi(p1(t),…,pn(t)) – w okresie t. Jeeli nadmierny popyt na i-ty towar jest dodatni (nadwyka globalnego popytu nad globaln poda), to w nastpnym okresie obserwujemy wzrost jego ceny, równy:
p1(t+1)-p1(t)= z1(p1(t),…,pn(t))>0.
Moliwa jest sytuacja, w której dla jednych towarów nadmierny popyt jest
dodatni, natomiast dla innych towarów moe by ujemny (nadwyka globalnej
poday nad globalnym popytem). W przypadku tych towarów ceny malej
zgodnie z równaniem:
p1(t+1)-p1(t)= z1(p1(t),…,pn(t))<0.
Jeeli wreszcie nadmierny popyt na kady towar jest zerowy,
czyli  i zi(p1(t),…,pn(t))=0, to adna cena nie ulega zmianie. Rynek znajduje si
wówczas w stanie ogólnej równowagi walrasowskiej [Panek 2005, s. 122].
Jednym z liniowych dynamicznych modeli zwanym funkcj opó nionej
poday jest model pajczyny, który uwzgldnia zaleno wielkoci poday od
ceny w poprzednim okresie, przy zaoeniu cakowitej sprzeday produkcji
z danego okresu (bez zapasów i magazynowania), tj. nieopó nionej funkcji po14

Wyraenie x̂i (p(t)) definiowane jest jako suma funkcji popytu wszystkich handlowców,
natomiast â jest (staym w czasie) wektorem globalnej poday.
15
Im wiksza jest warto parametru , tym gwatowniej zmieniaj si ceny przy tym samym
poziomie nierównowagi.
14

pytu. Dzieje si tak wtedy, gdy producent ze wzgldów technicznych zmuszony
jest podj decyzj odnonie wielkoci produkcji jeden okres przed ich sprzeda, której cena w okresie t jest cen oczyszczjc rynek, gdy kadorazowo
QDt=QSt. Najczciej taka sytuacja wystpuje w rolnictwie, gdzie zarówno
w produkcji rolinnej, jak i zwierzcej decyzje o wielkoci zasiewu oraz liczebnoci stada podstawowego podejmuje si z duym wyprzedzeniem w stosunku
do momentu sprzeday artykuów rolnych [Kamiska 2009].
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2. Modele równowagi czstkowej w analizie
sektora rolno-ywnociowego
2.1. Koncepcyjna istota i ewaluacja modeli równowagi czstkowej
Modele równowagi czstkowej odnosz si do rynków okrelonych grup
produktów. W modelach tych system rolny jest systemem zamknitym, pozbawionym powiza z reszt gospodarki. Oddziaywania pozostaych gazi wiatowej i krajowej gospodarki na system rolny odzwierciedlaj ustalane arbitralnie
parametry i zmienne egzogeniczne. Modele równowagi czstkowej mog
uwzgldnia jeden lub wiele produktów. Tak zwane modele wieloproduktowe
uwzgldniaj wzajemne relacje popytu i poday. Wikszo modeli czstkowych sprowadza si do liniowych lub logarytmiczno-liniowych równa, które
opisuj przewaajce na badanym rynku relacje popytu i poday. Relacje te
uwzgldniaj ponadto zmienne egzogeniczne, jak np. zmiany techniczne i technologiczne czy dochody gospodarstw.
Modele równowagi czstkowej midzynarodowego handlu rolnego obejmuj popyt i poda na rynkach rolnych oraz handel produktami rolnymi nieprzetworzonymi i póproduktami. Nie bierze si w nich natomiast pod uwag przetworzonych produktów ywnociowych, pomimo e ich udzia w wiatowym
handlu stale wzrasta. Gównym obszarem zastosowa modeli równowagi czstkowej jest dokadna analiza polityki handlowej odnonie produktów, które stanowi zaledwie niewielk cz aktywnoci w ramach danej gospodarki [van
Tongeren i in. 2001].
Istniej róne koncepcje i podejcia do konstruowania modeli równowagi
sektora rolno-ywnociowego [Garforth i Rehman 2005, s. 4]. Najpowszechniej
stosowane kryteria klasyfikacji tych modeli to:
x

techniki modelowania,

x

ujcie kwestii równowagi,

x

sposób modelowania handlu midzynarodowego,

x

sposób ujcia kwestii politycznych,

x

stopie zgodnoci z polityk,

x

koncentracja na jednym lub wielu artykuach,

x

równowaga ogólna a czstkowa,

x

zorientowanie na rolnictwo lub na obszary wiejskie,
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x

agregacja rezultatów na poziomach regionalnym, krajowym i wielonarodowym [van Tongeren i in. 2001].
Dla rozwoju i konstrukcji modelu fundamentalne znaczenie maj: technika modelowania, ujcie kwestii równowagi, handlu midzynarodowego oraz
polityki, a take spójno logiczna.
2.1.1. Techniki modelowania

Mona wyróni trzy zasadnicze grupy technik modelowania oparte na
wykorzystaniu narzdzi ekonometrycznych, programowania matematycznego
lub symulacji [Garforth i Rehman 2005, s. 4-5]. W ekonometrii wykorzystuje si
teori ekonomiczn i metody statystyczne do wyraenia relacji ekonomicznych
za pomoc równa algebraicznych w taki sposób, by moliwa bya estymacja
danych empirycznych (szeregi czasowe) z uyciem hipotez testujcych. Najprostszy model ekonometryczny przybiera posta równania liniowego z jedn
zmienn zalen (objanian) i jedn zmienn niezalen (objaniajc). Równanie moe by rozwizane za pomoc funkcji regresji. Wraz ze wzrostem zoonoci modelu i wczaniem coraz wikszej liczby zmiennych objaniajcych,
model tym dokadniej opisuje rzeczywisto, im wiksz cz zmiennoci
zmiennej zalenej zostaje wyjaniona. Takie modele najczciej sprowadzaj si
do estymacji funkcji, która spenia zaoenia teorii neoklasycznej, w szczególnoci kwesti dualnoci relacji w obrbie produkcji. Oznacza to, e kada regularna funkcja produkcji q=f(x,z) o danym poziomie nakadów q, cen r i okrelonym poziomie staych nakadów zwizana jest z minimum funkcji kosztów
w postaci c=f(q,x,z). Takie teoretyczne podejcie implementowane jest zazwyczaj w dwóch krokach: estymacja funkcji produkcji lub zysku oraz przeksztacenia algebraiczne otrzymanej relacji w celu zbadania reakcji poday. Bazujc
na symetrii, otrzymuje si funkcje wejciowego popytu i wynikowej poday16.
W modelowaniu z wykorzystaniem modeli równowagi powszechnie wykorzystuje si technik programowania matematycznego. S to modele nalece
do ogólnej klasy modeli optymalizacyjnych, których podstawowa wersja ma
nastpujc formu liniow:
max {cTx|Ax=b, x 0, x  Rn, b  Rn} powizane z:
min {bTu|ATu=c, u 0, b  Rn, c  Rn},

16

Podejciem alternatywnym jest bezporednia estymacja w oparciu o szeregi czasowe, uywane najczciej w modelach dla pojedynczych artykuów.
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gdzie c i b s odpowiednio wektorami nakadów i iloci zasobów, definiujcymi
moliwoci produkcyjne, macierz A jest zestawem parametrów nakadów i wyników dla przeksztacanych zmiennych, za wektory x i u s odpowiednio poziomami produkcji i wartociami przypisanymi do dóbr rzadkich. Moliwym rozwizaniem dla obu form (max i min) jest rozwizanie optymalne, speniajce warunek dualnoci i umoliwiajce ich interpretacj logiczn i ekonomiczn. Programowanie wykorzystywane jest w rozwizywaniu problemów decyzyjnych na
poziomie gospodarstwa, regionu, sektora czy te caego systemu ekonomicznego.
Technika symulacji imituje zachowania m.in. ekonomicznej i mechanicznej natury podmiotów w danej sytuacji lub podczas danego procesu, wykorzystujc do celów badania analogiczne sytuacje w rzeczywistoci lub odpowiedni
aparatur. Modele symulacyjne, w szczególnoci te suce analizie skutków
polityki, posiadaj natur matematyczn opart generalnie na formule „co, jeli”. Wymaga to zdefiniowania sytuacji obecnej (warunki pocztkowe), po czym
tworzony jest obraz stanu systemu wedug danego scenariusza.
2.1.2. Ujcie kwestii równowagi
Modele dynamiczne umoliwiaj przeprowadzenie analizy dostosowa
procesów w czasie. Kwestia czasu pomidzy punktami równowagi w modelach
statycznych jest ignorowana [van Tongeren i in. 2001, s. 154-155]. Podejcie
statyczne bada rónice pomidzy punktami równowagi, wynikajce z rónych
zaoe odnonie danych egzogenicznych i zmiennych natury politycznej.
Modele dynamiczne uywane s do ledzenia procesu gromadzenia zapasów czynników, czego nie umoliwiaj modele statyczne. W modelach statycznych zmiany natury politycznej nie wpywaj na gromadzenie zapasów czynników, ani na moliwoci produkcyjne. W krótkoterminowej analizie sytuacji na
rynku rolnym skutki akumulacji zapasów artykuów rolnych mog by znaczce. Dlatego te wykorzystuje si kilka sposobów wczenia kwestii dynamicznych do statycznych modeli równowagi. Najczstszym jest okrelenie rekursywnej sekwencji równowagi chwilowej. Model rozwizywany jest w kadej
jednostce czasu w poszukiwaniu równowagi w danych warunkach zewntrznych. Zmienne zapasów s stale aktualizowane, egzogenicznie (np. populacja)
lub jako wynik stanu równowagi, otrzymanego w poprzedniej jednostce czasu
(np. popyt inwestycyjny prowadzi do zmiany zapasów kapitau w nastpnym
okresie). Modele midzyokresowe uwzgldniaj zaoenie racjonalnoci oczekiwa, co prowadzi do poruszania si wzdu cieek punktów równowagi, które prowadz do dugoterminowego stanu równowagi.
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Modele statyczne uywane s niekiedy do projekcji wpywu okrelonych
zmian politycznych w okrelonym czasie w przyszoci. Projekcje te róni si
od prognoz ekonometrycznych, jako e powstaj w efekcie konstrukcji sztucznego zestawu przyszych danych, zgodnego z przypuszczeniami modelu (tzw.
linia podstawowa), po czym w oparciu o ten zestaw przeprowadza si eksperyment. Ten sztuczny zestaw przyszych danych konstruowany jest poprzez przypuszczenia odnonie tempa wzrostu egzogenicznych zmiennych i parametrów.
Nastpnie oblicza si rozwizanie modelowe, odpowiadajce równowadze, jaka
ustaliaby si przy uwzgldnieniu poczynionych zaoe. Projekcje w oparciu
o te modele bazuj na egzogenicznych prognozach odnonie PKB, wyposaenia
w czynniki wytwórcze i produktywnoci czynników.
2.1.3. Modelowanie handlu midzynarodowego
Wród dóbr, podlegajcych wymianie midzynarodowej, rozrónia si
dobra homogeniczne i heterogeniczne [van Tongeren 2001, s. 155]. W klasycznych modelach handlu zakada si, e dobra jednego producenta s doskonaym
substytutem dóbr innego producenta (dobra homogeniczne). Gdy liczba dostawców jest wystarczajco dua, rynek staje si rynkiem konkurencji doskonaej,
a ceny ulegaj ujednoliceniu. Homogeniczno i konkurencyjno powoduj, i
kady uczestnik rynku jest sprzedajcym lub kupujcym dobro (nigdy oboma
równoczenie) w zalenoci od tego, czy jest on zdolny produkowa dane dobro
bez strat po ogólnych cenach rynkowych. W konsekwencji, kraj podobnie moe
by jednoczenie tylko eksporterem lub importerem danego dobra, a modele
zawierajce to zaoenie, ujmuj tylko handel midzygaziowy. Homogeniczno tylko do pewnego stopnia upraszcza modelowanie handlu. Ujednolicenie
cen i brak wyróniajcych cech danych dóbr skutkuje brakiem rónicy midzy
dobrami nabywanymi od rónych dostawców. Z tego powodu zaoenie homogenicznoci17 powizane jest z podejciem do modelowania handlu, w którym
wida jedynie to, co kady z uczestników wymiany wniós na rynek (poda) i co
z niego odbiera (popyt).

17

Zaoenie homogenicznoci niesie ze sob spore ograniczenia w kwestii bada stosowanych nad handlem, poniewa modele te wyjaniaj tylko kwestie handlu midzygaziowego,
nie za wewntrzgaziowego, który nawet w przypadku wysokiego stopnia agregacji krajów
nie traci na znaczeniu. Brak uwzgldnienia handlu wewntrzgaziowego oznacza ignorowanie realiów i niedocenianie znaczenia handlu w kadym z regionów. Ponadto, takie modele
handlu s nadwraliwe na zmiany w kosztach transportu i kosztach polityki handlowej. Gdy
czynniki typowe dla danego sektora produkcji nie znajd si w modelu, pojawia si take ryzyko nadmiernej specjalizacji.
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Handel wewntrzgaziowy jest wczany, przy zaoeniu i dobra s rozróniane ze wzgldu na czynniki pozacenowe. W ten sposób z perspektywy kupujcego przestaj one by doskonaymi substytutami. Jeli moliwe jest takie
zrónicowanie produktowe, dobra staj si heterogeniczne, a kwestia modelowania handlu – bardziej kompleksowa. Nie zachodzi wówczas potrzeba ujednolicania cen wród dostawców. Jeli dobra s heterogeniczne, róni kupujcy mog
paci róne ceny za te same iloci towarów. Moliwe s zatem niezalene zmiany cen. Po drugie, kady uczestnik rynku moe by równoczenie sprzedajcym
i kupujcym. W konsekwencji, w modelu handlu analizowanych jest dwa razy
wicej transakcji ni przy zaoeniu homogenicznoci dóbr. Obraz rynku, który
powstaje, jest za to bogatszy i bardziej szczegóowy. Konstrukcja modelu wymaga znacznie wikszej liczby danych, parametrów, danych ksigowych i oblicze.
Rodzaj problemu, jaki porusza dany model, decyduje o tym, czy dodatkowy wysiek, majcy na celu zdobycie odpowiedniej informacji, jest uzasadniony.
Istniej dwa sposoby wczania zrónicowania produktowego do stosowanych modeli handlowych [van Tongeren 2001, s. 156]. Z jednej strony zrónicowanie produktowe moe by wczone egzogenicznie, w wyniku zaoenia e
produkty s heterogeniczne ze wzgldu na kraj pochodzenia. Inaczej, metoda ta
zakada, e dobra importowane i dobra krajowe nie s doskonaymi substytutami,
lecz s zrónicowane w zalenoci od kraju pochodzenia. Gdy doda do tego
funkcj preferencji, oddzielnie traktujc produkty krajowe i cznie produkty
zagraniczne, otrzymuje si funkcj importu. Podejcie to jest jednak krytykowane, poniewa ródo zrónicowania produktowego zostao wprowadzone egzogenicznie po stronie popytowej. Ponadto, w praktyce znaczc rol odgrywaj warunki handlowe. W zaoeniach natomiast kady importer, nawet ten z bardzo
maego regionu, ma pewn si rynkow i zdolno wpywania na ceny wiatowe.
Podejcie alternatywne zakada endogeniczne wprowadzenie zrónicowania produktowego na poziomie przedsibiorstwa po stronie podaowej. Przyjmuje si, e konsumenci preferuj zrónicowanie dóbr, gdy to umoliwia im
nabycie tych dóbr, które lepiej zaspokajaj ich indywidualne potrzeby, bd które zwikszaj rónorodno ich konsumpcji.
Trzecim aspektem jest sama koncepcja konkurencji monopolistycznej
w teorii handlu midzynarodowego. Podejcie to zakada ponoszenie kosztów
staych produkcji dóbr zrónicowanych, np. koszty badawczo-rozwojowe, koszty marketingowe. Wczenie kosztów staych wpywa na ksztat polityki handlowej. Obok tradycyjnych korzyci z handlu pojawiaj si korzyci przewagi
niekonkurencyjnej, które wynikaj z istnienia efektów skali i konkurencji niedoskonaej. Po pierwsze, szoki zwikszajce produkcj na poziomie przedsibiorstwa skutkuj pozytywnymi efektami skali. Po drugie, pojawiaj si korzyci
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z handlu w postaci wzrostu rónorodnoci, skutkiem czego jest ponoszenie
kosztów staych i redukcja wielkoci sprzeday przedsibiorstw ju istniejcych.
Po trzecie, ekonomia skali powoduje, e rynek moe wspiera jedynie ograniczon liczb firm w ramach konkurencji niedoskonaej. Handel poszerza rynek,
który wspiera wiksz liczb przedsibiorstw, a w zwizku z tym zwiksza poziom konsumpcji. Redukcja siy rynkowej nazywana jest efektem prokonkurencyjnym. Podejcie to jest korzystne, gdy lokuje zrónicowanie produktowe po
stronie podaowej i minimalizuje skutki okrelonych warunków handlu. Z drugiej strony jednake, brak danych z poziomu firmy utrudnia ekonometryczn
estymacj elastycznoci.
2.1.4. Ujcie kwestii polityki
Stosowane modele globalne, obejmujce praktyczne kwestie rolne i handlowe, wymagaj niezwykle umiejtnego ujcia kwestii polityki [van Tongeren
2001, s. 156-157]. Dotyczy to zarówno zagadnie polityki handlowej, jak i krajowej polityki rolnej, która wprowadza dodatkowe rónice midzy cenami midzynarodowymi i krajowymi. Istniej dwa rodzaje instrumentów modelowania
polityki w ramach modeli globalnych. Pierwszy zakada wczenie instrumentów
politycznych poprzez wprowadzenie ich mechanizmów do modelu. Drugie podejcie jest bardziej bezporednie i mierzy znieksztacenia spowodowane przez polityk za pomoc efektu transmisji cenowej, który czy ceny midzynarodowe
i krajowe. W zalenoci od wartoci obranych podczas ustalania tej relacji, mona
obj ni szeroki zakres handlowych i krajowych reimów politycznych, poczwszy od doskonaej transmisji cen wiatowych po doskona izolacj.
Obie formy ujcia polityki w ramach modeli globalnych wykorzystywane
s na szerok skal. Biorc pod uwag warunki transmisji cenowej, najpowszechniejsz form modelownia instrumentów polityki jest transmisja doskonaa, wraz z dopatami cenowymi i odpowiednikami ce. Forma ta jest relatywnie
prosta do implementacji. Warto zilustrowa modelownie instrumentów politycznych z wykorzystaniem dwóch instrumentów polityki handlowej: ce i restrykcji ilociowych. Ca i restrykcje ilociowe, takie jak kontyngenty i dobrowolne ograniczenia eksportu (VER z ang. Voluntary Export Restraints) to dwa
rodzaje instrumentów polityki handlowej, które wykorzystywane s w stosowanych modelach handlu. Ca mog by wprowadzane w sposób bezporedni i s
zazwyczaj wyraone w ujciu procentowym, obrazujcym, o ile ceny krajowe
przewyszaj ceny wiatowe, tzw. co ad valorem. Znacznie trudniejsze w implementacji s kontyngenty. Po pierwsze, naley zbada, czy kontyngent jest
odpowiedni. Po drugie, trudno oceni, jaki byby poziom importu bez limitów.
Po trzecie, naley stworzy model wskazujcy, kto uzyska rent, która powik-
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szy kontyngent: importerzy krajowi czy te eksporterzy zagraniczni. Istnieje kilka metod ilociowego okrelenia wielkoci kontyngentów i innych rodków pozataryfowych. Sprowadzaj si one zasadniczo do dwóch alternatywnych sposobów: pierwszy uwzgldnia wprowadzenie równowartoci ca18, w drugim sposobie bezporednio okrela si ograniczenia ilociowe.
Przedstawienie restrykcji cenowych za pomoc noyc cen nie zawsze jest
odpowiednim podejciem. Jeli kontyngent nie jest kryterium wicym, ekwiwalent ca bdzie wynosi zero. Kontyngent moe si jednak sta wicy na
skutek symulacji efektów polityki. Efekt nie zostanie osignity, gdy kontyngent
jest przybliony do ekwiwalentu ca, poniewa jego wielko pozostaje na poziomie zerowym. Dodatkowe komplikacje pojawiaj si w przypadku rozbudowanych programów ochronnych, takich jak kwoty ze stawkami celnymi (TRQ
z ang. tariff-rate quotas). Programy okrelaj róne wielkoci ce dla rónych
poziomów kontyngentów, determinujc przy tym, czy dany kontyngent jest rzeczywicie wicy. Ponadto, wprowadzenie kontyngentów powoduje powstanie
opat kontyngentowych, które niczym dochód zwikszaj si dla posiadajcego
prawo importu lub eksportu w ramach kontyngentu. Endogeniczne okrelenie
opat kontyngentowych i ich dystrybucja pomidzy posiadaczy praw do kontyngentów moe by waciwie dokonane wycznie przez bezporednie przedstawienie tych rodków polityki.
Inne instrumenty polityki, poza instrumentami ochrony granicznej, take
powinny by uwzgldnione w modelach. W odniesieniu do zaangaowania na
forum WTO s to przykadowo maksymalne wartoci subsydiowanego eksportu
lub granice wartoci subsydiów eksportowych. W odniesieniu do WPR opaty za
nieuytkowanie ziemi i dopaty na innowacje s rodkami prowadzenia polityki
rolnej, które nie odnosz si bezporednio do ochrony celnej, a mimo to wywieraj wpyw na przepywy handlowe.
2.1.5. Spójno teoretyczna
Ocena spójnoci teoretycznej modeli jest niezwykle trudn, wieloaspektow
kwesti [van Tongeren 2001, s. 155]. Uogólniajc, mona stwierdzi, e wyniki
liczbowe modelu powinny ilociowo zgadza si z teoretycznymi podstawami,
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Równowarto ca lub noyce cen rodków pozataryfowych jest to rónica midzy cen
wiatow dobra i jego cen na rynku krajowym. Wielkoci te mog by relatywnie atwo obserwowane, gdy dobra s homogeniczne, a ceny wiatowe mona otrzyma z wartoci transakcji. Popularn metod estymacji równowartoci ce jest oszacowanie wsparcia producentów
(PSE – Producer Support Estimate). Wad równowartoci subsydiów jest ich znaczna coroczna zmienno, spowodowana nie tylko zmianami natury politycznej, ale take zmianami
cen wiatowych, kursów walutowych i wartoci produkcji krajowej.
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w oparciu o które model zosta zbudowany. Podczas wprowadzania liczb zachowanie spójnoci teoretycznej niesie ze sob konkretne wymagania w szczególnoci
w odniesieniu do parametrów uytych w równaniach popytowych i podaowych.
Niemoliwym jest naoenie wszystkich warunków regularnoci na parametry globalnych modeli równowagi czstkowej. W celu uporania si z tym
problemem modelujcy globaln równowag czstkow upewniaj si, czy
wszystkie parametry (elastycznoci) speniaj konieczne warunki regularnoci
(np. odpowiednie znaki przy cenach), po czym nakadaj cay zestaw warunków
regularnoci na mae czci skadowe modelu globalnego.
Inn wan kwesti jest domknicie modelu zwizane z procesem podziau zmiennych na endogeniczne, czyli takie, których wartoci s okrelane (rozwizywane) przez model, i egzogeniczne, czyli okrelane uprzednio poza modelem [van Tongeren 2001, s. 158-159]. Eksperymenty w ramach budowy modelu
prowadzone s poprzez wprowadzanie przypuszcze alternatywnych wobec
zmiennych egzogenicznych. Innym sposobem domknicia modelu jest konstrukcja rónych modeli jako opcji. Modele regionalne o zasigu wiatowym
mog by przeksztacone w modele pojedynczych regionów w wyniku selekcji
jednego charakterystycznego regionu i zakadajc, i „reszta wiata” ma charakter egzogeniczny. Podobnie, modele obejmujce ca gospodark, mog zosta
przeksztacone w modele czstkowe wybranych sektorów poprzez okrelenie
domknicia, które „reszcie gospodarki” nada charakter egzogeniczny. To drugie
podejcie jest szczególnie uyteczne, w sytuacji gdy zachodzi potrzeba porównania wyników równowagi czstkowej i równowagi ogólnej w celu sprawdzenia
wpywu okrelonej zmiany politycznej w sektorze rolnym na ca gospodark.
Istniej ponadto okrelone ogólne zasady domknicia, które musz by
przestrzegane zarówno przez modele równowagi czstkowej, jak i ogólnej.
W obu przypadkach waciwe domknicie wystpuje, gdy liczba zmiennych endogenicznych równa jest liczbie równa. Dodatkowym, wanym warunkiem
technicznym jest to, aby domknicie okrelao waciwe otoczenie ekonomiczne. Przykadowo, jeli model równowagi wymaga, aby wszyscy kupujcy wyczerpywali swoje budety, domknicie musi cechowa si tym, i wszyscy kupujcy znajduj si na linii swojego ograniczenia budetowego oraz e nie ma
adnych rónic w obrbie dochodów i wydatków.
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2.2. Charakterystyka wybranych modeli równowagi czstkowej
2.2.1. AGLINK
AGLINK jest modelem, obejmujcym wiele krajów (wczajc niektóre
regiony) i wiele towarów [Garforth i Rehman 2005, s. 21]. Jest to model równowagi czstkowej dla ponad 30 produktów rolnych i przetworzonych, w którym uwzgldnia si produkcj, konsumpcj i wymian handlow tymi towarami.
Prace nad modelem zapocztkowano w 1992 roku z inicjatywy Organizacji
Rozwoju i Wspópracy Gospodarczej (OECD). W pracach uczestniczyli eksperci w dziedzinie ekonomii, którzy wyznaczali roczne i redniookresowe prognozy
dla towarów uwzgldnionych w modelu. Dane uyte w modelu zbierane s za
pomoc ankiet redniookresowych, przesyanych do wszystkich krajów czonkowskich OECD. Wykorzystywane s zarówno analizy ilociowe, jak i opinie
ekspertów. Przy gromadzeniu danych korzystano równie z bazy OECD zawierajcej wiele informacji dotyczcych wszystkich krajów czonkowskich, a której
szeregi czasowe sigaj roku 1960. Wnioski wynikajce z oblicze modelowych
przechodz przez trzyetapowy proces weryfikacji, na który skada si:
x
porównanie prognoz krajowych ze specjalistycznymi midzynarodowymi
bazami danych w celu utworzenia scenariusza podstawowego, zakadajcego brak zmian natury politycznej;
x
porównanie prognoz podstawowych w ramach AGLINK z krajowymi
w celu omówienia rónic i dalszej ewaluacji zalece na forum komitetu
rolnictwa OECD;
x
sprecyzowanie na podstawie poprzedniego etapu wniosków redniookresowych, które s nastpnie umieszczane w oficjalnie publikowanych dokumentach.
W modelu wykorzystuje si dane dotyczce produkcji, konsumpcji i handlu gównymi artykuami rolnymi. Kady kraj posiada w nim swój wasny „modu”. Wielkoci zwizane z poda, konsumpcj, handlem i skadnikami transmisji cenowej s obliczane przy wykorzystaniu oddzielnych zestawów równa
i tosamoci oraz technologicznych i behawioralnych zaoe, które pozwalaj
na porównanie sektora rolnego kraju do caej gospodarki, a nawet gospodarki
wiatowej. AGLINK jest dynamicznym modelem równowagi czstkowej,
w którym moliwe jest uwzgldnienie rekurencji poday produktów zwierzcych. W ten sposób liczba zwierzt do uboju w danym roku zaley midzy innymi od poday cielt w roku poprzednim. Podobnie opó nione s niektóre relacje w odniesieniu do popytu. Skadnik okrelajcy handel zakada doskona
konkurencj i homogeniczno produktu. W modelu moliwe jest uwzgldnie-
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nie szerokiego zakresu instrumentów w ramach WPR, jak równie propozycji
ich reform (dopaty bezporednie, polityka handlowa, zarzdzanie poda, patnoci objte zasad decouplingu). Systematycznie dodawane s moduy dla nowych krajów i artykuów. AGLINK w szerokim zakresie obejmuje take kwestie finansowe.
W tabeli 2.1. przedstawiono instrumenty polityki i reformy analizowane
za pomoc modelu AGLINK.
Tabela 2.1. Instrumenty polityki i reformy testowane za pomoc modelu AGLINK
Rodzaj
produktu
Zboa

Roliny
oleiste
Mleko
Pozostae
kategorie
nabiau

Woowina

Pozostae
rodzaje
mis

Instrument/Reforma
Polityki handlowe
Zarzdzanie
poda
Zmienne subsydia
Przymusowe
eksportowe
wycofanie
Zmienne podatki eksportowe
Maksymalne iloci
subsydiowanego eksportu
Zmienne kontyngenty
importowe
Minimalne kwoty dostpu
–
–
Przymusowe
wycofanie
–
–
Kwoty
produkcyjne
Minimalna
Zmienne subsydia
–
cena
eksportowe
gwarantowana Maksymalne iloci
subsydiowanego eksportu
Taryfy importowe
Minimalna
Zmienne subsydia
–
cena
eksportowe
gwarantowana Maksymalne iloci
subsydiowanego eksportu
Taryfy importowe
–
Maksymalne iloci
–
subsydiowanego eksportu
Taryfy importowe
Bezporednie
wsparcie cen
Minimalna
cena
gwarantowana

Decoupling
Dopaty
bezporednie

Dopaty
bezporednie
Dopaty
bezporednie
–

Dopaty
bezporednie

–

ródo: Garforth Ch., Rehman T., Review of Models for Agricultural Policy Analysis, The
University of Reading, Readin, 2005, s. 27.

2.2.2. FAPRI – EU GOLD
FAPRI – EU GOLD (The Food and Agricultural Policy Research Institute
– EU Grain, Oilseed, Livestock and Dairy Model) jest powszechnie znanym
wród ekonomistów rolnych modelem handlu wiatowego produktami rolnymi,
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obejmujcym zboa, roliny oleiste, inwentarz ywy i nabia [Garforth i Rehman
2005, s. 22-23]. Powsta on w USA jako efekt wspópracy CNFAP (University
of Missouri-Columbia’s Centre for National Food and Agricultural Policy) oraz
CARD (Iowa State Univeristy’s Centre for Agricultural and Rural Development). Badania poprzedzajce powstanie tego systemu modelowania – rozpoczte ju w roku 1984 – umoliwione zostay dziki finansowemu wsparciu przyznanemu przez amerykaski Kongres. Wymienione dwie instytucje zaoycielskie znane s wspólnie jako FAPRI (Food and Agricultural Policy Research Institute), std nazwa modelu.
W systemie modelowania FAPRI szczególna uwaga przypisywana jest
sektorowi rolnemu w USA i jego relacjom z rynkiem midzynarodowym. Pierwotnym celem konstrukcji modelu byo przygotowanie prognoz, porównanie
i ewaluacja wiatowej poday, popytu i warunków handlowych w odniesieniu
do niektórych gównych artykuów, takich jak: pszenica, kukurydza, soja, ry,
bawena, jczmie, sorgo, cukier, miso i nabia. Gównych eksporterów i importerów kadego z tych produktów analizuje si oddzielnie. S nimi: USA, UE
(blok pastw), Japonia, Kanada, Australia, Rosja, Chiny, Argentyna, Brazylia
i Meksyk. Pozostae kraje stanowi oddzieln kategori o nazwie „reszta wiata”. FAPRI-EU GOLD, bdcy rozbudowan wersj systemu FAPRI, dodatkowo dzieli blok UE na wyrónione pastwa czonkowskie: Francj, Niemcy,
Wochy, Wielk Brytani, Irlandi oraz sub-blok pastw pozostaych. W modelu
tym skoncentrowano si na sektorach zbó, nasion oleistych, zwierzt hodowlanych i nabiau w UE. Model umoliwia analiz sytuacji na rynkach: pszenicy,
kukurydzy, rzepaku, sonecznika, soi, woowiny, wieprzowiny, drobiu, baraniny, mleka, sera, masa, odtuszczonego i penotustego mleka w proszku.
Biorc pod uwag struktur i metodologi, system modelowania FAPRI
naley uzna za model równowagi czstkowej. Jest to model dynamiczny (rekurencyjny), nie przestrzenny, umoliwiajcy objcie wielu rynków i artykuów,
a take oszacowanie poday, popytu i relacji handlowych. Szczególna uwaga
zwrócona jest na relacje USA – reszta wiata. W celu estymacji parametrów
wykorzystywane s techniki ekonometryczne, za wikszo uwzgldnionych
w modelu relacji ekonomicznych (wraz z alokacj ziemi i uwarunkowaniami
wewntrznymi) ma charakter liniowy bd logarytmiczno-liniowy. Kluczowym
obszarem zastosowania jest jakociowa ewaluacja rónych scenariuszy dla amerykaskiego sektora rolnego i jego interakcja z reszt wiata. Przykadem moe
by implementacja zmian wynegocjowanych podczas Rundy Urugwajskiej. Jedn z ostatnich modyfikacji jest uwzgldnienie rozszerzenia UE.
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2.2.3. CAPRI
CAPRI (Common Agriculture Policy Regional Impact Model), podobnie
jak FAPRI, jest systemem modelowania posiadajcym wiele elementów, które
skadaj si zarówno z niezalenych i zalenych moduów [Garforth i Rehman
2005, s. 23-24]. Projekt zosta zapocztkowany w 1996 roku. W latach 19971999 finansowany by przez UE w ramach programu FAIR, po czym otrzymywa wsparcie z DG-RSRCH. Mimo szczególnego zainteresowania ze strony UE,
CAPRI mona uzna za system konkurencyjny dla FAPRI, gdy oba programy
skoncentrowane s na procesach zachodzcych na rynku wiatowym. Wikszo
inicjatyw rozwojowych prowadzi Institute for Agricultural Policy, Market Research and Economic Sociology, University of Bonn oraz dwa Instytuty badawcze
– norweski i szwajcarski. System CAPRI opiera si na szczegóowych zestawach
danych, pochodzcych z 250 regionów UE-27, wraz z Norwegi, przy czym podzia na regiony pokrywa si z podziaem wg NUTS2. Dodatkowo, dane podzielone s ze wzgldu na kategorie czynnoci produkcyjnych. System dostarcza
sprawozda na temat generowania efektów produkcyjnych oraz wykorzystania
nakadów w zalenoci od poziomów produktywnoci, zuycia nakadów, cen,
równowagi rynkowej i regulacji wska ników monitorujcych stan rodowiska.
Poza szczegóow baz danych CAPRI opiera si na dwóch moduach –
poday i rynkowym. Modu podaowy skada si z modelu programowania, który zakada wysoki stopie zrónicowania aktywnoci regionalnej w zalenoci
od rónic w implementacji instrumentów politycznych. Moduy CAPRI na poziomie regionalnym czone s poprzez [Garforth i Rehman 2005, s. 29]:
x
kalkulator dopat,
x
modu poday,
x
200 modeli optymalizacyjnych w skali regionalnej (maksymalizacja skumulowanego dochodu w zalenoci od restrykcji),
x
sub-moduy wieloletnie (estymacje ekonometryczne),
x
model rynkowy,
x
przestrzenny rynkowy model dla wielu artykuów,
x
11 grup regionów i kraje czonkowskie UE,
x
rynki modych zwierzt,
x
modele optymalizacji poczone na poziomie krajów czonkowskich.
Poziomy i poczenia na poziomie krajów czonkowskich (popyt, poda,
ceny) przedstawiono na rysunku 2.1.
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Rysunek 2.1. Moduy w modelu CAPRI na poziomie krajów czonkowskich

Poziomy

Kalkulator dopat
x kalkulacja dopat
rolniczych w zalenoci od CMO (podstawa budetowa
(ceilings), obszary
podstawowe itd.)

Poda/Popyt
Modu Poday
x 200 regionalnych modeli optymalizacyjnych (maksymalizacja
zagregowanego przychodu
w zalenoci od ogranicze)
x sub-moduy wieloletnie (estymacje ekonometryczne)

Modu Rynkowy
x Wielkotowarowy przestrzenny model rynkowy
x 11 agregacji regionów
wiatowych i kraje
czonkowskie EU15

Ceny

Rynki Modych Zwierzt
x Poczone modele optymalizacyjne na poziomie
krajów czonkowskich
Agregacja do
poziomu krajów
czonkowskich

ródo: Britz W., CAPRI Modelling System Documentation (Common Agricultural Policy
Regional Impact Analysis), Institute for Agricultural Policy, Market Research and Economic
Sociology, University of Bonn, Bonn 2005, s. 85.

CAPRI maksymalizuje PKB w poszczególnych regionach, uwzgldniajc
dopaty w ramach WPR. Do analiz wykorzystywane jest programowanie matematyczne (PMP ang. Positive Mathematical Programming). Poprzez poczenie
ww. moduów, model rozwizuje stany równowagi w obrbie regionów dla ponad 40 produktów. Modu rynkowy przyjmuje charakter rekursywny i tylko czciowo dynamiczny (tylko dla strony podaowej). Ze wzgldu na obecno jedynie bilateralnych przepywów handlowych, modu ma przestrzenny charakter
w ograniczonym zakresie, za dla artykuów objtych modelowaniem posiada
zasig globalny. Modu rynkowy jest skomplikowany ze wzgldu na podzia na
18 regionów, które mog by rozdzielane na mniejsze jednostki terytorialne.
Wszystkie regiony poczone s ponadto za pomoc funkcji transmisji cen oraz
elastycznoci cenowych i mieszanych (pochodzcych z innych opracowa).
Modu podaowy uwzgldnia szczegóowe podejcie do produkcji zwierzcej
i nakadów na pasze. CAPRI umoliwia wczenie do modelu wszystkich standardowych instrumentów politycznych, takich jak: subsydia produkcyjne, dwustronne taryfy celne, ekwiwalenty dotacji producenckich i konsumenckich, kwoty celne, zapasy interwencyjne. Stosuje si go w celu rozwizania rónorakich
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problemów dotyczcych reformy polityki rolnej. Jedn z jego ostatnich modyfikacji jest przeksztacenie modelu do postaci dynamicznej.
2.2.4. CAPSIM
CAPSIM (Common Agricultural Policy Simulation) jest instrumentem relatywnie nowym, bazujcym na modelu CAPRI [Garforth i Rehman 2005, s. 2425]. Rozwój modelu finansowany jest przez EUROSTAT, którego wymogiem
byo, aby wczeniejsze modele symulacyjne, rozwinite przez Henrichsmayera
zostay zmodyfikowane w ten sposób, by mogy korzysta z informacji dostarczanych przez modele AGLINK oraz FAPRI.
Od strony strukturalnej CAPSIM jest modelem równowagi czstkowej,
wykorzystujcym zmienne egzogeniczne np. odnonie wydatków konsumentów,
inflacji czy zmian populacji. Jest to model wzgldnie statyczny i deterministyczny. Uwzgldnia 30 produktów rolnych, dla których handel netto pomidzy
UE, a reszt wiata moe by symulowany z uyciem rónych scenariuszy politycznych (wczajc ograniczenia naoone przez WTO). Schemat modelowania
uwzgldnia sze poczonych skadników:
x
stron podaow,
x
popyt konsumencki,
x
przemys przetwórczy,
x
ceny, dochód i polityk,
x
instrumenty polityki spoecznej,
x
kalkulacje budetowe i bezporednie modelowanie rynku ziemi.
W symulacjach szczególny nacisk pooono na kwestie handlu i jasnoci
dziaa rynkowych w odniesieniu do kadego z uwzgldnianych towarów.
W celu uwzgldnienia limitów naoonych w ramach WTO, CAPSIM wcza
zmienne endogeniczne i egzogeniczne poprzez modyfikowanie warunków dla
równa ekonometrycznych opisujcych handel netto, popyt importowy netto
oraz endogeniczne opaty graniczne. W ramach CAPISM proponowanych jest
6 reimów handlowych (tabela 2.2).
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Tabela 2.2. Reimy handlowe w modelu CAPSIM
Nr
Gówne grupy
reimu
I
Endogeniczne
opaty graniczne i handel
netto
II
Endogeniczne
w odniesieniu
do równania
III
Egzogeniczny
handel netto
IV
–

V
VI

Swobodny handel netto
–

Handel netto

Cena graCena unijna
niczna
Endogeniczna Endogeniczna

Co

Endogeniczny

Endogeniczna Endogeniczna

Endogeniczne

Egzogeniczny

Ukryta

Egzogeniczne

Egzogeniczny

Nieistniejca

Endogeniczny
w odniesieniu
do równania

Wolna zmienna rezydualna
Wolna zmienna rezydualna

Endogeniczna

Endogeniczne

Wolna na poBrak
ziomie kraju
czonkowskiego
Egzogeniczna Endogeniczna
Egzogeniczne
Egzogeniczna Egzogeniczna

Endogeniczne

ródo: Garforth Ch., Rehman T., Review of Models for Agricultural Policy Analysis, The
University of Reading, Reading, 2005, s. 30.

Tworzone symulacje pozwalaj przygotowa prognozy produkcji i dochodów rolniczych, równowagi rynkowej, zmian dobrobytu konsumentów oraz
zmian ich dochodów. CAPSIM mona stosowa w wielu rónych sytuacjach,
czsto w sposób innowacyjny. Przykadowo, podczas prac zleconych przez Europejsk Agencj rodowiska parametry wyestymowanego modelu obejmoway
zarówno zmienne egzogeniczne, jak i endogeniczne. Wiele parametrów zostao
zaproponowanych przez ekspertów, nie za empirycznie oszacowanych. W konsekwencji, powstajce rozwizania krytykowane s czasami jako mniej „naukowe”. Z drugiej strony ich twórcy uwaaj podejcie to za siln stron modelu. Coraz czciej na podejciu tym opieraj si eksperymenty, których celem
jest tworzenie dugoterminowych prognoz dla rynku rolnego UE.
2.2.5. AGMEMOD
AGMEMOD jest modelem partnerskim, zainicjowanym w roku 2000, finansowanym w ramach V Programu Ramowego, a nastpnie w ramach VI Programu Ramowego [Garforth i Rehman 2005, s. 32-33]. Model ten jest cile
powizany z FAPRI-GOLD. AGMEMOD jest efektem wspópracy 25 pastw
czonkowskich UE. Kady kraj posiada wasny model przepywu dóbr na poziomie krajowym. Wspópraca przy jego budowie pogbia relacje z nowo
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przyjtymi krajami. Pionowe i poziome powizania strukturalne pomidzy modelem dla kraju, UE i reszty wiata przedstawiono na rysunku 2.2.
Rysunek 2.2. Powizania strukturalne w modelu AG-MEMOD
Dynamiczne, wieloproduktowe, czstkowe modele ekonometryczne na poziomie krajów

Agregacja wyników z modeli wszystkich krajów do poziomu UE
(przychód, dopaty bezporednie, wkady dla kadego z modelowanych sektorów)

Handel na poziomie UE dla wszystkich z wczeniej ujtych towarów

Poczenie z reszt wiata z wykorzystaniem prognoz FAPRI-GOLD

ródo: Garforth Ch., Rehman T.: Review of Models for Agricultural Policy Analysis, The
University of Reading, Reading 2005, s. 34.

Poprzez agregacj rezultatów z poziomu kadego z krajów, modele oceniaj wpyw zmian w zakresie polityki na rynkach rolnych. AGMEMOD to zestaw ekonometrycznych, dynamicznych, wieloproduktowych modeli równowagi
czstkowej. Analizowane rynki mona podzieli na trzy sektory gówne: uprawy
(zboa, roliny oleiste, roliny okopowe), zwierzta hodowlane (bydo, owce,
trzoda chlewna, drób) i nabia (mleko i produkty mleczarskie). Przydatno modelu AGMEMOD udowodniona zostaa poprzez trafnie wyznaczone prognozy
efektów akcesji krajów Europy rodkowej i Wschodniej do UE.
2.2.6. ESIM
Model ESIM (European Simulation Model) zosta skonstruowany na Uniwersytecie w Getyndze we wspópracy z USDA/ERS (Department of Agriculture/Economic Research Service) w celu analizy skutków rozszerzenia UE o kraje
Europy rodkowo-Wschodniej na poszczególnych rynkach rolnych [van Tongeren i in. 2001, s. 161]. Najnowsze wersje modelu powstay w Monachium oraz
w Banse. Uywany jest on w poczeniu z modelami CGE (ang. Computable
General Equilibrium) w ten sposób, e informacje na temat zalenoci w obrbie
sektora rolnego pochodz wanie z ESIM, natomiast zmienne makroekonomiczne modelowane s w ramach CGE. ESIM uwzgldnia 7 krajów Europy rodkowo-Wschodniej i jeden wspólny obszar „reszty wiata”. Uwzgldnione produkty

31

to: sze gatunków zbó, trzy gatunki rolin oleistych, sze produktów, bdcych efektem przetworzenia rolin oleistych, trzy rodzaje pasz, cztery produkty
mleczarskie, trzy rodzaje misa, cukier i jaja. Okresem bazowym s lata 19941996. Analizowane dane pochodz z narodowych statystyk, uzupenionych o informacje na temat pastw ujtych w module „reszta wiata”, które dostarczane s
przez EUROSTAT i OECD. Model ten jest wzgldnie statyczny.
Ceny hurtowe wyliczane s przy wykorzystaniu mary nakadanej na ceny
produktów. Dobra dzieli si na zbywalne i niezbywalne, a domknicie modelu
wymaga zrównania popytu z poda na kadym z rynków. „Reszta wiata” traktowana jest egzogenicznie. Alokacja ziemi w czci opisujcej poda zaley od
zagregowanego indeksu kosztów kapitau, od cen produktów i prowadzonej polityki. Relacje midzy rynkami zbó i ywca traktowane s w sposób standardowy. Poda dóbr przetworzonych wylicza si, mnoc popyt na produkty nieprzetworzone przez egzogeniczne wska niki techniczne. Parametry odnonie
krajów Europy rodkowo-Wschodniej s odzwierciedleniem wska ników ustalonych ad hoc, pozostae pochodz z literatury. Baza danych – jak równie model – nie s udostpniane.
2.2.7. FAO WFM
Model FAO WFM (Food Agriculture Organization World Food Model)
zosta stworzony przez Commodities and Trade Division w FAO [van Tongeren
i in. 2001, s. 161]. Postawiono przed nim dwa cele: dostarczanie rednio i dugookresowych prognoz odnonie gównych rynków rolnych oraz symulacja
efektów porozumie w ramach GATT 1994 i innych scenariuszy na potrzeby
negocjacji WTO ze szczególnym uwzgldnieniem ich konsekwencji dla krajów
rozwijajcych si. Prognozy publikowane s regularnie i udostpniane przez
FAO. Najwaniejsz cech modelu jest wczenie duej liczby krajów, zwaszcza rozwijajcych si. W modelu analizowana jest sytuacja w 146 pastwach
(w tym 112 rozwijajcych si) i 23 regionach, uwzgldniono w nim 13 produktów, w tym pi zbó, cztery gatunki mis, mleko i maso oraz grupy rolin oleistych i produktów z nich przetworzonych. Prognozy tworzone s na okres
10 lat. Jest to model w pewnym stopniu dynamiczny, poniewa modu podaowy uwzgldnia mechanizm czciowego dostosowania.
Relacje midzy rónymi rynkami reprezentowane s w sposób standardowy. Równania transmisji cenowej dotycz tylko tych krajów, które uczestniczyy w negocjacjach Rundy Urugwajskiej. Jeli nie bray one w nich udziau,
zmiany cen krajowych s regulowane przez sta elastyczno transmisji, zarówno dla produkcji, jak i dla cen konsumenckich. Dla krajów uczestniczcych
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w Rundzie Urugwajskiej polityk handlow przedstawiono w postaci skadnika
cenowego PSE (z ang. Price Support Equivalent). Z kolei handel zagraniczny
obejmuje dobra homogeniczne bez ram przestrzennych, wczajc równania
eksportu dla krajów, bdcych importerami netto i równania importu dla krajów,
które s eksporterami netto. Handel zagraniczny zaley od stosunku cen wewntrznych do cen wiatowych. Brana jest pod uwag elastyczno wyliczona
poprzez skalowanie. Innymi sowy, import zawiera warto nadwyki popytu,
która zaley od relatywnego poziomu cen wewntrznych w porównaniu do cen
wiatowych, w zalenoci od poziomu elastycznoci wyliczonej na podstawie
obserwacji dokonanych w okresie bazowym. Poziom importu krajówimporterów netto zaley od wystpowania kwot taryfowych, obecnych trendów
w konsumpcji, poziomów elastycznoci krajowej. W modelu istnieje moliwo
ujcia handlu wewntrznego. Zamknicie modelu nastpuje poprzez przyrównanie kwot importu i eksportu we wszystkich regionach. Równania specyfikowane
s w formie liniowej lub logarytmiczno-liniowej.
Parametry pochodz z OECD i USDA, przy czym niektóre elastycznoci
s tosame z tymi wykorzystywanymi w modelu SWOPSIM, pozostae za,
zwaszcza te dotyczce krajów rozwijajcych si, s oszacowane przez FAO.
Du wag przywizuje si do procesu skalowania, który jest systematycznie
oceniany przez ekspertów, zwracajcych szczególn uwag na trendy rynkowe.
Dane pochodz przede wszystkim z archiwów FAOSTAT-u oraz z zestawie
bilansowych. Odpowiednio dobrane wspóczynniki su przystosowaniu danych, tak aby produkty nieprzetworzone stanowiy jak najlepsze odpowiedniki
produktów przetworzonych. Dostp do danych, jak i do zbioru parametrów nie
zosta upubliczniony. Gówn cech wyróniajc model jest wczenie wielu
krajów, które nigdy wczeniej nie pojawiy si jako samodzielne rynki w podobnych modelach. Równoczesne uycie skalowanych parametrów i brak mocnych podstaw teoretycznych stanowi znaczco ograniczaj zaufanie do kocowych wyników analiz. Take sposób ujcia midzygaziowych przepywów
handlowych wydaje si niesatysfakcjonujcy, poniewa zaley od parametrów
branych ad hoc.
2.2.8. Scottish Agricultural Policy Models
Oprócz dotychczas scharakteryzowanych modeli, w analizach zwizanych
z sektorem rolno-ywnociowym wykorzystuje si take wiele innych modeli
równowagi czstkowej, takich jak chociaby SWOPSIM czy WATSIM. Naley
wspomnie równie o modelach wykorzystywanych w analizie poszczególnych
rynków rolnych, np. EDIM (rynek mleka i produktów mlecznych). Na szczegól-
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n uwag zasuguj modele konstruowane z myl o konkretnych krajach, np.
DREMFIA (model fiski), EU-ESMERALDA (model duski) czy te Scottish
Agricultural Policy Models (model szkocki), który jest bardzo interesujcym
przykadem relatywnie nowego projektu w zakresie modelowania.
Scottish Agricultural Policy Models (SPM) to de facto trzy modele opracowane w Scottish Agricultural College w Edynburgu na zlecenie Szkockiego
Ministerstwa rodowiska i Spraw Regionalnych [Garforth i Rehman 2005,
s. 31-32]. Pierwszy model to model rolnictwa szkockiego (SAM – The Scottish
Agricultural Model), drugi, to model umoliwiajcy analizy na poziomie szkockiego gospodarstwa rolnego (FAM – The Farm Agricultural Model), za trzeci,
to model stanowicy zagregowane na poziomie krajowym ujcie modelu FAM
(AgFAM – The Farm Aggregated Model).
Prace nad dalszym wykorzystaniem modelu SPM prowadzone s wraz
rozwojem modelu równowagi dla gospodarki szkockiej, a take modelu do analiz polityki rolnej. Wspópraca Scottish Agricultural College z Instytutem Macaulay’a z Aberdeen ma suy stworzeniu zunifikowanych ram dla zintegrowanego modelu, bdcego kombinacj istniejcych modeli. Powstay t drog model ma suy ocenie wpywu reformy WPR i zwizanego z tym finansowania
na szkock gospodark.
Realizacj projektu rozpoczto na przeomie 2004 i 2005 roku. Pocztkowo prowadzone prace polegay na aktualizacji i doskonaleniu wczeniej skonstruowanych modeli SPM oraz równolegym tworzeniu i rozwijaniu modelu
równowagi ogólnej. Nastpnie efekty tych prac zostay poczone w cao, tak
aby moliwe byo osignicie celów projektu. Ponadto prowadzono równie
prace nad rozwojem zastosowa tzw. algorytmów genetycznych (ang. Genetic
Algorithms), integrowanych z modelami programowania matematycznego i wielokryterialnego, w analizie ewolucji polityki rolnej.
W tabeli 2.3 przedstawiono cele i struktur analityczn projektu badawczego zwizanego rozwojem i wykorzystaniem SPM.
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Zmiana polityki
Zmniejszenie zakresu dopat bezporednich lub redukcja opat granicznych

Eliminacja subsydiów eksportowych
lub redukcja SFP oraz wprowadzenie
lub zwikszenie subsydiów dla lenictwa lub programów rozwoju regionalnego

Redukcja patnoci SFP (ang. Single
Farm Payment) i zwikszenie rodków na cele rolno-rodowiskowe

Redukcja opat bezporednich
w rónym tempie

Wska niki
- ziemia rolna (w ha)
- zasoby odnawialne (w ha)
- lasy (w ha)
- wkad sektorów w PKB
- przepywy handlowe
Jaki bdzie zakres intensyfikacji zarz- - obsada inwentarza ywego (na ha)
dzania ziemi w rónych regionach
- zuycie zasobów (na ha)
w zalenoci od tempa redukcji opat
- dochód gospodarstwa (ze wzgldu na
bezporednich?
typ gospodarstwa)
- zatrudnienie w rolnictwie
Jakie bd zmiany na poziomie regio- liczba zwierzt hodowlanych (ze
nalnym w liczbie zwierzt hodowlawzgldu na typ gospodarstwa, np. honych w zalenoci od tempa redukcji
dowla byda, owiec)
dopat bezporednich?
- dochód gospodarstwa (ze wzgldu na
typ gospodarstwa)
- udzia poszczególnych sektorów
w tworzeniu PKB
Jakie bd zmiany zuycia azotu
- zuycie azotu
i poziomu zapasów, jeli fundusze
- obsada inwentarza ywego (na ha)
skierowane zostan z SFP na cele rol- emisje GHG
no-rodowiskowe
- dochód gospodarstwa (ze wzgldu na
typ gospodarstwa)
Jak bd wyglday zmiany zasobów
- zatrudnienie w rolnictwie
pracy pomidzy sektorem produkcji
- zatrudnienie ludnoci wiejskiej
rolniczej i sektorami pozarolniczymi na w dziaalnoci pozarolniczej
terenach wiejskich, jeli wzronie
- wkad sektora do PKB
wsparcie dla aktywnoci pozarolni- przepywy handlowe
czej?

Scenariusze typu „co, jeli?”
Jaki bdzie zakres zmian w uytkowaniu ziemi regionalnej, jeli opaty bezporednie zostan w peni zniesione
a ochrona graniczna zredukowana?

ródo: Garforth Ch., Rehman T.: Review of Models for Agricultural Policy Analysis. The University of Reading, Reading, 2005, s. 32.

Identyfikacja potencjalnego wpywu
zmian w zakresie
rolnictwa na rodowisko
Identyfikacja skutków decyzji politycznych na rynku
pracy

Identyfikacja potencjalnych zmian
w zakresie systemów
produkcji rolnej

Zdefiniowanie scena- Redukcja opat bezporednich
riuszy intensyfikacji w rónym tempie
zarzdzania ziemi

Priorytety
Identyfikacja zmian
w uytkowaniu ziemi
w Szkocji

Tabela 2.3. Cele i struktura analityczna projektu Scottish Agricultural Policy Models

2.3. Przykady zastosowa modeli równowagi czstkowej
w wybranych obszarach problemowych
2.3.1. rodowisko naturalne
Interakcje midzy rolnictwem i rodowiskiem s stosunkowo nowym obszarem zainteresowania badaczy, korzystajcych z narzdzi, jakimi s modele
równowagi czstkowej [Britz i Heckelei 2008, s. 9-12]. Rozwój metod pomiaru
wpywu regulacji na rodowisko naturalne jest konsekwencj zmian filozofii
finansowania sektora rolnego w UE. Wspólna Polityka Rolna jest obecnie zorientowana na rozwój zrównowaony. Istnieje potrzeba skonstruowania nowych
narzdzi, które mogyby oceni wpyw projektowanych i ju istniejcych instrumentów polityki rolnorodowiskowej za pomoc wska ników ekonomicznych i rodowiskowych. Pierwszy filar WPR wie si – w zakresie omawianej
problematyki – z zasad wzajemnej zgodnoci, która zostaa wprowadzona
w roku 2005 za pomoc 19 aktów prawnych, nazywanych Zasadami Dobrej
Kultury Rolnej zgodnymi z Ochron rodowiska (Good Agricultural and Environmental Conditions – GAEC). Jednym z celów drugiego filaru WPR jest zapewnienie dostarczania przez rolnictwo, poprzez dziaania rolno-rodowiskowe,
wartoci zwizanych ze rodowiskiem, a take wsparcie uprawy ziemi rolnej na
terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. W latach 2007-2013
drugi filar ma pochon ok. 9% unijnego budetu, pierwszy – ok. 34%. W ramach drugiej osi polityki rozwoju obszarów wiejskich w okresie 2007-2013 wyróniono trzy obszary priorytetowe: ochrona rónorodnoci biologicznej, ochrona gleb i wód, przeciwdziaanie negatywnym zmianom klimatu. Fundusze dostpne w ramach drugiego filaru przeznaczane s na dziaania, które obejmuj:
wspieranie gospodarstw na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, dopaty do gruntów rolnych na obszarach sieci Natura 2000, wspieranie
przedsiwzi rolnorodowiskowych i poprawa dobrostanu zwierzt czy szereg
dziaa zwizanych ze zwikszeniem lesistoci. Ze wzgldu na zrónicowan
natur szczególnie trudno jest modelowa wpyw zaplanowanych przez kraje
czonkowskie i zatwierdzonych przez Komisj dziaa wspierajcych przedsiwzicia rolnorodowiskowe. Kopotów dostarcza take szacowanie kosztów
uczestnictwa w takich programach. Due znaczenie ma badanie wpywu rolnictwa na rodowisko w zakresie emisji gazów cieplarnianych czy amoniaku.
Przykady zastosowa modeli równowagi czstkowej sektora rolnoywnociowego w obszarze problemowym rodowisko naturalne przedstawiono w podziale na trzy podobszary, wyodrbnione zgodnie z wymienionymi
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wczeniej obszarami priorytetowymi drugiego filaru, którymi s: ochrona rónorodnoci biologicznej, ochrona gleb i wód oraz przeciwdziaanie negatywnym zmianom klimatu.
2.3.1.1. Ochrona rónorodno ci biologicznej
Badania przeprowadzane w ramach podobszaru ochrona rónorodnoci
biologicznej dostarczaj danych, które obrazuj zmiany sposobów uytkowania
ziemi i zmiany poziomu intensywnoci rolnictwa [Britz i Heckelei 2008, s. 13].
Analizowane s relacje utraty biorónorodnoci i zmian w rolnictwie oraz skutki
programów konserwacji. Modelowany jest wzajemny wpyw polityki, sposobów
uytkowania ziemi i biorónorodnoci [Mattison i Norris 2005], jak równie
wpyw postpu naukowego na dobrostan zwierzt [Toma i in. 2008]. Przedstawiciele KE twierdz, e potrzebne jest indywidualne podejcie do poszczególnych
obszarów, które daoby obraz odpowiednich relacji midzy aktywnoci lokaln
a specyficzn dla tego obszaru biorónorodnoci. Podejcie to jest wykorzystywane do budowania wska ników biorónorodnoci, w których skad wchodz
wska niki rónorodnoci gatunków, poziom zawartoci azotanu, poziom szkodliwoci dla ekosystemu i inne. Europejska Agencja rodowiska zaproponowaa
ponadto cay zestaw wska ników, które wykorzystuje si w obliczaniu bilansu
azotanu i wielkoci obszaru rolnego, objtego praktykami zarzdzania wspierajcymi biorónorodno. Biorc pod uwag rosnc potrzeb analizy zintegrowanego wpywu politycznego, co wie si z budow wska ników ekonomicznych,
spoecznych i rodowiskowych, modele ekonomiczne potrzebuj pocze z modelami biofizycznymi i modelami uytkowania ziemi na odpowiednio niskim
poziomie agregacji. Poniewa coraz czciej dochodzio do sytuacji, w której
niewystarczajca dostpno danych utrudniaa obliczenie niezbdnych wska ników rolnorodowiskowych, oceniajcych wpyw propozycji zawartych w ewaluacjach i raportach z monitoringu, dokonano rozwinicia metodologii dostosowujcej wyniki regionalne do potrzeb kalkulacji wska ników rodowiskowych
i modeli biofizycznych na podanym poziomie rozdzielczoci [Britz 2008]. Autorów interesowao w kocu, w jakim stopniu same modele równowagi czstkowej, badajce interakcje na linii ekonomia – rodowisko, opisuj problemy utraty
i zachowania biorónorodnoci [Eppinka 2007]. Do modeli, które w praktyce
wykorzystuje si w tym obszarze nale m.in. FAPRI i CAPRI.
E. Mattison i K. Norris dokonali przegldu sposobów interakcji pomidzy
polityk, uytkowaniem ziemi i biorónorodnoci, zalecajc bardziej zintegrowane podejcie do bada [Mattison i Norris 2005]. Polityka jest wan si napdow zmian w uytkowaniu ziemi rolnej, a jej wpyw na biorónorodno jest
zrónicowany przestrzennie. Wykorzystujc róne modele równowagi czstko37

wej, oszacowano skutki wdroenia wybranych strategii uytkowania ziemi, które mogyby przyczyni si do ochrony biorónorodnoci. Rolnictwo przyjazne
rodowisku naturalnemu nie jest bowiem jedynym rozwizaniem. Interesujc
alternatyw moe by strategia zmniejszania areau upraw przy jednoczesnym,
rekompensujcym spadek wykorzystanej powierzchni, zwikszaniu intensywnoci gospodarowania i zwikszaniu efektywnoci produkcji. Przeprowadzone badania przyczyniy si do pogbienia wiedzy na temat wpywu zmian w uytkowaniu ziemi na biorónorodno, roli polityki rolnej jako siy sprawczej zmian
uytkowania ziemi, a take roli zwizków midzy ekonomi i polityk a zmian
w uytkowaniu ziemi. Ich wyniki wskazuj, e ekolodzy powinni rozpozna
zrónicowan palet strategii, a take wspólnie ze specjalistami od spraw spoecznych dokadniej i w sposób bardziej kompleksowy bada skutki zmian
w uytkowaniu ziemi.
L. Toma, Ch. Ashworth, A. Stott oszacowali wpyw postpu naukowego
na dobrostan zwierzt z uwzgldnieniem kwestii rodowiska i handlu w Szkocji
[Toma i in. 2008]. Zwrócono uwag na reform WPR, która kadzie nacisk na
kwestie rodowiska i dobrostanu zwierzt w UE. Wykorzystano model równowagi czstkowej, który symuluje wpyw zmian w dobrostanie zwierzt19 na systemy produkcji misa wieprzowego oraz na handel wieprzowin i stan rodowiska naturalnego (zanieczyszczenie wody i powietrza). Porównano dwa scenariusze. Pierwszy, bazowy zakada status quo – brak zmian w dobrostanie zwierzt,
rozumianym jako poziom miertelnoci prosit. Scenariusz alternatywny
uwzgldnia natomiast polepszenie przeywalnoci prosit. W kolejnym kroku
porównano wpyw obu scenariuszy na handel i rodowisko w okresie symulacyjnym 2008-2015. Model uwzgldnia trzy moduy: produkcj i handel, rodowisko oraz dobrostan zwierzt20.
Z analizy wynika, e na poprawie dobrostanu zwierzt korzystaj zarówno handel, jak i rodowisko – wpyw na handel netto i rodowisko okaza si
wikszy w scenariuszu zakadajcym implementacj ulepszonej diety w porównaniu ze scenariuszem bazowym. Model równowagi czstkowej umoliwi lepsze zrozumienie interakcji midzy wartociami ekonomicznymi i rolnorodowiskowymi, rozumianymi w tym przypadku jako poprawa dobrostanu zwierzt.
Okaza si te uyteczny w zrozumieniu reakcji na zmieniajce si scenariusze
19

Przykadowo, dokonane ustalenia pozwoliy zwikszy przeywalno prosit dziki
wzbogaceniu diety, jak karmiono maciory przed kryciem.
20
Modu produkcji i handlu opiera si na podejciu z modelu FAPRI uytym do analizy gospodarstw chowu trzody chlewnej. W module rodowiska poczono zanieczyszczenie rodowiska ze zuyciem rodków do produkcji. Wpyw zmian w dobrostanie zwierzt na handel
i rodowisko mierzony by porednio za pomoc produkcji.
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polityki oraz zdolny do okrelenia wpywu zmian, które w niewielkim stopniu
wpywaj na sektory pozarolnicze.
W kontekcie zbliajcej si kolejnej ewaluacji WPR, W. Britz opracowa
metodyk dostosowujc wyniki regionalne z modelu CAPRI do potrzeb bada
na innych poziomach ujcia regionalnego [Britz 2008]. Przeskalowane przestrzennie wyniki posuyy do kalkulacji wska ników rodowiskowych, po
czym poczono je z modelami biofizycznymi na odpowiednim poziomie agregacji oraz szacowano wpyw obecnych i symulowanych praktyk rolnych na rodowisko w ujciu przestrzennym. Przestrzenne przeskalowanie wyników moliwe byo ze wzgldu na charakter modelu CAPRI, ale take ze wzgldu na dostpno danych ex post, scenariuszy i projekcji wyników ex ante dla krajów
UE-27, Norwegii i Zachodnich Bakanów na poziomie regionów NUTS2.
W przyszoci, w celu poprawy jakoci metodycznej i zmniejszenia bdów estymacji, planowane s porównania wyników przeskalowania na nisze poziomy
z wynikami obserwacji z tyche poziomów.
Uatwieniem w badaniu wzajemnego wpywu utraty bd zachowania
biorónorodnoci na produkcj w sektorze rolno-ywnociowym s prace przegldowe, zawierajce opis teorii ekonomicznych i sposobów wykorzystania oraz
budowy odpowiednich wska ników w modelach równowagi czstkowej. Autorami jednej z takich prac s F. Eppinka i J. van den Bergh [Eppinka 2007].
Stwierdzili oni m.in., e badania ekonomiczne, w których podejmowane s kwestie utraty biorónorodnoci, zdominowane s przez cztery typy modeli ekonomicznych. Scharakteryzowano kolejno: modele typu koszty-efektywno, modele uwzgldniajce zasoby naturalne, makroekonomiczne modele wzrostu oraz
uwzgldniajce efekty zewntrzne i zasoby naturalne modele równowagi ogólnej. Modele oceniono ze wzgldu na stopie, w jakim uwzgldniaj one odpowiednie teorie ekologiczne oraz ze wzgldu na wska niki utraty biorónorodnoci. Stwierdzono, e w im wikszym stopniu modele uwzgldniaj teorie ekonomiczne, tym mniej zawieraj one szczegóowych opisów dynamiki ekologicznej towarzyszcej zmianie biorónorodnoci.
2.3.1.2. Ochrona gleb i wód
Ochrona gleb i wód to jedno z najczciej podejmowanych zagadnie
w celu okrelenia wpywu dziaa prorodowiskowych na sektor rolniczy [Britz
i Heckelei 2008, s. 13]. Gównym podejmowanym tu tematem jest emisja fosforanów i azotanów przez rolnictwo. W niektórych modelach formalne ograniczenia obejmuj zaoenia Dyrektywy Azotanowej, a w zwizku z tym take zasady
wzajemnej zgodnoci. Pomimo i niemale wszystkie modele programowania
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uwzgldniaj dzi bilanse fosforanów i azotanów, w Europie – w porównaniu
np. z USA – wci za mao uwagi powica si modelowaniu procesów zwizanych z kwesti nawodnienia i bilansów wody. Istniej wprawdzie wyspecjalizowane modele dla poszczególnych regionów, nie ma jednake adnego modelu, który zawiera ograniczenia wynikajce z ograniczonej iloci wody. Jednym
z tematów podejmowanych w ramach tego podobszaru jest modelowanie publicznego zarzdzania nawadnianiem ziemi rolnej [Riesgo, Gomez 2006].
L. Riesgo i J. Gomez ocenili natomiast wpyw rónych scenariuszy polityki dotyczcej rolnictwa i gospodarki wodnej na równowag wybranych systemów nawadniania gospodarstw rolnych na terenie Woch w kontekcie wdraania Dyrektywy Ramowej UE w sprawie Polityki Wodnej EC 60/2000, której
celem jest zracjonalizowanie wykorzystania wody w Europie. Porównano pi
rónorodnych scenariuszy, odzwierciedlajcych wybrane aspekty polityki rolnej,
rynków i technologii. W kolejnym kroku scenariusze zestawiono z dwoma poziomami cen wody, reprezentujcymi róne scenariusze polityki wodnej. Symulacja efektów przeprowadzenia rónych scenariuszy polityki wodnej przeprowadzona zostaa za pomoc modeli wieloatrybutowego programowania liniowego,
co pozwolio okreli reakcje gospodarstw na zmienne zewntrzne, definiowane
w ramach kadego ze scenariuszy.
Badanie posuyo wygenerowaniu wska ników ekonomicznych, spoecznych i rodowiskowych, które okrelay ilociowe skutki realizacji danych
scenariuszy, jeli chodzi o zrównowaony rozwój w odniesieniu do rónych systemów nawadniania gospodarstw rolnych. W zalenoci od specjalizacji produktowej gospodarstw uwzgldniono pi takich systemów. Znalazy si tutaj: produkcja zbó, ryu, owoców, warzyw i cytrusów. Wykazano wysoki stopie
zrónicowania systemów nawadniania, rónorodno efektów polityki wodnej
w zalenoci od polityki rolnej oraz róne scenariusze odnonie rynku i technologii. Udowodniono, i równowaga socjoekonomiczna i rodowiskowa (jako
wody, zuycie pestycydów) mog zosta osignite na drodze kompromisu. Ceny wody w porównaniu ze scenariuszami politycznymi i dziaaniem rynków rolnych, odgrywaj mniejsz rol. Jest to jednak dosy efektywny instrument regulacji zuycia wody w rozwaanych, najmniej intensywnych systemach nawadniajcych. Autorzy wskazuj na potrzeb zrónicowania sposobów wdraania
rozwiza na poziomie lokalnym podkrelajc, e gospodarowanie wod, polityka rolna i cele rozwoju terenów wiejskich wymagaj szerokiej koordynacji
i wzajemnej równowagi.
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2.3.1.3. Przeciwdziaanie negatywnym zmianom klimatu
W podobszarze, jakim jest przeciwdziaanie negatywnym zmianom klimatu, czsto podejmowanym problemem jest wystpowanie nadwyki azotowej
i emisja zanieczyszcze przez sektor rolny [Britz i Heckelei 2008, s. 13-14]. Wiodcym tematem w ramach tego podobszaru pozostaje jednak modelowanie skutków polityki redukcji emisji gazów cieplarnianych. Warto zauway, e zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych ze róde kopalnych sprzyja wsparcie produkcji biopaliw. W roku 2003 przyjto propozycj dyrektywy o handlu uprawnieniami do emisji CO2, która okrelia ramy wymiany handlowej pozwoleniami
na emisj gazów w UE. Jej celem bya promocja efektywnej kosztowo i ekonomicznie redukcji emisji gazów. Z punktu widzenia omawianych kwestii wane
jest, e istnieje tu moliwo wczenia w system kontroli emisji gazów innych
sektorów, poza przemysem i energetyk, w tym w szczególnoci rolnictwa.
Czsto dyskutowan kwesti s take zmiany polityki w kontekcie Dyrektywy CAFE (Clean Air for Europe – Czyste powietrze dla Europy) oraz rewizji
propozycji zawartej w Protokole z Göteborga odnonie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odlegoci. Zweryfikowano tu m.in. przydatno do analiz politycznych modelu RAINS, dostarczajcego informacji o regionalnym zanieczyszczeniu oraz sucego symulacjom [Amann i in. 2004]. Poza
rozbudow samego modelu, badane s moliwe skutki ekonomiczne, spoeczne
i rodowiskowe konkretnych instrumentów politycznych, stosowanych w celu
redukcji emisji gazów cieplarnianych [Domigues 2007], jak równie w celu rozwizania problemu przenikania nadwyki azotu do ziem i wód gruntowych
[Gömann i in. 2005]. Badany jest take wpyw instrumentów skierowanych do
konkretnych grup [Lehtonen i in. 2006]. Naley pamita, e sektor rolny moe
odgrywa znaczc rol w redukcji efektu cieplarnianego. Poza dostarczaniem
dóbr publicznych, redukcja emisji gazów cieplarnianych daje rolnikom nowe
moliwoci zwikszenia zysków. Jest to kwestia szczególnie wana dla rolnictwa
na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w UE, gdzie potencjalna redukcja emisji gazów wie si z nisk produktywnoci wytwarzania dóbr
rolnych. Emisja CO2 przez sektor rolny powizana jest take ze znacznym zuyciem paliw kopalnych i innych róde energii. W zwizku z tym modelowany jest
te wpyw zmian kosztów energii na poda, ceny i zuycie energii w sektorze rolnym [Kempen i Kraenzlein 2008].
M. Amann, J. Cofala, Ch. Heyes, Z. Klimont, R. Mechler, M. Posch oraz
W. Schöpp w celu udoskonalenia sposobów modelowania kwestii zwizanych
z emisj gazów, dokonali przegldu procedur modelu RAINS, sucego m.in.
dostarczeniu informacji o regionalnym zanieczyszczeniu [Amann i in. 2004].
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Przeanalizowano sam koncepcj modelu RAINS i sposoby jego implementacji.
Przeprowadzono równie seri dwustronnych konsultacji ekspertów z 25 pastw
czonkowskich UE z interesariuszami rónych gazi przemysu w celu oceny
jakoci danych wejciowych. Dokonano przegldu modeli dyscyplinarnych oraz
zaoe, w oparciu o które powsta RAINS21. Przegld ów skupia si midzy
innymi na nastpujcych zagadnieniach: emisje, kontrola i koszty emisji, wpyw
informacji o zanieczyszczeniu na zdrowie, poziom zakwaszenia oraz wpyw
rozmiaru dziury ozonowej na wegetacj rolin. W efekcie wprowadzono do modelu istotne poprawki, co bdzie miao wpyw na jako modelowania i skuteczno polityki w zakresie emisji gazów cieplarnianych.
W celu sformuowania racjonalnej strategii na potrzeby przyszych negocjacji dotyczcych zmian klimatycznych, I. Domigues, B. Wolfgang i K. HolmMüller zbadali moliwe skutki ekonomiczne, spoeczne i rodowiskowe konkretnych ogranicze handlowych, stosowanych w celu redukcji emisji gazów
cieplarnianych [Domigues 2007]. W tym celu model CAPRI zosta rozszerzony,
tak by uwzgldni kwestie emisji gazów cieplarnianych ze róde rolnych oraz
instrumenty polityczne, stosowane w celu redukcji emisji. Porównanie trzech
scenariuszy suyo znalezieniu optymalnego poziomu ograniczenia emisji
w krajach czonkowskich przy zaoeniu redukcji emisji gazów w rolnictwie do
poziomu 8% w UE-27 w roku 2013. Scenariusz bazowy zawiera zmiany przewidywane w WPR do roku 2013, czc opinie ekspertów z analizami trendów,
jak równie jednakowy, 8-procentowy standard emisji dla wszystkich regionów.
Pierwszy scenariusz alternatywny zakada handel bez ogranicze. Omioprocentowa redukcja emisji dotyczya wszystkich regionów i moliwy by handel
miedzy nimi. Drugi scenariusz zakada restrykcje w handlu. Omioprocentowa
redukcja zostaa wprowadzona we wszystkich regionach UE-27 z ograniczeniem, e nie ma moliwoci handlu pomidzy krajami.
Udowodniono, e wybór odpowiedniej kombinacji instrumentów redukcji
emisji podczas projektowania efektywnej polityki redukcji emisji ma kluczowe
znaczenie. W kadym ze scenariuszy odnotowano róne rednie koszty kracowe obnienia emisji o 1 ton ekwiwalentu CO2, tak dla pastw UE-27, jak i poszczególnych regionów. Wyznaczono kierunki i iloci nabywanych limitów.
Wycignito konkretne wnioski dotyczce polityki oraz sformuowano trzy
wane rekomendacje. Po pierwsze, do ogólnej dyskusji naley wczy sektor
rolno-ywnociowy, gdy koszty obnienia emisji s tu podobne lub wysze ni
w innych sektorach. Po drugie, konsekwencj ekonomiczn wczenia rolnictwa
w obnienie emisji (ca, redukcje produkcji) bdzie znaczna podwyka cen pro21

Chodzio tu o model dyspersji EMEP, zaoenia WHO odnonie wpywu zanieczyszcze na
zdrowie oraz ocen dziaalnoci grupy roboczej z ramienia ONZ.
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duktów rolnych spowodowana nisk elastycznoci popytu. Nastpi przeniesienie kosztów na konsumenta i wprowadzenie renty monopolistycznej na cay sektor rolny (ograniczenie emisji bdzie dziaao jak instrument kontroli poday).
Po trzecie, poleganie na mechanizmach rynkowych moe wydawa si lepsze od
wprowadzania i utrzymywania standardów wiatowych, jednak naley take
wzi pod uwag koszty i korzyci z ich implementacji. Koszty kontroli ograniczania emisji (kontrola zakupów nawozów, stad zwierzt i struktury upraw na
poziomie gospodarstwa) bd podobne do kosztów handlu limitami. Gdy rónice w jednostkowych kosztach obnienia emisji midzy podmiotami bd zblione do jednostkowych kosztów wdroenia i kontroli rynku prywatnego i publicznego, korzyci spoeczne zanikn.
Podobne badanie, lecz odnoszce si do zanieczyszczenia azotem, przeprowadzili H. Mann, P. Kreins, R. Kundel i F. Wendland, którzy ocenili wpyw
rónych opcji polityki sucej redukcji rozprzestrzeniania si zanieczyszcze za
porednictwem sektora rolnego [Gömann i in. 2005]. Skupiono si na szeroko
rozpowszechnionym, zrónicowanym regionalnie poczeniu wska nika „bilansowa nadwyka azotu” z kosztami przenikania azotu do wód gruntowych. W badaniu zintegrowano ekonomiczny model dla sektora rolno-ywnociowego
RAUMIS z dwoma modelami gospodarki wodnej – GROWA98 i WEKU. Zanalizowano stan status quo na rok 1999 dla zlewni dwóch niemieckich rzek o wyróniajcych si warunkach naturalnych i socjoekonomicznych.
Stwierdzono, e wskutek zrónicowania regionalnych warunków hydrologicznych nadwyki azotowe, pochodzce z rolnictwa i przenikajce do wód
gruntowych, wahaj si w przedziale 25-92%. Oszacowano take moliwoci
implementacji i koszty uzyskania przychodów w przypadku kadego z dwóch
podstawowych sposobów redukcji azotu – ograniczenie intensywnoci produkcji
zwierzcej oraz podatek od uywania nawozów azotowych. Udowodniono, e
restrykcje w stosunku do intensywnoci chowu i opodatkowanie nawozów azotowych przyczyni si do zmniejszenia skali zanieczyszczenia wód. W celu
okrelenia tego wpywu i lepszego dopasowania instrumentów polityki potrzebne s jednake odpowiednie wska niki charakteryzujce rolnictwo i warunki
hydrologiczne poszczególnych regionów.
Modelowaniem wpywu instrumentów polityki na przeciwdziaanie zanieczyszczeniom i zmianom klimatycznym zajmowali si take H. Lehtonen,
J. Peltola, M. Sinkkonen. Oszacowali oni efekty ogranicze naoonych na wacicieli torfowisk, w ramach zmniejszania emisji gazów cieplarnianych przez
sektor produkcji rolnej [Lehtonen i in. 2006]. W analizie wykorzystano dynamiczny model dla fiskiego rolnictwa – DREMFIA. Porównano dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz zakada zaprzestanie wykorzystania torfowisk, drugi –
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wprowadzenia zezwole na produkcj rolin wieloletnich i zakaz produkcji
zbó. Oba scenariusze sprawdzone zostay w dwóch alternatywnych uwarunkowaniach politycznych – Agenda 2000 i reforma luksemburska WPR.
Wykazano, e realizacja pierwszego scenariusza spowoduje zmniejszenie
pochodzcych z fiskiego sektora rolnego zanieczyszcze wglowych o 10%,
a straty przychodów na poziomie krajowym i regionalnym nie bd tak drastyczne, jakby si mona byo tego pierwotnie spodziewa. W drugim scenariuszu negatywny efekt dochodowy okaza si niewielki, co oznacza, e znaczca redukcja
emisji gazów moe zosta osignita z ma strat wielkoci przychodu z produkcji rolnej. Stwierdzono, e to nie polityka klimatyczna determinuje czn produkcj roln i dochód. Decydujc rol odgrywaj ogólne ramy polityki rolnej.
Zmiany klimatyczne zale take od poziomu zuycia energii. Jak wiadomo, produkcja rolna wymaga znaczcego zuycia paliw kopalnych i innych
róde energii, co prowadzi do wzrostu emisji CO2. Instrumenty zniechcajce
do nadmiernego zuycia energii w sektorze rolnym mog zwikszy koszty produkcji. Równoczenie koszty energii rosn z powodu rozwoju sytuacji rynkowej, co wpywa na obnienie wzgldnej konkurencyjnoci aktywnoci rolniczej
na korzy sektorów energooszczdnych. Wzrost kosztów energii zmniejsza jej
zuycie. Stopie tej redukcji nie zosta jednak dokadnie oszacowany. M. Kempen i T. Kraenzlein zbadali wpyw wzrostu kosztów energii w krajach UE-27 na
poda, ceny i zuycie energii w sektorze rolnym [Kempen i Kraenzlein 2008].
Do analiz uyto modelu sektora rolnego CAPRI rozszerzonego o powizany z aktywnoci produkcyjn wska nik zuycia energii, który wymaga m.in.
zbadania, w jakim stopniu rosnce koszty energii doprowadz do redukcji zuycia energii i wzrostu efektywnoci jej wykorzystania w sektorze rolnym. W wykorzystanych w badaniu scenariuszach mierzono skutki naoenia podatków na
rodki do produkcji. W badaniu wykorzystano scenariusz bazowy, opisujcy
najbardziej prawdopodobn sytuacj w roku 2013, dotyczc kierunków rozwoju sektora rolnego, zakadajc brak zmian polityki oraz uwzgldniajc pewne
zmiany legislacyjne. Scenariusze alternatywne powstay w wyniku uwzgldnienia rosncych kosztów energii, majcych wpyw na koszty zmienne, optymalny
poziom produkcji i poda produktów rolnych. Udowodniono uyteczno nowego wska nika zuycia energii CAPRI w szacowaniu rodowiskowych efektów produkcji rolnej oraz w analizie wspózalenoci. Gówny wniosek pyncy
z tych bada to, e rosnce ceny energii prowadz do znaczcego spadku zuycia energii w rolnictwie (podatek w wysokoci 50 centów od litra diesla spowoduje redukcj cakowitego zuycia energii o ok. 10%).
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2.3.2. Handel midzynarodowy
Wyzwaniem dla analizujcych skutki handlu w sektorze rolnym za pomoc modeli równowagi czstkowej jest coraz wiksza liczba dwustronnych umów
handlowych, w ramach których czsto wprowadzane s nowe stawki celne i kontyngenty handlowe. Presja cenowa zagranicy na rynki UE – w wikszoci przypadków – nie wynika ze zobowiza taryfowych WTO, ale zwizana jest z preferencyjnymi umowami handlowymi. Wysoko zrónicowany charakter umów
handlowych zawartych z Uni Europejsk stwarza powane problemy w obszarze dostpnoci danych odnonie np. przepywów handlowych, jak równie
utrudnia waciwe zdefiniowanie produktów ujtych w umowach.
W ramach obszaru handel midzynarodowy wyodrbniono cztery podobszary problemowe, a mianowicie: dziaalno WTO, liberalizacja handlu,
ceny wiatowe oraz szoki rynkowe.
2.3.2.1. Dziaalno  WTO
W przypadku bada zwizanych z dziaalnoci WTO (World Trade Organization) jednym z gównych wtków badawczych jest ocena proponowanych reform handlu midzynarodowego. W literaturze spotyka si przede wszystkim prace
dotyczce skutków reform handlowych dla trzech czonków tej organizacji, tj. Unii
Europejskiej, USA oraz Chin. Opracowania dotyczce UE obejmuj analiz rynków rolnych w kontekcie dalszej liberalizacji handlu przedstawionej w ramach
rundy WTO i w planie Harbisona22 [Wieck i in. 2003], a take liberalizacji handlu
z perspektywy zdolnoci osigania celów zrównowaonego rozwoju rolnictwa
unijnego w wietle wyników rundy negocjacyjnej Doha [Britz i in. 2005].
C. Wieck, F. Junker, I. Perez, T. Heckelei i W. Britz poddali analizie reform Wspólnej Polityki Rolnej w kontekcie dalszej liberalizacji handlu zakrelonej w propozycji UE przedstawionej w ramach negocjacji WTO oraz w planie Harbisona. W artykule ukazano wpyw skutków gospodarczych wywoanych
reform roln na dobrobyt w UE, równowag na rynku oraz ksztatowanie si
cen [Wieck i in. 2003]. Do analiz wykorzystano model równowagi czstkowej
CAPRI zaprojektowany do prognozowania i symulacji w sektorze rolniczym.
„Propozycja reformy WPR 2003” wykorzystywana zostaa w modelu jako scenariusz bazowy, który porównany zosta z dwoma scenariuszami zakadajcymi
zmiany w polityce handlowej proponowane przez UE oraz w planie Harbinsona.
W analizach szczególn uwag powicono rynkom zboa, misa i mleka.
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Plan Harbisona dotyczy zmniejszenia wsparcia sektora rolnego o 60% w okresie 5 lat.
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Autorzy dowiedli, i liberalizacja handlu moe doprowadzi do wzrostu
dobrobytu w UE, poniewa zysk konsumentów dziki obnice cen bdzie wyszy od straty producentów. Wpyw zmian cen na dochody producentów byby
czciowo ograniczony wskutek oddziaywania patnoci, których wysoko
w ramach WPR uniezaleniona jest od wielkoci produkcji oraz ze wzgldu na
bezporednie wsparcie, które zostao utrzymane na staym poziomie we wszystkich trzech scenariuszach. Ograniczone skutki zredukowanych taryf KNU
(klauzule najwyszego uprzywilejowania) w poczeniu z maym zyskiem z importu zmniejszyyby presj cenow na rynku krajowym. W modelu uwzgldnione zostay równie kwoty i bezcowy dostp dla krajów najsabiej rozwinitych.
Okazao si, e zwikszone moliwoci importowe przynios najwiksze korzyci gównie w krajach rozwinitych i rozwijajcych si z grupy Cairns23.
W. Britz, T. Heckelei, F. Junker, I. Perez oraz C. Wieck analizowali równie problem zdolnoci równowaenia europejskiej polityki rolnej przy
uwzgldnieniu rónych ekonomicznych uwarunkowa ramowych i wyników
rundy Doha [Britz i in. 2005]. Analiza opieraa si na ilociowym modelowaniu
systemu obejmujcego sektor rolny w UE-25 w poczeniu ze wiatowym handlem. Symulacjom poddana zostaa kombinacja uwarunkowa: cakowita eliminacja subsydiów eksportowych oraz silny kurs euro w stosunku do dolara.
Symulacje z wykorzystaniem modelu CAPRI wykazay, i reformy WPR
byy waciwym krokiem na drodze poprawiania kompatybilnoci celów europejskiej polityki rolnej z celami stawianymi przez WTO przed procesem dalszej
liberalizacji handlu. W zalenoci od poziomu kursu euro do dolara ceny na niektórych rynkach mogy ulega spadkowi, przez co spodziewano si strat dochodów rolniczych na poziomie od 13% do 20%. Na rysunku 2.3 pokazano zmiany
w dochodach rolniczych w ramach tzw. planu Harbinsona. Regiony ze spadkiem
dochodów równym redniej dla UE (14%) zaznaczone zostay kolorem biaym.
Straty dochodów w rolnictwie mona zauway we wszystkich regionach, jednak na rónym poziomie w zalenoci od struktury produkcji i zmian cen rynkowych. Spadki dochodów wysze ni rednia dla UE pokazane zostay na zielono (Irlandia, Szwecja, Finlandia, cz Francji i nowe pastwa czonkowskie
UE, oprócz Litwy).
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Grupa Cairns jest koalicj 19 krajów skupiajc zarówno kraje rozwinite, jak i rozwijajce
si, których czny udzia w wiatowym eksporcie rolnym przekracza 25%, optujcych za
liberalizacj wiatowego handlu rolnego.
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Rysunek 2.3. Zmiany w dochodach gospodarstw rolnych (na 1ha) wg planu Harbinsona
dla roku 2012

ródo: System modelowania CAPRI, Britz i in. 2005, s. 25.

Regiony, w których straty w dochodach gospodarstw rolniczych mog by
nisze ni rednia unijna, zaznaczone zostay na czerwono. Sytuacja taka ma
miejsce w regionach, w których nacisk pooony jest na produkcj trzody chlewnej i drobiu. Dotyczy to Holandii, czci Niemiec, Danii i Lombardii. Nisze straty dotycz te regionów cechujcych si ekstensywn produkcj zbó, czyli czci Hiszpanii i poudniowych Woch, w których patnoci obszarowe stanowi
znaczn cz dochodów rolniczych. Straty w dochodach rolniczych kompensowane s poprzez zwikszenie dobrobytu konsumentów i przetwórców. Autorzy
skonkludowali, i ostatnie reformy WPR byy udanym posuniciem, dlatego
w przyszoci mog by konieczne jedynie korekty w zakresie organizacji wspólnego rynku. Jednake kluczow kwesti pozostaj dalsze zmiany strukturalne agodzce wpyw liberalizacji handlu na poziom dochodów gospodarstw rolniczych.
Badania nad liberalizacj handlu w kontekcie rokowa w ramach WTO
prowadzone byy równie w orodku naukowym FAPRI (Food and Agricultural
Policy Research Institute). Analizy dotyczyy stanowiska USA [FAPRI 2005]
i oceny wpywu negocjacji na rynek amerykaski oraz wiatowe rynki rolne
[Beghin i Fabiosa 2002].
W pierwszym z opracowa analizowano wniosek USA dotyczcy negocjacji kwestii rolnych na forum WTO [FAPRI 2005]. Wniosek zakada zmiany
w dostpie do rynku i wsparciu krajowym. Analiz przeprowadzon z wykorzy-
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staniem modelu FAPRI objto pierwsze siedem lat zmian ujtych we wniosku,
poczwszy od 2007 roku. Wniosek zoony przez USA zakada due ograniczenie wsparcia krajowego na rynku cukru, produktów mleczarskich, zbó,
owoców i warzyw oraz eliminacj subsydiów eksportowych obejmujcych
gównie rynek cukru, ryu, misa i produktów mlecznych. W okresie analizowanych siedmiu lat po roku 2007, zredukowane miay by ca i te instrumenty
wsparcia krajowego, które najsilniej zaburzaj handel. We wniosku zaproponowano zmniejszenie dozwolonych rodków wsparcia do 7,64 miliardów dolarów
i ograniczenie wsparcia w ramach rozwiza zaliczanych do kategorii „blue
box” do 4,77 miliardów dolarów.
Analiza wykazaa, i reformy przedstawione we wniosku przynios
umiarkowany wzrost wiatowych cen wikszoci towarów rolnych, w szczególnoci cukru, ryu i produktów mleczarskich. Eksport USA zwikszy si w duym stopniu, jeli chodzi o rynek wieprzowiny, woowiny i ryu oraz w umiarkowanym stopniu, jeli chodzi o rynek pszenicy i kukurydzy. Natomiast spadek
eksportu odnotowany zostanie na rynku baweny. Eliminacja zalenego od produkcji wsparcia krajowego w UE i USA nie zostanie w peni zrekompensowana
przez wzrost wiatowych cen produktów rolnych. Wprowadzenie patnoci oddzielonych od produkcji moe jednak przyczyni si do wyrównania strat.
W raporcie przedstawiono szczegóowo konsekwencje wprowadzenia przedstawionych zmian w odniesieniu do waniejszych produktów rolnych USA, a mianowicie pszenicy, ryu, soi, mleka, cukru i baweny.
Stosujc system modelowania FAPRI J. Beghin i J. Fabiosa przeprowadzili równie badania dotyczce kwestii liberalizacji handlu i zniesienia programów pomocy dla rolnictwa, poddajc analizie gównie wpyw liberalizacji handlu na zmiany w poziomie przepywów handlowych produktami rolnymi [Beghin i Fabiosa 2002]. Autorzy doszli do wniosku, i na warunki wymiany midzynarodowej wikszy wpyw wywieraj bariery handlowe ni narodowe programy wsparcia rolnictwa. Zwikszenie si wolumenu handlowego byo zauwaalne w przypadku wikszoci towarów rolnych, zwaszcza mleka, misa i rolin
oleistych. Eksporterzy netto ywnoci i produktów rolnych (Brazylia, Australia
i Argentyna) mieli skorzysta z rozwoju eksportu, natomiast importerzy netto
mieli zosta obcieni wyszymi cenami na rynkach wiatowych i zmniejszeniem importu. W Stanach Zjednoczonych mia zosta zwikszony udzia
w wiatowym eksporcie produktów pochodzenia zwierzcego oraz poziom importu produktów mlecznych. Bez ochrony granic i krajowych dotacji w UE odnotowany mia by spadek udziau w eksporcie produktów mlecznych i innych
produktów pochodzenia zwierzcego.
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W orodku FAPRI, w pierwszych latach XXI wieku, duo uwagi powicano wanej kwestii, jak byo rozszerzenie WTO o Chiny24 i jego wpyw na
wiatowe rynki produktów rolnych [Fuller i in. 2001a; Fuller i in. 2001b; Fang
i Babcock 2003]. F. Fuller, J. Beghin, S. de Cara, J. Fabiosa, Ch. Fang oraz
H. Matthey badali skutki przystpienia Chin do WTO, koncentrujc si na efektach cenowych, zmianach popytu i poday produktów pochodzenia rolniczego.
Analizie poddano gówne rynki produktów pochodzenia rolinnego oraz zwierzcego [Fuller i in. 2001a]. Autorzy przyjli oczekiwane zmiany w przychodzie
konsumenta, produkcji tekstyliów i polityce handlowej jako egzogenne szoki bazowego modelu. Wyniki analiz dla okresu 2002-2010 wskazyway, i po akcesji
Chin do WTO dochody przemysu zboowego i oleistego oraz ze sprzeday chiskich produktów pochodzenia zwierzcego miay ulec spadkowi, podczas gdy
produkcja baweny miaa si rozwija pomimo rosncego importu tego produktu.
Chiscy konsumenci powinni skorzysta z niskich cen ywnoci i zwikszy konsumpcj produktów rolinnych, nabiau i misa. Najwikszymi beneficjentami
handlu rolnego z Chinami miay by Argentyna, Brazylia, UE oraz USA.
W Instytucie FAPRI zajmowano si równie analiz wpywu akcesji Chin
do WTO na sektor rolnictwa i rynki ywnociowe w kontekcie porozumienia
podpisanego przez Chiny, USA, Kanad i UE [Fuller i in. 2001b]. Gównym
punktem analizy bya ocena skutków wstpienia Chin do WTO dla chiskich
rynków rolnych i rynków w pozostaych czciach wiata. Skupiono si przy
tym na trzech gównych sektorach produkcji rolniczej, a mianowicie zbou,
mleku oraz produkcji zwierzcej. Take i w tym przypadku dowiedziono, i
konsumenci z Chin mieli zyska, dziki spadkowi cen na ywno, na przystpieniu do struktur WTO. Konsumpcja drobiu miaa wzrosn o 4% do roku
2010. Odnotowano równie moliwo stopniowego wzrostu popytu na roliny
oleiste oraz produkty mleczarskie. Autorzy przewidywali, i mia si równie
zwikszy popyt na produkty misne, co w konsekwencji miao doprowadzi do
podniesienia si poziomu importu w tym sektorze. W ogólnym ujciu chiscy
producenci mieli ponie straty spowodowane obnieniem si poziomu produkcji i niszymi cenami wikszoci gatunków zbó. Wyjtek stanowi miay dochody producentów baweny i soi. Akcesja Chin do WTO miaa spowodowa
spadek cen na wiatowych rynkach produktów rolnych, z wyjtkiem rynku baweny, na którym spodziewano si silnego wzrostu poziomu cen.
Ch. Fang oraz B. Babcock poddali analizie polityk na chiskim rynku baweny. Podjto prób wyznaczenia ilociowego wpywu akcesji Chin do WTO,
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Chiny zostay czonkiem WTO w roku 2001.
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jak i oceny wpywu wczenia baweny Bt (Bacillus thuringiensis)25 do handlu
midzynarodowego na sektor baweny w Chinach i Stanach Zjednoczonych [Fang
i Babcock 2003]. Wykorzystano w tym celu model FAPRI skadajcy si z równa poday, popytu oraz uwzgldniajcy powizania midzy cenami i produkcj
tekstyliów. Dwustopniowy model ramowy zawiera dane z wikszoci obszarów
produkcji baweny w Chinach oraz z 9 regionów produkcji gównych substytutów
baweny. Do symulowania rónych scenariuszy akcesji Chin do WTO oraz wczenia baweny Bt wykorzystano system modelowania FAPRI. Rezultaty sugeruj, e przy wyczeniu w analizach baweny Bt, akcesja miaa spowodowa
wzrost importu baweny do Chin z 455 do 676 tys. ton podczas analizowanego
okresu 2002-2011 (miaa si równie zwikszy produkcja krajowa oraz eksport
baweny do USA). Przy wczeniu baweny Bt do analiz, wyniki sugeruj, i Chiny mogy zwikszy import tego produktu z 427 do 648 tys. ton w okresie 20022011 (wzrost niszy ni w scenariuszu bez wczenia baweny Bt).
2.3.2.2. Liberalizacja handlu
Zagadnienie liberalizacji handlu czy si najczciej z dziaalnoci
WTO, jednake podejmowane s równie inne prace badawcze z wykorzystaniem
modeli równowagi czstkowej, odnoszce si do kwestii niezwizanych bezporednio z negocjacjami w ramach wiatowej Organizacji Handlu. Dotycz one
gównie oceny wpywu liberalizacji na rynki rolne UE lub umów dwustronnych
midzy pastwami lub grupami pastw. Naley do nich m. in. kwestia liberalizacji
handlu w kontekcie polityki regionalnej i reformy WPR [Wieck i in. 2006] oraz
wybranych rynków rolnych [Grethe i in. 2008]. Analizowano równie implikacje
dwustronnej liberalizacji handlu midzy UE-25 a krajami Mercosur [Weissleder
i in. 2008] oraz midzy USA a Meksykiem [Duch-Carvallo i Malaga 2009].
Ch. Wieck, F. Junker, I. Perez, T. Heckelei oraz W. Britz przeprowadzili
analiz liberalizacji handlu w kontekcie zaoe reformy WPR [Wieck i in.
2006]. Celem tych prac byo udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób
modele programowania mog by czone z wielotowarowymi globalnymi modelami handlu w ocenie polityki regionalnej. Reforma WPR posuya jako
przykad. Stwierdzono, i za pomoc podejcia czcego regionalne i wiatowe
modele moliwe jest generowanie bardziej szczegóowych wyników.
Badania wykazay te, e ceny produktów, takich jak: woowina, maso,
czy owoce cytrusowe miay ulec znacznym spadkom i w przypadku dalszej liberalizacji handlu przychody z eksportu w UE miay ulec zmiejszeniu. W sektorze
25

Jest to bawena modyfikowana genetycznie, któr po raz pierwszy wyprodukowano w roku
1990.
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rolnym straty dochodów wyniosyby od 6% do 16%. Regiony o wyszym udziale
produkcji zwierzcej lub owoców i warzyw s bardziej naraone na spadek dochodów. Wedug autorów, dalsza liberalizacja handlu w ramach WTO moe powodowa spadek dochodów rolników. Jednake z drugiej strony, stratom dochodów rolniczych bdzie towarzyszy zwikszenie dobrobytu konsumentów
i przetwórców, dajc w rezultacie znaczny przyrost dobrobytu w UE, jako caoci.
H. Grethe, S. Nolte oraz M. Banse przeprowadzili analiz symulacyjn
skutków unijnej reformy zakadajcej liberalizacj na rynku cukru [Grethe i in.
2008]. W badaniu wykorzystano model równowagi czstkowej ESIM. Równania importu preferencyjnego UE byy funkcj rónicy cenowej midzy cen
wiatow a cen UE. Funkcje poday zostay oszacowane w oparciu o dane
FADN-u. Produkcja bioetanolu w UE i w pozostaych czciach wiata uznana
zostaa za istotny skadnik popytu na buraki cukrowe i trzcin cukrow. Z bada
tych wynika, e trwajca reforma rynku cukru, wczajc zakoczony w 2007
roku proces restrukturyzacji, w do ograniczonym zakresie umoliwi UE spenienie zobowiza przyjtych na forum WTO. Oszacowano, e poda cukru
w UE spadnie z ok. 19 mln ton w okresie bazowym do 15,5 mln ton do roku
2015. Cena europejska utrzyma si na poziomie ok. 450 euro/ton, czyli znacznie powyej ceny referencyjnej. W przypadku penej liberalizacji produkcji
w UE, do roku 2015 nastpi spadek wielkoci produkcji do 7,5 mln ton.
Zagadnienie dwustronnej liberalizacji handlu badane byo przez L. Weissledera, M. Adenäuera oraz T. Heckeleia. Analizowali oni wpyw scenariuszy
liberalizacji handlu midzy UE-25 i krajami Mercosur26 na wymian handlow
[Weissleder i in. 2008]. Dwustronne negocjacje handlowe pomidzy tymi grupami pastw od roku 2000 w sprawie produktów rolnych stay si przyczynkiem
do analizy skutków moliwych wyników tych rokowa, jak równie ich wzajemnej wymiany handlowej. W badaniach zastosowano model CAPRI, który ju
wczeniej by uywany do analiz rónych wielo- i dwustronnych scenariuszy
liberalizacji handlu. Rozpatrywano trzy scenariusze. Pierwszy scenariusz odzwierciedla dwustronn czciow liberalizacj handlu midzy UE-25 i krajami
Mercosur. Scenariusz ten uwzgldnia kwoty ze stawkami celnymi i dodatkowe
kwoty taryfowe (TRQs) w krajach Mercosur na niektóre produkty w oparciu
o oficjalne propozycje UE [USDA 2005]. Drugi scenariusz czy dwustronn
czciow liberalizacj z wielostronnym wnioskiem grupy G-20 zaproponowa-
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Mercosur to midzynarodowa organizacja gospodarcza zrzeszajca obecnie 11 pastw
Ameryki Pónocnej i rodkowej, która dziaa na rzecz zniesienia barier handlowych
i wzmocnienia midzynarodowej wspópracy gospodarczej.
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nym w ramach WTO27. Trzeci scenariusz zakada pen dwustronn liberalizacj midzy UE-25 i pastwami Mercosur poprzez umoliwienie bezkontyngentowej i bezcowej wymiany wszystkich produktów rolnych w obu kierunkach.
Gówn uwag skupiono na analizie dobrobytu oraz salda handlowego na rynkach siedmiu kluczowych towarów (pszenicy, kukurydzy, ryu, soi, woowiny,
drobiu i wieprzowiny).
Z porównania trzech analizowanych scenariuszy wynika, e zmiany dla
UE-25 byyby marginalnie niskie. Odwrotna sytuacja wystpowaa w poddanych analizie krajach Mercosur, w których zaleno ta okrelona zostaa jako
wysoka. Pierwszy scenariusz wskazywa, i w krajach Mercosur nastpi wzrost
produkcji. Drugi scenariusz czy handel dwustronny z liberalizacj w ramach
wniosku zoonego przez grup G-20. Wzrost eksportu krajów Mercosur do UE25 by niszy ni w scenariuszu pierwszym, poniewa inne kraje eksportujce
do UE-25 równie korzystay z liberalizacji handlu. Dlatego te poprawa konkurencyjnoci krajów Mercosur bya ograniczona. W scenariuszu trzecim miay
miejsce ogromne zmiany w poziomie importu z krajów Mercosur do UE. Ponadto, autorzy przeprowadzili analiz wraliwoci na elastyczno substytucji pomidzy zagranicznymi i krajowymi towarami. Wykazano, i warto tej elastycznoci determinowaa przysze wyniki w najwikszym stopniu, a niepewno co do ksztatowania si tych wyników bya wysoce skorelowana ze stopniem liberalizacji przyjtym w danym scenariuszu.
T. Duch-Carvallo oraz J. Malaga zaproponowali ekonometryczny model
równowagi czstkowej umoliwiajcy przeprowadzenie symulacji midzynarodowego modelu handlu sorgiem, z uwzgldnieniem Stanów Zjednoczonych oraz
Meksyku [Duch-Carvallo i Malaga 2009]. Rozpatrywano trzy scenariusze: pierwszy zakadajcy zwikszenie amerykaskich plonów sorga o 5% rocznie; drugi
uwzgldniajcy zmiany w popycie krajowym na sorgo przemysowe (wzrost
o 7% rocznie) oraz trzeci odzwierciedlajcy zmiany w popycie na sorgo. Z analizy tych scenariuszy wypywa wniosek, i amerykaski przemys przetwórstwa
sorga bdzie nadal wykazywa siln zaleno od rynku meksykaskiego.
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Grupa G-20 – ugrupowanie zaoone w 1999 roku w Waszyngtonie. G-20 skupia ministrów
finansów i szefów banków centralnych z 19 pastw (Grupa G-8 oraz Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Indie, Indonezja, Korea Poudniowa, Meksyk, RPA, Turcja) oraz Unii Europejskiej reprezentowanej przez rotacyjn prezydentur i Europejski Bank
Centralny. Ponadto w dyskusjach w ramach G-20 uczestnicz dyrektor zarzdzajcy Midzynarodowego Funduszu Walutowego, prezydent Banku wiatowego, przewodniczcy Midzynarodowego Komitetu Monetarnego i Finansowego, a take Komitetu Rozwoju IMF i Banku
wiatowego. G-20 ma tworzy nieformalny mechanizm omawiania kwestii dotyczcych gospodarki wiatowej w gronie pastw rozwinitych i najwaniejszych pastw rozwijajcych
si. Zaliczone do G-20 pastwa wytwarzaj okoo 90% wiatowego PKB i generuj 80%
wiatowej wymiany handlowej; ródo: http://www.g20.org/.
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2.3.2.3. Ceny wiatowe
W analizach sektora rolno-ywnociowego z wykorzystaniem modeli
równowagi czstkowej czsto podejmowanym zagadnieniem s zmiany cen
produktów rolnych oraz poziom dochodów producentów rolnych. Wan kwesti s równie interakcje cenowe pomidzy rónymi dziaami rolnictwa. Przeprowadzane analizy zmiennoci wiatowych cen produktów rolnych odnosiy si
do takich czynników, jak: rola krajów wschodzcych, zmiana nawyków ywieniowych, wzrost zapotrzebowania na energi zwizany z boomem na biopaliwa,
niekorzystne warunki pogodowe, spekulacje [Benjamin i in. 2009], polityka rolna [Chantreuil i in. 2008] oraz wielko stanów zapasów kocowych [Meyers
2008]. Analizowano równie wraliwo cen na róne czynniki [Heckelei i in.
2002]. W niektórych opracowaniach skupiano si na wybranych rynkach rolnych, takich jak rynek pszenicy [Listorti i Esposti 2008], woowiny [Banse
i Grethe 2006] czy ryu [Wailes 2005].
C. Benjamin, M. Howee-Bigot oraz Ch. Tavera przeprowadzili analiz
zmiennoci cen produktów rolnych w odniesieniu do czynników takich, jak: rola
krajów wschodzcych, zmiana nawyków ywieniowych, wzrost zapotrzebowania na energi zwizany z boomem na biopaliwa, niekorzystne warunki pogodowe i spekulacje [Benjamin i in. 2009]. Jako narzdzie prognozowania i symulacji wykorzystano wielorynkowy model równowagi czstkowej WEMAC28.
Stwierdzono, i w cigu ostatnich kilku lat ceny podstawowych surowców rolnych ulegay silnym zmianom, wykazujc zarówno trendy wzrostowe, jak
i spadkowe. Sytuacj tak zaobserwowano na rynkach wielu produktów rolnych.
W zwizku z obserwowan niestabilnoci cen postawione zostay dwa pytania.
Po pierwsze, jakie s wagi poszczególnych czynników wpywajcych na poziom
cen, a po drugie, jak dua cz zmian cen ma charakter cykliczny. Gównym
punktem badania bya próba uchwycenia dugoterminowych relacji midzy cen
zbó a cen ropy naftowej. Badanie wskazao, i niewiele jest empirycznych
dowodów potwierdzajcych wpyw ceny ropy naftowej na zmian cen gównych
upraw rolinnych (pszenicy, kukurydzy, soi, rzepaku). Równie analiza przeprowadzona przy pomocy szeregów czasowych potwierdzia ograniczony
wpyw cen ropy na ceny zbó i soi.

28

WEMAC (World Econometric Modelling of Arable Crops) jest ekonometrycznym, wielorynkowym modelem równowagi czstkowej skupiajcym si gównie na analizie rynku zbó.
Prace nad modelem zapocztkowane zostay w Instytucie INRA we Francji w 2001 roku. Projekt opracowania modelu zlecony zosta przez Francuskie Ministerstwo Rolnictwa oraz Pluriagri (zwizek stworzony przez francuskich producentów zbó i Bank Crédit Agricole). ródo: http://w3.rennes.inra.fr/wemac/.
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Na polityk roln, jako istotny czynnik ksztatujcy poziom cen, wskazali
F. Chantreuil, A. Tabeau oraz M. van Leeuwen. Badacze ci podjli si próby
okrelenia wpywu polityki rolnej UE na ceny na rynkach wiatowych [Chantreuil i in. 2008]. Badania dowiody, i wpyw zmian pojedynczych instrumentów politycznych – w jednym lub kilku krajach – na wiatowy poziom cen by
zwykle duo mniejszy ni wpyw wielostronnych zmian polityki. Aby zbada
wpyw polityki rolnej Unii Europejskiej na wiatowe ceny zbudowano model
obrazujcy zalenoci pomidzy polityk unijn a wiatowym poziomem cen,
wychodzc od stworzenia równania cen na rynku wiatowym, jako cz modelu AG-MEMOD. Okazao si, e rynki rolne UE maj ograniczony wpyw na
wiatowe ceny. Ponadto dowiedziono, e skutki polityki wiatowej oddziauj
w wikszym stopniu na ceny zbó, ni na ceny innych produktów rolnych.
W. Meyers z Instytutu FAPRI przeprowadzi analiz poziomu cen produktów rolnych w latach 1998-2008, zwracajc szczególn uwag na gwatowny
wzrost cen ywnoci w latach 2005-2008 [Meyers 2008]. Badanie miao na celu
lepsze zrozumienie dziaania czynników ksztatujcych wyszy poziom cen
ywnoci i ich wiksz zmienno w tym okresie oraz sprawdzenie relatywnej
siy oddziaywania poszczególnych czynników. Wedug autorów znaczne skoki
cen produktów rolnych powodowane byy zmniejszajcymi si stanami ich zapasów kocowych, zmieniajcymi si cenami ropy naftowej, a take warunkami
pogodowymi. Prognoza ksztatowania si poziomu cen zbó oraz rolin oleistych do roku 2011 bazowaa na badaniach USDA (United States Department
of Agriculture) oraz stochastycznej analizie FAPRI. Przewidywania cenowe dla
tych produktów generowane byy przy ówczesnych cenach ropy naftowej.
T. Heckelei, E. Krebs, C. Möllmann oraz von Lampe dokonali porównania prognoz cen wyznaczonych przez USDA i FAPRI. Dokonano równie analizy wraliwoci, bazujc na wynikach modelu WATSIM [Heckelei i in. 2002].
Gówn uwag skupiono na prognozach wiatowych cen pszenicy obejmujcych
okres do 2005 roku. W opracowaniu zawarto zaoenia rónych modeli odnonie spodziewanej inflacji, kursów walut, parametrów polityki, jak i zmian
w poday i rozwoju produkcji. Skupiono si równie na problemie „koncepcji
wiatowej ceny rynkowej” pod ktem ewaluacji potencjau swobodnego eksportu zbó w ramach UE. Podano ponadto szereg szczegóowych informacji dotyczcych formuowanych prognoz cen produktów rolniczych, w tym pszenicy.
Wyniki analizy wraliwoci dowiody, i wska niki wzrostu produkcji
oraz konsumpcji zbó i produktów misnych pochodzcych z Chin miay silny
wpyw na wiatowe ceny pszenicy i jczmienia. W zwizku z tym w przyszoci,
warunki rynkowe dla eksporterów bd zalee w znacznym stopniu od stopy
wzrostu dochodów i odpowiednich zmian w strukturze popytu w tym kraju.
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W odniesieniu do moliwoci niesubsydiowanego eksportu z UE, autorzy stwierdzili, e prognozy cen na wiatowym rynku pszenicy wskazyway na bardziej korzystne warunki handlowe w perspektywie rednio- ni w dugoterminowej.
Analiz cen na wiatowych rynkach rolnych, ze szczególnym uwzgldnieniem rynku pszenicy, przeprowadzili równie G. Listorti oraz R. Esposti [Listorti i Esposti 2008]. Celem pracy byo modelowanie endogenicznych zmian
cen na wiatowym rynku z zastosowaniem modelu AGMEMOD. Podejcie to
opiera si na konstrukcji modeli rynków produktów rolnych na poziomie krajowym, gdzie popyt i poda równowa si przy obserwowanych cenach krajowych. Ceny te s endogeniczne i zale od cen ustalanych przez Uni Europejsk (równanie transmisji cen), a te z kolei s endogenicznie determinowane
przez ceny wiatowe (równanie formacji cen). Jednake ceny wiatowe s uwaane za egzogeniczne. Aby je zendogenizowa stworzono ukad równa, w których cena UE i cena wiatowa s wzajemnie powizane. Ten ukad równa,
skonstruowany w ujciu dynamicznym i poddany mechanizmowi wektorowej
korekty bdu (VECM), zastpuje zwyke równanie formacji cen. Naley zaznaczy, i mechanizm transmisji cen pomidzy krajami Unii Europejskiej nie zosta uwzgldniony w tym modelu. Podejcie to zostao zastosowane do analizy
rynku pszenicy, a wyniki porównane do otrzymanych przy uyciu konwencjonalnego modelu AGMEMOD. Prognozy generowane z uyciem rozwizania
alternatywnego do zastosowanego w modelu AGMEMOD umoliwiy lepsze
wyjanienie powiza cen i ich porednich skutków.
M. Banse i H. Grethe analizowali ceny woowiny, wczajc do modelu
ESIM regresj logistyczn (ang. logistic functional form). Na przykadzie rynku
woowiny wykazali, e funkcja logistyczna jest elastycznym narzdziem pozwalajcym na analiz transmisji cen w modelach handlu [Banse i Grethe 2006].
Dziki zastosowaniu tego podejcia mona równie uwzgldni w modelu skutki wprowadzenia ce i ograniczenia iloci subsydiów eksportowych. Wykazano,
e zarówno zniesienie subsydiów eksportowych, jak równie podwojenie preferencyjnego dostpu do rynku importerów woowiny, moe pocign za sob
7-9% spadek cen na rynku UE. W wyniku tych zmian Unia Europejska staaby
si importerem netto woowiny. cznie spadek cen mógby wynie 15%,
a eksport netto wzrósby do poziomu 15% konsumpcji woowiny wewntrz Unii.
Przedmiotem wielu prac modelowych podejmowanych przez orodki
uniwersyteckie, organizacje pozarzdowe oraz agencje rzdowe jest równie
wiatowy rynek ryu. W tym kontekcie E. Wailes podda krytycznej analizie
uycie w analizie wiatowych rynków produktów rolnych kilku kluczowych
modeli równowagi czstkowej i ogólnej, m.in. AGLINK, USDA, AGRM [Wailes 2005]. Autor ten dokona przegldu modeli pod wzgldem ich rodzaju,
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struktury, prognoz oraz sposobu prezentacji wyników. Wskaza te na rónice
midzy modelami dotyczce: zasigu (kraje, regiony), dezagregacji produktowej, okresu prognozy i celów. Analiza ta zostaa przeprowadzona w kontekcie
wyzwa i moliwoci poprawy modelowania wiatowego rynku ryu. Duo
uwagi powicono poziomowi cen ryu w perspektywie najbliszych kilku lat.
Wskazano na due rozbienoci cen prognozowanych z uyciem rónych modeli. Model USDA prognozowa wyra nie nisze ceny ni AGLINK (o 17%)
i AGRM (o 27%). Wyniki wskazuj, i kluczow faz w modelowaniu rynku
ryu jest uwzgldnienie dynamiki popytu i poday, bdcej skutkiem zmian
wartoci przychodów oraz cen wzgldnych. Podane byoby te, aby model
uwzgldnia heterogeniczny charakter interwencji na tym rynku, dezagregacj
przestrzeni towarowej oraz kluczowe kraje importujce i eksportujce. Okazao
si, e narzdziem najlepiej modelujcym wiatowy rynek ryu s modele równowagi ogólnej, aczkolwiek uwzgldnienie wszystkich podanych elementów
w jednym modelu stanowi due wyzwanie.
2.3.2.4. Szoki rynkowe
Pod koniec 2000 roku wiatowe rynki misa dotkn nieprzewidziany
szok wywoanych pojawieniem si choroby BSE. Na caym wiecie wprowadzono ograniczenia importu byda z UE, a eksport produktów misnych uleg
zahamowaniu. Zaniepokojenie konsumentów o bezpieczestwo dostarczanych na rynek produktów misnych doprowadzio pod koniec 2000 roku do
40-procentowego spadku spoycia woowiny w Europie i w konsekwencji do
spadku cen. W FAO przeprowadzona zostaa analiza wpywu choroby BSE
na ceny i wiatowy handel misem z uyciem modelu równowagi czstkowej
FAO WFM [Morgan 2001]. Okres prognozy wyznaczony zosta na pi lat,
do roku 2006. Przyjto trzy scenariusze uwzgldniajce róne zaoenia dotyczce reakcji konsumentów i szoków handlu UE. Wyniki analiz pokazay, e
skutki alternatywnych scenariuszy na wiatowym rynku misa nie wydaway
si by znaczce w duszym okresie, w porównaniu do tego, co obserwowano na rynku w roku 2000. Zauwaalny by jednak wpyw kryzysu rynku misa na inne sektory. Dowiedziono, e w perspektywie kilku lat wpyw ognisk
choroby z 2002 roku na rynek misa bdzie stopniowo ograniczany.
Z kolei S. Brown, D. Madison, H. Goodwin oraz F. Clark przeanalizowali
potencjalny wpyw wybuchu ptasiej grypy na rolnictwo USA [Brown i in.
2007]. Badano wpyw choroby na produkcj rolnicz z wczeniem spadku popytu na pasze oraz wpyw na wybrane, zagregowane miary, jak np. dochód gospodarstwa rolnego i wydatki konsumentów na ywno. Dodatkowo analiza
pozwolia na wyznaczenie efektów w caym sektorze rolniczym oraz w innych
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sektorach gospodarki. W badaniu wykorzystano model FAPRI. Zaoono dwa
scenariusze: pierwszy zakada objcie ogniskami choroby 4 stanów, natomiast
drugi jedynie 8 hrabstw.
Porównanie scenariuszy wybuchu ptasiej grypy nawietlio potencjalne
konsekwencje takiego zdarzenia, jak i równie fakt, e choroba moe wywrze
wpyw na wiele innych sektorów. Konsekwencje najmocniej odczuby bez wtpienia przemys drobiarski. Bezporedni wpyw na cay sektor produkcji zwierzcej oraz produkcji pasz moe by ogromny. Podkrelono, i w tego typu analizach due znaczenie maj reakcje konsumentów na wybuch choroby.
Okrelenie skutków wymaga zatem nie tylko wiedzy o reakcji konsumentów na
zakaenie, ale take wgldu w kad potencjaln zmian w popycie na produkty
substytucyjne. Analiza scenariuszy wybuchu ptasiej grypy wykazaa potrzeb
szybkiej identyfikacji oraz hamowania infekcji. Rónica pomidzy scenariuszem
wybuchu epidemii w 4 stanach, a zakadajcym pojawienie si ognisk choroby
w 8 hrabstwach wskazywaa na to, i wraz z rozszerzaniem si obszaru objtego
zakaeniem zwiksza si znacznie suma nakadów niezbdnych do walki z chorob. Suma ta przewyszyaby ilo rodków wydatkowanych na dziaania prewencyjne i przygotowujce na wybuch epidemii.
2.3.3. Rozszerzenie UE a WPR
W badaniach zwizanych z integracj gospodarcz oceniany jest wpyw
zwikszania poziomu integracji midzy krajami, w ramach midzynarodowych porozumie polityczno-handlowych, takich jak NAFTA czy UE, na poziom produkcji
sektora rolno-ywnociowego. W literaturze spotyka si przede wszystkim prace
dotyczce kwestii wpywu rozszerzenia UE na rynki rolne nowych i starych krajów
czonkowskich. Najczciej wykorzystywanym modelem jest AG-MEMOD.
Analiz wpywu rozszerzenia poczono z badaniem skutków reformy
WPR z 1992 roku [Josling i in. 1998]. Rozwaano ponadto wpyw reform WPR
i rozszerzenia UE-15 na gospodark [Fabiosa i in. 2006], jak i skutki rónych
sposobów wczenia nowych krajów do UE [van Leeuwen i in. 2007]. Oceniono
take korzyci pynce z przystpienia do UE z perspektywy wybranych krajów
[Gavrilescu i in. 2006; Bartova 2005].
T. Josling, D. Kelch, P. Lapis i S. Tangermann badali wpyw reformy WPR
z roku 1992 i rozszerzenia UE na produkcj, konsumpcj i handel podstawowymi
produktami rolnymi w USA i UE-15/UE-21 [Josling i in. 1998]. Do analiz wykorzystano model ESIM, który umoliwi pomiar kosztów budetowych i rocznego
dochodu brutto. Rozwaono pi scenariuszy. W scenariuszu bazowym zaoono
przeprowadzenie reformy WPR (redukcja cen interwencyjnych zbó, wprowa57

dzenia dopat kompensacyjnych i premii za odogowanie), brak rozszerzenia
i kontynuacj wczeniejszych kierunków polityki. Drugi scenariusz uwzgldnia
przystpienie Austrii, Finlandii i Szwecji do Unii Europejskiej (EU-15), trzeci –
przystpienie Norwegii i Szwajcarii (EU-17), czwarty – Czech, Wgier, Polski
i Sowacji (EU-21), pity zakada dalsze reformy WPR w latach 1995-2000, suce stworzeniu przestrzeni dla nowych pastw czonkowskich. Analizowano dane do roku 1994, wyniki projekcji wykraczay poza rok 2000.
Na podstawie wyników bada sformuowano rekomendacj, i WPR naley podda reformie lub czciowej modyfikacji, aby moliwe byo rozszerzenie
Unii i spenienie wymogów GATT29 przez UE. Przyjcie czterech pastw Europy rodkowo-Wschodniej wizao si w owym czasie z wysokimi kosztami budetowymi. Najbardziej zagroony w starej UE by sektor produkcji zwierzcej.
Europa rodkowa moga wówczas najbardziej skorzysta z moliwoci eksportu
produktów pochodzenia zwierzcego (zwaszcza misa wieprzowego). Brak
odogowania ziemi w krajach CEEC mia pozwoli na zmniejszenie kosztów rekompensat w UE. Rozwizywao to problem budetowy, lecz jednoczenie pozostawio nierozwizan kwesti odogowania ziemi w pastwach starej Unii.
Wykazano, i w przypadku realizacji scenariusza zakadajcego akcesj dojdzie
do obnienia cen interwencyjnych, co pozwoli na wzmocnienie budetu i umoliwi eksport zbó bez subsydiów z krajów UE. Take rolnicy amerykascy,
z powodu stopniowego wycofywania dopat bezporednich, w wikszym stopniu
uzalenieni mieli by od zmian cen wiatowych. Jeli w UE nie zostanie zaspokojony przyszy popyt, rolnictwo amerykaskie uzyska szans na zwikszenie
eksportu i bdzie mogo wykorzysta swoj przewag komparatywn w handlu
duymi wolumenami towarów. Zwikszenie amerykaskiego eksportu bdzie
moliwe do osignicia take w wyniku wzrostu cen europejskich wywoanego
rozszerzeniem. Reakcj ze strony krajów UE moe by zniesienie subsydiowania
produktów o wysokiej jakoci, co w konsekwencji wpynie na obnienie ich ceny
i poprawienie konkurencyjnoci. Przewaga ta bdzie jednak hamowana wzrostem handlu wewntrznego UE produktami wysokiej jakoci (z Zachodu na
Wschód), który moe zmniejszy wolumen handlowy kierowany na rynki wiatowe, co w konsekwencji umoliwi opanowanie ich przez USA.
J. Fabiosa, J. Beghin, D. Fengxia, A. Elobeid, F. Fuller, H. Matthey,
S. Tokgoz i E. Wailes dokonali ewaluacji wpywu reform WPR i rozszerzenia
UE-15 na gospodarki starych i nowych czonków UE oraz na wiatowe rynki rolne
w latach 2004-2013 [Fabiosa i in. 2005]. Do analiz wykorzystano model FAPRI.
Przeprowadzono obliczenia modelowe dla trzech scenariuszy. W scenariuszu ba29

W analizowanym okresie porozumienie GATT nie byo jeszcze wdroone w ramy WTO.
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zowym zaoono, e kontynuowana bdzie polityka UE wobec rolnictwa na zasadach sprzed 2004 roku i nie bdzie akcesji nowych pastw czonkowskich. W drugim scenariuszu uwzgldniono zmiany polityczne, zwizane z przegldem redniookresowym WPR z roku 2003. Natomiast w trzecim scenariuszu zaoono poczenie reform WPR z akcesj 10 nowych pastw czonkowskich.
W badaniu wykazano m.in., i reforma WPR i akcesja nowych krajów
bd miay niewielki wpyw na rynki wiatowe. Reforma WPR w ograniczonym
stopniu wpynie na rynki rolne UE-15 (wyjtkami bd sektory produkcji: ryu
i woowiny). Rozszerzenie UE, wskutek zmian polityki i waha cen (zwaszcza
na rynkach produktów mleczarskich, cukru i kukurydzy), w duym stopniu
wpynie na produkcj roln w krajach czonkowskich, w szczególnoci w nowo
przyjtych pastwach. Akcesja i towarzyszce jej reformy polityki w pierwszej
kolejnoci wpyn na towary poddane kontroli poday, m.in. produkty mleczarskie i cukier. Ograniczenie poday tych sektorów spowoduje wzrost cen. Idc
dalej, zmiany w wysokoci kwot mlecznych w nowych krajach czonkowskich
bd oddziaywa na rynek woowiny, najpierw zwikszajc, a nastpnie redukujc jej poda. Po drugie, nowa polityka wywoa znaczcy wzrost cen zbó
wród nowych krajów czonkowskich, zwikszajc koszty produktów misnych
i redukujc wykorzystanie zbó. W krajach starej Unii rozszerzenie w umiarkowanym stopniu obniy produkcj zbó. Poniewa jednak nowe kraje czonkowskie w niewielkim stopniu oddziauj na rynki wiatowe, due zmiany w ich bilansach handlowych nie wpyn znaczco na zmiany cen wiatowych. Tylko
Argentyna powikszy swój udzia w rynku produktów mleczarskich.
M. van Leeuwen, L. Bartova, R. M'Barek i E. Erjavec zmierzyli skutki
rónych sposobów wczenia do Unii Europejskiej sektorów rolnoywnociowych omiu nowych pastw czonkowskich (Czechy, Estonia, Wgry, Litwa, otwa, Polska, Sowacja i Sowenia) [van Leeuwen i in. 2007]. Oceniono take wpyw planowanych reform WPR (decoupling i nowe plany dopat
bezporednich) na rynki towarów rolnych w nowo przyjtych krajach [van Leeuwen 2007]. Do analiz wykorzystano model AG-MEMOD. Porównano dwa
scenariusze. W scenariuszu pierwszym zaoono wdroenie systemu jednolitych
patnoci obszarowych (SAPS – Single Area Payment Scheme) w nowych pastwach czonkowskich do roku 2008 i jednolitych patnoci do gospodarstwa
(SFPS – Single Farm Payment Scheme) od roku 2009 oraz utrzymanie do roku
2013 komplementarnych narodowych dopat bezporednich. W scenariuszu drugim zaoono natomiast pene oddzielenie wysokoci patnoci od wielkoci
produkcji poczwszy od roku 2007 i podwojenie wska nika modulacji od roku
2007 w UE-15 i od 2013 w nowo przyjtych omiu pastwach.
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W badaniu wykazano, e wprowadzenie dopat bezporednich spowodowa miao wzrost poziomu produkcji w nowych krajach czonkowskich
(zwaszcza w przypadku rolin oleistych, zbó, misa owczego, serów). Wyniki
potwierdziy przewidywania a priori, i narzdzia polityki rolnej bd miay
do ograniczony wpyw na wielko poday, poniewa dopaty bezporednie
w nowych krajach zostay objte zasad decouplingu ju przed akcesj. Ponadto,
nastpi miay m.in.: wzrost produkcji kukurydzy, spadek produkcji pszenicy
i ogólnej konsumpcji zbó, wzrost cen nasion rolin oleistych i ich produkcji,
zastpienie konsumpcji woowiny konsumpcj drobiu, wzrost produkcji wieprzowiny i drobiu, wzrost cen mleka, a w przypadku produktów mleczarskich
wikszy, w porównaniu ze zwikszeniem poziomu produkcji serów, wzrost produkcji towarów objtych skupem interwencyjnym (maso, odtuczone i pene
mleko w proszku).
C. Gavrilescu, D. Gavrilescu i C. Kevorchian, analizujc rynek gównych
produktów zboowych z uyciem modelu AG-MEMOD, ocenili skutki wczenia
rumuskiego sektora rolno-ywnociowego do obszaru WPR przy zaoeniu akcesji w styczniu 2007 roku [Gavrilescu i in. 2006]. Projekt wpisa si w szerok
debat na temat rodków, timingu30 i skutków akcesji Rumunii do UE. Porównywano dwa scenariusze. W pierwszym zaoono brak akcesji, w drugim akcesj
i wprowadzenie systemu jednolitych patnoci obszarowych. W badaniu wykazano, i w przypadku braku akcesji i tak bd mie miejsce zmiany strukturalne
w sektorze rolnym, a take nastpi usprawnienie funkcjonowania rynku rodków
produkcji oraz odnotowany zostanie wzrost dochodów konsumentów. Oprócz
pozytywnych zmian w obszarach produkcji i konsumpcji pszenicy i sonecznika,
obserwowana bdzie take stagnacja na rynkach jczmienia i kukurydzy. Pomimo duego wzrostu w sektorze rolnym, Rumunia pozostanie importerem netto
pszenicy i rzepaku. Sektor zboowy pozostanie jednak niekonkurencyjny, poniewa gospodarstwa wielkoobszarowe nie bd ani osiga wystarczajcych
korzyci skali, ani korzysta z nowoczesnych technologii. Natomiast w przypadku akcesji spodziewany jest umiarkowany wzrost konsumpcji pszenicy, kukurydzy i sonecznika oraz pojawienie si nadwyek eksportowych. Bd one
niewielkie w przypadku kukurydzy, lecz znaczce w przypadku sonecznika.
Pozwoli to Rumunii zachowa pozycj gównego producenta i eksportera nasion
sonecznika w Europie. Chocia programy wsparcia przed i po akcesji miay
przyczyni si do szybkiej konsolidacji ziemi i rozwoju redniej wielkoci gospodarstw rodzinnych, ich niska efektywno ekonomiczna uniemoliwi jednak
realizacji zamierzonego celu.
30

Termin timing oznacza wybór najlepszego (z uwagi na skutki) momentu na rozpoczcie
jakiego dziaania, przedsiwzicia.
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Wykorzystujc równie model AG-MEMOD podobne badanie, lecz dotyczce Sowacji, przeprowadzia L. Bartova. Na przykadzie rynków zbó
i misa oceniono wpyw wczenia sowackiego sektora rolno-ywnociowego
do obszaru objtego WPR na ceny rolne, wielko areau upraw, produkcj,
konsumpcj oraz handel zboem, nasionami rolin oleistych i misem [Bartova
2005]. Zaoono wprowadzenie jednolitej patnoci rolnej w roku 2007 i oddzielenie patnoci od produkcji w pierwszych latach po akcesji. Porównywano take dwa scenariusze. W pierwszym zaoono brak akcesji, w drugim wstpienie
Sowacji do UE w roku 2004 i implementacj planu obszarowych dopat bezporednich do roku 2010.
Stwierdzono, e w przypadku braku akcesji ceny wikszoci zbó ulegn
obnieniu, a obszar upraw zmniejszy si. Spadek cen przyczyni si natomiast do
zwikszenia konsumpcji, poprawi si równie bilans handlowy wikszoci produktów rolnych. Pogorszenie warunków handlowych w sektorze produkcji
zwierzcej doprowadzi do zmniejszenia pogowia i spadku produkcji wikszoci
produktów pochodzenia zwierzcego. Konsumpcja produktów pochodzenia
zwierzcego wzronie wraz ze spadkiem cen. Spadek produkcji w poczeniu ze
wzrostem konsumpcji produktów pochodzenia zwierzcego spowoduje pogorszenie si bilansu handlowego. Jeli chodzi o drugi scenariusz, produkcja nie
wzronie znaczco z wzgldu na wdroenie zasady decouplingu. Na skutek akcesji wzrosn ceny wikszoci produktów rolnych – w przypadku zbó o ok.
24%, a produktów pochodzenia zwierzcego o ok. 67%. Po drugie, poprzez
podniesienie cen zredukowany zostanie poziom konsumpcji. Wzrost produkcji
i spadek konsumpcji poprawi bilans handlowy produktami rolnymi. Wskutek
niskiej konkurencyjnoci sektora wieprzowiny (cena powyej unijnej) nastpi
spadek produkcji tego towaru. Soja, kukurydza i jczmie strac na znaczeniu
wskutek niskiej konkurencyjnoci i spadku wzgldnej zyskownoci w porównaniu z rzepakiem i sonecznikiem.
2.3.4. Polityka rolna
Polityka rolna w znacznym stopniu wpywa na ksztat procesów, zachodzcych na rynkach rolnych. Z tego wzgldu wiele bada powicono ocenie skutków wdroenia rónych narzdzi polityki rolnej. Modele równowagi czstkowej
wykorzystywane s najczciej w ocenie instrumentów WPR oraz narodowej
i stanowej polityki rolnej w USA. Sporód szeregu rónorodnych zagadnie, podejmowanych w badaniach powiconych polityce rolnej, mona wyróni nastpujce podobszary: analiza WPR, kwoty mleczne, rynki cukru i ryu, wpyw
WPR na rynki rolne. Kwesti najczciej poruszan w ostatnich latach jest reor-

61

ganizacja rynku mleka, bdca jednym z najistotniejszych elementów reform
przeprowadzanych w ramach Health Check. Zagadnienie to jest take interesujce
od strony technicznej, gdy ujcie poszczególnych elementów reform w formie
operacyjnej, moliwej do wykorzystania w budowanym modelu, wymaga uycia
skomplikowanego aparatu ekonometrycznego. Chocia reforma WPR obejmuje
take kwesti zmian w dopatach do odogowania ziemi, kwesti te przyporzdkowano do podobszaru ziemia, nalecego do obszaru problemowego czynniki
wytwórcze.
2.3.4.1. Analiza WPR
W ramach analizy WPR zostan zaprezentowane wyniki przeprowadzonych bada odnonie: stanu i przyszoci europejskiego rolnictwa oraz obszarów
wiejskich do 2020 roku [Nowicki i in. 2006], efektów reform WPR ujtych
w dokumencie AGENDA 2000 [Meyers i in. 1998], stopnia skomplikowania form
pomocy finansowej dla rolników w ramach reformy WPR [Schmid i Sinabell
2004] oraz wpywu decouplingu na alokacj ziemi i produkcj [Balkhausen i in.
2007]. Istotnym zagadnieniem jest wykorzystanie modeli równowagi czstkowej
w ramach bada nad wybranymi opcjami i skutkami zmian WPR. W tym zakresie
ocenia si zarówno trafno zastosowania rónych typów modeli [Salvatici i in.
2000], jak równie moliwoci i ograniczenia istniejcych modeli równowagi
czstkowej [Britz i Heckelei 2008], co sprzyja doskonaleniu metod modelowania.
P. Nowicki, H. van Meijl, A. Knierim, M. Banse, J. Helming, O. Margraf,
B. Matzdorf, R. Mnatsakanian, M. Reutter, I. Terluin, K. Overmars,
D. Verhoog, C. Weeger i H. Westhoek w raporcie o stanie i przyszoci europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich do 2020 roku (SCENAR 202031) zidentyfikowali gówne trendy oraz perspektywy rozwoju dla europejskiego rolnictwa
i terenów wiejskich [Nowicki i in. 2006]. Celem badania bya ocena kluczowych
si napdowych rozwoju obszarów wiejskich oraz stworzenie scenariusza reform
WPR, w którym uwzgldniono by moliwy wynik negocjacji w ramach Rundy
Doha. Wykorzystano rónego typu modele ekonomiczne, takie jak: LEITAP,
ESIM i CAPRI oraz model symulacji uytkowania ziemi CLUE-s. Porównano
trzy scenariusze. W scenariuszu bazowym zaoono kontynuacj trendów w sferze polityki, przy jednoczesnym zaoeniu doprowadzenia do konsensusu w ramach Rundy Doha. W drugim scenariuszu zaoono istnienie przewagi partykularnych interesów poszczególnych pastw i brak konsensusu, uwzgldniono take dalsze prowadzenie negocjacji oraz wprowadzenie zacht ekonomicznych,
31

SCENAR 2020 jest jasnym i neutralnym badaniem. Nie udzielane s w nim rekomendacje
odnonie polityki, lecz raczej s w nim zawarte informacje dla decydentów i innych interesariuszy o moliwych skutkach decyzji politycznych.
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promujcych produkcj towarów na rynki wewntrzne. W ostatnim scenariuszu
zawarto liberalizacj handlu wiatowego, otwarcie rynków midzynarodowych,
a take rezygnacj z polityki rynkowej, handlowej i wsparcia dochodów producentów towarów rolnych w UE i na wiecie.
Wnioski przedstawione zostay w 12 grupach tematycznych: brak stabilizacji obszarów wiejskich; due zrónicowanie rolnictwa w UE-27; spadek tempa wzrostu produkcji rolnej na wiecie; pojawienie si czterech gównych trendów na europejskich rynkach towarowych; kontynuacja dugookresowego procesu zmian strukturalnych bez wzgldu na sytuacj polityczn; wielokierunkowy wpyw zmian politycznych; zmiana wielkoci wsparcia i pojawienie si nowych si napdowych dla sektora rolnego; wzrost produktywnoci; moliwo
przeszacowania rynków biopaliw w zwizku z ograniczon pojemnoci rynków
energii; potrzeba powicenia wikszej uwagi kwestiom zalesiania i poprawy
stanu lasów; potrzeba uwzgldniania aspektów rodowiskowych przy decyzjach
odnonie wykorzystania ziemi; coraz wikszy wpyw globalnego ocieplenia na
sposoby zarzdzania zasobami naturalnymi i na produkcj roln.
W. Meyers, D. Hades, D. Smith, S. Mohanty, S. Chudhary, S. Elmore,
J. Fabiosa, F. Fuller, Ch. Hart oraz K. Kovarik oszacowali wpyw propozycji
reform WPR w ramach AGENDY 2000 na: amerykask produkcj zbó i trzody32, midzynarodow wymian handlow, ceny wiatowe, poda towarów i ich
wykorzystanie w poszczególnych krajach [Meyers i in. 1998]. W badaniu zastosowano system modelowania FAPRI. Porównano dwa scenariusze przygotowane przez Komisj Europejsk i FAPRI. Zaoono, e przed 2006 rokiem nie nastpi adna akcesja do UE. Na podstawie wyników badania sformuowano
szczegóowe wnioski, które usprawniy podejmowanie decyzji w zakresie polityki rolnej.
E. Schmid i F. Sinabell dokonali oceny stopienia skomplikowania form
pomocy finansowej dla rolników wiadczonej w ramach reformy WPR z 2003
roku [Schmid i Sinabell 2004]. Analizie poddano efekty oddzielenia patnoci
otrzymywanych przez rolników od wielkoci prowadzonej przez nich produkcji.
Badano take, w jakim stopniu rolnicy dostosuj produkcj i praktyki zarzdzania zgodnie ze standardami w zakresie rodowiska, bezpieczestwa ywnoci
i dobrostanu zwierzt. Badanie polegao na oszacowaniu wska ników rolnorodowiskowych, zgodnych z metodologi OECD. W tym celu wykorzystano
model równowagi czstkowej austriackiego sektora rolnego PASMA33. Porów32

Badania te przeprowadzono przed wprowadzeniem reform wyznaczonych w dokumencie
AGENDA 2000.
33
Programy rolne i narodowe programy wsparcia s wczone do modelu PASMA w sposób
niezwykle szczegóowy. Jest to wana kwestia w przypadku Austrii, gdy dopaty dla rolnic63

nano dwa scenariusze – sytuacj w roku 2003 (z uwzgldnieniem zmian zawartych w AGENDA 2000) z sytuacj prognozowan na rok 2008 (cakowite wdroenie planowanych reform WPR). Stwierdzono, i reforma pozwoli na osignicie
zamierzonych celów, a mianowicie bdzie prowadzia do zmniejszenia wielkoci
produkcji rolnej przy niezmienionym dochodzie producentów rolnych. Obnienie
wielkoci produkcji bdzie powizane ze zmniejszeniem zuycia rodków chemicznych szkodliwych dla rodowiska. Na podstawie szczegóowej analizy interakcji midzy polityk rolno-rodowiskow a polityk handlow wykazano, e stosowanie praktyk przyjaznych rodowisku bdzie coraz bardziej opacalne dla rolników. Oczekuje si, e przy niezmienionym poziomie dopat zwikszy si w przyszoci liczba rolników korzystajcych z tej formy wsparcia. Z drugiej strony, aby
polityka rodowiskowa bya efektywna, naley oszacowa zarówno popyt na dostarczane przez rolnictwo wartoci, jak jako rodowiska czy krajobrazu.
Kolejnym badaniem bya ocena wpywu decouplingu na alokacj ziemi
i wielkoci produkcji [Balkhausen i in. 2007]. Badanie przeprowadzone zostao
przy wykorzystaniu omiu modeli równowagi czstkowej i ogólnej: AGLINK,
AG-MEMOD, CAPRI, CAPSIM, ESIM, FAPRI, GOAL i GTAP. Pomimo
znacznych rónic w typach modeli i ich specyfikacji, stwierdzono, i w wyniku
oddzielenia patnoci od produkcji zmniejszy si obszar upraw zbó, jak równie ograniczona zostanie produkcja woowiny i owiec w UE-15, rozszerzony
zostanie natomiast obszar upraw rolin pastewnych. Wyniki róniy si w zalenoci od dugoci prognozy.
Pierwszym z dwóch wanych przegldów zastosowa modeli równowagi
czstkowej w analizach sektora rolno-ywnociowego byo badanie L. Salvatici,
G. Anania, F. Arfini, P. Conforti, P. De Muro, P. Londero i P. Schokai, którzy
poddali analizie trafno doboru modeli wykorzystywanych do oceny WPR [Salvatici i in. 2000]. Nie oceniano przy tym silnych i sabych stron modeli od strony
teoretycznej, ani ze wzgldu na wyniki, które mona z ich pomoc uzyska. Liczya si praktyczna uyteczno zastosowania modeli (moliwo dokadnego
modelowania polityki). Horyzont czasowy analizy ograniczony zosta do dekady
1990-2000. Badanie przeprowadzono w ramach czterech klas instrumentów polityki, a mianowicie: programów wspierania cen towarów rolnych, otrzymywanych
przez producenta; dopat czciowo objtych decouplingiem; polityk handlowych
i zobowiza w ramach WTO; narzdzi zarzdzania poda.
W badaniu wykazano, e w obszarze analiz skutków reformy WPR skupiano si na kwestii wsparcia cen otrzymywanych i paconych przez rolników
twa i wsparcie gospodarstw na terenach niekorzystnych s tu prawie dwukrotnie wysze od
dopat bezporednich, które objte zostan decouplingiem.
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(pierwsza klasa instrumentów polityki). Modele równowagi czstkowej wykorzystuje si w celu symulacji wpywu danych reform na ceny. Modele ekonometryczne pozwalaj z kolei prognozowa zachowanie gospodarstw. Od maja 1992
zmieni si sposób wsparcia unijnego sektora rolnego w ramach WPR. Zamiast
wspierania cen artykuów rolnych zdecydowano si na bezporednie wsparcie
dochodów producentów rolnych. Odkd patnoci udzielane rolnikom uznano za
czciowo objte decouplingiem, modele stosuje si do pomiaru stopnia ich faktycznego oddzielenia od wielkoci produkcji. Jeli chodzi o modelowanie wyborów producentów, za najefektywniejsze uwaa si modele ekonometryczne
i modele programowania matematycznego. W modelowaniu instrumentów unijnej polityki handlowej najistotniejsze jest waciwe ujcie zrónicowania wyborów politycznych i opodatkowania, a take dopat eksportowych. Pomimo malejcej w ostatnich latach popularnoci przestrzennych modeli programowania
matematycznego, stwierdzono, e pozwalaj one trafnie szacowa wpyw wykorzystania wybranych narzdzi polityki handlowej, w tym tych wprowadzonych
w wyniku negocjacji WTO. Modele ekonometryczne i programowania matematycznego dostarczaj uytecznego wgldu nie tylko w dziaanie rynku, lecz
równie umoliwiaj ocen zakóce wprowadzanych przez system kwotowy
i tych spowodowanych liberalizacj sektora (zniesienie kwot). Take efekty modelowania równowagi czstkowej i ogólnej oceniono jako cakiem satysfakcjonujce. Podsumowujc, naley podkreli, i nie stwierdzono istnienia modelu
o uniwersalnych zastosowaniach i wskazano na korzyci wynikajce z powizania rónych podej. Waciwa ocena skutków zmian i narzdzi politycznych
w znaczcym stopniu zaley od realistycznego modelowania zachowania aktorów, do modeli naley zatem wprowadza zasady konkurencji niedoskonaej,
rónicowa zachowania w zalenoci od typu gospodarstwa i zmiennego otoczenia. Obok zachowania podmiotów rynkowych, warto modelowa zachowanie
decydentów politycznych. Przykadowo, zmiany WPR mog prowadzi do
zmian polityk zagranicznych pastw spoza UE. Wskazano równie na jako danych, zwaszcza politycznych, jako wany element budowy modelu.
Autorami podobnego przegldu s W. Britz i T. Heckelei [Britz i Heckelei
2008]. Przyjrzeli si w nim ówczesnym i przyszym wyzwaniom stawianym
modelowaniu równowagi czstkowej w sektorze rolnym z uwzgldnieniem kierunków i trendów w polityce UE. Sformuowano wytyczne odnonie przyszych
zmian modelowania, które zwikszyyby uyteczno dostarczanej informacji.
Przegld podzielono na trzy czci. Pierwsza opisuje sposób modelowania rynków i czynników podstawowych, moliwoci uzyskiwania informacji o instrumentach polityki wpywajcych na regionalne rynki rolne, a take wiedzy odnonie wpywu rónych form dopat do ceny ziemi i sposobu uytkowania obsza-
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rów nieurodzajnych. Druga cz powicona jest ilociowej analizie rynków,
czyli dotyczy klasycznych zastosowa modeli równowagi czstkowej w analizie
zmian WPR. W czci trzeciej zajto si kwesti modelowania interakcji midzy
rynkiem rolnym a rodowiskiem. Przegldem objto róne modele wykorzystywane w projektach realizowanych w VI Programie Ramowym (tabela 2.4).
Tabela 2.4. Modele stosowane w analizach WPR w projektach VI Programu Ramowego
Skrót nazwy
projektu
EDIM
EU-MedAgpol
EU-Marcolop
CAPRIDynaspat
Genedec

MEA-SCOPE
TRADAG
INSEA

IDEMA
SEAMLESS

SENSOR

WEMAC

AG-MEMOD
2020

Kierunek i cel prac

Modele

Wsparcie polityki reorientacji rynku mleka
Wsparcie polityki w ramach negocjacji handlowych
midzy pastwami basenu Morza ródziemnego
Wsparcie polityki w ramach negocjacji handlowych
midzy pastwami Mercosur
Wsparcie polityczne reformy WPR

EDIM
CAPRI, TASM, CGE
dla Tunezji
CAPRI

Ocena wpywu decouplingu

Ocena wpywu instrumentów mikroekonomicznych
na poziom wielofunkcyjnoci rolnictwa
Wsparcie negocjacji w ramach WTO
Rozwinicie narzdzi oceny wpywu ekonomicznego
i rodowiskowego rodków, wzmacniajcych redukcj emisji gazów cieplarnianych i spadek zuycia
wgla w rolnictwie i lenictwie
Rozwinicie narzdzi i modeli, dostarczajcych penej oceny wpywu decouplingu na sektor rolny UE
Rozwój narzdzi oceny wpywu wybranych rodków
polityki na rozwój zrównowaony systemów rolnych
w ramach rónych dyscyplin naukowych i w rónych
skalach
Rozwój narzdzi badania spoecznego, ekonomicznego i rodowiskowego wpywu wielofunkcyjnego
wykorzystania ziemi w rónych regionach Europy
Rozwój modelu równowagi ogólnej, który umoliwia
przeprowadzenie symulacji globalnego wpywu: polityki rolnej, reformy handlowej oraz czynników makroekonomicznych na rynki zbó i nasion rolin oleistych
Modelowanie rolnictwa krajów czonkowskich na
potrzeby UE i krajów Europy Wschodniej

CAPRI, CAPRIDynaspat
FARMIS, Teagasc
model, PMP,
DREAD, ESIM
MODAM, Agripolis
GTAP
EU-FASOM,
AROPAJ

ESIM, AgriPolis
GTAP, CAPRI, farm
models

NEMESIS, CAPRI,
GLUE-S
WEMAC

AG-MEMOD

ródo: Britz W., Heckelei T.: Recent developments in EU policies – challenges for partial
equilibrium models, Paper prepared for presentation at the 107th EAAE Seminar “Modelling
of Agricultural and Rural Development Policies”, Sevilla 2008.
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Badanie umoliwio wycignicie wielu wanych wniosków. Wskutek
wzrostu zmiennoci cen wraz z rozszerzeniem UE i wzrostem popytu na bioenergi, modelowanie rynków poszczególnych towarów rolnych staje si coraz
bardziej skomplikowane. Towarzyszy temu dalszy rozwój stochastycznych modeli równowagi czstkowej, coraz lepsze przedstawienie wspózalenoci przestrzennych oraz wczenie nowych rodzajów przetwórstwa, jak równie poczenie z modelami rynków energii. Modelowanie interakcji ekonomia-rodowisko pozostaje wan kwesti z powodu chci przystosowania si do
zmian klimatycznych i zmniejszania ich negatywnych skutków ekonomicznych,
jak równie uzyskania przejrzystoci w kwestiach problemów rodowiskowych,
zwizanych z produkcj biomasy dla celów energetycznych. Kluczowym wyzwaniem jest modelowanie intensywnoci dostosowa w zmiennych warunkach
ekonomicznych, jako e wiele kwestii zwizanych ze rodowiskiem zaley bezporednio od zuycia rodków produkcji. Do przeprowadzenia monitoringu
i ewaluacji programów rozwoju regionalnego, jak równie oceny wpywu dopat
objtych decouplingiem na rynek ziemi, a take w celu modelowania gównych
czynników produkcji dla rolnictwa, niezbdna jest informacja ilociowa odnonie zatrudnienia.
Wyniki otrzymywane za pomoc modeli równowagi czstkowej w ramach omawianego obszaru nie s satysfakcjonujce z powodu ograniczonego
zrónicowania przestrzennego. W tym kontekcie tzw. modelowanie oparte na
podejciu podmiotowym, ze wzgldu na realistyczne przedstawienie zuycia
podstawowych czynników produkcji w rolnictwie, daje w ostatnich latach obiecujce rezultaty. Take wprowadzenie moduów zmiany strukturalnej i formalne
poczenia z modelami CGE skutkuje popraw jakoci generowanej informacji
odnonie wpywu polityki na ilo kapitau i pracy. czenie modeli z wielu
dyscyplin jest jedn z reakcji badaczy na rosnc kompleksowo i integracj
narzdzi sucych ocenie decyzji politycznych.
2.3.4.2. Kwoty mleczne
Analiza zagadnie zwizanych z kwotami mlecznymi naley do jednego
z waniejszych obszarów zastosowania modeli równowagi czstkowej w ramach
trwajcych dyskusji unijnych odnonie przyszego funkcjonowania tego narzdzia regulacji. W Przegldzie redniookresowym WPR zapowiedziano wycofanie kwot mlecznych do roku 2015. W ostatnich latach politycy zastanawiali si
jednak, w jaki sposób wycofa kwoty z minimaln szkod dla rolników (tzw.
soft landing). Najbardziej prawdopodobny wydaje si scenariusz stopniowego
rozszerzania kwot. W literaturze znale  mona przykady oceny skutków reformy kwot mlecznych w UE [Witzke i Tonini 2008], wpywu na sam sektor
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mleczarski, inne rynki rolne UE-27, UE-15, UE-12, a take poszczególne pastwa czonkowskie [Chantreuil i in. 2008]. Szacuje si skutki rozszerzenia kwot
mlecznych [Breen i in. 2008] oraz modeluje si wpyw zniesienia lub fazowego
wycofywania unijnych kwot mlecznych w sektorze mleczarskim w poszczególnych pastwach [Patton i in. 2008]. Zbadano równie suszno zaoe ekonomicznych przyjmowanych podczas modelowania rynku mleka [Jongeneel i Tonini 2008]. Oszacowano take wpyw konkurencji niedoskonaej na wyniki modelowania rynków mleka i produktów mlecznych [Schokai 2005].
H. Witzke i A. Tonini ocenili skutki nadchodzcej reformy kwot mlecznych dla krajów UE [Witzke i Tonini 2008]. Wykorzystano model CAPSIM.
Wzorujc si na propozycjach KE z 2008 roku odnonie rónych opcji „mikkiego ldowania”34, rozwaanych w zwizku z zakoczeniem kwotowania do
roku 2015, rozwaono trzy scenariusze. Pierwszy zakada wyganicie kwot do
roku 2020 (pi lat opó nienia wynikao z wysokiej elastycznoci poday krótkookresowej). Drugi wpisywa si w strategi KE mówic o „mikkim ldowaniu” i uwzgldnia rozszerzenie kwot. Trzeci scenariusz zakada zniesienie
kwot ju w 2009 roku. Symulacje objy okres do roku 2020.
W badaniu wykazano, e produkcja mleka wzronie, a jego ceny spadn.
Silniejszy efekt bdzie mia miejsce w krajach, w których pocztkowe wielkoci
kwot mlecznych byy wysze. Nastpi wzrost poday pochodnych produktów
mleczarskich, a w zwizku z tym spadek ich cen, wzrost popytu oraz wzrost eksportu netto. Skala zmian zaley od tego, czy zmienne dopaty do eksportu zagodz spadek cen. Szczególnie istotne znaczenie ma to dla rynku masa oraz odtuszczonego i penotustego mleka w proszku. Zmiany cen sera i wieych produktów mlecznych bd mniejsze. Spadek importu doprowadzi do utraty dochodu
z ce za pozostae produkty mleczarskie. Wyganicie kwot przyniesie strat spoeczn, która zmniejszy si w przypadku zniesienia subsydiów eksportowych
(i zachowania ce).
F. Chantreuil, T. Donnellan, M. van Leeuwen, P. Salamon, A. Tabeau
i L. Bartova ocenili wpyw zmian polityki i warunków rynkowych na rolnictwo
UE ze szczególnym uwzgldnieniem stopniowego wycofywania kwot mlecznych
i likwidacji subsydiów eksportowych [Chantreuil i in. 2008]. W badaniu wykorzystano model AG-MEMOD. Dla wybranych grup pastw czonkowskich, EU-15,
EU-12 i EU-27 porównywano cztery scenariusze. W scenariuszu bazowym zaoono brak zmian politycznych w cigu nastpnej dekady35. Pozostae scenariusze
34

Mikkie ldowanie (ang. soft landing) to proces wsparcia sektora mleczarskiego
w zwizku z odejciem od kwotowania produkcji.
35
Kwoty mleczne przez cay okres projekcji utrzymaj si na poziomie z okresu 2008/2009,
bdzie miaa nadal miejsce interwencja na rynku masa i odtuszczonego mleka w proszku,
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róniy si midzy sob gównie tempem wprowadzenia reformy kwot (1-2 lub
2-6 lat). Róniy si one w zaoeniach odnonie zmian w poziomach cen
i wielkociach kwot, a take rodzajów i wysokoci dopat bezporednich.
Oszacowano, e produkcja sektora mleczarskiego w UE wzronie w odniesieniu do scenariusza bazowego o 3,7-4,8%, a cena mleka spadnie o 5-8%.
Wzrost produkcji mleka w UE w kadym ze scenariuszy bdzie mniejszy od
wzrostu kwoty mlecznej. Wielko kwot spadnie do zera wzgldnie szybko
z powodu rosncych kosztów i malejcych cen mleka. O wielkociach zmian
zadecyduj warunki na rynku midzynarodowym w mleczarstwie i sektorze
produkcji pasz. W scenariuszach, w których uwzgldniono znaczne rozszerzenie
zasigu kwot mlecznych jeszcze przed ich eliminacj, produkcja mleka wzronie
nawet po usuniciu kwot mlecznych. Pomimo przewidywanego postpu technicznego w produkcji mleka, kwoty spadn w wyniku wzrostu kosztów pasz
i spadku cen mleka w porównaniu do tych z 2007/2008. Okazao si ponadto, e
stopa wzrostu produkcji mleka w pastwach Europy Zachodniej, rodkowoWschodniej i Poudniowej bdzie wiksza ni w pastwach Europy Pónocnej.
Regionami o najwikszym absolutnym wzrocie bdzie zachodnia i rodkowowschodnia cz Europy. Wyniki dla pastw poudniowych uzalenione bd od
wzrostu produkcji w Hiszpanii, gdzie wiksz rol mog odegra rosnce koszty
pasz. W caej UE nastpi wzrost produkcji serów i spadek produkcji towarów,
objtych skupem interwencyjnym. W pastwach, gdzie wzrost produkcji mleka
bdzie znaczcy, nastpi równie zwikszenie produkcji artykuów mleczarskich. Take ceny ulegn znacznym zmianom. Do 2020 ceny masa spadn
o 9-14% w zalenoci od scenariusza. Moliwoci sprzeday wieych produktów na rodzime rynki europejskie pozostan ograniczone. Nadwyki produkcyjne zostan zaabsorbowane przez UE, co wywoa spadek cen, który ograniczy
dalsz ekspansj produktow.
M. Patton, J. Binfield, J. Moss, P. Kostov, L. Hang, J. Davis i P. Westhoff
ocenili wpyw zniesienia lub fazowego wycofywania unijnych kwot mlecznych
w sektorze mleczarskim na ceny mleka i poziom jego produkcji w Wielkiej Brytanii i UE [Patton i in. 2008]. Wykorzystano system modelowania FAPRI-UK,
zintegrowany z europejsk wersj modelu FAPRI GOLD. Projekcje objy okres
2007-2016. Rozwaono pi scenariuszy. W pierwszym, bazowym scenariuszu
zaoono niezmienno polityki wobec stanu z roku 2007. W kolejnych scenariuszach zaoono odpowiednio: wycofanie subsydiów eksportowych w latach
2009-2013 z 50% redukcj do 2010 roku; eliminacj kwot mlecznych w 2010
w poczeniu z fazowym wycofywaniem subsydiów eksportowych w latach
nie zostanie wprowadzona reforma WTO, nie zmieni si wysoko subsydiów eksportowych
i taryf importowych.
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2009-2013; eliminacj kwot w 2010 w poczeniu z redukcj europejskich ce
importowych i stopniowym wycofywaniem subsydiów eksportowych w latach
2009-2013; rozszerzenie kwot o 2,5% rocznie w latach 2010-2015 i nastpujc
pó niej ich likwidacj oraz redukcj ce importowych i eliminacj subsydiów
eksportowych (scenariusz najbardziej zbliony do stanowiska „mikkiego ldowania”, promowanego przez KE).
W badaniu wykazano, e eliminacja kwot mlecznych bdzie miaa niewielki wpyw na produkcj mleka w UE. Okazao si, e bez wzgldu na scenariusz rozszerzenie produkcji mleka w UE nie przekroczy 5%, a jego ceny producenckie oraz ceny przetworów ulegn znacznemu spadkowi. Z drugiej strony,
zmiany cen bd w znacznej mierze spowodowane eliminacj subsydiów eksportowych. Zniesienie, czy te stopniowe wycofywanie kwot mlecznych, obniy
ceny. Z kolei redukcja ce importowych, gównie z powodu wysokich cen wiatowych, nie wpynie na ceny. Jeli chodzi o Wielk Brytani, najwikszych obniek cen naley si spodziewa w Irlandii Pónocnej, poniewa znaczna cz
tamtejszej produkcji mleka suy zakadom przetwórczym do produkcji asortymentu o niszej jakoci. Wzrost konsumpcji pynnego mleka w Anglii i Walii
ograniczy spadek cen producenckich mleka. Z powodu zniesienia lub stopniowego wycofywania kwot mlecznych produkcja mleka w caej Wielkiej Brytanii
spadnie. Przewidywany spadek produkcji mleka w tym kraju zmniejszy ilo
mleka przeznaczon dla przetwórstwa, a w zwizku z tym obniy produkcj
produktów mleczarskich. Ponadto wykazano, e w konsekwencji zniesienia lub
stopniowego wycofywania kwot mlecznych i liberalizacji handlu, ceny towarów
unijnych bd jeszcze bardziej poczone z cenami wiatowymi. Idc dalej,
unijni producenci i przetwórcy z powodu rosncej zmiennoci warunków rynkowych (szoki zewntrzne, takie jak ze warunki pogodowe) bd dziaali
w otoczeniu o wikszym stopniu niepewnoci.
J. Breen, T. Donnellan, T. Hennessy i F. Thorne ocenili skutki rozszerzenia
kwot mlecznych na poziomie gospodarstwa w Irlandii [Breen i in. 2008]. Przyczynkiem do badania byy wyniki wczeniejszych analiz, których wyniki wskazay na niski poziom rezerw finansowych irlandzkich hodowców byda mlecznego,
a take nisk produktywno z 1 ha i na 1 penozatrudnionego. Podejrzewano, e
restrykcyjne przepisy regulujce transferowanie kwot mlecznych w Irlandii
w cigu ostatnich dekad, wstrzymay proces zmian strukturalnych.
W badaniu wykazano, e Irlandia posiada niewykorzystane zasoby. Istniej zatem
moliwoci rozszerzenia produkcji, o ile zreformowany zostanie obecny reim
kwot mlecznych. Pierwszym krokiem badania byo okrelenie skutków rozszerzenia europejskich kwot mlecznych za pomoc modelu równowagi czstkowej
FAPRI-Ireland. W drugim etapie dokonano rozszerzenia wykorzystanych
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uprzednio scenariuszy w celu zbadania skutków rozszerzenia kwot na poziomie
gospodarstwa. Wykorzystano w tym celu model, integrujcy programowanie
ekonometryczne i liniowe. Porównano trzy scenariusze wycofania kwot przed
rokiem 2015. W pierwszym bazowym zaoono brak zmian w obecnej polityce
kwotowania do roku 2015, a w drugim jednorazowy, 3% wzrost kwot na przeomie 2008 i 2009 roku, w trzecim – 3% rokroczny wzrost kwot od roku gospodarczego 2008/20009 do 2014/2015. W analizie wykorzystano dane FADN-u.
Okazao si, e rolnicy nie skorzystaliby na drugim rozwizaniu, poniewa cena mleka spadaby w wyniku wzrostu jego iloci na rynku. W scenariuszu
trzecim producenci rolni majcy przecitne lub niskie koszty powiksz swój
zysk, produkujc wicej mleka, nawet pomimo niskiej ceny sprzeday. Liczba
rolników, którzy skorzystaj oraz zakres, w którym skorzystaj, zalee bd od
ich pooenia geograficznego, poniewa handel kwotami mlecznymi w Irlandii,
pomimo i dziaa na zasadach rynkowych, uzaleniony jest od lokalizacji. Rolnicy z rejonów, gdzie lokalny rynek kwot cechuje si wysok poda kwot
mlecznych po umiarkowanych cenach, bd chtnie maksymalizowa swoje zyski. Z liberalizacji polityki wprowadzania kwot na krajowym i europejskim rynku skorzystaj rolnicy, dziaajcy w regionach, gdzie popyt i cena kwoty s bardzo wysokie. W badaniu wykazano, e wikszo irlandzkich rolników skorzysta na rozszerzeniu kwot mlecznych. Wielko tych korzyci zalee bdzie od
dostpnoci i cen kwot na sprzeda w obrbie rynków lokalnych.
Bardzo wanym badaniem bya ocena wpywu zwikszenia oraz zniesienia kwot na zmiany poday mleka oraz relatywnego wpywu wielkoci kwot
i wraliwoci cenowej na prognozowane wartoci produkcji mleka. Autorami
badania byli R. Jongeneel i A. Tonini [Jongeneel i Tonini 2008]. Oceniono take
skutki wybranych, waniejszych zaoe ekonomicznych i wyborów, dokonywanych podczas modelowania rynku mleka i produktów mlecznych. Posuono
si trzema sposobami wyliczenia wielkoci rent. W pierwszym, wielkoci kwot
mlecznych pochodziy z oszacowa mikroekonomicznych, w których funkcje
kosztów kracowych wyliczono, polegajc na cenach rynkowych, pochodzcych z FADN-u. W drugim zaoono istnienie rynku kwot mlecznych, w którym
cena kwoty mlecznej bya dostpna w cenach dzierawy komu i od kogo
(koszty kracowe szacowano na podstawie rónicy ceny mleka pomniejszonej
o cen najmu). W trzecim oszacowano potencjalnie pojawiajce si kwoty
mleczne na poziomie krajów czonkowskich. W badaniu wykorzystano modele
AG-MEMOD, CAPSIM i EDIM. W wietle oceny ekonomicznego znaczenia
kwot w perspektywie mikroekonomicznej okazao si, e ze wzgldu na wiele
moliwych podej, szacowanie rent jest niezwykle trudne. W kadym przypadku otrzymane wyniki naley konfrontowa z danymi zmianami na rynku oraz
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wiedz eksperck, a kluczowe czynniki powinny by analizowane oddzielnie.
W rezultacie, skoncentrowanie si na kwestiach wielkoci kwot zawsze bdzie
miao charakter wycznie krótkookresowy.
P. Schokai oszacowa wpyw zaoenia o typie konkurencji rynkowej na
wyniki modelowania rynków mleka i produktów mlecznych [Schokai 2005].
Zaoenie istnienia konkurencji doskonaej nie jest spenione, gdy sektor przetwórstwa i hurt s skoncentrowane. Warto podkreli, i rola konkurencji niedoskonaej zauwaana jest w USA, lecz negowana w Europie, w której rynki s
oligopolistyczne, a sia detalistów stale ronie. Wpyw wczenia elementów
konkurencji niedoskonaej w badaniu przetestowano z wykorzystaniem dwóch
modeli uproszczonych – przestrzennego (uwzgldnia handel obustronny midzy regionami) i ekonomicznego. W badaniu wykorzystano modele AGLINK
i FAPRI. Porówano cztery scenariusze, rónice si zaoeniami odnonie charakteru konkurencji midzy przedsibiorstwami dziaajcymi na rynku. W badaniu wykazano, e wprowadzenie oceny siy rynkowej w przestrzennym modelu
sektora mleczarskiego zmienia cechy równowagi rynkowej. Nastpuje zmiana
ceny komponentów mleka, co prowadzi do wzrostu unijnego eksportu, a krajowa cena rynkowa przestaje by wska nikiem siy konkurencyjnej. Udao si
wykaza istnienie konkurencji niedoskonaej m.in. na rynku serów i mleka
(zrónicowana struktura procesów produkcji). Porównano dwa scenariusze.
W pierwszym zaoono wzrost cen danych produktów wskutek spadku wartoci
mleka na poziomie gospodarstwa, w drugim scenariuszu konkurencji doskonaej
– poczenie wszystkich cen z ograniczeniem technologicznym. Okazao si, e
kierunek zmian cen surowców i produktów gotowych jest podobny.
2.3.4.3. Rynki cukru i ryu
Poza badaniem wpywu danych decyzji politycznych na rynki mleka
i zbó, rynki cukru i ryu s najczciej analizowane przy wykorzystaniu modeli
równowagi czstkowej. Rynki te badane s w rónych kontekstach. Przykadowo,
badano korzyci z liberalizacji rynku cukru ze szczególnym uwzgldnieniem
strony podaowej (zniesienie hipotezy racjonalnych oczekiwa) [Boussard i in.
2005]. W perspektywie modelowania zagregowanej poday w ówczesnym reimie rynkowym, szacowano efekty redukcji kwot i zmniejszenia cen wsparcia dla
cukru [Witzke i Heckelei 2002]. Jeli za chodzi o ry, oceniano skutki propozycji reformy WPR, dotyczcej tego rynku [Conforti 2002].
J.-M. Boussard, F. Gerard i M. Piketty analizowali zasadno zastosowania podejcia Walrasa w pomiarze korzyci z liberalizacji w aspekcie teoretycznym i politycznym [Boussard i in. 2005]. Okazuje si bowiem, i w przeciwie-
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stwie do hipotezy racjonalnych oczekiwa, producenci nie podejmuj swoich
decyzji tylko na podstawie cen równowagi. Gdyby tak byo, rynek zamiast osiga stan równowagi ulegaby uciliwym, przypadkowym fluktuacjom. Na poda wpyw maj take ryzyko i redni poziom cen. Uwagi te zostay wczone
do modelu równowagi czstkowej, za pomoc którego analizowano wiatowy
przemys cukrowniczy [Conforti 2002]. Z analizy tej wynika, e liberalizacja
ograniczajca polityk stabilizacji cen, prowadzi do utraty stabilizacji gospodarczej i do obnienia dobrobytu. Ma to miejsce nie tylko w przypadku rolnictwa,
ale take w przypadku innych rynków towarów o niskiej elastycznoci cenowej.
H. Witzke i T. Heckelei w ramach projektu badawczego oszacowali efekty redukcji kwot i zmniejszenia cen interwencyjnych na rynku cukru [Witzke,
Heckelei 2002]. Badanie to odbyo si w ramach kompleksowej analizy teoretycznej, której celem byo zbadanie wpywu heterogenicznoci gospodarstw rolnych na zagregowan poda w warunkach polityki prowadzonej na rynku cukru.
Porównano scenariusze rónice si wysokoci kwot na cukier, a w zwizku
z tym iloci produkowanego na rynek cukru. Pozwolio to na okrelenie ceny
kracowej i dualnej oraz tzw. efektów kwotowych. Tak otrzymane charakterystyki behawioralne zostay wykorzystane jako podstawa do dalszych analiz
z uyciem modelu CAPSIM. Wstpne symulacje przedstawiono dla caej UE.
P. Conforti podj si oceny skutków reformy organizacji rynku ryu, której propozycja przedoona zostaa Komisji Europejskiej w 2000 roku [Conforti
2002]. Do analiz wykorzystano model równowagi czstkowej OECD –
AGLINK. Rozwaono dwa scenariusze. W pierwszym ry indica i japonica ujto jako dwa róne produkty, a w drugim jako jeden. Oszacowano, e wskutek
reformy ceny ryu w UE spadn o 15-25%. O tyle samo spadn ceny ryu we
Woszech, przy czym mniejsze ograniczenie poday bdzie mie miejsce w bardziej specjalistycznych obszarach produkcji ryu. Reforma spowoduje obnienie
poziomu ochrony rynku wewntrznego.
2.3.4.4. Wpyw WPR na rynki rolne
Kolejnym z wyodrbnionych podobszarów zastosowa modeli równowagi czstkowej jest wpyw WPR na rynki rolne. W szczególnoci dotyczy to
oceny przewidywanych efektów reform WPR. Dwie kluczowe reformy WPR od
roku 2000 to Agenda 2000 i reformy z Luksemburga z roku 2003. Celem pierwszej by wzrost orientacji rynkowej sektora rolnego w UE i uczynienie rynku
zboowego, nasion oleistych, mleczarskiego i woowiny rynkami priorytetowymi. Agenda 2000 zredukowaa ceny interwencyjne w tych sektorach i obniya
wymagania odnonie zbó, a take rozwina opaty wyrównawcze. Porozumie-
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nie zawarte w Luksemburgu w 2003 roku suyo przyspieszeniu decouplingu
narzdzi wsparcia dla gospodarstw. Wprowadzono system dopat bezporednich
niezalenych od produkcji. Reforma ta zawieraa take rodki wsparcia specyficzne dla wybranych towarów, np. w brany mleczarskiej. Porozumienie uzalenio wielko dopat bezporednich dla rolników od spenienia wymogów
rodowiskowych i innych na poziomie UE i poszczególnych krajów w ramach
praktyk zarzdzania gospodarstwem z roku 2003. Badania nad wpywem reform
z roku 2000 oraz 2003 na wyniki ekonomiczne sektora rolnego przeprowadzono
ju w Sowacji [Ciain i in. 2007], w Holandii [Tabeau i van Leeuwen 2008],
Danii [Wier i in. 2002], Niemczech [Salomon 2005], Finlandii [Jansik i in.
2006] oraz dla krajów Basenu Morza ródziemnego [Kavallari i Schmitz 2007].
Do najczciej wykorzystywanych w tym obszarze modeli naleay AGMEMOD, AGLINK i AGRISIM.
P. Ciain, J. Pokrivcak, L. Bartova i D. Drabik badali wpyw reformy WPR
z 2003 roku i zmian kursów walutowych na dochody z produkcji rolnej na Sowacji [Ciain i in. 2007]. Wykorzystano model AGLINK. Porównano trzy scenariusze. W pierwszym zaoono brak zmian polityki rolnej (obszarowe dopaty
bezporednie do roku 2015), w drugim – reform WPR (peny decoupling od
2007 roku, modulacja od roku 2013), w trzecim – zmiany kursu walutowego.
W badaniu wykazano, e w przypadku realizacji pierwszego scenariusza wzronie produkcja i znaczco dochód z produkcji rolnej. Peny decoupling, w porównaniu ze scenariuszem bazowym, wywrze mniejszy wpyw na rynki rolne.
Sabe euro doprowadzi z kolei do podwyki cen, a nastpnie wzrostu produkcji
i obnienia konsumpcji. Zmiany kursu walutowego doprowadz do substytucji
konsumpcji wybranych dóbr (zmiany cen wzgldnych).
A. Tabeau i M. van Leeuwen ocenili wpyw ostatniej reformy WPR na
holenderski sektor rolny w latach 2004-2007, a take wpyw ówczesnych
i przewidywanych reform WPR do roku 2020 [Tabeau i van Leeuwen 2008].
Wykorzystano model AG-MEMOD dla EU-27. Symulacje obejmoway okres
2000-2007. W celu oceny wpywu dwóch reform WPR na sektor rolny w okresie 2000-2020 przeprowadzono trzy grupy eksperymentów. Pierwsza grupa eksperymentów analizowaa wpyw AGENDY 2000 w okresie 2000-2005 – symulacje przeprowadzono dla dwóch scenariuszy: AGENDA 2000 i brak AGENDY
2000. W drugim ze scenariuszy zaoono, e wartoci zmiennych z roku 1999
bd adekwatne take dla okresu 2000-2005. Drugim eksperymentem bya ocena wpywu reformy Fischera. Przeprowadzono i porównano wyniki dwóch symulacji: kontynuacja AGENDY 2000 (brak reformy Fischera) i symulacja reformy Fischera. Trzeci grup tworzyy symulacje przyszej reformy WPR,
przewidzianej na lata 2009-2020. Rozwaano trzy scenariusze:
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x zniesienie kwot mlecznych, przy zaoeniu ich zwikszania o 1% rocznie
w okresie 2009/2010-2013/2014, odejcie od kwot w 2015 oraz zmniejszanie
ceny interwencyjnej masa i mleka odtuszczonego w proszku w tempie 2%
rocznie, poczwszy od roku 2009;
x jednakowa dopata do 1 ha ziemi rolnej bez decouplingu;
x liniowa redukcja dopat do 0 (podobnie jak scenariusz drugi, lecz z redukcj
budetu o 25% do 2009, o 50% w 2010 i 100% w 2011).
Wykazano, e tylko radykalne zmiany polityki wywieraj znaczcy wpyw
na holenderski sektor rolny. Jednak zniesienie lub zwikszenie kwot mlecznych
znaczco wpynie na rynki poszczególnych towarów rolnych. Zniesienie kwot
mlecznych przy obnieniu cen interwencyjnych masa i mleka w proszku doprowadzi do znacznego wzrostu pogowia krów mlecznych i byda oraz produkcji
mleka. Odpowiednio spadn ceny mleka i produktów mlecznych, zwaszcza ceny
masa. Doprowadzi to do zmian strukturalnych w zakresie sposobów produkcji
artykuów mleczarskich. Jeli za chodzi o struktur produkcji, zmniejszy si
udzia masa w cakowitej produkcji artykuów mleczarskich. Regionalizacja dopat wpynie znaczco na produkcj zbó i doprowadzi do zmian strukturalnych
w sektorach produkcji woowiny i cielciny. Najbardziej wyra ne zmiany dotyczy bd sektora zbó w scenariuszu, w którym zaoono jednakow dopat do
1 ha ziemi rolnej bez decouplingu. Produkcja zbó, zwaszcza rzepaku, a take
owsa i jczmienia, jak równie ich ceny odnotuj znaczcy spadek. W sektorach
produkcji woowiny i cielciny regionalizacja dopat i zniesienie premii rze nych
doprowadz do spadku produkcji cielt i wzrostu produkcji woowiny. Cakowite
pogowie zwierzt gospodarskich pozostanie na niezmienionym poziomie, a produkcja cakowita woowiny i cielciny bdzie rosa.
M. Wier, J. Andersen, J. Jansen i T. Jensen ocenili efekty ekonomiczne
i rodowiskowe reformy AGENDA 2000 w Danii [Wier i in. 2002]. W badaniu
wykorzystano zintegrowany system modeli DIAS, czcy nastpujce modele
ekonomiczne i rodowiskowe: model ADAM, model równowagi czstkowej
ESMERALDA oraz modele NERI. Porównano dwa scenariusze: niezawierajcy
zmian wprowadzonych przez Agend 2000 i alternatywny, uwzgldniajcy te
zmiany. Wyniki badania rozdzielono na efekty ekonomiczne dla sektora rolnoywnociowego, efekty spoeczno-ekonomiczne i rodowiskowe. W zakresie
efektów rodowiskowych modelowano: zmiany w poziomie azotu w glebie oraz
w wodach morskich Danii, zmiany w koncentracji tlenu w wodach wewntrznych morskich Danii, zmiany w emisji gazów cieplarnianych (metan i podtlenek
azotu). W zakresie efektów ekonomicznych modelowano: zmiany w poziomie
prywatnej konsumpcji, PKB, bilansie patniczym kraju, zatrudnieniu. Co warte
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podkrelenia, okazao si, e reforma Agenda 2000, pomimo znacznych kosztów
ekonomicznych, bdzie obojtna dla jakoci rodowiska.
P. Salomon analizowa wpyw dostosowa wskutek zastosowania instrumentów WPR, wdraanych w ramach porozumienia z Luksemburga, na niemiecki rynek woowiny [Salomon 2005]. Symulacje objy okres 2004-2011
(prognozy redniookresowe). W badaniu wykorzystano model równowagi
czstkowej AG-MEMOD. Dodatkowym celem artykuu byo porównanie wyników estymacji uzyskanych z modelu ekonometrycznego AG-MEMOD (model
uwzgldniajcy specyfiki krajowe) z wynikami uzyskanymi w analizach z uyciem modelu równowagi czstkowej GAPsi (model syntetyczny). Miao to suy porównaniu istotnych cech tych modeli i okreleniu ich wpywu na wyniki
modelowania. Okazao si, e podczas gdy model syntetyczny oszacowuje jedynie wpyw cen i niektórych zmian, model ekonometryczny uwzgldnia inne
czynniki, np. skad stad hodowlanych. Wpyw porozumienia z Luksemburga
okaza si wikszy w przypadku wykorzystania modelu GAPsi. Natomiast
w obu modelach wpyw na popyt na woowin by marginalny. Konsumpcja
zgodnie z wynikami uzyskanymi z modelu AG-MEMOD nieznacznie spada.
Wyniki z modelu GAPsi wskazyway na agodne dostosowanie wska nika handlu netto do zmian rynkowych, natomiast z modelu AG-MEMOD na bardziej
gwatowne dostosowania handlu do zmian wielkoci produkcji.
C. Jansik, L Kettunen, H. Lehtonen i J. Niemi badali wpyw reformy WPR
z 2003 roku na sektor rolny w Finlandii [Jansik i in. 2006]. Wykorzystano model
równowagi czstkowej fiskiego sektora rolnego, który poczono z modelem
zintegrowanym dla caej UE w ramach programu AG-MEMOD36. Porównano
dwa scenariusze: scenariusz, w którym uwzgldniono reform WPR ze scenariuszem bazowym, w którym zaoono kontynuacj polityki AGENDY 2000.
Stwierdzono, e zmiany w sektorze zbó bd niewielkie. Dodatkowe obcicie
cen interwencyjnych masa poza ustalenia AGENDY 2000 spowoduje redukcj
ceny producenckiej mleka i cakowitej produkcji mleka w porównaniu ze scenariuszem bazowym. Uzaleniona od rozwoju produkcji mleka produkcja woowiny bdzie spadaa stopniowo do roku 2010. Mniejsza poda woowiny w UE
spowoduje wzrost cen producenckich. Stwierdzono, e w przypadku równoczesnej zmiany polityki na kilku rynkach geograficznych, wpyw reform politycznych zalee bdzie nie tylko od elastycznoci cen krajowych, ale take od
transmisji dostosowa krajowej produkcji i konsumpcji oraz od reakcji zwrotnych midzy cenami krajowymi a decyzjami odnonie produkcji i konsumpcji
w grupie krajów, przeprowadzajcych reformy polityczne. Wyniki tego bada36

Róne towary w modelu cz si za pomoc efektów cenowych w równaniach popytu
i poday oraz w równaniach transmisji cenowej, czcych ceny krajowe z unijnymi.
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nia okazay si tosame z wynikami innych bada wpywu reformy WPR
na fiskie rolnictwo.
A. Kavallari i P. Schmitz ocenili wpyw reform WPR w pastwach basenu
Morza ródziemnego [Kavallari i Schmitz 2007]. Wykorzystano w tym celu
model równowagi czstkowej AGRISIM. Stwierdzono, e reformy WPR,
wprowadzone w pastwach basenu Morza ródziemnego, wpyway tylko na
zlokalizowane w tym regionie pastwa czonkowskie UE, natomiast rozszerzenie UE o Bugari i Rumuni oddziaywao tylko na sektory rolno-ywnociowe
w tych dwóch krajach. Wpyw zmian na rynkach typowych towarów ródziemnomorskich, uwzgldnionych w modelu na rynek UE by ograniczony. Ceny
dostosowyway si do cen na rynkach wiatowych. Wpyw reform na budet UE
okaza si pozytywny. Odnotowano wzrost poziomu dobrobytu w caej UE.
2.3.5. Czynniki wytwórcze
Reformy europejskiej polityki rolnej mog wywiera znaczcy wpyw na
wykorzystanie czynników wytwórczych, co wywouje potrzeb modelowania
i prognozowania skutków tych zmian. Duy wkad w zwikszanie moliwoci
modelowania procesów wpywajcych na wykorzystanie czynników wytwórczych ma modelowanie zachowa podmiotów, rozwój modeli ekonometrycznych
i modeli prognostycznych. Jako narzdzia analizy wykorzystywane s w tym
zakresie take modele równowagi czstkowej. Dziki ich zastosowaniu moliwe
jest lepsze zrozumienie i przewidywanie alokacji gruntów, zasobów pracy oraz
kapitau w sektorze rolnym. W ramach obszaru czynniki wytwórcze wyodrbniono trzy zagadnienia, a mianowicie: czynnik ludzki, czynnik ziemi oraz produkcja bioenergii.
2.3.5.1. Czynnik ludzki
Modelowanie kwestii zwizanych z czynnikiem ludzkim w rolnictwie
nie jest gównym obszarem zastosowania tradycyjnych modeli równowagi
czstkowej. Przyczyn tego stanu jest kilka. Po pierwsze, gównymi obszarami
analizy, w których stosuje si modele równowagi czstkowej s: ocena zorientowanych na rynek instrumentów polityki i prognozowanie cen. Po drugie, mimo i dystrybucja przychodów z rónych podstawowych czynników wytwórczych jest interesujcym wska nikiem oceny polityki, dostpno do niezbdnych danych jest bardzo ograniczona. Po trzecie, czne wykorzystanie podstawowych czynników w rolnictwie w duym stopniu zaley od interakcji z innymi
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sektorami gospodarki, które ze wzgldu na charakter polityki regionalnej i warunki ekonomiczne s bardzo zrónicowane.
Przykadów analiz, których przedmiotem s kwestie czynnika i zasobów
pracy w rolnictwie jest stosunkowo niewiele. J. Helming, D. Verhoog, H. van
Meijl oraz P. Nowicki z Agriculture Economics Research Institute w Hadze analizowali wpyw reformy WPR na zatrudnienie w sektorze rolniczym w Unii Europejskiej [Helming i in. 2008]. Reforma WPR poprzez zmiany konkurencyjnoci regionów i sektorów oraz realokacj rodków trwaych wpyna na zatrudnienie w sektorze rolniczym, jak równie w innych sektorach gospodarki regionalnej. Warto podkreli, e rzadko analizuje si relacje pomidzy reform WPR
a cakowitym regionalnym zatrudnieniem w UE. Do analizy uyte zostay modele CAPRI i LEITAP. Model LEITAP zosta równie wykorzystywany do
oceny zmian zatrudnienia na poziomie regionalnym w odniesieniu do caej gospodarki. Oba modele zostay powizane poprzez relacje pomidzy dochodami
a zatrudnieniem w rolnictwie. Porównano wyniki dla trzech scenariuszy.
W pierwszym scenariuszu zaoono umiarkowan liberalizacj, w drugim regionalizacj, natomiast w ostatnim liberalizacj.
Na rysunkach 2.4 i 2.5 przedstawiano wpyw umiarkowanej i penej liberalizacji na zatrudnienie w rolnictwie na poziomie regionalnym. Poziom zatrudnienia zaley nie tylko od realizowanego scenariusza, ale take od elastycznoci
midzy zatrudnieniem i dochodami. W krajach, w których elastyczno ta bya
niska, mieszkacy decydowali si na utrzymanie zatrudnienia w rolnictwie. Autorzy analizy wykazali, i w przypadku wystpienia scenariusza liberalizacji,
w Europie zatrudnienie w rolnictwie bdzie ulegao zmniejszeniu. Biorc pod
uwag autonomiczny rozwój sektora rolnego i moliwo pracy na lokalnym
rynku, jest bardzo mao prawdopodobne, e spadek zatrudnienia w rolnictwie
w scenariuszu penej liberalizacji bdzie zrekompensowany poprzez wzrost zatrudnienia w sektorach nierolniczych. Bez wzgldu na scenariusz, mia miejsce
wzrost dysproporcji w dochodach w niemal wszystkich regionach. Wedug autorów dalsza integracja modeli CAPRI i GTAP powinna pomóc w ocenie wpywu
caej gospodarki na rolnictwo i polityk handlow.
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Rysunek 2.4. Zmiany w regionalnym zatrudnieniu w rolnictwie w scenariuszu
umiarkowanej liberalizacji w porównaniu ze scenariuszem regionalizacji

ródo: Helming J. i in.: Effects of CAP Reform on Regional Employment in the EU. Paper
prepared for presentation at the 12th EAAE Congress „People, Food and Environments:
Global Trends and European Strategies”, Gent 2008.
Rysunek 2.5. Zmiany w regionalnym zatrudnieniu w rolnictwie w scenariuszu penej
liberalizacji w porównaniu ze scenariuszem regionalizacji

ródo: Helming J. i in.: Effects of CAP Reform on Regional Employment in the EU. Paper
prepared for presentation at the 12th EAAE Congress „People, Food and Environments:
Global Trends and European Strategies”, Gent 2008.
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E. Garvey przeprowadzi badania dotyczce nakadów kapitau ludzkiego,
których celem byo oszacowanie wspóczynników nakadów pracy do wykorzystywania w modelach CAPRI, SEAMLESS [Garvey 2006]. Wspóczynniki wyznaczone zostay przy pomocy modeli ekonometrycznych dla UE-15. Wykorzystano dane z bazy FADN-u z lat 1990-2002. Wspóczynniki zostay wczone do
modelu CAPRI, po czym posuyy do oblicze dochodu na jednego mieszkaca, budowy scenariusza oraz wyznaczenia prognozy. Oszacowanie tych wspóczynników byo konieczne, poniewa do tej pory CAPRI by modelem behawioralnym, umoliwiajcym uwzgldnienie wydajnoci z hektara, lecz nie
uwzgldniajcym informacji o wydajnoci pracy. Oczekiwano te, e poprzez
uwzgldnienie czynnika ludzkiego w analizach uwaga badaczy zostanie w przyszoci skierowana na aspekty spoeczne.
2.3.5.2. Czynnik ziemi
Kolejnym z podobszarów analizowanych w ramach obszaru czynniki wytwórcze jest czynnik ziemi. Analiza rynku gruntów rolnych jest bardzo zoona
ze wzgldu na rónice jakociowe, zalenoci przestrzenne, ale równie
w zwizku z cigym wprowadzaniem nowych narzdzi w ramach WPR. Na
rynek ziemi oddziauj róne narzdzia polityki rolnej. Jednym z nich s dopaty
oddzielone od produkcji. Czstym kontekstem analiz problemu alokacji ziemi
jest ocena wpywu polityki rolnej Unii Europejskiej [Jansson i in. 2003] lub
w wszym ujciu ocena wpywu oddzielenia patnoci od produkcji [Balkhausen i Banse 2004]. Poruszany jest równie temat biopaliw, a mianowicie wpyw
wprowadzenia minimalnego poziomu zuycia biopaliw na rynek ziemi w USA
[Fabiosa i in. 2009] oraz w Unii Europejskiej [Banse i Grethe 2008].
T. Jannson, Ch. Wieck, I. Dominguez oraz W. Britz poddali analizie wyniki Przegldu redniookresowego WPR w kontekcie wykorzystania ziemi
w rónych regionach UE [Jansson i in. 2003]. W badaniu wykorzystano model
CAPRI. Na podstawie przeprowadzonych symulacji wykazano, e zaoenia zawarte w Przegldzie spowodoway wzmocnienie wiadomoci orientacji rynkowej wród rolników europejskich. Okazao si, e ze wzgldu na mniejsze uzalenienie patnoci od produkcji, efektywno alokacji rosa wraz z decyzjami
rolników odpowiadajcymi potrzebom rynkowym. Propozycje zawarte w Przegldzie pozwoliy na ograniczanie zakresu i czstotliwoci interwencji na rynku,
przy czym silniejsza waluta europejska lub czasowa nierównowaga na rynkach
wiatowych nadal powodoway zwikszanie zapasów interwencyjnych. Na poziomie UE autorzy wykazali korzyci netto w wysokoci 1,4 mld € w porównaniu do Agendy 2000.
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O. Balkhausen oraz M. Banse analizowali wpyw oddzielenia patnoci od
produkcji na alokacj ziemi [Balkhausen i Banse 2004]. Okazao si , i oddzielenie patnoci od produkcji moe wywrze odmienny od oczekiwanego wpyw
na alokacj ziemi i produkcj roln. Z jednej strony, oddzielenie patnoci moe
potencjalnie prowadzi do zwikszenia dostaw i obnienia cen pasz. Z drugiej
strony, oddzielenie patnoci dla przeuwaczy moe spowodowa nisz poda
i popyt na pasze. Ponadto, patnoci w ramach nowego systemu WPR mog doprowadzi do znaczcego obnienia poziomu produkcji lub przynajmniej do
zwikszenia dobrowolnego odogowania obszarów uprawnych. Aby przeanalizowa bezporednie skutki oddzielenia patnoci, konstruujc model, uwzgldniono szczegóowe powizania midzy rónymi dziaami rolnictwa. W opracowaniu dokonano te przegldu sposobów modelowania rónych aspektów dotyczcych wykorzystania gruntów. Przegldem objto wybrane modele równowagi
czstkowej: AGLINK, CAPSIM, ESIM, FAO WORLD FOOD MODEL, FAPRI
EU, PENN STATE TRADE MODEL, WATSIM i równowagi ogólnej:
G-CUBED, GTAP. Przyjto nastpujce kryteria wczenia modeli do przegldu:
x znaczenie modelu dla rolnictwa UE,
x moliwo przeprowadzenia analiz, uwzgldniajcych wiele regionów,
x moliwo uwzgldnienia wielu towarów,
x wykorzystywanie modelu do bada i analiz,
x dostpno dokumentacji modelu.
Wykazano, i pomimo podobiestw wystpuj elementy, które w duym
stopniu odróniaj omawiane modele. Analizy przeprowadzone przy pomocy
dziewiciu modeli równowagi czstkowej i ogólnej pozwoliy wykaza, e oddzielenie patnoci od produkcji moe spowodowa zmniejszenie powierzchni
upraw zbó, jak i obnienie poziomu produkcji. Oczekiwano znacznego spadku
produkcji woowiny. Róne, a nawet sprzeczne, wyniki zostay osignite w odniesieniu do powierzchni i wielkoci produkcji rolin oleistych. W zwizku ze
spadkiem produkcji woowiny i przejciem na bardziej ekstensywne sposoby
chowu zwierzt i bardziej ekstensywne uprawy rolin pastewnych, przewidziano
zmniejszenie wielkoci obszaru upraw kukurydzy na kiszonk.
J. Fabiosa, J. Beghin, F. Dong, A. Elobeid, S. Tokgoz oraz T.-H. Yu z Iowa State University podjli temat wpywu rynku biopaliw na rolnictwo w Stanach Zjednoczonych i wiatowy sektor rolny w nadchodzcej dekadzie [Fabiosa
i in. 2009]. Do analiz wykorzystany zosta wielorynkowy, uwzgldniajcy wiele
pastw model FAPRI. Celem badaczy bya ocena alokacji ziemi wedug rodzaju
upraw w krajach charakteryzujcych si rosncym zuyciem surowców do produkcji etanolu (kukurydza, sorgo, pszenica, trzcina cukrowa oraz roliny oleiste
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– gówny surowiec konkurencyjny dla zbó). Dokonano oceny wpywu zewntrznych zmian na popyt na etanol, w USA, nastpnie w Brazylii, Chinach,
Unii Europejskiej (EU-25) i Indiach. Obliczone zostay take wartoci mnoników chcrakteryzujce wpyw wstrzsów na decyzje odnonie alokacji gruntów
wedug rodzajów upraw i krajów. Mnoniki wskazay, jak silnie decyzje o alokacji ziemi uzalenione byy od popytu na etanol. Na podstawie analizy stwierdzono, i coraz wicej terenów wykorzystywanych byo pod uprawy surowców
do produkcji etanolu, konkurujcych z produkcj gównych zbó. Wyszy popyt
na etanol w USA, bdcy skutkiem wzrostu ce, przeoy si bezporednio na
ekspansj amerykaskiej produkcji. Wzrost popytu na etanol wpyn na alokacj ziemi i wywoa wiatowy wzrost cen zbó (gównie pszenicy). Zmiany cen
zbó w USA wpyny równie na wiatowe ceny rolin oleistych. Ekspansja
wykorzystania i produkcji etanolu w Brazylii wpyna gównie na alokacj
gruntów pod produkcj trzciny cukrowej. Wzrost popytu w Brazylii w mniejszym stopniu oddziaywa na inne kraje produkujce trzcin, a jego wpyw na
alokacj ziemi pod inne uprawy by nieznaczny.
W sprawozdaniu z 2007 roku odnonie biopaliw Komisja Europejska zaproponowaa bardziej restrykcyjne dyrektywy, okrelajce obowizkowy minimalny udziau biopaliw w cakowitym zuyciu paliwa w sektorze transportu na
poziomie 10% dla kadego pastwa czonkowskiego w roku 2020. Badanie odnonie wpywu tej dyrektywy na uytkowanie ziemi oraz rynki rolne przeprowadzili M. Banse i H. Grethe [Banse i Grethe 2008]. Zastosowano w nim rozszerzon wersj modelu równowagi czstkowej ESIM. W modelu uwzgldniono produkcj i popyt na biopaliwa na rynku europejskim. Symulacji poddane zostay
dwa scenariusze polityczne do roku 2020. Scenariusz podstawowy zakada wzrost
udziau biopaliw w paliwach transportowych ogóem do 6,9% w roku 2020, natomiast drugi scenariusz uwzgldnia zaoenia nowej dyrektywy, w której przyjto
wzrost udziau biopaliw do poziomu 10%. Na podstawie wyników stwierdzono, i
znaczna cz uwarunkowanego politycznie popytu na biopaliwa zaspokajana
bdzie poprzez import biopaliw i surowców do ich produkcji. W wynikach dla
scenariusza podstawowego, uwzgldniajcego potencjalne porozumienie w ramach rundy Doha, widoczne byo zwikszenie produkcji bioetanolu z 4 mln ton
do 16,6 mln ton w roku 2020.
Wedug autorów analizy, produkcja bdzie rosa wolniej ni konsumpcja,
w wyniku czego zwikszy si import biopaliw (w wikszoci importowi podlega bdzie bioetanol, ale równie biodiesel i surowce do produkcji biopaliw,
gównie roliny oleiste). Zwikszenie udziau biopaliw w paliwach transportowych w UE (drugi scenariusz) wywoa silne efekty cenowe. Cena biodiesela
wzronie o 15% w roku 2020 w porównaniu z wynikami dla scenariusza bazo82

wego. Ceny surowców do produkcji biodiesela podlega bd temu samemu
trendowi. Cena rolin oleistych wzronie o 7%, natomiast w przypadku etanolu
i surowców do jego produkcji wzrost bdzie mniejszy ni 3%. Zwikszenie popytu na biopaliwa w UE bdzie miao dodatni wpyw na poziom cen zbó w UE
(+1,7%) i na rynku wiatowym (+2,2%). Na podstawie analizy wykazano, e
dodatkowy popyt na biopaliwa, zaspokajajcy 10% udzia w zuyciu paliw
w transporcie do roku 2020, mona osign jedynie poprzez silny wzrost importu. Oczekuje si, i wspomniana dyrektywa Komisji Europejskiej bdzie
miaa znaczcy wpyw na popyt na surowce do produkcji biopaliw, tj.: roliny
oleiste, zboa i buraki cukrowe. Wpyw dyrektywy na uytkowanie ziemi rolnej
bdzie nieznaczny.
2.3.5.3. Bioenergia
Rozwój produkcji biopaliw przyczynia si do znaczcego wzrostu popytu
na towary rolne. Etanol i biodiesel, które stay si substytutami ropy naftowej,
produkowane s ze skrobi, buraków cukrowych, jak równie z rolin oleistych,
co tworzy coraz wikszy rynek zbytu dla tych towarów. Zgodnie z dyrektyw
UE (UE 2003) pastwa czonkowskie powinny zapewni, aby bio- i inne paliwa
odnawialne osigny zamierzony udzia w cakowitym zuyciu paliw w transporcie. Udzia ten powinien osign poziom 5,75% do koca 2010 roku [European Commission 2007]. Jednake w komunikacie Komisji Europejskiej, dotyczcym prognozy rozwoju energetyki odnawialnej i ram planowanych dziaa
na rzecz rozwoju tego dziau energetyki pt. „Renewable energy road map” ze
stycznia 2007 stwierdzono, e cele wyznaczone na lata porednie nie zostay
spenione i prawdopodobnie to samo stanie si z celami wyznaczonymi na rok
2010 [European Commission 2009]. W zwizku z tym proponuje si pakiet
rodków promujcych wykorzystanie biopaliw. Rosn jednak obawy, i produkcja biopaliw wywoa negatywne skutki, zarówno z punktu widzenia ochrony
rodowiska, jak i ze wzgldu na aspekty spoeczne.
Wczenie zapotrzebowania na biopaliwa do modeli równowagi czstkowej
jest jednym z wikszych wyzwa w ramach modelowania wielu zespoów badawczych. Po pierwsze, istotne jest uwzgldnienie w modelu przemysu przetwórczego. W tym celu popyt na rynkach surowców do produkcji biopaliw opisuje si jako funkcj cen energii, cen produktów rolnych oraz rónych instrumentów
polityki, jak ulg podatkowych oraz dotacji stosowanych na rynkach biopaliw.
Drug kwesti jest substytucja importu, która moe mie bezporedni wpyw na
rynek biopaliw oraz na zuycie zapasów pasz do produkcji lub poredni jak np.
zastpowanie oleju rzepakowego w przemyle ywnociowym przez olej palmowy i wykorzystywanie go do produkcji biopaliw zamiast przetwarzania. Po trze83

cie, pod uwag powinny by brane równie produkty uboczne, jak otrby lub gluten. Czwarte wyzwanie dotyczy ewentualnych rónic w praktykach rolniczych
midzy produkcj surowców na biopaliwa i na cele ywnociowe.
Zainteresowanie odnawialnymi ródami energii wzroso w ostatnich latach
ze wzgldu na obawy, dotyczce bezpieczestwa dostaw energii, jak równie bezporednio stanu rodowiska naturalnego. W Europie i poza ni odnotowany zosta
silny wzrost sektora biopaliw, wspieranego decyzjami politycznymi. Temat rynku
biopaliw cieszy si znacznym zainteresowaniem ze strony naukowców, którzy
analizuj róne scenariusze rozwoju tego rynku [Hayes i in. 2009] oraz opacalno produkcji [von Lampe 2006], zwracajc uwag na oczekiwany wzrost zapotrzebowania na paliwa odnawialne [von Ledebur i in. 2008 oraz Binfield i in.
2008]. Ronie liczba artykuów, poddajcych ocenie kroki polityczne, zmierzajce
w kierunku narzucenia minimalnego poziomu zuycia biopaliw [European Commission 2007; Westhoff 2007]. Autorzy stawiaj sobie za cel odpowied na pytanie, na ile polityka pastwa w odniesieniu do popytu i poday etanolu wpywa na
rynek biopaliw oraz na rynki rolne [Thompson 2008 oraz FAPRI 2007].
D. Hayes, B. Babcock, J. Fabiosa, S. Tokgoz, A. Elobeid, T.-H. Yu,
F. Dong, Ch. Hart, E. Chavez, S. Pan, M. Carriquiry oraz J. Dumortier, z orodka FAPRI, analizie poddali cztery scenariusze rozwoju sektora biopaliw [Hayes
i in. 2009]. Do analiz tych wykorzystano model równowagi czstkowej FAPRI.
W modelu uwzgldniono rozporzdzenie odnonie paliw odnawialnych
z 2007r., dwukierunkow relacj midzy paliwami kopalnymi a rynkami biopaliw, a take nowy sposób ekstrakcji oleju z nasion kukurydzy w produkcji etanolu. W jednym ze scenariuszy wzito pod uwag likwidacj wszelkiego wsparcia
dla sektora biopaliw przy jednoczesnych niskich cenach energii. W innym,
skrajnym scenariuszu zaoono brak wskich garde po stronie dystrybucji
w okresie wzrostu popytu na etanol przy wysokich cenach energii. W pozostaych dwóch scenariuszach w jednym zaoono, e ze wzgldu na wysokie ceny
energii popyt na etanol jest ustalany przy wykorzystaniu mechanizmów rynkowych, za w drugim uwzgldniono szoki wywoane likwidacj ulg podatkowych
na biopaliwa przy wysokich cenach energii.
Na podstawie wyników bada, stwierdzono, i sektor biopaliw ulega rozszerzeniu wraz ze wzrostem cen energii. Poprzez korekt popytu na podstawowe
surowce oraz dostosowanie poday do wielkoci upraw substytucyjnych rosn
wtedy ceny wikszoci produktów rolnych. Przy wykluczeniu wszelkiego rodzaju pomocy, w tym ulg podatkowych, sektor biopaliw skurczyby si, co skutkowaoby obnieniem cen wikszoci produktów rolnych.
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W ramach bada wykonywanych pod patronatem OECD przeprowadzona
zostaa analiza opacalnoci produkcji biopaliw oraz prawdopodobnych skutków
oczekiwanego wzrostu popytu na produkty rolnicze, wywoanego ekspansj
biopaliw [von Lampe 2006]. W badaniu uwzgldniono dostpne informacje
o technologii produkcji i narzdziach politycznych oraz dane o kosztach
w gównych krajach produkujcych biopaliwa. Wpyw na rynki rolne analizowany by przy uyciu modelu równowagi czstkowej OECD – AGLINK w poczeniu z modelami FAO, COSIMO i wiatowym Modelem Cukru OECD.
Wprowadzenie szeregu zmian do modeli umoliwio ocen wpywu zmian cen
ropy naftowej na koszty produkcji rolnej. W celu ustalenia konkretnych skutków
oczekiwanego wzrostu produkcji biopaliw, jak równie zmian wiatowych cen
ropy naftowej, porównane zostay wyniki dla kilku scenariuszy. W badaniu wykazano, i koszty produkcji róniy si znacznie midzy poszczególnymi krajami, jak równie w zalenoci od rodzaju surowca. Dostpne dane sugeroway, i
tylko Brazylia bya zdolna do wytwarzania etanolu w sposób opacalny ekonomicznie przy uwzgldnieniu wiatowych cen ropy naftowej na poziomie okoo
39 USD za baryk. Ceny ropy, które pozwoliy krajowej produkcji biopaliw
w USA, Kanadzie i UE osign zadowalajcy poziom rentownoci przy wyczeniu dotacji, byy generalnie wysze ni 39 USD za baryk i oscyloway
w przedziale od 44 USD do 145 USD za baryk. Istotnymi zmiennymi determinujcymi rónice w kosztach produkcji byy krajowe ceny surowców uzalenione od regionalnych warunków poday oraz popytu, a take krajowa polityka
handlowa. Na koszty produkcji istotny wpyw mia równie postp techniczny.
Wyznaczono równie wielko wymaganego obszaru pod uprawy surowców do produkcji biopaliw. W badaniu uwzgldniono róne scenariusze udziau
zuycia biopaliw w cakowitym zuyciu paliw w transporcie. Wynikao z nich, e
jeli wymagane bdzie osignicie 10% poziomu zuycia biopaliw (przy zaoeniu technologii produkcji na niezmienionym poziomie, tych samych plonach oraz
braku midzynarodowego handlu biopaliwami lub odogowania gruntów)
w trzech regionach OECD, a mianowicie w USA, Kanadzie i UE-15, pod uprawami znajdzie si od 30 do 70% areau (w Brazylii jedynie 3%). Stwierdzono, i
dodatkowe zapotrzebowanie na towary rolne, wynikajce ze zwikszonej produkcji biopaliw, moe znaczco wpyn na rozwój poszczególnych sektorów rolnictwa. Na podstawie analizy wykazano te, i rynki biopaliw s silnie uzalenione
od cen ropy naftowej. Wysze ceny ropy naftowej powoduj wzrost kosztów produkcji w rolnictwie, ale take tworz silniejsze zachty do produkcji biopaliw,
a tym samym powoduj zwikszenie popytu na surowce do ich produkcji. Okazao si równie, e wpyw wysokich cen ropy naftowej na rynki rolne moe
w znacznej mierze oddziaywa na koszty produkcji rolnej, nie zwikszajc popy-
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tu na towary rolne. Gówni producenci biopaliw – Brazylia, USA, UE i Kanada –
znacznie ogranicz eksport surowców do produkcji biopaliw lub te zwiksz ich
import. Ceny surowców rolinnych w 2014 r. mog si zwikszy o okoo 2%
w przypadku rolin oleistych i prawie 60% w przypadku cukru.
Na marginesie analizy pozostao szereg kwestii dotyczcych polityki. Autorzy przewidzieli, i w wielu krajach bez wsparcia produkcji biopaliw poda
bdzie si rozwija mniej dynamicznie ni przedstawiaj to wyniki analizy.
Wsparcie krajowe produkcji i konsumpcji biopaliw niewtpliwie zwikszy popyt na skrobi i buraki cukrowe, jak równie roliny oleiste. Wysze ceny poprawi sytuacj producentów tych produktów, ale nie bd korzystne dla konsumentów. Zmiany w zakresie produkcji biopaliw mog zatem zosta uznane za
istotny element debaty politycznej. W kilku krajach poprzez krajow polityk
w zakresie biopaliw, handel etanolem i biodieslem by ograniczany szeregiem
barier, które uniemoliwiay producentom cechujcym si niskimi kosztami
produkcji pene wykorzystanie ich potencjau eksportowego. Ograniczenie barier (w tym utworzenie midzynarodowych norm) nie tylko umoliwi krajom
osignicie lepszych warunków sprzeday swoich produktów, ale równie przyczyni si do spenienia celów rodowiskowych, zakadajcych import biopaliw
z krajów, w których stosowana jest produkcja ekologiczna.
W ramach wspópracy O. von Ledebura, P. Salomona, A. Zimmermanna
z instytutów badawczych FAL-MA, LEI oraz INRA przeprowadzona zostaa
analiza wpywu na rynek rolny zwikszajcego si popytu na biopaliwa [von
Ledebur i in. 2008]. Do bada wykorzystany zosta model AGMEMOD dla
Francji i Niemiec krajów produkujcych 70% biopaliw w UE. Analizowano dwa
scenariusze. W pierwszym z nich zaoono, i popyt na biopaliwa i bioetanol
w transporcie osignie poziom 5,75%. W drugim ujto propozycj Komisji Europejskiej dotyczc zwikszenia udziau energii odnawialnej, w tym biopaliw,
do poziomu minimum 10% w 2020 (w modelu jako punkt czasowy osignicia
zamierzonego poziomu przyjty zosta rok 2015). Tzw. podejcie normatywne,
oparte na wykorzystaniu funkcji logistycznej, jako funkcji popytu na biopaliwa,
pozwolio przeprowadzi symulacj wpywu wzrostu popytu na biopaliwa na
rynki rolne. Zastosowane podejcie oraz wyniki symulacji wskazay, e produkcja dostosuje si do zmieniajcego si popytu. Autorzy doszli do wniosku, i
krajowa poda nie byaby wystarczajca do osignicia celów w zakresie produkcji biopaliw we Francji i w Niemczech. Dowiedziono, zwaszcza w kontekcie produkcji etanolu z kukurydzy we Francji i z pszenicy w Niemczech, e
zmiany narzdzi w polityce Unii Europejskiej, takich jak zniesienie obowizkowego odogowania, pozwalajce na rozszerzenie produkcji zbó, mona oceni
jako pozytywn reakcj na sytuacj na rynku wiatowym. Mona oczekiwa, i
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wysoki popyt na zboa (ywno, pasze i surowce do produkcji biopaliw) spowoduje intensyfikacj produkcji rolnej.
J. Binfield, P. Westhoff oraz E. la Cadre z FAPRI, University of Missouri
i AgroParisTech analizowali wpyw na rynki rolne rosncego zuycia biopaliw
[Binfield i in. 2008]. Gównym celem pracy byo podkrelenie kluczowych elementów niezbdnych w budowie modeli rynku rolnego. Autorzy zwrócili uwag na
fakt, i modele sektora rolnego powinny zawiera dane odnonie zapotrzebowania na produkty rolne do produkcji biopaliw. W publikacji przedstawiona zostaa metoda wprowadzania biopaliw do modelu FAPRI GOLD. W scenariuszu
zaoono, e w UE wprowadzony zostanie wicy 10-procentowy poziom wykorzystania biopaliw w cakowitej produkcji energii w roku 2020. Wedug autorów, efektem podniesienia poziomu produkcji biopaliw do 10% bdzie znaczne
zwikszenie popytu na zboa i roliny oleiste. Aby odpowiedzie na dodatkowe
zapotrzebowanie na biodiesel, Unia Europejska powinna uzupenia braki poprzez import rolin oleistych lub biodiesela, co bdzie miao wpyw na ceny na
rynku wiatowym. Dodatkowe zapotrzebowanie na surowce z sektora zboowego moe by w czci zaspokojone przez import do UE.
Wpyw wprowadzenia 10% progu wykorzystania biopaliw w ogólnym
zuyciu paliw w transporcie na rynki rolne by take przedmiotem analizy
w Komisji Europejskiej [European Commission 2007]. Przeprowadzono j
z wykorzystaniem dynamicznego modelu równowagi czstkowej ESIM. Wykazano, i scenariusz ten, ze wzgldu na presj popytow, nie ogranicza dostpnoci gruntów i nie prowadzi do znacznego zwikszenia intensywnoci produkcji.
Duga perspektywa wdraania rozporzdzenia (do roku 2020) oraz stosunkowo
niewielki wzrost wykorzystania zbó paszowych w UE w cigu tego czasu
umoliwi swobodne przystosowanie si rolników do nowych wymaga popytowych ze strony rynku. Mona spodziewa si mniejszego spadku zatrudnienia
w rolnictwie w scenariuszu z produkcj biopaliw ni w przypadku scenariusza
bez uwzgldnienia 10-procentowego progu produkcji. Stwierdzono, i skutkiem
wprowadzenia rozporzdzenia bdzie tworzenie dodatkowych miejsc pracy
w kolejnych ogniwach acucha dostaw, np. przy przetwarzaniu biopaliw.
W Instytucie FAPRI przeprowadzono analiz skutków wprowadzenia
w 2007 w USA rozporzdzenia dotyczcego minimalnego poziomu zuycia
biopaliw [Westhoff 2007]. Rozporzdzenie z 2007 roku dotyczce oszczdzania
energii (Energy Savings Act of 2007) zawierao proponowane zmiany w produkcji i zuyciu paliw odnawialnych. Zakadano wykorzystanie 15 miliardów galo-
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nów37 biopaliw do roku 2015, co dwukrotnie przewyszao wymagany poziom
biopaliw na rok 2012 w ramach obowizujcego prawa.
W scenariuszu bazowym przygotowanym przez FAPRI na pocztku 2007
roku zaoono utrzymanie ówczesnego kierunku polityki rolnej i rozszerzenie
przepisów taryfowych oraz ulg podatkowych na biopaliwa. Scenariusz porównawczy zakada, i poziom biopaliw bdzie zwikszony do 15 mld galonów
w roku 2015, ale pozostae zaoenia pozostay, jak w scenariuszu podstawowym. W badaniu wykazano, e dla scenariusza podstawowego, produkcja etanolu wzronie rednio o 2,4 miliardów galonów (19%). Wzrostowa tendencja wystpi równie w przypadku importu biopaliw. Krajowe zuycie etanolu i biodiesela nieznacznie przekroczy przewidziany poziom 15 mld galonów. Przekroczenie tego poziomu jest najbardziej prawdopodobne w momencie wzrostu cen za
diesel, co wywoaoby zwikszony popyt na biopaliwa. Poziom ten powinien
by zrealizowany nawet przy niskich cenach diesla. Odnotowany zostanie
wzrost redniej ceny etanolu i biodiesela. Cena za produkty rolinne do produkcji etanolu wzronie rednio o 25 centów za galon (16%) w roku gospodarczym
2015/16 w stosunku do scenariusza bazowego. Zwikszenie produkcji etanolu
spowoduje wzrost zapotrzebowania na zboe, kukurydz i inne produkty rolne.
Ceny zbó wzrosn rednio o 6,6% w stosunku do stanu wyjciowego w roku
gospodarczym 2015/16. Wysze ceny kukurydzy spowoduj wzrost areau
upraw tej roliny do 2,3 milionów hektarów w roku 2015. Zredukowana zostanie natomiast powierzchnia upraw soi i innych rolin. Wpywy z produkcji zbó
wzrosn o 3,7 miliardy dolarów w stosunku do wyników dla scenariusza bazowego. Wzrost dochodów netto gospodarstw szacuje si na poziomie 1,6 miliardów dolarów. Wydatki konsumentów na ywno wzrosn o 0,82 miliardów
dolarów (0,1%) do 2015 roku.
W. Thompson analizowa popyt na etanol produkowany w regionie nazywanym rodkowym Zachodem USA. Celem analizy bya odpowied na pytanie,
na ile polityka pastwa w odniesieniu do popytu na etanol wpywa na rynek
biopaliw oraz na rynki rolne [Thompson 2008]. Na podstawie analizy wykazano, e polityka pastwa, zachcajca do zwikszonego zuycia etanolu, wpywa
na niewielk cz cakowitego popytu na paliwa silnikowe w USA. Ze wzgldu
na may udzia biopaliw w dotknitym zmianami rynku paliw silnikowych spodziewa si mona niewielkiego wpywu polityki krajowej na rynek biopaliw
i zbó. Podobnie jak Westhoff [2007] stwierdzi, i przy panujcych uwarunkowaniach politycznych cena zboa bdzie rosn, a powierzchnia upraw
w USA moe zwikszy si o 0,2 mln hektarów. Na innych rynkach rolnych za37

Galon amerykaski dla cia pynnych jest równy objtoci 3,785 litra.
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uwaalny bdzie wzrost cen. Produkcja soi ustpowa bdzie produkcji zbó.
W przypadku wsparcia popytu na etanol we wszystkich stanach i wzrostu ceny
ropy naftowej nastpi zwikszenie powierzchni upraw zbó o 1,6 mln ha.
Gwatowny rozwój przemysu biopaliw spowodowa znaczny wzrost cen
pasz, co odczuwalne byo gównie w sektorze produkcji zwierzcej. W 2007 roku National Cattlemen's Beef Association i National Pork Producers, organizacje zrzeszajce producentów krów i trzody chlewnej, domagay si, aby nie
wprowadza podatku akcyzowego za galon etanolu na poziomie 51 centów, jak
równie, aby wyeliminowa co importowe (54 centy) za galon etanolu. W instytucie FAPRI przeprowadzono analiz wpywu na rynek biopaliw i inne rynki
rolne utrzymania na ustalonym poziomie ulgi podatkowej oraz ca [FAPRI
2007]. Analiza przeprowadzona zostaa przy wykorzystaniu modelu równowagi
czstkowej – FAPRI. W badaniu stwierdzono, e przyszy rozwój biopaliw
w duej mierze opiera si na dalszym utrzymaniu ulg podatkowych i ce. Dodatkowo stwierdzono, i cena biopaliw spadnie bez rozszerzenia ulg podatkowych
i ce importowych, co spowoduje obnienie si dochodu z gospodarstwa o rednio 3,1 mld dolarów rocznie w okresie 2011-2016.
2.3.6. Postp w rolnictwie
W ostatnich latach obserwuje si zwikszenie zainteresowania technologiami umoliwiajcymi zwikszenie konkurencyjnoci gospodarstw, co przekada
si równie na wzrost liczby bada zajmujcych si efektywnoci innowacyjnych metod produkcji oraz nowymi metodami funkcjonowania gospodarstw. Przy
specyfikacji tych nowych uwarunkowa rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
zastosowanie znajduj modele równowagi czstkowej. Wykorzystuje si tu m.in.
modele: FAPRI, CAPRI, FLIPSIM, DREMFIA i SEAMLESS.
W ramach obszaru problemowego postp w rolnictwie skupiono si na
przegldzie opracowa prac dotyczcych trzech zagadnie, a mianowicie: ywno modyfikowana, zmiany strukturalne i zarzdzanie ryzykiem.
2.3.6.1. ywno  modyfikowana
W kontekcie analizy aspektów zwizanych z ywnoci modyfikowan
naukowcy koncentruj si na ocenie wpywu rozwoju biotechnologii na wyniki
(produktywno) sektorów rolnych [Kaye-Blake i Saumders 2006; Lawrence
i Ibarburu 2007]. W. Kaye-Blake i C. Saumders oszacowali wpyw czterech
obecnie wdraanych innowacji biotechnologicznych na uzyskiwane ceny i przychody producentów rolnych w Nowej Zelandii, w której w cigu ostatnich dwóch
dekad na skutek rozwoju biotechnologii odotowano znaczcy wzrost produktyw89

noci sektora rolnego [Kaye-Blake i Saumders 2006]. W badaniu wykorzystano
model SWOPSIM. Rokiem bazowym by rok 2000, modelowano wpyw na rok
2005. Scenariusz bazowy porównano z dwoma scenariuszami alternatywnymi.
Rozwizanie bazowe zakadao produkcj z wykorzystaniem innowacji biotechnologicznych (stan ówczesny). Pierwszy scenariusz alternatywny zakada zupeny brak innowacji we wszystkich krajach, drugi uwzgldnia innowacje specyficzne dla Nowej Zelandii.
Stwierdzono, i obnienie produktywnoci w wyniku braku lub utraty innowacji i spadek poziomu produkcji miay spowodowa wzrost cen rynkowych.
Oszacowano, e wykorzystanie osigni biotechnologii miao zwikszy przychody sektora rolnego o dodatkowe 206 mln dolarów. W przypadku innowacji
pochodzcych z Nowej Zelandii korzy ekonomiczna wynosia 191 mln dolarów. wiadczy to o tym, e zaadoptowanie innowacji specyficznych dla Nowej
Zelandii nie wpynie w sposób znaczcy na zagregowany handel, a producenci
krajowi bd mogli odnie korzyci ze wzrostu dobrobytu wywoanego wprowadzeniem innowacji. W obu scenariuszach handlowych producenci towarów
mleczarskich zwikszyli swoje stopy zwrotu z inwestycji w biotechnologie. Stopy zwrotu dla producentów misa wzrastay, gdy innowacje byy specyficzne
dla Nowej Zelandii, natomiast ulegay obnieniu, gdy uwzgldniano w modelu
innowacje dostpne na caym wiecie.
Badanie dotyczce oddziaywania rozwoju biotechnologii na rynek misa
w USA przeprowadzili J. Lawrence i M. Ibarburu. Chów byda jest najwikszym sektorem produkcji rolniczej w USA. W cigu ostatnich 50 lat wdraano
na nim nowe technologie produkcyjne, dziki którym osignito znaczce obnienie wielkoci nakadów rodków produkcji. J. Lawrence i M. Ibarburu oszacowali koszty i korzyci gospodarstw rolnych zwizane z zastowaniem piciu
technologii farmaceutycznych wykorzystywanych na szerok skal i z dobrym
skutkiem w ówczesnych warunkach rynkowych w trzech segmentach produkcji
woowiny w USA. Okrelili oni równie czny wpyw tyche technologii na
poziom produkcji woowiny, handel i ceny pacone przez konsumentów [Lawrence i Ibarburu 2007]. W obliczeniach porównano sytuacj ówczen z hipotetyczn, zakadajc, e technologie te nie istniej lub nie s wykorzystywane.
Wskazano ponadto grupy, które najwicej zyskuj bd trac oraz elementy kluczowe, decydujce o sile wpywu wybranych technologii. Poruszono take kwesti dobrostanu zwierzt. W badaniu wykorzystano model FAPRI, a dane dotyczyy roku 2005.
Oszacowano, i oszczdnoci w zakresie kosztów bezporednich, uzyskiwane przez producentów wykorzystujcych pi analizowanych technologii farmaceutycznych, wyniosy ponad 360 dolarów na sztuk ywca. Aby pokry
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wzrost kosztów, do którego doszoby w przypadku braku tych technologii, ceny
sprzeday musiaby wzrosn o 36%. Przy braku ocenianych technologii w USA
doszoby ponadto do 14-procentowego spadku liczby cielt, 18-procentowego
spadku produkcji woowiny, 18-procentowego wzrostu importu woowiny netto
oraz 13-procentowego wzrostu cen hurtowych woowiny. Konsekwencj niszego zainteresowania drosz woowin wród klientów krajowych i zagranicznych,
byby wzrost produkcji wieprzowiny i drobiu. Zmniejszenie si sektora produkcji
woowiny spowodowaoby wzrost cen dla konsumentów tego produktu w USA.
Ponadto, w celu zaspokojenia popytu krajowego musiaby zosta zwikszony import. Skurczenie si sektora produkcji woowiny oznaczaoby równie ograniczenie zatrudnienia na terenach wiejskich.
2.3.6.2. Zmiany strukturalne
W ramach podobszaru zmiany strukturalne analizowany jest m.in.
wpyw modyfikacji sposobu funkcjonowania gospodarstw lub sektora rolnego
na produktywno, efektywno czy te funkcjonowanie terenów wiejskich.
Szacuje si skutki, np. przeniesienia dziaalnoci produkcyjnej do innego kraju
[Duncan i in. 2004], czy te prowadzenia gospodarstw wielofunkcyjnych [Lehtonen 2005]. Wiele opracowa powiconych jest kwestii przygotowania odpowiedniej metodologii pomiaru wpywu zmian strukturalnych. Tworzone s
wczane do modeli wska niki oceniajce poziom wielofunkcyjnoci rolnictwa
[Mittenzwei i in. 2007] i narzdzia badawcze suce do analizy systemów rolnych [van Ittersum i in. 2008], a take rozwija si metodologi estymacji zmiany
strukturalnej [Zimmermann i in. 2007].
A. Richardson i R. Schwart porównali opacalno ekonomiczn prowadzenia gospodarstwa mlecznego w Holandii z sytuacj przeniesienia go do USA
Przewidywania rednich cen, regulacje polityczne i inne dane makroekonomiczne wygenerowane przez model FAPRI wykorzystano do stochastycznej symulacji wyników ekonomicznych gospodarstw przeprowadzonej za pomoc modelu
FLIPSIM [Duncan i in. 2004]. Przyjto hipotez badawcz, i rolnik gospodarujcy w Holandii ma wiksze szanse odniesienia sukcesu po przeniesieniu dziaalnoci do USA (przy czym za sukces ekonomiczny przyjto uzyskanie zwrotu
z inwestycji powyej 7% w cigu 10 lat). Analizy przeprowadzono na duym
gospodarstwie holenderskim liczcym 122 sztuki krów mlecznych. Wyniki finansowe gospodarstwa holenderskiego porównano z tymi osiganymi przez
10 gospodarstw z rónych stanów USA i o rónej liczebnoci stada. Symulacje
objy lata 2004-2013. Sformuowano wniosek, i holenderscy rolnicy z odpowiednim kapitaem wasnym odnios korzyci finansowe, jeli wyemigruj do
USA. Rolnik holenderski ma zerowe prawdopodobiestwo osignicia sukcesu
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i tak szans na uzyskanie stopy zwrotu powyej 1. W przypadku gospodarstw:
FLN500, MO400, NY110, TXE750 (skróty nazw stanów i liczba krów w gospodarstwie – odpowiednio Floryda, Missouri, Nowy York, Teksas) prawdopodobiestwo sukcesu ekonomicznego wynosi 90%. W przypadku emigracji do
Stanów Zjednoczonych, ronie prawdopodobniestwo uzyskania przez rolnika
holenderskiego stopy zwrotu powyej 1. Najmniejszym wspóczynnikiem awersji do ryzyka cechuj si TXE750, FLN500 i NYC110. Wród badanej próby
8 na 10 amerykaskich gospodarstw wykazuje wyszy od gospodarstwa holenderskiego poziom awersji do ryzyka.
H. Lehtonen, J. Lankoski, J. Niemi i M. Ollikainen podjli prób oszacowania znaczenia wielofunkcyjnoci dla fiskiego sektora rolnego [Lehtonen
2005]. Wielofunkcyjno rolnictwa sprowadza si do poczenia procesów produkcji towarów rolnych, publicznych i efektów zewntrznych, dlatego te przeanalizowano wpyw rónych scenariuszy na produkcj, czynniki biologiczne
i wykorzystanie wybranych polityk na rynku rolnym. Rozwaono nastpujce
kwestie: dodatkowe skadniki, zrónicowanie krajobrazu i rónorodno biologiczn. Badanie umoliwio ponadto ocen socjoekonomiczn zdolnoci do
wiadczenia przez gospodarstwa rolne na terenach wiejskich wanych, niezwizanych z produkcj ywnoci, usug (ang. non-commodity output).
W badaniu wykorzystano regionalny, sektorowy model dynamiki fiskiego rolnictwa – DREMFIA. Maksymalizuje on nadwyk producenta i konsumenta,
biorc pod uwag dane scenariusze polityczne, funkcje wydajnoci z 1 ha
i modu dyfuzji technologii. Jako rezultat otrzymuje si informacje o m.in.:
wielkoci produkcji, wykorzystaniu ziemi, poziomie konsumpcji, cenach, imporcie i eksporcie. Porównano cztery scenariusze. Scenariusz pierwszy – bazowy
– zakada niezmienno warunków politycznych i pozwoli, poprzez porównanie
z pozostaymi scenariuszami, na dokonanie oceny wpywu AGENDY 2000 na
polityk roln w perspektywie redniookresowej. Scenariusz drugi uwzgldnia
zmiany zapisane w reformie WPR z 2003 roku (decoupling subsydiów i ich zamiana na jednorazowe opaty do gospodarstwa, oparte na historycznych poziomach produkcji z lat 2000-2002). Scenariusz trzeci (cross-compliance dla rodowiska) zbliony by do scenariusza drugiego z tym wyjtkiem, i zawiera on
przypuszczenie, e kade z pastw czonkowskich wybierze opcj penego decouplingu. Scenariusz czwarty by niejako rozszerzeniem scenariusza trzeciego. Zakada dodatkowo, e w UE wymuszona zostanie 20-procentowa obnika ówczesnych dopat do 2013 roku. Celem porównania wyników dla scenariuszy trzeciego i czwartego bya ch oceny relatywnej efektywnoci decouplingu w odniesieniu do wielofunkcyjnoci.
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Na podstawie wyników badania stwierdzono, i reforma WPR (czciowy
lub peny decoupling) nie przyniesie radykalnego spadku produkcji rolnej
w Finlandii. Produkcja mleka spadnie znaczco w pónocnej czci kraju, gdzie
mleczarstwo jest gównym kierunkiem produkcji. Spadek liczby krów mlecznych i czciowy lub cakowity decoupling dopat w zalenoci od liczby krów
spowoduje spadek produkcji woowiny i zmiejszenie si powierzchni uytków
zielonych. Niedostatek ziemi w rejonach o najwikszej konkurencyjnoci spowoduje zmiany w bilansie fosforu, co moe wywoa pogorszenie si jakoci
wody i wymywanie skadników pokarmowych z gleby. Bez wzgldu na scenariusz, nastpi znaczcy spadek poziomu zatrudnienia w rolnictwie (tym szybszy,
im wiksza redukcja wsparcia dla rolnictwa). W odniesieniu do wielofunkcyjnoci stwierdzono, i spenienie kryteriów zgodnoci wzmocni socjoekonomiczn
uyteczno gospodarstw mierzon wielkoci zatrudnienia. Jeli dopaty zostan oddzielone od produkcji, znaczco wzronie ilo ugorów, zwaszcza zielonych (nisze koszty produkcji na poziomie gospodarstwa). Redukcja dopat
w ramach WPR o 20% spowodowa moe wzrost udziau powierzchni nieuytkowanej do 25% cakowitej powierzchni obszarów rolnych.
W kontekcie zmiany celów polityki rolnej i zwróceniu uwagi na moliwoci dostarczania przez rolnictwo dóbr publicznych K. Mittenzwei, W. Fjellstad, W. Dramstad, O. Flaten, A. Gjertsen, M. Loureiro i S. Prestegard badali
silne strony i ograniczenia wczania do modelu równowagi czstkowej CAPRI
wska ników oceniajcych stopie wielofunkcyjnoci rolnictwa [Mittenzwei i in.
2007]. Wska niki wielofunkcyjnoci uwzgldniay nastpujce aspekty: bezpieczestwo ywnoci, krajobraz, kwestie rodowiskowe i witalno terenów wiejskich. Do analiz wykorzystano róne scenariusze reform politycznych. W celu
poszerzenia spektrum analizy, autorzy badania zaproponowali poczenie modeli sektora rolnego z innymi, np. ekonomiczno-ekologicznymi modelami gospodarstw rolnych, regionalnymi modelami ekonomicznymi czy te systemami informacji krajobrazowej (ang. landscape information systems).
M. van Ittersum, F. Ewert, T. Heckelei, J. Wery, J. Olsson, E. Andersen,
I. Bezlepkina, F. Brouwer, M. Donatelli, G. Flichman, L. Olsson, A. Rizzoli,
T. van der Wal, J. Wien i J. Wolf scharakteryzowali cztery kluczowe wyzwania
i wymogi, które udoskonaliyby narzdzia badawcze, suce KE do przeprowadzania analiz polityki rolnej [van Ittersum i in. 2008]. Pokazano, i technologie
rolne oraz polityka rolna, rodowiskowa i obszarów wiejskich mog przyczynia
si do zrównowaenia systemów rolnych. Natomiast efektywno i skuteczno
ww. polityk moe zosta zwikszona dziki poprawie jakoci ich ocen ex-ante.
Do czterech kluczowych problemów zwizanych z ulepszeniem narzdzi badawczych zaliczono: luk midzy analizami na poziomie makro i mikro, ukierunko93

wanie zintegrowanej oceny bd w kierunku kwestii ekonomicznych, bd rodowiskowych, rzadkie powtórne wykorzystywanie modeli, trudnoci technicznego poczenia modeli. Pracowano nad tym, aby narzdzia zintegrowanej oceny
posiaday wieloskalowe moliwoci, byy elastyczne i ustandaryzowane, a take
aby uwzgldniay poziom wiedzy odnonie systemów rolnych. Wynikiem badania by opis podstaw logicznych oraz konstrukcja i objanienia zmiennych
uwzgldnionych w systemie SEAMLESS-IF (Integrated Framework).
A. Zimmermann, T. Heckelei i M. Adenaeuer opisali metodologi estymacji
zmiany strukturalnej [Zimmermann i in. 2007]. Raport z badania zawiera opis procesu zmiany strukturalnej i trudnoci pozyskiwaniu odpowiednich danych. Dziki
zastosowaniu podejcia przedstawionego w artykule, poprzez analiz zmiany liczby gospodarstw danego typu, moliwe jest okrelenie prawdopodobiestwa zmiany
i oszacowanie przyszej liczby gospodarstw (nie uwzgldnia si natomiast zmian
zachodzcych w samym gospodarstwie38). W celu oceny wpywu zmiany strukturalnej na wyniki sektora rolnego badacze wykorzystali model CAPRI. Okazao si,
e zmiana strukturalna jest procesem cigym, który moe róni si znaczco nawet midzy regionami jednego kraju. Gówn cz raportu kocowego stanowi
opis technik estymacji. Zaprezentowano róne metodologie podejcia do acuchów Markowa – stacjonarne i niestacjonarne. Odpowiedziano take na dwa gówne wyzwania modelowania omawianego zagadnienia. Po pierwsze, w celu powikszenia liczby parametrów szacowanych, dokonano caociowej analizy danych na
poziomie mikro. Po drugie, w celu oszacowania prawdopodobiestwa zmiany
stworzono list kluczowych zmiennych w analizie zmiany strukturalnej.
2.3.6.3. Zarzdzanie ryzykiem
W ramach podobszaru zarzdzanie ryzykiem nie tylko analizowany jest
wpyw rónych form ubezpieczenia na produkcj i wyniki ekonomiczne [Hart
i Smith 1998], ale take oceniane jest oddziaywanie rónego rodzaju narzdzi pozwalajcych zarzdza ryzykiem w sektorze rolno-ywnociowym [Westhoff
i Brown 2007]. Jak dotychczas tematyka zarzdzania ryzykiem najczciej pojawiaa si w analizach amerykaskich. Konsekwentnie, najczciej wykorzystywanym w tym podobszarze modelem równowagi czstkowej jest amerykaski model
FAPRI. Warto podkreli, e kwestia ubezpieczenia upraw bdzie zyskiwaa na
znaczeniu ze wzgldu na zmiany klimatyczne i spadek wyników produkcyjnych
wskutek wystpienia nieprzewidzianych zjawisk pogodowych.
Ch. Hart i D. Smith wczyli modu ubezpiecze upraw do modelu równowagi czstkowej FAPRI, dziki czemu moliwe byo uwzgldnienie rosncego
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Zmiany te s uwzgldniane w modelach FSSIM.
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wpywu ubezpieczenia upraw na strategi zarzdzania ryzykiem w rolnictwie amerykaskim oraz na moliwy efekt budetowy [Hart i Smith 1998]. W stworzonym
w ten sposób modelu FAPRI Insurance Baseline poczono dane dotyczce ubezpieczenia upraw z projekcjami FAPRI odnonie produkcji i cen rolnych. Celem
tego byo wyznaczenie kosztów subsydiowanego przez rzd federalnego programu
ubezpieczenia upraw na nastpn dekad. Projekcje uwzgldniay: powierzchni
objt ubezpieczeniem, warto skadek, wysoko ochrony ubezpieczeniowej,
opaty czonkowskie, a take inne koszty, zwizane z ubezpieczeniem upraw. Wydatki na ubezpieczenie modelowano w oparciu o dane historyczne i przewidywania
FAPRI odnonie sytuacji na wiatowych rynkach rolnych.
Na podstawie prognoz stwierdzono, i ok. 70% obszarów rolnych w USA
zostanie objtych ubezpieczeniem. W sumie, koszty ubezpiecze przekrocz
2 mld dolarów, z czego producenci zapac blisko poow tej kwoty. Zobowizania
finansowe rzdu federalnego w zakresie ubezpieczenia upraw wzrosn o prawie
3,65 mld dolarów. W badaniu wykazano, e wydatki netto rzdu federalnego zostan zredukowane o 70 mld dolarów rocznie z powodu zmian w wiadczeniach,
bdcych konsekwencj regulacji obowizujcych od 1998 roku.
P. Westhoff i S. Brown dokonali ewaluacji skutków zmian w wysokoci dopat do produkcji towarów w ramach FARM 21 (Food and Agriculture Risk Management for the 21st Century Act), którego zadaniem byo przeorientowanie amerykaskiej polityki rolnej poprzez wstrzymanie i ograniczanie programów wsparcia
rynków danych produktów i skierowanie oszczdnoci na sprawy wyywienia
i szereg innych programów [Westhoff i Brown 2007]. W badaniu wykorzystano
model FAPRI. Uwzgldniajc zaoenia odnonie warunków pogodowych, cen
ropy i innych czynników, wpywajcych na popyt i poda na produkty rolne, porównano dwa scenariusze. W scenariuszu podstawowym zaoono kontynuacj
dopat, za w alternatywnym wprowadzenie postanowie FARM 21 (koncentrowano si na ocenie wpywu zmian w dopatach do produkcji towarów rolnych na
wyniki sektora rolnego). Badanie dotyczyo okresu 2008-2012.
Wykazano, e zmiana wiadcze w ramach ustawy FARM 21 zredukuje
wydatki rzdowe i dochody netto gospodarstw. Ceny utrzymaj si na umiarkowanym poziomie. Powierzchnie upraw baweny, cukru i ryu spadn znaczco w porównaniu do areau upraw pozostaych rolin. Obszar upraw kukurydzy, soi, pszenicy, sorga, jczmienia, owsa, ryu, baweny, sonecznika, orzeszków ziemnych
i cukru zmaleje o ok. 0,4%. Ograniczenie wsparcia cenowego i pozwolenie na
zwikszenie importu spowoduje znaczne obnienie si ceny cukru. Ceny baweny
i ryu wzrosn, spadn rednie ceny i poziom produkcji mleka. rednia warto
nieruchomoci rolnych do 2013 roku zmaleje o 4%. W latach 2008-2013 nastpi
take obnienie cakowitego przychodu netto gospodarstw o 19 mld dolarów.
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3. Modele równowagi ogólnej w analizie sektora
rolno-ywnociowego
3.1. Koncepcyjna istota i ewaluacja modeli równowagi ogólnej
3.1.1. Rozwój modeli równowagi ogólnej
Dziki modelom równowagi ogólnej moliwe jest pene odzwierciedlenie
zalenoci wystpujcych w gospodarce krajowej z uwzgldnieniem relacji handlowych pomidzy poszczególnymi krajami [van Tongeren i in. 2001, s. 153].
Pierwszym krokiem przejcia z równowagi czstkowej do modelowania caej
gospodarki jest wprowadzenie równa popytu i poday dla zagregowanych
dóbr. Nakadajc ograniczenia na elastycznoci popytu i poday ulepszanego
modelu, otrzymuje si model, uwzgldniajcy w sposób logiczny interakcje popytu i poday pomidzy artykuami rolnymi oraz innymi artykuami. Z kolei
zamykajc model w zalenoci od poziomu czynnika dochodowego i wydatków,
które wymagaj dokadnego okrelenia rynków czynników ziemi, pracy i kapitau, specyfikuje si model w ramach gospodarki. Podstawowe waciwoci równowagi ogólnej s zatem zapewnione w wyniku wczenia przesuni czynników produkcji pomidzy sektorami oraz uwzgldnienia interakcji midzy skadowymi popytu. Modele równowagi ogólnej uwzgldniaj wpyw handlu wiatowego na gospodark jako cao, wczajc okrny przepyw dochodów
i wydatków oraz relacje midzygaziowe.
Wyrónia si trzy szerokie klasy modeli równowagi ogólnej: modele makroekonomiczne, modele nakadów i produkcji oraz stosowane modele równowagi ogólnej (ang. applied general equilibrium, AGE) [van Tongeren i in. 2001,
s. 153-154]. Modele makroekonomiczne nie su analizie problemów sektora
rolnego, lecz raczej procesów ksztatujcych zmienne makroekonomiczne, takich jak inflacja czy kurs walutowy. Dziki wykorzystaniu modeli nakadów
i produkcji moliwe jest uzyskanie obszernego opisu powiza wewntrzgaziowych oraz penych danych rachunkowych o wysokoci dochodu z aktywnoci produkcyjnej. W modelach AGE zawarto równie kompletny pakiet danych
dotyczcych nakadów i produkcji. Modele te zawieraj równania opisujce, jak
w danych sytuacjach zachowaj si producenci, konsumenci, importerzy, eksporterzy, a take inne podmioty gospodarcze. Przy uyciu modeli AGE podejmuje si kwesti alokacji zasobów. Badacze szukaj odpowiedzi na pytanie,
w jaki sposób dziaania polityczne bd szoki zewntrzne wpywaj na alokacj
czynników produkcji i efektywno ich wykorzystania. Konsekwencje zmian
alokacji czynników produkcji – wywoanych implementacj nowych instrumen96

tów polityki – najwyra niej uwidocznione s w zmieniajcych si warunkach
wymiany handlowej pomidzy pastwami. Co wane, nie zawsze jest to moliwe do wychwycenia w modelach równowagi czstkowej. W warunkach odpowiednio wysokiej mobilnoci czynników produkcji, zmienno cen wiatowych
powodowa moe przemieszczanie si tyche czynników pomidzy alternatywnymi sposobami uycia w ramach gospodarki krajowej lub pomidzy krajami.
Powysze kwestie rozwojowe mog by analizowane jedynie w przypadku dostarczenia penej charakterystyki sektorów gospodarki.
Wskutek ograniczonych mocy obliczeniowych, moliwoci prowadzenia
analiz równowagi ogólnej do lat 70. pozostaway mocno ograniczone. Zajmowano si wic gównie teoretycznymi aspektami tej metody analizowania zjawisk
gospodarczych. Wraz z postpem technologicznym i rozwojem modelowania
przepywów midzygaziowych moliwe stao si modelowanie gospodarek krajowych i gospodarki wiatowej. Rozpoczto w sposób empiryczny rozwizywa
równowag ogóln, otrzymujc jako dane wynikowe wysokoci cen i iloci.
Pierwszym, który wskaza na moliwoci praktycznego stosowanego modelu
równowagi ogólnej, by H. Scarf w 1967 roku. Zaprezentowa on metod rozwizania równowagi ogólnej Arrowa-Debreu w sposób numeryczny. Po raz pierwszy
podejcie to zaimplementowali jego studenci w latach 1972-1973. Metoda ta pozostawaa powszechnie wykorzystywana w caej dekadzie lat 70. W latach 80. ze
wzgldu na problemy z uzyskaniem precyzyjnych danych wynikowych oraz wysokie koszty obliczeniowe, modele AGE zaczy by zastpowane przez modele
CGE (z ang. computable general equilibrium), które cechuj si korzystniejszymi
charakterystykami szczególnie w przypadku tworzenia modeli obejmujcych ca
gospodark. Metoda ta staa si preferowana tak przez rzdy poszczególnych
pastw, jak i instytucje midzynarodowe, takie jak Bank wiatowy. Obecnie nazwy AGE i CGE bywaj uywane w literaturze zamiennie.
3.1.2. Podane cechy i ewaluacja modeli CGE
Modele równowagi ogólnej s od wielu lat uznanym instrumentem analizy zjawisk ekonomicznych. Od lat 80. zdobyto bogate i rónorodne dowiadczenie w ich wykorzystaniu w rozwizywaniu problemów z zakresu oceny efektów i skutecznoci polityki publicznej. Modele CGE umoliwiaj debat odnonie polityki, gdy [Devarajan i Robinson 2002, s. 1]:
x ich wyniki pozostaj spójne z wynikami innego rodzaju analiz;
x dotycz konkretnych cech gospodarki, jak np. sztywno struktur czy te
ograniczenia strukturalne, które opieraj si na praktyce;
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x dostarczaj logicznych struktur, oceniajcych poczenia i zasady wymienialnoci pomidzy rónymi zestawami narzdzi politycznych.
W debacie politycznej dostrzega si jednak wiele naduy podczas interpretacji wyników modeli CGE. Maj one miejsce, gdy wykorzystuje si model
do analizy zjawisk znajdujcych si pierwotnie poza obszarem zastosowa
twórców modelu. O naduyciu moemy równie mówi, gdy nastpuje pogwacenie zasady uycia modelu najprostszego, pasujcego do sytuacji lub gdy
otrzymuje si wyniki o nieokrelonym poczeniu ze zmian polityki. Przy ocenie wykorzystania modeli w polityce wane jest, aby rozrónia stylizowane
i stosowane modele CGE [Devarajan i Robinson 2002, s. 1]. Wyniki uzyskane
za pomoc obu rodzajów modeli wykorzystuje si w debacie politycznej, lecz
modele te róni si znaczco, zwaszcza w odniesieniu do istoty ich uycia oraz
obszaru zastosowania.
Modele stylizowane nie róni si znaczco od modeli analitycznych i przybliaj liczby do teorii. Nie s one uwaane za bardzo realistyczne, gdy projektuje
si je tak, aby skupiay si na szczególnych mechanizmach logicznych, czsto
ignorujc inne efekty, które mog okaza si wane z praktycznego punktu widzenia. Modele stylizowane posiadaj mniejsz liczb równa ni modele stosowane
i s zazwyczaj wsko ukierunkowane. Ich prostota jest zalet, gdy zadaniem ekonomistów jest prezentacja i wytumaczenie wyników przedstawicielom praktyki
politycznej w jak najprzystpniejszy sposób. Modeli stylizowanych nie naley wykorzystywa w innych celach ni ten, dla którego zostay skonstruowane.
Modele stosowane s bardziej rozbudowane i obejmuj szerszy zakres
problemowy. Z drugiej strony – podobnie jak modele stylizowane – podatne s
równie na naduycia zwizane z wykorzystaniem do innych ni pierwotnie
planowane cele. Ju sam sposób ich zaprojektowania pozwala wczy do analizy wicej szczegóowych cech instytucjonalnych i strukturalnych modelowanej
gospodarki. Moe to prowadzi do problemów w identyfikacji gównych mechanizmów logicznych (tzw. problem czarnej skrzynki) [Devarajan i Robinson
2002, s. 2]. W celu uniknicia puapek i zwikszenia uytecznoci aplikacyjnej,
zajmujcy si modelowaniem obrali zasad wykorzystywania najprostszego
modelu odpowiedniego dla rozwizania omawianego problemu.
Komplementarne wykorzystanie stylizowanych i stosowanych modeli
CGE zwikszyo ich przydatno w ramach debat politycznych. Aby by uytecznymi w analizach polityki, modele ekonomiczne powinny posiada szereg
podanych cech [Devarajan i Robinson 2002, s. 2]:
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x adekwatno odnonie polityki (modele powinny czy wartoci zmiennych
polityki z wynikami ekonomicznymi, które s interesujce dla kierujcych
polityk i uyteczne w debacie politycznej);
x przejrzysto (zwizek midzy zmiennymi polityki a wynikami powinien by
atwy do przeledzenia i wyjanienia);
x aktualno (modele polityki powinny opiera si na aktualnych danych, jeli
maj by docelowo uyte w nadchodzcej debacie politycznej);
x uyteczno (wyniki oblicze modelowych powinny by przydatne w debacie
nad ksztatem analizowanych polityk);
x rónorodno podej (wyniki otrzymane w modelach mog by wzmacniane
w analizach z wykorzystaniem innych modeli i odmiennych poziomów agregacji danych, a powstaa rónorodno umoliwia testowanie odpornoci wyników i istotnoci zaoe, poczynionych w rónych podejciach).
Jeli chodzi o projektowanie modelu, pierwsze dwa kryteria przemawiaj
za wykorzystaniem modeli strukturalnych [Devarajan i Robinson 2002, s. 2-3].
W modelach o zredukowanej formie zasadniczo nie wczane s powizania
midzy zmiennymi politycznymi a wynikami ekonomicznymi. Nawet jeli zostan uwzgldnione, zredukowana struktura tych modeli utrudnia, a nawet
uniemoliwia, identyfikacj niewidocznych powiza strukturalnych, a w ten
sposób take ledzenie powiza midzy zmiennymi politycznymi a wynikami.
Modele o zredukowanej formie staj si zatem „czarnymi skrzynkami”.
Adekwatno polityczna wymaga od modelujcych zdefiniowania w ramach
debaty politycznej kwestii istotnych z punktu widzenia pastwa. Podczas gdy naukowcy koncentruj si gównie na wska nikach zagregowanego dobrobytu, dla
celów analizy politycznej równie istotne, a czasami nawet istotniejsze, jest ledzenie wpywu szoków na zmiany w strukturze produkcji, handlu czy zatrudnienia.
Kwestia przejrzystoci odnosi si do adekwatnoci politycznej, która wymaga uwzgldnienia szczegóów sektorowych i instytucjonalnych, co przemawia za wykorzystaniem modeli stosowanych, które s bardziej rozbudowane
i charakteryzuj si wikszym stopniem zoonoci. Wan kwesti jest równie
fakt, i modele CGE stanowi laboratorium symulacyjne wspierajce indywidualne, kontrolowane eksperymenty.
W ramach przeprowadzanych debat niezwykle istotn kwesti jest aktualno, cho analizy historyczne take okazuj si uyteczne. Modele dotyczce
okrelonej polityki mog by uywane w analizach wpywu wyborów politycznych, dokonanych w przeszoci w celu wycignicia wniosków na przyszo.
Konieczne jest przy tym nawietlenie, jak wyniki analiz historycznych odnosz si
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do aktualnych problemów. Naley zatem wykaza, e model jest adekwatny oraz
obszar zastosowania przeszych zmian politycznych jest wystarczajco podobny.
Model strukturalny wymaga weryfikacji [Devarajan i Robinson 2002,
s. 3-4]. Obszar aplikacyjny zredukowanej wersji modelu ekonometrycznego musi si zawiera w obrbie danych historycznych uytych do estymacji tego modelu. Obszar aplikacyjny modelu strukturalnego zaley od wdroenia relacji
strukturalnych oraz od stabilnoci jego parametrów w okresie analizy. Przykadowo, podczas kryzysu naftowego w latach 70., rozbudowane modele makroekonomiczne uywane byy w celu analizy wpywu znaczcych zmian cen ropy
na gospodark amerykask. Modele te opieray si na wzgldnie staych cenach ropy z zeszych okresów i wskutek ich zredukowanej formy nie mona byo poprawnie ocenia zwizków midzy cenami ropy a procesami zachodzcymi
w gospodarce. Gdy próbowano uwzgldni w nich wysoki poziom zmiennoci
cen ropy, okazywao si, e ich obszar aplikacyjny by zbyt wski, by uwzgldni znaczce zmiany cen. Z problemem tym poradzono sobie dopiero, gdy zastosowano nowe modele strukturalne, obejmujce zwizki midzy cenami ropy,
a pozosta czci gospodarki.
Weryfikacja modelu stanowi kompromis midzy modelem strukturalnym,
wymagajcym oszacowania duej liczby parametrów a zredukowan wersj
modelu z mniejsz liczb parametrów. Modele strukturalne s nieliniowe i bazuj na danych odnonie nakadów i wyników, które s dostpne jedynie na kilka
okresów i zazwyczaj s niekompletne. Modele w formie zredukowanej charakteryzuj si mniejszymi wymaganiami odnonie parametrów. Mog by szacowane z wykorzystaniem atwo dostpnych serii danych. Z drugiej strony, wiele
modeli o zredukowanej formie jest tak ograniczona w swoich obszarach aplikacyjnych, e okazuje si praktycznie bezuyteczna w analizach polityki. Dowiadczenie ostatnich 20 lat wydaje si wskazywa, i wiksz uytecznoci
charakteryzuj si modele strukturalne, nawet jeli ich parametry s niedoskonale oszacowane. Obszar aplikacyjny takich modeli rozszerza spektrum ich zastosowa w analizach polityki.
Weryfikacja modelu wymaga równie estymacji parametrów modelu, jak
i testowania zdolnoci modelu do dokadnego ledzenia wpywu zmian politycznych. Weryfikacja musi by poczona z analizowanymi problemami i powinna dostarcza wskazówek odnonie obszaru aplikacyjnego modelu. Weryfikacji dokonuje si poprzez sprawdzenie za pomoc danych historycznych adekwatnych do wybranego obszaru aplikacyjnego. Model moe zosta wykorzystany w module symulacyjnym w celu wskazania, jaka bdzie reakcja zmiennych na róne scenariusze, ale moe równie suy porównaniu z dowiadczeniem innych krajów z przeszoci.
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Estymacja parametrów ekonometrycznych modelu strukturalnego wymaga
szerokiej wiedzy z zakresu teorii ekonomii. Przykadowo, teoria i ekonometria
dostarczaj informacji na temat prawdopodobnego zakresu wartoci rónych parametrów elastycznoci strukturalnej w produkcji i popycie. Kwesti kluczow
podczas estymacji parametrów w modelach strukturalnych, a w szczególnoci
w modelach CGE, jest sposób uycia dostpnej informacji w procedurach ekonometrycznych. Dy si do wykorzystania wszystkich dostpnych informacji
w celu estymacji, a jednoczenie unika si wykorzystania informacji, które nie s
dostpne. Podejcie to wspiera wykorzystanie danych rozproszonych z wielu
róde, a take informacji teoretycznych odnonie parametrów strukturalnych
modeli, które zazwyczaj nie s dostpne w modelach o zredukowanej formie.
W modelach CGE rozrónia si dwa rodzaje szacowanych parametrów.
Pierwszy rodzaj to parametry udziau (ang. share parameters), takie jak koszty
nakadów porednich, udzia wydatków konsumenckich, rednie wielkoci
oszczdnoci czy rednie stawki podatkowe. Parametry te mog by szacowane
przy wykorzystaniu macierzy spoeczno-ekonomicznej (SAM). Parametry elastycznoci opisuj przebieg rónych funkcji strukturalnych, jak np. funkcji produkcji, uytecznoci, popytu na import, poday eksportowej. Nie mog one by
szacowane tylko na podstawie SAM, gdy potrzebne s do tego take dodatkowe
dane. Wykorzystanie SAM-u wraz z przypuszczeniem, e dane bazowe reprezentuj rozwizanie równowagi modelu, w celu estymacji parametrów udziau opisano jako oszacowanie wzorcowe i szeroko wykorzystano w modelach CGE. Przypuszczenie o istnieniu równowagi w roku bazowym wymaga znaczcego zakresu
informacji potrzebnych do estymacji parametrów. Estymacja elastycznoci jest
trudniejsza. Wiedza o SAM w roku bazowym i przypuszczenie, e baza jest stanem równowagi nie dostarcza informacji odnonie wartoci elastycznoci.
W standardowym modelu ekonometrycznym czsto dochodzi do czenia
oszacowa parametrów i weryfikacji modelu w tej samej analizie. Jeli taki model ma zosta uyty w celu analizy polityki, wane jest, aby estymacja parametrów zostaa dokonana dla okresu, który zawiera informacje odpowiednie dla
planowanego obszaru aplikacyjnego modelu. Posiadanie ogromnej iloci danych
nie jest uyteczne, jeli nie nios one ze sob informacji, które pomog w odpowiedzi na postawione pytania z zakresu polityki.

3.2. Charakterystyka wybranych modeli równowagi ogólnej
Pomimo e kady model równowagi ogólnej opiera si na fundamentalnym zaoeniu teoretycznym, jakim jest równolege zrównowaenie wszystkich
rynków danej gospodarce, to w praktyce modelowania CGE mamy do czynienia
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ze znacznym zrónicowaniem rozwiza koncepcyjnych i metodycznych. Z tego wzgldu przedstawienie modeli równowagi ogólnej na tle modeli równowagi
czstkowej wymaga zdefiniowania modelu standardowego. Jako standardowy
dla sektora rolno-ywnociowego mona przyj model obejmujcy wiele regionów [van Tongeren 2001, s. 162-165]. Typowe cechy takiego modelu w porównaniu z cechami modeli równowagi czstkowej zestawiono w tabeli 3.1.
Tabela 3.1. Modele równowagi ogólnej w porównaniu z modelami równowagi czstkowej
Wyszczególnienie Modele równowagi
czstkowej
Ujcie regionalne Zasig globalny
Regionalna jedZrónicowanie paramenostka analizy
trów pomidzy pastwami
Dynamika
Wzgldnie statyczne
Dobra homogeniczne
Modelowanie
handlu

Cechy rynków
globalnych
Ujcie polityki
Zamknicie modelu

Modele równowagi ogólnej
Zasig globalny
Zrónicowanie parametrów pomidzy
pastwami lub regionami
Wzgldnie statyczne
Zaoenie Armingtona (kady sektor wytwarza jednorodne dobro, które jest
doskonale substytucyjne na rynku krajowym, ale niedoskonale wzgldem towarów zagranicznych)
Dwustronne relacje handlowe

Wspólne rynki
Ca ad valorem
Rynki czynników produkcji i sektory pozarolnicze s egzogenicznie

Ca ad valorem
Endogeniczne ceny i iloci na wszystkich
rynkach, wczajc rynki czynników produkcji; egzogeniczne wyposaenie
w czynniki
i instrumenty polityki; domknicie makro
– neoklasyczne, oszczdnoci decyduj
o poziomie inwestycji na poziomie wiatowym (endogeniczny bilans handlowy)

ródo: Tongeren van F., Meijl van H., Surry Y.: Global models applied to agricultural and
trade policies: a review and assessment, Agricultural Economics 26/2001, s. 160, 162.

Uwzgldnione gówne cechy modelu standardowego, obejmujcego wiele
regionów, odpowiadaj charakterystyce modeli „pierwszej generacji” przedstawionej przez Baldwina i Venablesa w 1995 roku [Baldwin i Venables 1995]. Model opisany przez tych autorów jest wzgldnie statyczny, charakteryzuje si staymi efektami skali produkcji, zakada wystpowanie doskonaej konkurencji na
wszystkich rynkach oraz uwzgldnia zaoenia Armingtona dla importu.
W kadym ze standardowych modeli równowagi ogólnej powizania midzy gaziami przemysu uwzgldniane s za pomoc zalenoci nakad-efekt.
Popyt na czynniki produkcji jest ograniczony poprzez minimalizacj kosztów,
przy uwzgldnieniu dla kadego sektora funkcji produkcji (CES), która dopusz-

102

cza substytucj midzy nakadami. Zazwyczaj substytucja jest moliwa jedynie
midzy podstawowymi czynnikami produkcji – ziemi, prac, kapitaem – natomiast nakady porednie s uywane w staej proporcji do efektów (funkcja technologii Leontiefa). Kady sektor wytwarza jednorodne dobro, które jest doskonale substytucyjne na rynku krajowym, ale niedoskonale wzgldem towarów zagranicznych (zaoenie Armingtona). Obok rozrónienia produkcji krajowej i zagranicznej, wieloregionalny charakter modelu pozwala na podzia obrotu towarami
wedug regionu ich pochodzenia. Oznacza to, e uwzgldnia si w modelu dwustronne obroty handlowe, a rynki czynników wytwórczych – ziemi, pracy i kapitau – s wczone do modelu. Ujte s w nim równie dotacje dla podstawowych
czynników wytwórczych. Zakada si, i czynniki te s w peni wykorzystane.
Alokacja pracy i kapitau moe nastpowa pomidzy sektorami krajowymi, podczas gdy ziemia jest przyporzdkowana do produkcji rolnej. Popyt
konsumencki otrzymuje si, maksymalizujc funkcj uytecznoci z uwzgldnieniem ograniczenia budetowego. Konsumenci nabywaj dobra krajowe i zagraniczne. Rzd nakada rónego typu podatki porednie i subsydia, a take
ustala wysoko ce importowych i subsydiów eksportowych. Wszystkie instrumenty polityki okrelone s w cenach ad valorem. Zakada si, e na rynkach dóbr i czynników produkcji dochodzi do ustalenia stanu równowagi dla
cen dóbr i cen czynników produkcji.
Wszystkie gospodarki krajowe poczone s poprzez wzajemny handel
dobrami i midzyregionalne przepywy inwestycji. Naley zauway, e rónica
midzy oszczdnociami a inwestycjami, w zwizku z zagregowanym poziomem oszczdnoci, jest wczeniej ustalona, a wic znany jest take bilans inwestycji. W modelu standardowym naley uwzgldni mechanizm redystrybucji
zagregowanych oszczdnoci w ramach regionów. Modelem standardowym jest
take model, uwzgldniajcy rekursywn sekwencj obecnego stanu równowagi. Przy wykorzystaniu modeli rekursywnych generowane s cieki czasowe
dla zmiennych endogenicznych. W konsekwencji, rozwizanie równowagi
w danym okresie moe by z atwoci wyliczone bez odwoywania si do okresów go poprzedzajcych i po nim nastpujcych.
Z kolei w drugiej generacji modeli uwzgldniono w niektórych sektorach
korzyci i konkurencj niedoskona, co umoliwia oszacowanie korzyci skali
i weryfikacj efektów. Modele te s wzgldnie statyczne, np. Michigan BDS czy
te modele WTO. W trzeciej generacji – dla porównania – uwzgldniono przysze
zachowanie oraz endogeniczne stopy oszczdnoci, umoliwiajc modelowanie
krótkookresowej dynamiki. Modelem trzeciej generacji jest np. model G-cubed.
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Wikszo modeli wybranych do scharakteryzowania w niniejszym opracowaniu czy fakt, i teoretyczn spójno uzyskay one w wyniku adaptacji
restrykcyjnych struktur, okrelajcych preferencje konsumenckie i rodzaje technologii. Technologie, wykorzystywane przez firmy, opisuj funkcje CES. Z wyjtkiem modelu GTAP, wszystkie wybrane poniej modele równowagi ogólnej
podlegaj specyfikacji z wykorzystaniem funkcji CES i liniowych ukadów
równa wydatków konsumentów. Zaproponowano, aby funkcje o mniejszych
ograniczeniach przedstawiay róne poziomy substytucyjnoci midzy czynnikami produkcji lub midzy dobrami konsumpcyjnymi. Wczajc elastyczne
funkcje do modelu AGE, zadba naley o odpowiedni dobór parametrów. Musz one uwzgldnia rónorodno dóbr i ich waciwoci, co gwarantuje istnienie i unikatowo stanu równowagi. Model GTAP jest jedynym, w którym dokonano próby przyjcia mniej restrykcyjnej struktury, która umoliwiaby waciw reprezentacj wydatków konsumentów.
Pierwsza generacja wieloregionalnych modeli AGE jest szeroko stosowana w analizach handlu midzynarodowego. Podtrzymujc wikszo zaoe
standardowych, poczyniono kroki w celu uwzgldnienia w modelach kwestii
specyficznych, takich jak rozwijajce si rolnictwo (model RUNS) czy te kwestie sporne w ramach WPR (wybrane aplikacje GTAP). Modele standardowe
wykorzystywane s w badaniach nad zmianami klimatycznymi w ujciu globalnym (GREEN, MEGABARE). W analizach wpywu liberalizacji handlu na sytuacj przetwórców i sfery usug coraz wiksze uznanie zdobywaj modele
uwzgldniajce konkurencj niedoskona (WTO, BDS, GTAP). Wanym
obecnie kierunkiem bada jest modelowanie interakcji midzy rynkami finansowymi, a konkretnymi sektorami gospodarki (model G-cubed).
W przeszoci rozmiar baz danych zniechca badaczy do regionalnej
i sektorowej agregacji danych. Wysiki w ramach budowy modeli INFORUM
i GTAP zmierzay do usunicia tej bariery. Zwaszcza baza GTAP wydaje si
by szczególnie dopasowana do potrzeb modelujcych równowag ogóln.
Z tego powodu jest ona szeroko wykorzystywana, take podczas modelowania
za pomoc innych modeli równowagi ogólnej.
Do najbardziej popularnych, statycznych modeli równowagi ogólnej, stosowanych w analizach sektora rolno-ywnociowego nale: GTAP, GREEN,
INFORUM, MEGABARE/GTEM, Michigan BDS (Brown-Deardorff-Stern),
RUNS (Rural-Urban-North-South) i WTO Housemodel.
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3.2.1. GTAP
Model GTAP powsta na przeomie lat 1990 i 1991 jako efekt wspópracy
T. Hartela z Uniwersytetu Purdue w USA z zespoem, realizujcym w Melbourne w Australii, w ramach inicjatywy Global Trade Analysis Project (GTAP),
projekt IMPACK [van Tongeren i van Meijl 1999, s. 33-35]. Od samego pocztku wyra nym celem projektu GTAP byo obnienie barier wejcia w analizach wolnego handlu. Obecnie projekt wspierany jest przez konsorcjum
18 agencji narodowych i midzynarodowych, które dostarczaj wsparcia finansowego, jak równie porad w zakresie kierunków rozwoju Center of Global
Trade Analysis na Uniwersytecie Purdue. Konsorcjum obejmuje m. in. gówne
instytucje i organizacje midzynarodowe zainteresowane analizami handlu wiatowego, np. Bank wiatowy, WTO, Komisja EU, OECD.
Projekt GTAP wyszed poza konstrukcj modelu. Do jego kolejnych, dostpnych produktów nale: dostarczenie globalnej bazy danych; stworzenie ram
modelowania standardowej równowagi ogólnej; gromadzenie oprogramowania
i literatury; prowadzenie kursów, których zadaniem jest nauczenie nowych
uytkowników korzystania z baz danych, modelu i dostpnego oprogramowania; utrzymanie globalnej sieci naukowców, których czy wspólny interes wieloregionalnych analiz handlu i powizanych z nim kwestii itp.
Wiele uwagi w ramach modelowania GTAP powica si analizom polityki
rolnej i handlu [Francois i in. 1995, Hertel i in. 1995]. Z drugiej strony, GTAP
wykorzystywany jest w analizie kwestii handlowych nie zwizanych z t tematyk
[McDougall i Tyers 1994], a take w zakresie polityki rodowiskowej [Perroni
i Wigle 1997]. Zainteresowanie Europy GTAP-em ronie przede wszystkim ze
wzgldu na moliwo badania z jego wykorzystaniem skutków rozszerzenia UE
i kompatybilno WPR z postanowieniami Rundy Urugwajskiej [Hertel i in. 1997,
Jensen i in. 1998]. Modeluje si bowiem propozycje reformy Agendy 2000 [Blake
i in. 1999]. Coraz czciej, rozwój baz danych i struktury modelu zmierzaj w kierunku modelowania wykorzystania energii i zmian klimatycznych.
Korzeni bazy danych GTAP doszuka si mona w bazie SALTER, stworzonej przez Australian Industry Commission (AIC). Czwarta wersja bazy
uwzgldnia 45 regionów, 50 grup towarów, 5 podstawowych czynników produkcji (ziemia, wykwalifikowana i niewykwalifikowana sia robocza, kapita,
surowce naturalne). Europ reprezentuj dane z Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji i Finlandii. Wystpuje te agregat „reszta wiata” i EFTA. Gównymi elementami bazy s: handel wzajemny, transport i tablice ochrony czce krajowe
i regionalne bazy danych o nakadach i bazy danych dotyczce produktów kocowych. Stopie pokrycia towarów zawsze cechuje si pewnym obcieniem,
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biorc pod uwag uwzgldnienie jedynie 12 sektorów podstawowych i pozostawienie 30 grup towarów, przy czym widoczna jest znaczca dezagregacja sektorów przetwórstwa i produkcji.
GTAP jest standardowym modelem wieloregionowym AGE. Jego cech
szczególn jest to, e umoliwia on modelowanie wydatków na konsumpcj
przy wykorzystaniu elastycznoci substytucji systemu popytowego, co umoliwia porównywanie udziaów budetowych z dochodem. W modelu standardowym GTAP uwzgldniono wszystkie ograniczenia ilociowe jako ograniczenia
cen ad valorem. Take inne polityki mog by reprezentowane w modelu. Tak
wic, uwzgldnienie restrykcji budetowych, np. kwot produkcyjnych czy ogranicze ce importowych wymaga wykorzystania rónego rodzaju ogranicze.
Parametry GTAP s natomiast okrelane poprzez kalibracj (kluczowe parametry pobierane s ze róde zewntrznych, a pozostae kalibrowane do powstaej
bazy danych).
Domknicie modelu GTAP wynika z tego, e inwestycje silnie wpywaj
na oszczdnoci. Rozbienoci midzy regionalnymi oszczdnociami i inwestycjami kompensuj zmiany bilansu handlowego w taki sposób, aby regionalne
domknicie byo zadowalajce. W GTAP-ie implementowane bywa domknicie
alternatywne. Przykadowo, model równowagi ogólnej moe by przetransponowany na model czstkowy handlu produktami rolnymi, gdy towary nierolnicze
okrelone zostan jako egzogeniczne. W ten sam sposób jeden region moe by
wyróniony, gdy „reszta wiata” bdzie okrelana egzogenicznie.
Standardowy model GTAP jest modelem wzgldnie statycznym. W niektórych badaniach wykorzystuje si dodatkowo projekcje rocznych stóp wzrostu
produktywnoci, PKB w celu okrelenia tych danych w przyszoci. Standardowy
model GTAP moe by traktowany jako model pierwszej generacji. Kolejne generacje pojawiaj si na skutek uwzgldniania analiz dynamicznych, konkurencji
niedoskonaej, czy te si napdowych midzynarodowego poziomu technologii.
3.2.2. GREEN
Projekt stworzenia modelu GREEN zosta zainicjowany w OECD w 1990
roku na wniosek Economic Policy Commitee. GREEN zosta opracowany przez
OECD w latach 1991-1992 i uaktualniony pod koniec XX wieku. Do grupy kluczowych osób odpowiedzialnych za stworzenie modelu nale: J.M. Burniaux,
J.P. Martin, G. Nicoletti i J. Oliveira-Martins [van Tongeren i van Meijl 1999,
s. 35]. GREEN jest stosowany przez OECD przy ocenie polityki majcej wpyw
na emisj dwutlenku wgla oraz przy ocenie wpywu protokou z Kioto na
zmiany klimatyczne na wiecie.
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GREEN jest rekursywnym, dynamicznym modelem, za pomoc którego
analizuje si zjawiska w horyzoncie czasowym lat 1985-2050. Zamknicie modelu dokonywane jest standardowo w oparciu o teori neoklasyczn ze staym bilansem handlu zagranicznego. W modelu zaoono podzia wiata na 12 regionów: OECD oraz gówni producenci i odbiorcy energii. Europa jest reprezentowana przez pastwa EWG. Agregacja przemysu obejmuje 9 sektorów, z czego
6 to sektory energetyczne. Dziaalno rolnicz zagregowano do jednego sektora.
GREEN jest stosunkowo standardowym rekursywnym modelem AGE
o globalnym zasigu. Ze wzgldu na specyfik modelu przy modelowaniu, nacisk kadziony jest na analiz zapotrzebowania na energi i emisji dwutlenku
wgla zwizanej z wykorzystaniem energii. Struktura produkcji jest opisana za
pomoc zagniedonej funkcji CES, w której zaoono wystpowanie alternatywnych róde energii. Z wyjtkiem ropy naftowej, towary w obrocie midzynarodowym s podzielone zgodnie z zaoeniem Armingtona. W modelu wczono instrumenty polityczne, m.in. kwoty na emisje i zbywalne pozwolenia na
emisj. Sektor rolniczy oraz specyficzne polityki zwizane z tym sektorem nie
zostay objte szczegóow analiz. Podstawowe bazy danych (z wyjtkiem danych dotyczcych energii) i sposób generowania parametrów s bardzo podobne
do procedury wykorzystywanej w modelu RUNS. Baza dotyczca energii zostaa stworzona na podstawie danych z Midzynarodowej Agencji Energii.
3.2.3. INFORUM
INFORUM (ang. INterindustry FORecasting at the University of Maryland) zosta stworzony przez prof. C. Almona w 1967 roku. W pewnym sensie
system INFORUM ten jest podobny do GTAP [van Tongeren i van Meijl 1999,
s. 36].
System powizanych modeli INFORUM jest wykorzystywany od 1979 roku do analizy i tworzenia rocznej prognozy polityki pastwa. By on jednym
z trzech modeli uytych przez rzd USA w pocztkowej fazie analiz polityki
w trakcie negocjacji NAFTA. Obecnie system powizanych modeli makroekonomicznych zawiera modele dla: USA, Kanady, Meksyku, Japonii, Korei, Niemiec,
Francji, Wielkiej Brytanii, Woch, Hiszpanii, Austrii i Belgii. Zosta równie opracowany model dla Chin, ale nie wczono go jeszcze w system INFORUM.
System INFORUM moe by wykorzystywany do oceny cznego wpywu
czynników makroekonomicznych, takich jak zmiany kursów walutowych, polityki
handlowej i polityki rzdu. Badania te s podobne do tych z przeprowadzanych
w ramach standardowego modelu AGE. Model LIFT, jeden z modeli stworzonych
w ramach INFORUM dla USA, jest wykorzystywany do wyznaczenia prognoz cen
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zagranicznych i popytu eksportowego w podziale na sektory. LIFT jest prawdopodobnie najlepiej rozwinitym i najpowszechniej uywanym modelem systemu
INFORUM. Na jego podstawie tworzone s co pó roku szczegóowe prognozy
makroekonomiczne. Moliwoci ich wykorzystania w polityce handlowej UE s
jednak ograniczone, poniewa koncentruj si one raczej na Ameryce Pónocnej.
Modele dla Kanady, Meksyku i USA zostay wykorzystane przez rzd Kanady (Departament Spraw Zagranicznych) w badaniu skutków alternatywnych
porozumie o wolnym handlu midzy USA i Kanad dla kanadyjskiej gospodarki. Pó niej przeprowadzono równie badania nad skutkami porozumienia
NAFTA [Almon i in. 1991, s. 93-97]. Richter bada te konsekwencje penego
czonkostwa Austrii w Unii Europejskiej [Richter 1994]. Christou i Nyhus zbadali
szerzej rónorodne aspekty polityki europejskiej [Christou i Nygus 1994].
System INFORUM skada si z midzynarodowo powizanych dynamicznych modeli makroekonomicznych uwzgldniajcych zalenoci zachodzce midzy rónymi rodzajami przemysu i sucych do wyznaczania rocznej
prognozy dla rónych wska ników. Trzonem modeli krajowych jest model typu
nakad-efekt, w którym cena dla kadego z produktów przemysowych jest determinowana przez koszty nakadów i mar. Popyt na kady z produktów
przemysowych ksztatowany jest przez innych producentów (np. popyt poredni) i konsumentów, w tym zagranicznych, a take rzd. Podstawowe podejcie
do tworzenia modeli INFORUM zostao opisane przez Almona [Almon 1991,
s. 1-7]. Polega ono na tworzeniu w peni niezalenych od siebie modeli, nastpnie ich czeniu zgodnie z przepywem handlowym. Liczba uwzgldnionych
w modelu sektorów jest róna, w zalenoci od kraju. Róny jest równie rok
bazowy, który przyjto za pocztkowy okres prognozy.
3.2.4. MEGABARE i GTEM
MEGABARE i jego nastpca GTEM to dynamiczne modele gospodarki
wiatowej, opracowane przez grup naukowców z Kelvinem Hanslowem na czele
w Australian Bureau of Agriculture and Resource Economics (ABARE). Modele
te opieraj si na modelu i bazie danych GTAP. Gównym zadaniem przy tworzeniu modelu MEGABARE byo stworzenie dynamicznego modelu równowagi
ogólnej gospodarki wiatowej sucego analizom midzynarodowej polityki
w zakresie emisji gazów cieplarnianych, ale jego zakres obejmuje równie szereg
kwestii zwizanych z midzynarodow polityk handlow, w szczególnoci reform handlu produktami rolnymi [van Tongeren i van Meijl 1999, s. 37-38].
W MEGABARE wykorzystano 3. wersj bazy danych GTAP z 30 regionami i 37 gaziami przemysu, natomiast w GTEM wykorzystuje si wersj 4.
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Dodatkowo, dane zawieraj informacje odnonie sektorowego wykorzystania
paliw kopalnych i zwizanej z nimi emisji dwutlenku wgla. Dane dotyczce
produkcji, eksportu i cen surowców energetycznych (wgla, ropy naftowej i gazu ziemnego) opieraj si na Rocznikach Statystycznych dla Przemysu ONZ
[United Nations 1994].
Kluczowe aplikacje MEGABARE i GTEM s zwizane z Protokoem
z Kioto i jego wpywem na gospodark Australii, krajów rozwijajcych si i UE.
Innym obszarem zastosowania jest regionalna integracja w ramach APEC
i ASEAN. GTEM i MEGABARE s rekurencyjnymi, dynamicznymi modelami
AGE, których podstawowa struktura nawizuje do modelu GTAP. Dynamik modelu wprowadza si poprzez uwzgldnienie zapasów kapitau oraz wzrostu populacji i zasobów pracy. Inwestycje w kapita wynikaj z dostosowania struktury
oszczdnoci w rónych grupach wiekowych w kadym regionie i midzynarodowego przepywu kapitau. Dodatkowe dynamiczne cechy wczane s do modelu
poprzez modu demograficzny, który symuluje zmiany liczby ludnoci (biorc pod
uwag liczb urodzin i zgonów w kadym z okresów oraz migracj netto) i wzrost
siy roboczej (biorc pod uwag nowe podmioty i liczb emerytur w kadym okresie). Ten dynamiczny proces ma charakter rekurencyjny, podobnie jak w modelu
Monash. Struktura produkcji w GTEM i MEGABARE zostay rozwinite na podstawie modelu GTAP. W niektórych sektorach (energii elektrycznej, stali i elaza)
wykorzystano podejcie pakietu technologicznego, które zakada, e róne technologie s dostpne dla kadej brany. Kada technologia wykorzystuje nakady
w staej proporcji do efektów, a wybór konkretnej technologii zaley od cen
wzgldnych. Endogeniczny wybór funkcji technologii jest istotny w kontekcie
polityki w zakresie emisji gazów cieplarnianych, gdzie alternatywne technologie
mog sta si dostpne w przyszoci. GTEM obejmuje równie handel uprawnieniami do emisji gazów innych ni dwutlenek wgla.
3.2.5. Michigan BDS
Model Michigan Brown-Deardorff-Stern (BDS) jest opisywany jako
wzgldnie statyczny model drugiej generacji, w którym konkurencja monopolistyczna w sektorach przetwórczych modelowana w sposób zaproponowany
przez Dixita i Stiglitza [van Tongeren i van Meijl 1999, s. 38-39]. Model BDS
wykorzystany zosta do analizy skutków gospodarczych: porozumienia handlowego CUSTA midzy Kanad a USA; rozszerzenia NAFTY o znaczce kraje
handlowe z Ameryki Poudniowej [Brown i in. 1992a, Brown i in. 1992b,
Brown i in. 1996a]; tworzenia bloku krajów wschodnioazjatyckich; integracji
Czech, Sowacji, Wgier i Polski ze strukturami unijnymi [Brown i in. 1996d,
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Brown i in. 1996c]. Poza kwestiami integracji regionalnej, model zosta wykorzystany do analizy liberalizacji handlu odnonie usug [Brown i in. 1995,
Brown i in. 1996b].
Kompletna baza danych uwzgldnia 29 sektorów i 34 kraje. Europ reprezentuje 12 krajów. Wród uwzgldnionych sektorów znalazy si: 21 gazi
przetwórstwa (z których jedna to przetwórstwo spoywcze), 6 sektorów usug,
sektor wydobywczy i poczony sektor, zawierajcy rolnictwo, ryboówstwo
i lenictwo. Pocztkowa baza danych stanowi kompilacj wielu róde, przy
czym ostatnio zespó Michigan korzysta z bazy GTAP. Dane nakadów i wyników, jak równie dokumentacja modelu dostpne s w Internecie, a kompletna
baza danych na yczenie u autorów [Brown i in. 1996b].
Model róni si od modelu standardowego, gdy zaoono w nim konkurencj niedoskona, która opiera si na rosncych korzyciach ze skali wykorzystania technologii. Konkurencja niedoskonaa modelowana jest jako konkurencja
monopolistyczna, w której kada z firm produkuje wasny zestaw produktów,
a wolno dostpu wyklucza moliwo osignicia czystych zysków [Dixit i Stiglitz 1977]. Dziki modelowi mona zatem obserwowa efekty skali i skutki bogatej oferty produktowej. Tylko gazie przetwórstwa modelowane s jako niedoskonale konkurencyjne. Produkcja usug zakada ju natomiast istnienie konkurencji doskonaej. Aby wydatki regionalne speniy ograniczenia budetowe, ustala
si bilans handlowy, który wyklucza midzynarodow mobilno kapitau. Jednak
poniewa zachowania inwestycyjne nie s modelowane, jest to standardowe domknicie dugookresowe. W modelu BDS wczono ca nominalne, kwoty importowe i inne endogeniczne ekwiwalenty ce. Aktualne co skada si z ca nominalnego i ekwiwalentu ca w stosunku do barier pozacelnych.
3.2.6. RUNS
Model RUNS zosta stworzony przez J. M. Burniaux z Centre d'Economie
Mathématique et d'Econométrie na Université Libre de Bruxelles w latach 80.
[Burniaux 1987]. RUNS by nastpnie, pod kierunkiem I. Goldina, stopniowo
wczany do jednego z programów OECD - OECD Development Centre’s 1990-1992 Programme on Developing Country Agriculture and International Economic
Trends [Burniaux i van der Mensbrugghe 1990]. Gównym celem zastosowania
modelu bya analiza polityki rolnej, w szczególnoci analiza wpywu Wspólnej
Polityki Rolnej oraz Rundy Urugwajskiej w zakresie wielostronnej liberalizacji
handlu [van Tongeren i van Meijl 1999, s. 39]. Do modelu wczone zostay 22
regiony (kraje czonkowskie OECD oraz gówne kraje rozwijajce si). Europa
jest reprezentowana przez trzy regiony: EWG, EFTA i wschodnie gospodarki eu-
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ropejskie. RUNS wyrónia 20 towarów, wród których 11 to podstawowe produkty rolne i 4 to przetworzone produkty spoywcze.
RUNS jest wzgldnie standardowym rekursywnym modelem AGE gospodarki wiatowej, obejmujcym lata 1985-2002. Tymczasowa równowaga statyczna wyznaczana jest dla okresów trzyletnich i aktualizowana o zapasy wystpujce
pomidzy tymi okresami. Szczególn cech tego modelu jest rozrónienie midzy
miastem i wsi, które jest wczone dziki uwzgldnieniu niedoskonaej krajowej
mobilnoci czynników midzy terenami wiejskimi i miejskimi. Zaoenie
o sztywnoci pac pozwala na analiz absorpcji siy roboczej i kwestii bezrobocia.
Modelowanie produkcji towarów rolnych uwzgldnia czn produkcj, podczas
gdy towary nierolnicze wczane s do modelu standardowego poprzez zagniedon funkcj CES. Towary rolne s uwzgldnione jednorodnie na rynkach midzynarodowych, podczas gdy handel produktami przetworzonymi modelowany
jest zgodnie z zaoeniami Armingtona.
Standardowe zamknicie modelu jest zgodne z podejciem neoklasycznym ze staym bilansem handlu zagranicznego w kadym regionie. W RUNS
przy wyznaczaniu parametrów bazuje si na dostpnej literaturze oraz na kalibracji z danymi porównawczymi. Wska niki elastycznoci popytu i poday dla
rolnictwa opieraj si gównie na modelu USDA [Roningen i Liu 1983] i modelu OECD MTM [Huff i Moreddu 1990]. Innym ródem danych s tablice SAM
opracowane przez Development Centre, Supply Utilisation Account, dziaajce
w ramach FAO (SUA), oraz bazy danych CHELEM dla dwustronnych przepywów handlowych.
3.2.7. WTO Housemodel
Housemodel WTO zosta skonstruowany w celu oceny wyników Rundy
Urugwajskiej odnonie wielostronnej liberalizacji handlu oraz wsparcia Sekretariatu WTO w ramach przygotowa do kolejnej rundy negocjacji. Gównymi twórcami
modelu s: J. Francois, B. McDonald i H. Nordström [van Tongeren
i van Meijl 1999, s. 39]. Podstawowy model WTO jest modelem „pierwszej generacji”, jednake zostay do niego dodane róne aspekty konkurencji niedoskonaej.
Model ma globalny zasig i obejmuje 13 regionów i 19 sektorów produkcyjnych. Europa zostaa podzielona na UE, EFTA i Kraje Europy Wschodniej.
Rolnictwo zostao zagregowane do trzech gównych sektorów (dodatkowo lenictwo i ryboówstwo), natomiast przetwórstwo ywnoci do jednego sektora.
Podstawowe dane, jak równie szacunki elastycznoci pochodz z bazy danych
GTAP. Dodatkowe informacje na temat stawek celnych w ramach klauzuli naj-
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wyszego uprzywilejowania zaczerpnite zostay ze zintegrowanej bazy danych
GATT (ang. GATT’s Integrated Data Base).
WTO Housemodel istnieje w rónych wersjach. Wersj podstawow jest
standardowy, wzgldnie statyczny model doskonaej konkurencji dla staych
efektów skali i uwzgldniajcy zaoenia Armingtona dla handlu midzynarodowego. Zmieniona wersja zakada konkurencj monopolistyczn i ekonomi
skali dla kadej z firm, przy zaoeniach Dixita i Stiglitza.

3.3. Przykady zastosowa modeli równowagi ogólnej w wybranych
obszarach problemowych
Ewolucj zastosowa teorii równowagi ogólnej w wybranych obszarach
problemowych rolnictwa i gospodarki ywnociowej mona podzieli na trzy
etapy. Pierwszy zwizany by z klasycznym zastosowaniem makroekonomicznym. W drugim, modele wykorzystywano do analiz i symulacji w konkretnych
obszarach problemowych, podobnie jak w przypadku modeli równowagi czstkowej. Etap trzeci to modele umoliwiajce caociowe ujcie okrelonych problemów zwizanych z funkcjonowaniem sektora rolnictwa i gospodarki ywnociowej. Przegldu wykorzystania modeli równowagi ogólnej w analizie sektora
rolno-ywnociowego dokonano z podziaem na sze nastpujcych obszarów
problemowych: rodowisko naturalne, handel midzynarodowy, integracja
gospodarcza, czynniki wytwórcze i ich alokacja oraz postp w rolnictwie.
Tym samym zachowano zbieno z wyodrbnionymi obszarami problemowymi
zastosowa modeli równowagi czstkowej39.
3.3.1. rodowisko naturalne
3.3.1.1. Ochrona gleb i wód
W tym podobszarze problemowym przedstawiono zastosowania modeli
równowagi ogólnej pomocne m.in. w rozwizywaniu problemów z zakresu polityki realokacji wody [Seung i in. 1998; Seung i in. 1997], funkcjonowania rynku
wody [Dwyer i in. 2005], polityki cenowej [Briand 2006] i polityki praw wasnoci [Diao i in. 2002].
Problem kosztów alternatywnych korzystania z wody, z racji wzrastajcego
deficytu tego surowca w wiecie, jest w ostatnich latach coraz czciej podejmowanym zagadnieniem przez ekonomistów, zajmujcych si nie tylko sektorem
39

W zwizku z tym pominito w niniejszym rozdziale sowo wprowadzajce do kadego
z omawianych obszarów problemowych.
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rolno-ywnociowym. Przykadem zastosowania modelu równowagi ogólnej
w analizie wpywu na rolnictwo polityki, majcej na celu doprowadzenie do waciwej realokacji zasobów wody, s prace, które podjli m.in. Ch. Seung, T. Harris i R. Narayanan. Wykorzystali oni model CGE w badaniu wpywu administracyjnie wprowadzanych ogranicze wykorzystania wody w produkcji rolniczej na
obszarach wiejskich hrabstwa Churchill w pónocnej czci stanu Nevada [Seung
i in. 1998]. Na terenach tych pooony jest jeden z bardziej znanych rezerwatów
przyrody, który powanie ucierpia wskutek susz w latach 80. i 90.
Ch. Seung, J. Engling i T. Harris zajli si z kolei oszacowaniem wpywu polityki realokacji wód powierzchniowych, prowadzonej w celu ochrony
rezerwatów przyrody, której gównym narzdziem jest ograniczenie wykorzystania wód na cele produkcji rolniczej. Zagadnienie to ma due znaczenie m.in.
w hrabstwie Churchill, w którym tereny cennych przyrodniczo mokrade odwiedza do 40 tys. turystów rocznie, z czego wadze tego hrabstwa uzyskuj
dodatkowy przychód w wysokoci 440 tys. dolarów.
Do standardowych skadników modelu, w którym trzy z omiu sektorów
produkcyjnych zwizane byy z rolnictwem, doczono model popytu na rekreacj, stworzony przez Smitha i Kaoru. Jednym z najwaniejszych wniosków pyncych z przeprowadzonej analizy modelowej jest to, e kluczowe znaczenie dla
uzyskiwanych wyników maj poczynione zaoenia. Wyniki czterech rónych
wersji modelu produkcji rolniczej w warunkach ograniczonych dostaw wody,
róniy si midzy sob moliwoci substytucji poszczególnych czynników produkcyjnych, takich jak kapita, ziemia i praca. Wanie te zaoenia dotyczce
substytucji miay kluczowe znaczenie przy ocenie wpywu ograniczenia dostaw
wody na wyniki produkcyjne rolnictwa. Wykazano równie, e wzrost nadwyki
konsumenckiej na osob z powodu wzrostu moliwoci dostarczenia zaj rekreacyjnych w rezerwacie przyrody jest mniejszy ni spadek przychodów wynikajcy z ograniczenia produkcji rolniczej w hrabstwie. W przyszoci planuje si rozszerzenie modelu o inne regiony i interakcje midzy nimi.
Analiz efektów integracji krajowego rynku wody w Australii zajmowali si
G. Dwyer, P. Loke, D. Appels, S. Stone i D. Petersom [Dwyer i in. 2005]. Regionalny model równowagi ogólnej gospodarki australijskiej (TERM-Water) zosta
wykorzystany do przeprowadzenia wstpnej analizy skutków rozszerzenia handlu
wod w poudniowo-wschodniej Australii. Symulowano powstanie wspólnego
rynku wody tak dla odbiorców na terenach rolniczych, jak i konsumentów wody
na obszarach zurbanizowanych. W praktyce bowiem wymiana rynkowa wody
ograniczona bya wycznie do producentów rolnych. Wyniki wskazuj, e rozszerzenie rynkowego handlu wod obnia straty z tytuu ograniczonego dostpu do
wody. Stwierdzono ponadto, e zyski netto s najwiksze, a koszty dla gazi
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przemysu i regionów s najbardziej równomiernie rozoone, gdy ograniczenie
handlu jest najmniejsze.
Problem waciwej wyceny wody podja w swych badaniach A. Briand
[Briand 2006]. W tym celu udoskonalia ona model równowagi ogólnej EXTER
w ten sposób, by by przydatny do symulacji efektów dwóch odmiennych sposobów wyceny wody w okresie ostatnich 20 lat w Senegalu. W tym okresie doszo tam pocztkowo do wzrostu dostpnoci wody, by nastpnie w wyniku nagego wzrostu popytu, spowodowanego dynamicznym wzrostem demograficznym, woda staa si dobrem deficytowym. W modelu uwzgldniono cztery
czynniki produkcji. Jednym z nich jest woda pitna, na któr pastwo ma rynkowy monopol. Kady z czynników produkcji ma ustalony minimalny poziom
konsumpcji. Badano dugookresowy wpyw wyceny wody na PKB, zatrudnienie i poziom inwestycji i dobrobytu w Senegalu. Analizowano równie wpyw
nagych deficytów wody w dwóch badanych reimach wyceny wody. Pierwszy
z nich odpowiada realnemu sposobowi wyceny – cena wody uzaleniona jest
od redniego kosztu. Alternatyw jest wycena wedle kosztu kracowego. Wykazano, e cena uzaleniona od kosztu kracowego jest o wiele bardziej efektywna ekonomicznie. Lepiej agodzi szoki nagych spadków poday wody,
prowadzi do wzrostu PKB, podniesienia poziomu inwestycji i dobrobytu.
Obecna polityka cenowa, której istot jest odnoszenie si do kosztów rednich
w duszej perspektywie prowadzi do recesji, spadku produkcji sektora rolnoywnociowego oraz zmniejszenia si dobrobytu.
Warto równie zwróci uwag na prac X. Diao, T. Roe i R. Doukkali,
w której analizowano korzyci pynce z decentralizacji rynku wody w Maroku
[Diao i in. 2002]. Do analiz wykorzystano model równowagi ogólnej, w którym
uwzgldniono 82 rodzaje produkcyjnej aktywnoci rolniczej rozmieszczone
w 7 rejonach kraju. Warto funkcji produkcji uzaleniona jest od wielkoci nakadów trzech czynników produkcji – pracy, kapitau i wody. W pracy dowiedziono, e decentralizacja handlu wod spowodowaaby wzrost produkcji rolniczej o 8,5% oraz wpyna na ceny pracy i kapitau na poziomie krajowym.
W konsekwencji nastpiby równie niewielki spadek kosztów ycia, wzrost
zagregowanej konsumpcji i rozszerzenie skali handlu midzynarodowego.
3.3.1.2. Przeciwdziaanie negatywnym zmianom klimatu
W tym obszarze problemowym na uwag zasuguj dwie prace, w których
zajto si problemem zmian klimatycznych w kontekcie reformy handlu produktami rolnymi WTO [Yamamoto i in. 2007; Rae i Strutt 2007] oraz wpywem
tyche zmian na produkcj zbó [Quiroga i Iglesias 2008].
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Y. Yamamoto, D. Sawauchi i K. Masuda podjli temat wpywu liberalizacji handlu wiatowego na poziom emisji zanieczyszcze przez sektor rolniczy.
Do analizy wykorzystano wersj 5.4 modelu GTAP, w ramach której uwzgldniono podzia wiata na 78 regionów, w których wytwarza si 54 rodzaje dóbr.
Poniewa wpyw liberalizacji handlu postanowiono przybliy poprzez pen
liberalizacj handlu pomidzy Kore Pd. i Japoni, wyjciowy model zredukowano do uwzgldniajcego podzia na 24 regiony i 14 sektorów [Yamamoto i in.
2007]. W pracy wykorzystano równie dane zgromadzone w bazie danych
OECD zajmujcej si bilansem wielkoci zwizków azotu absorbowanych
i produkowanych w sektorach rolnych na wiecie (OECD Nitrogen Balance Database). Na przykadzie umowy handlowej midzy Japoni a Kore Pd. wykazano, e zniesienie barier handlowych nie musi prowadzi do spadku emisji zanieczyszcze przez rolnictwo. Chocia w krajach, w których w wyniku liberalizacji dojdzie do spadku produkcji rolniczej emisja zanieczyszcze moe zosta
ograniczona, w ujciu globalnym liberalizacja przynie moe znaczcy wzrost
emisji zwizków azotu.
Do odmiennych wyników doszli A. Rae i A. Strutt, którzy równie analizowali moliwe zmiany w emisji zanieczyszcze przez sektor rolny w wyniku
liberalizacji wiatowego handlu artykuami ywnociowymi [Rae i Strutt 2007].
W badaniu wykorzystano odpowiednio zmodyfikowany model GTAP. Modyfikacje polegay na poszerzeniu zaoe dotyczcych produkcji rolnej o dodatkowe
moliwoci substytucji czynników produkcji, a take dopuszczenie w produkcji
zwierzcej substytucji nakadów ziemi kupnem pasz. W wyniku przeprowadzonych oblicze wykazano, e reformy handlu prowadz do niewielkiej redukcji
emisji azotu na zagregowanym poziomie wszystkich pastw czonkowskich
OECD. Redukcja zanieczyszcze moe by szczególnie istotna w tych regionach,
które charakteryzuj si wysok pocztkow nadwyk produkcji zwizków azotowych na hektar uytków rolnych. Wykazano, e w wyniku liberalizacji handlu
spadaby intensywno wykorzystania rodków agrochemicznych w sektorach
rolnych Europy Zachodniej i pónocno-wschodniej Azji.
S. Quiroga i A. Iglesias dokonali z kolei oceny potencjalnych skutków
zmian klimatycznych na produkcj zbó w Europie [Quiroga i Iglesias 2008].
Analizowane rónorodne scenariusze dotyczce przyszych wartoci zmiennych
spoeczno-ekonomicznych oraz siy zmian klimatu. Do symulacji równie wykorzystano system modeli GTAP. Szacowane zmiany eksportu i importu oraz
cen zbó, a take wartoci PKB cechoway istotne rónice regionalne midzy
krajami Europy poudniowej i pónocnej. Zmiany bdce wynikiem zmian klimatycznych okazay si pozytywne dla wszystkich regionów poza basenem Morza ródziemnego. Najwiksze korzyci odnie mog pastwa byego bloku
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wschodniego, co w przypadku prognozowanego wzrostu PKB zwizane jest ze
stosunkowo duym udziaem rolnictwa w gospodarce. Stwierdzono równie, e
niepewno co do realizacji scenariuszy spoeczno-ekonomicznych w wikszym
stopniu wpywa na wyniki ni niepewno, jaka towarzyszy scenariuszom zmian
klimatycznych.
3.3.2. Handel midzynarodowy
3.3.2.1. WTO
Jednym z najczciej podejmowanych w ostatnich latach tematów zwizanych z wymian midzynarodow artykuami rolno-spoywczymi jest ocena
wpywu reform negocjowanych w ramach WTO. Badania dotyczce tego zagadnienia maj charakter globalny lub dotycz poszczególnych pastw lub grup
pastw. Ich przedmiotem byy m. in. skutki poszczególnych propozycji zakoczenia rundy negocjacyjnej Doha [Bouet i in. 2006], kwestia barier handlowych
w handlu ywnoci [Decreux i Valin 2007] czy skutki redukcji krajowego
wsparcia rolnictwa [Rae i Strutt 2003]. Popularnym tematem tego typu bada
byy szacunki dotyczce poszczególnych planów redukcji barier handlowych
podnoszonych w ramach negocjacji WTO [Antimiani i Salvatici 2005]. Skutki
porozumie handlowych badano m.in. dla gospodarki Ekwadoru, szacujc
wpyw porozumienia o wolnym handlu z USA na gospodark i rolnictwo [Ludena i Wong 2006]. Zajto si wpywem redukcji ce na produkty rolne na poziom dobrobytu rónych grup spoecznych [Lee i in. 2009]. Istotne z punktu widzenia zastosowanej metodologii byo natomiast badanie bdce prób udoskonalenia modelu równowagi ogólnej [Grant i in. 2006].
Pierwsze z omawianych bada, przeprowadzone przez A. Boueta, S. Mevela i D. Ordena dotyczyo ewaluacji skutków propozycji porozumienia, jaka przedstawiona zostaa w 2006 roku przez USA, UE i pastwa grupy G20 [Bouet i in.
2006]. W pierwszym etapie stworzono scenariusz bazowy, stanowicy kompromis
midzy wysunitymi propozycjami. Za pomoc modelu równowagi ogólnej wiatowej gospodarki MIRAGE oszacowano, e przychód globalny w przypadku realizacji tego scenariusza wzronie o 54,7 mld dolarów, co stanowi bdzie ok. ¼
cakowitego wzrostu przychodu globalnego wskutek penej liberalizacji handlu.
Zyski zostan podzielone midzy kraje w sposób po czci progresywny, po czci
proporcjonalny do pocztkowych udziaów w dochodzie, tak e kraje sabo rozwinite zyskaj zaledwie 1 mld dolarów. W kolejnym kroku rozwaono dwie konkretne, zorientowane na rozwój modyfikacje scenariusza bazowego.
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Na podstawie analizy zmodyfikowanych scenariuszy dowiedziono, e
kraje o niszym dochodzie mog osign wiksze korzyci w porównaniu do
scenariusza bazowego. Pierwszy scenariusz alternatywny (propozycja UE) zakada zwikszenie wolnego dostpu krajów niskorozwinitych do rynków bogatych krajów OECD z 97% do 100%. Powodowao to wzrost przychodu wiatowego o dodatkowe 14,3 mld dolarów, przy czym blisko poowa dodatkowych
zysków miaa trafi do krajów niskorozwinitych. Z kolei w drugim scenariuszu, stanowicym propozycj amerykask, liczba produktów wyczonych
z linii taryfowych odnonie produktów rolnych, zostaa zmniejszona z 5% do
1%. Podniosoby to dochód wiatowy o dodatkowe 7,3 mld dolarów w porównaniu ze scenariuszem bazowym. Dodatkowe zyski miay za by dystrybuowane do wszystkich krajów. Szczególnie skorzysta miay kraje, w których eksport
artykuów rolnych stanowi wane ródo dochodów.
Interesujca jest te analiza, któr przeprowadzili Y. Decreux i H. Valin,
dokonujc pewnych udoskonale modelu MIRAGE, tak by precyzyjniej modelowa procesy zachodzce w handlu produktami ywnociowymi. MIRAGE to
wieloregionalny, wielosektorowy model CGE, sucy analizie polityki handlowej [Decreux i Valin 2007]. Uwzgldnia on konkurencj niedoskona, horyzontalne i wertykalne zrónicowanie produktów oraz odzwierciedla wpyw zagranicznych inwestycji bezporednich. MIRAGE stanowi niezwykle dokadne narzdzie opisu barier w handlu. W omawianej pracy autorzy przedstawili moliwe
wzbogacenie modelu o równania odzwierciedlajce rónorodno mechanizmów
wsparcia producentów rolnych w UE. Pozwolioby to na wierniejsze odzwierciedlenie procesów gospodarczych zwizanych z ustalaniem przez UE subwencji
eksportowych, kwot produkcyjnych, a take niepenej mobilnoci siy roboczej
pomidzy obszarami wiejskimi a zurbanizowanymi, gdzie poziom mobilnoci
uzaleniony jest od rozwoju danego regionu. Hipotezy w ramach modelu
MIRAGE testowane s przy wykorzystaniu bazy danych MAcMap (Market Access Map)40, która uwzgldnia ca importowe i inne narzdzia ochrony, stosowane
przez 187 krajów w stosunku do 239 krajów i terytoriów.
A. Rae i A. Strutt zajmowali si kwesti korzyci z redukcji krajowego
wsparcia rolnictwa i liberalizacji handlu artykuami rolnymi [Rae i Strutt 2003].
Praca dotyczya kwestii omawianych w tym czasie w trakcie negocjacji w ra40

Wartoci taryf importowych pokazywane s w niej dla kadego produktu na poziomie najbardziej szczegóowym – narodowych linii taryfowych. MAcMap zostaa zaprojektowana
w celu wsparcia eksporterów, importerów i polityków. Umoliwia ona znalezienie konkretnych wartoci ce, symulacj skutków ich redukcji czy te skutków agregacji ce na poziomie
sektora lub regionu. Oprócz ce importowych uwzgldnione s tu te m.in.: kwoty taryfowe,
ca antydumpingowe, reguy i certyfikaty pochodzenia, przepywy handlowe oraz preferencje
regionalne, dwustronne i wielostronne.
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mach rundy Doha. Osignicie porozumienia w kwestii redukcji wsparcia krajowego dla producentów rolnych zaley od wielu czynników zwizanych z waciwym zdefiniowaniem wsparcia i ujciem go za pomoc miary oddajcej si
jego oddziaywania. Problemy z tym zwizane stay si punktem wyjcia do
oceny i analizy rónych scenariuszy redukcji wsparcia krajowego. Wykorzystano w tym celu model CGE GTAP, w którym dane zagregowano dla 11 regionów
i 15 sektorów gospodarki, sporód których 8 byo zwizanych z rolnictwem. Nastpnie dokonano oszacowania rónych form wsparcia krajowego w poszczególnych krajach i wyraono je w odsetku wartoci produkcji. Na podstawie analizy rónych scenariuszy reform wsparcia wykazano, e znaczcy wzrost wymiany handlowej i poziomu dobrobytu moe zosta osignity nawet wówczas,
gdy wsparcie krajowe zostanie wyczone z porozumie wielostronnych. Uatwienia w zakresie dostpnoci do rynków przynios wikszy wzrost poziomu
dobrobytu ni reformy polityk krajowych. Dopiero w momencie osignicia
konkretnych reform polityki w zakresie ochrony granic celowe bdzie zwrócenie uwagi na kwestie, zwizane z reform wsparcia krajowego.
Problematyk redukcji barier handlowych negocjowanych w ramach
WTO zajli si w swoim badaniu A. Antimiani i L. Salvatici [Antimiani i Salvatici 2005]. Wykorzystujc 6. wersj bazy danych dla modelu GTAP, w którym
zaoono istnienie 87 regionów, dokonano symulacji dwóch rónych wersji liberalizacji wiatowego handlu artykuami ywnociowymi. Odpowiaday one
dwóm propozycjom negocjacyjnym zoonym w 2003 roku (plan Harbinsona
i plan Girarda). Pierwszy scenariusz uzalenia redukcj ce od ich pocztkowej
wartoci i kraju (podzia na pastwa rozwinite i rozwijajce si), podczas gdy
w drugim redukcja ce obliczana bya na podstawie tzw. zmodyfikowanej formuy szwajcarskiej. Dziki symulacjom wykazano, e redukcja ce i subsydiów
eksportowych jest dodatnio skorelowana z korzyciami zwizanymi z efektywniejsz alokacj zasobów. Dowiedziono take, e efekty dwóch rónych scenariuszy redukcji barier handlowych (plan Harbinsona i plan Girarda), które negocjowano w pierwszej dekadzie XXI wieku, nie róni si znaczco.
Badania nad liberalizacj handlu dotyczyy nie tylko poziomu globalnego,
lecz równie umów pomidzy poszczególnymi pastwami. Ten temat podjli
w swej pracy C. Ludena i S. Wong, którzy analizowali skutki porozumienia handlowego pomidzy USA a krajami Ameryki Poudniowej dla sektora rolnego
Ekwadoru [Ludena i Wong 2006]. W badaniu wykorzystano zmodyfikowan
wersj systemu modelowania GTAP, przystosowan do modelowania wsparcia
rolnictwa – GTAP-AGR.
Gówn obaw producentów rolnych w Ekwadorze przed wprowadzeniem
w ycie porozumienia z USA stanowi wysoki poziom wsparcia rolnictwa przez
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rzd amerykaski. W szczególnoci dotyczy to takich produktów, jak ry, kukurydza, soja i produkty, które stanowi znaczc cz eksportu i decyduj o dochodach producentów w Ekwadorze. W ramach bada poddano te analizie
efektywno dziaa zaradczych, polegajcych na wprowadzeniu dopat do produkcji ryu, kukurydzy, soi i byda mlecznego. Dowiedziono, e liberalizacja
handlu negatywnie wpynie na wikszo gazi produkcyjnych rolnictwa ekwadorskiego, nie liczc produkcji zorientowanej na eksport (banany, kawa, kakao).
Dopaty rzdowe nieproporcjonalnie wespr producentom ryu i soi, lecz nie
bd wystarczajce dla producentów kukurydzy i byda mlecznego. Zarekomendowano równie rozszerzenie zakresu dopat na inne rynki, jak rynek produkcji
baweny i trzciny cukrowej.
Problem wpywu redukcji barier handlowych na dobrobyt poszczególnych
grup spoecznych w Tajwanie podjli H.-L. Lee, Ch.-Ch. Chang, Y.-H. Weng,
S.-M. Hsu i S.-H. Hsu [Lee i in. 2009]. Wykorzystujc model równowagi ogólnej TAIGEM, nalecy do tego samego typu modeli co ORANI, w którym wyróniono 160 sektorów, 6 rodzajów pracy i 8 rodzajów mar. Na podstawie wyników symulacji stwierdzono, e jeli gównym celem polityki miaaby by poprawa ogólnego poziomu dobrobytu, Tajwan powinien opowiedzie si za redukcj ce w handlu midzynarodowym. Z drugiej strony, jeli priorytetem polityki byby dobrobyt producentów rolnych, najlepszym rozwizaniem dla Tajwanu byoby zachowanie wysokiego poziomu ce.
Niezwykle wanym zagadnieniem zajli si J. Grant, T. Hertel i T. Rutherford [Grant i in. 2006]. Podjli oni temat sabych stron symulacji przeprowadzanych zarówno przy pomocy modeli równowagi ogólnej, jak i równowagi
czstkowej. Modele równowagi ogólnej krytykowane s za koncentrowanie si
na wartociach zagregowanych i pomijanie wielu istotnych szczegóów polityki
handlowej. Z kolei modele równowagi czstkowej za to, i nie daj obrazu efektów ogólnoekonomicznych. W opracowaniu dokonano porównania wyników
symulacji liberalizacji handlu artykuami rolnymi uzyskiwanych przy wykorzystaniu modeli równowagi ogólnej i czciowej. Wyniki dotyczyy efektów liberalizacji dla producentów mleka w USA. Wykazano, e model GTAP bardzo
dobrze radzi sobie z ocen zagregowanych efektów zmian dobrobytu zwizanych z reform handlu, natomiast alokacja efektów pomidzy poszczególne regiony wiata nie jest zadowalajca. Istotnym punktem pracy jest te zaproponowanie alternatywnego podejcia metodologicznego, czcego mocne strony obu
sposobów ujmowania procesów ekonomicznych.
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3.3.2.2. Liberalizacja handlu
W ramach obszaru problemowego liberalizacja handlu przedstawiono
wyniki analiz skutków liberalizacji handlu na wybranych rynkach rolnych, przeprowadzanych z wykorzystaniem modeli równowagi ogólnej. Analizy te dotyczyy pastw basenu Morza ródziemnego, Turcji i UE [Bayar i in. 2000], Tunezji
[Ferjani 2003]. Oceniano take skutki deregulacji rynku kukurydzy w RPA [van
Schoor 2005], czy liberalizacji rynku ryu na Sri Lance [Weerahewa 2006]. Niektóre analizy maj ogólniejszy charakter, gdy nie dotycz konkretnych pastw.
Przykadami s analizy skutków bezcowego i wolnego od kwot dostpu do rynków przez kraje niskorozwinite [Vanzetti i Peters 2009], czy te skutków liberalizacji handlu produktami rolnymi dla polityki rodowiskowej [Glebe i LataczLohmann 2004]. Generalnie, analizy te dotycz rynków konkretnych produktów
rolnych lub caej gospodarki z wyszczególnionym sektorem rolnym.
A. Bayar, X. Diao i E. Yeldan analizowali wpyw liberalizacji handlu produktami rolnymi na wzrost gospodarczy i akumulacj kapitau, opierajc si na
wasnym midzyokresowym, wieloregionalnym modelu równowagi ogólnej
[Bayar i in. 2000]. W pracy skoncentrowano si na Turcji, UE, krajach Bliskiego
Wschodu i gospodarkach w fazie transformacji. Badano te alternatywne scenariusze tworzenia si unii celnych. W modelu wykorzystano koncepcj midzyokresowej teorii równowagi ogólnej. Zastosowano ujcie dynamiczne typu Ramseya. Konstruujc model zaoono, e gospodarka wiatowa dzieli si na 9 regionów. Kluczow waciwoci modelu byo odpowiednie rozpoznanie dynamiki
przepywów towarów i kapitau zagranicznego midzy regionami. Badano krótko- i dugookresowy wpyw alternatywnych polityk handlowych na produkcj
rolnicz, handel zagraniczny, alokacj zasobów, dobrobyt konsumentów i dystrybucj dochodów w analizowanych regionach. Uzyskane rezultaty umoliwiy
okrelenie zysków wynikajcych ze wzrostu handlu midzy zidentyfikowanymi
regionami oraz znaczenia finansowania deficytów w handlu zagranicznym.
Wykazano, e oczekiwane pozytywne skutki obecnej unii celnej midzy
UE a Turcj w duym stopniu zale od zniesienia barier pozacelnych. Na bazie
wyników symulacji dowiedziono, e Turcja zyska na dwustronnej liberalizacji
handlu z Bliskim Wschodem i na rozszerzeniu unii celnej o kraje podlegajce
transformacji (chodzi gównie o kraje Europy rodkowo-Wschodniej). Oba scenariusze s porównywalne z punktu widzenia efektywnoci wykorzystania zasobów. Turcja zyska jednak wicej w przypadku dwustronnej liberalizacji handlu
z UE. Sektorem eksportowym w Turcji, który szczególnie zyskaby na liberalizacji handlu, jest sektor tekstyliów.
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Interesujce badanie dotyczce rónic w efektach liberalizacji handlu w zalenoci od zaoe dotyczcych ksztatu rynku krajowego przeprowadzi
A. Ferjani [Ferjani 2003]. Wykorzysta on model CGE i dokona analizy porównawczej (konkurencja doskonaa a oligopol w sensie Cournota) wpywu liberalizacji handlu na gospodark Tunezji. Wyniki dla obu typów konkurencji rynkowej
róni si nie tylko odnonie ksztatu alokacji sektorowych, lecz gównie w kwestii poziomu dobrobytu. Wykazano, e liberalizacja handlu podnosi poziom dobrobytu w obu przypadkach, lecz wiksze zyski uzyskane zostan przez producentów dziaajcych na rynku oligopolistycznym. Istnienie konkurencji niedoskonaej jest korzystne, jeli lokalni producenci bd umieli waciwie wykorzysta
efekty liberalizacji. Zaobserwowano te, e sektory tradycyjnie zorientowane na
eksport nie odczuj negatywnych skutków wywoanych liberalizacj. Z kolei sektory chronione, jak sektor rolny, ponios straty. Zwrócono równie uwag na
moliwe negatywne skutki liberalizacji dla równowagi finansów publicznych.
Modelem równowagi ogólnej posuy si równie M. van Schoor przy
badaniu poudniowoafrykaskiego rynku kukurydzy i wybranych innych upraw
[van Schoor 2005]. W zastosowanym modelu wzito pod uwag takie wartoci
jak wielko produkcji wybranych upraw, produkcj w innych sektorach gospodarki, rynki towarowe i gospodark jako cao, dziaania rzdu itp. Ocenie
poddano m.in. skutki wzrostu ce importowych na zboa jare. Wykazano, e
z racji niewielkiego wolumenu importu, poziom ce nie odgrywa istotnej roli
w ksztatowaniu cen i poziomu produkcji. Dokonano równie ewaluacji skutków
zmiany wiatowych cen zbó jarych, wychodzc z zaoenia, e redukcja poziomu wsparcia producentów w krajach rozwinitych moe doprowadzi do
wzrostu cen wiatowych. Wykazano, e wzrost cen zbó niekoniecznie musi
przynosi korzyci caej gospodarce RPA. Korzyci, jakie odnosz producenci
zbó jarych, s w duym stopniu równowaone przez straty w innych sektorach
gospodarki (np. produkcji zwierzcej).
Model równowagi ogólnej wykorzystano take do analizy wpywu redukcji ce importowych na sytuacj na rynku ryu na Sri Lance i na poziom dobrobytu w tym kraju [Weerahewa 2006]. Punktem wyjcia badania bya niekorzystna ocena ówczesnych dziaa rzdu, które polegay na rozwizywaniu problemów ad-hoc, czyli ochronie producentów rolnych podczas sezonów nadwyki
produkcji i konsumentów podczas nagych spadków poday ywnoci. W celu
oceny wpywu rónych kombinacji narzdzi politycznych, które wpywaj na
rynek ryu, przeprowadzono seri hipotetycznych eksperymentów, z podziaem
na dwa rodzaje scenariuszy liberalizacji:
a) unilateralnej (rezygnacja z ce importowych na ry; rezygnacja z dopat do
rolnictwa; rezygnacja z ce importowych na ry i dopat do rolnictwa; rezy121

gnacja z ce importowych na ry i ce importowych na nawozy; rezygnacja
z ce importowych na ry, nawozy i z dopat do rolnictwa);
b) globalnej (10% wzrost wiatowej ceny ryu; 10% wzrost wiatowej ceny ryu i cakowita rezygnacja z ce importowych na ry) i protekcjonistyczne
(brak handlu ryem – samowystarczalno; brak handlu ryem, cakowita rezygnacja z dopat do rolnictwa).
W modelu równowagi ogólnej uwzgldniono 5 sektorów, 2 czynniki produkcji i gospodarstwa domowe z 8 reprezentatywnych prowincji. Wykazano, e
na przekór powszechnym sdom o dobroczynnym wpywie protekcjonizmu dla
najuboszych warstw spoeczestwa, likwidacja ce na ry i nawozy lub/i
wsparcie dla innych sektorów produkcji rolnej moe poprawi poziom dobrobytu nawet w gospodarstwach domowych pooonych w prowincjach rolniczych.
Kwestie zwizane z liberalizacj handlu prowadzon w ramach porozumie zawartych w czasie rundy badali Doha D. Vanzetti i R. Peters [Vanzetti
i Peters 2009]. Przy uyciu modelu GTAP i wyrónieniu 106 krajów i regionów
podjto problem wolnego od ce dostpu do rynku pastw rozwinitych przez
eksporterów z pastw niskorozwinitych. Rzdy pastw niskorozwinitych chc
rozszerzenia listy produktów objtych bezcowym dostpem do rynku na 100%
linii taryfowych, gdy pomijane 3% linii taryfowych (gównie tekstylia i artykuy
rolne) ma znaczcy udzia w ich eksporcie. Analizowano wpyw ewentualnego
rozszerzenia dostpu do bezcowego eksportu oraz zwikszenia odsetka linii taryfowych, których miaoby dotyczy zniesienie podatków i kwot importowych, na
handel i poziom dobrobytu. Stwierdzono, e spenienie da pastw niskorozwinitych przyniosoby tym pastwom wzrost wartoci eksportu o 7,5 mld dolarów.
Zalenoci pomidzy polityk rodowiskow w pastwach wysokorozwinitych a liberalizacj handlu artykuami rolnymi badali T. Glebe i U. LataczLohmann [Glebe i Latacz-Lohmann 2004]. W celu analizy wpywu liberalizacji
handlu artykuami rolnymi na poziom dobrobytu w pastwach, których terms of
trade ulego pogorszeniu wskutek koniecznoci speniania norm rodowiskowych, wykorzystano rozszerzon wersj modelu równowagi ogólnej handlu
midzynarodowego. Wykazano, o ile wdroony zostanie odpowiednio skonstruowany podatek Pigou, liberalizacja handlu powinna przynie korzyci, a negatywne efekty barier w handlu bd mie powaniejsze skutki ni odpowiednio
sformuowana polityka rodowiskowa.
3.3.2.3. Ceny wiatowe
Ksztatowanie si cen ywnoci na globalnym rynku jest równie przedmiotem bada z wykorzystaniem ujcia modelowego. Przykadowo, P. Conforti
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i A. Sarris analizowali moliwoci wykorzystania ostatniego wzrostu wiatowych cen towarów rolnych przez kraje rozwijajce si, rozpatrujc przypadek
Tanzanii [Conforti i Sarris 2009]. Badanie oparto na statycznym modelu CGE
dla jednego kraju, w którym produkcja jest modelowana za pomoc funkcji
CES, przy zaoeniu Armingtona odnonie substytucji towarów krajowych
i z eksportu. W modelu uszczegóowiono rynek czynników produkcji, dokonano
rozrónienia grup gospodarstw domowych oraz zidentyfikowano zrónicowanie
mar rynkowych. Na podstawie wyników stwierdzono, i poza sektorami proeksportowymi, gospodarka Tanzanii moe nie wykorzysta moliwoci rozwoju,
wynikajcych ze wzrostu wiatowych cen produktów rolnych. Na podstawie
analiz rónych rodzajów polityk krajowych, wykazano, e dziaania rzdów tylko w niewielkim stopniu mog temu zaradzi, co wynika ze strukturalnych
ogranicze w gospodarce tego kraju.
Zagadnienie poprawy bilansu handlowego byo przedmiotem bada
A. Stoeckela i P. Higgsa [Stoeckel i Higgs 1988]. Ich celem byo zidentyfikowanie najlepszych dziaa, jakie mogy by podjte ponad dwie dekady temu
przez rzd Australii, w celu ograniczenia nadwyki importu nad eksportem. Badania przeprowadzono wtedy, gdy Australia borykaa si z problemami ekonomicznymi (dug zewntrzny w 1987 r. sign ok. 30% PKB). Wykorzystujc
dobrze przystosowany do tego typu analiz model ORANI, rozwaono kilka scenariuszy – sposobów poprawy bilansu Australii – a mianowicie: zmiany w polityce handlowej pastw eksporterów; obnienie jednostkowych kosztów pracy;
redukcja ce; ograniczenie poziomu popytu wewntrznego na dobra importowane (wskutek restrykcji fiskalnych). Kady scenariusz oceniono, kalibrujc model
tak, aby po dwóch latach bilans handlowy polepszy si o 1 mld dolarów.
W ramach kadego ze scenariuszy przedstawiono wpyw na kluczowe zmienne
ekonomiczne, produkcj roln i dochody gospodarstw rolnych. Badanie pozwolio okreli szczegóowo efekty kadej z analizowanych polityk.
wiatowe ceny ywnoci i energii charakteryzuj si w ostatnich latach
wysokim stopniem zmiennoci. F. Chantret i A. Gohin badali dugookresowy
zwizek cen energii i ywnoci. Szczególn uwag powicono specyficznym
powizaniom makroekonomicznym, które czsto przeoczano w analizach
i debatach. Wikszo przeprowadzonych do tej pory analiz identyfikowaa bowiem pozytywn zaleno zmian cen energii i ywnoci. Badaczom udao si
za wykaza, e wprowadzenie rzeczywistego efektu dochodowego moe doprowadzi do negatywnej relacji midzy wiatowymi cenami ywnoci i energii.
Stwierdzono ponadto, e w przyszoci, analizujc powizania midzy wiatowymi rynkami energii i rynkami produktów ywnociowych, zamiast analizy
sektorowej naley rozwija podejcie systemowe.
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3.3.2.4. Szoki rynkowe
Podobszar problemowy szoki rynkowe obejmuje badanie skutków konkretnych, nagych wydarze o rónym charakterze, a w szczególnoci ich wpywu na wyniki sektora rolnego i gospodark danych krajów. Przykadami tego
typu bada tego s: analiza wpywu epidemii pryszczycy na kondycj gospodarki Tajwanu [Hsu i in. 2005], ocena potencjalnych skutków bioterroryzmu
w amerykaskim sektorze rolno-ywnociowym [Huff i in. 2003], czy te analiza wpywu kryzysu na rynku miedzi na rolnictwo w Zambii [Lofgren i in. 2002].
S.H. Hsu, D.H. Lee, Ch.Ch. Chang, H.Ch. Lin i T.Ch. Yang dokonali
ewaluacji ex post wpywu pryszczycy na gospodark w Tajwanie [Hsu i in.
2005]. Wybuch epidemii tej choroby w roku 1997 spowodowa znaczce straty
wród producentów wieprzowiny. Produkcja misa wieprzowego stanowia
wówczas wiodc pod wzgldem wartoci produkcji ga sektora rolnego
w tym kraju. Do oceny wpywu epidemii pryszczycy wykorzystano dynamiczny, wielosektorowy model równowagi ogólnej dla Tajwanu TAIGEM-D, wywodzcy si z australijskiego modelu ORANI i modelu MONASH. Badanie to
pozwolio na porównanie wyników ocen ex post z przeprowadzonymi ju wczeniej oszacowaniami typu ex ante. W przypadku bada typu ex post, wyzwaniem jest odpowiednia dekompozycja czynników wpywajcych na zmiany
w gospodarce. Wykazano, e tylko nieliczne podmioty, jak producenci innych
rodzajów mis i wybrane firmy przetwórcze, osigny korzyci z wybuchu choroby. Poniesione przez gospodark straty oszacowano na 0,28% PKB.
Problemu wybuchu pryszczycy dotyczy równie analiza przeprowadzona
przez K. Huffa, K. Meilke'a i C. Turveya. Wykorzystujc model równowagi
ogólnej gospodarki wiatowej oceniali oni ekonomiczne skutki dla USA ataku
bioterrorystycznego, polegajcego na wywoaniu epidemii pryszczycy [Huff
i in. 2003]. Wpyw pryszczycy na sektor byda mlecznego modelowano za pomoc negatywnych szoków produkcyjnych. Z kolei potencjalny wpyw na handel modelowano, zakadajc czciowy zakaz eksportu z USA produktów mleczarskich, misa i ywca. Wykazano, e pryszczyca miaaby ogromny wpyw na
gospodark amerykask, nawet nie biorc pod uwag kosztów zwalczania
i opanowania kryzysu. Tym samym udowodniono, e posiadanie planów zaradczych na wypadek wybuchu podobnego kryzysu jest dla gospodarki amerykaskiej kluczow kwesti.
H. Lofgren, S. Robinson i J. Thurlow badali z kolei efekty kryzysu na rynku miedzi i jego wpyw na rolnictwo oraz ca gospodark Zambii [Lofgren i in.
2002]. Poniewa gospodarka Zambii opiera si na wydobyciu miedzi, perturbacje
na tym rynku maj powany wpyw na sytuacj ekonomiczn caego pastwa.
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W badaniu estymowano efekty dwóch wydarze: nagej 20% redukcji wiatowych cen miedzi oraz wycofanie kapitau inwestycyjnego z sektora wydobycia
miedzi. Wykorzystano do tego celu model CGE zakadajcy podzia gospodarki
na 28 sektorów produkcji wytwarzajcych 27 rodzajów dóbr. W modelu zakadajcym maksymalizacj zysku uwzgldniono wystpowanie omiu rodzajów czynników produkcji (cztery rodzaje pracy; trzy rodzaje kapitau). Wykazano, e spadek wiatowych cen miedzi wywouje presj na eksport innych produktów przy
znaczcym wpywie zmian kursu walutowego. Rolnictwo oceniono jako sektor,
którego eksport wzrósby najsilniej w przypadku nagej deprecjacji waluty. Wycofanie kapitau inwestycyjnego z sektora wydobywczego miaoby znaczcy
i negatywny wpyw na gospodark. Spadek produkcji i eksportu w tym wanym
sektorze doprowadziby do znaczcej deprecjacji waluty. Realny PKB obniyby
si o 16%. Dowiedziono, e zarówno spadek cen wiatowych, jak i redukcja
wielkoci wydobycia miedzi prowadziyby do spadku cakowitej konsumpcji realnej gospodarstw domowych. Z drugiej strony, dla gospodarstw pooonych na
terenach rolniczych, korzystajcych na deprecjacji waluty krajowej, efekt tego
typu szoków nie byby tak jednoznacznie negatywny.
3.3.3. Integracja gospodarcza
3.3.3.1. Rozszerzenie UE
Rozszerzenie UE, oprócz szeregu niezaprzeczalnych korzyci, nioso
z sob wiele potencjalnych zagroe zarówno dla nowych, jak i starych pastw
czonkowskich. Sektory rolne poszczególnych pastw mona z wielu wzgldów
traktowa jako szczególnie silnie naraone na niekorzystne efekty poszerzenia
Unii. W ramach podobszaru problemowego rozszerzenie UE omówiono wybrane badania, w których wykorzystano modele równowagi ogólnej do analizy
wpywu poszerzenia Unii na kondycj sektorów rolnych. Celem tych bada bya, odnoszca si gównie do rolnictwa, ocena potencjalnych skutków akcesji do
UE jednego [Karaca i Philippidis 2008; Scrieciu i Blake 2005] lub kilku krajów
[Brockmeirer i in. 2003].
O.Karaca i G. Philippidis podjli temat wpywu ewentualnego przyjcia
Turcji do grona pastw czonkowskich UE na sytuacj tureckiego sektora rolnego. Temat ten sta si aktualny wraz z podjciem decyzji przez UE o rozpoczciu negocjacji akcesyjnych w 2005 roku [Karaca i Philippidis 2008]. Z racji olbrzymiego potencjau produkcyjnego rolnictwa tureckiego oraz znacznych zasobów siy roboczej w Turcji, przystpienie tego kraju do UE stanowi bdzie
due wyzwanie dla obu stron procesu akcesyjnego. W badaniu skoncentrowano
si na sektorze rolno-ywnociowym. Wykorzystano model CGE dla wielu re125

gionów (standardowy model GTAP), w ramach którego przyjto zaoenia dotyczce m.in. konkurencji doskonaej na wszystkich rynkach i staych korzyci
skali produkcji. Wyodrbniono 13 grup pastw i 21 sektorów gospodarki.
Gówny nacisk badawczy pooono na pomiar wpywu akcesji na sytuacj sektora rolno-ywnociowego oraz realokacje czynników produkcji (w szczególnoci pracy) pomidzy Turcj a UE. Scenariusze wstpienia do UE porównano
z realistycznym scenariuszem bazowym, zakadajcym status quo w latach
2001-2025. Wszystkie scenariusze alternatywne zakaday pen integracj Turcji w strukturach unijnych do 2025 roku, natomiast róniy si zaoeniami odnonie przepywu siy roboczej z Turcji do pastw UE.
Dziki symulacji udowodniono, e w przypadku braku przepywu siy roboczej akcesja Turcji do UE przyniesie zyski temu pastwu o wartoci 752 mln
euro. W przypadku scenariuszów zakadajcych migracje wykazano, e gospodarka Turcji bdzie ponosi straty (od strat w wysokoci 4811 mln euro do 5018
mln euro). Chocia cakowity poziom dobrobytu wskutek migracji spadnie, korzyci liczone na osob wzrosn. Nastpi to gównie poprzez wzrost zarobków
wskutek redukcji poday siy roboczej w kraju. Z perspektywy UE akcesja Turcji bez uwzgldniania migracji bdzie miaa niewielki wpyw na dobrobyt
w UE-27. Akcesja z uwzgldnieniem migracji siy roboczej spowoduje znaczcy
wzrost dobrobytu w UE-15, co wynika z niekorzystnej struktury wiekowej populacji starych pastw czonkowskich.
S. Scrieciu i A. Blake badali potencjalne zmiany w produkcji i kierunkach
handlu, a take zmiany poziomu dobrobytu w ramach dwóch scenariuszy integracji Rumunii z Uni Europejsk. W tym celu wykorzystano statyczny model
AGE dla tego kraju (GEMAR), w którym szczególn uwag powicono produkcji rolniczej i przetwórstwu ywnoci [Scrieciu i Blake 2005]. W ramach
modelu zaoono stae efekty skali, konkurencj doskona w produkcji i podzia
gospodarki na 23 sektory. Jak w kadym modelu AGE, uwzgldniono kompleksowo powiza i reakcji zwrotnych midzy sektorami, instytucjami,
a take kompleksowo powiza handlowych w ramach i pomidzy rónymi
gaziami przemysu gospodarek wiatowych. Pierwszy scenariusz zakada
zniesienie przez Rumuni wszelkich ce na towary z Unii. Drugi zakada cakowit eliminacj przez Rumuni ce dla wszystkich regionów handlowych.
Wykazano, e liberalizacja przyniesie obnienie cen towarów importowanych i wzrost wielkoci importu z krajów, które uzyskay wikszy dostp do rumuskiego rynku. W przypadku pierwszego scenariusza zanotowano znaczny
wzrost importu z krajów czonkowskich Unii i spadek importu z innych krajów,
natomiast w przypadku drugiego wzrost importu z wszystkich pastw bdcych
partnerem handlowym Rumunii. W obu przypadkach zmiany w wielkoci impor126

tu w ramach poszczególnych sektorów i z poszczególnych regionów zale od
kombinacji trzech czynników: zakadanej obniki ce, tzw. elastycznoci Armingtona dotyczcej wartoci substytucji towarów krajowych i importowych oraz
wska ników udziau zwizanych z zagregowanym popytem na import. Konsekwentnie, odnotowano znaczny wzrost importu produktów sektora rolnoywnociowego w obu scenariuszach.
M. Brockmeirer, C. Herok, O. van Ledebur i P. Salamon wykorzystali
model równowagi ogólnej GTAP w celu oceny wpywu poszerzenia UE na gospodarki pastw starej i poszerzonej Unii [Brockmeirer i in. 2003]. Podstawowa
wersja modelu zostaa rozszerzona w celu lepszego przedstawienia instrumentów
Wspólnej Polityki Rolnej oraz specyfiki budetu UE. W symulacji dokonano podziau na 12 krajów kandydujcych, star Uni jako cao i reszt wiata. Skoncentrowano si na analizie sektora rolno-ywnociowego. Scenariusze uwzgldniay rozszerzenie z lub bez transferu dopat bezporednich dla nowych krajów
czonkowskich. Prognozowano, i w wyniku dostosowa ce bilanse handlowe
nowych krajów czonkowskich ulegn pogorszeniu, podczas gdy poziom dobrobytu wzronie. Transfer dopat bezporednich mia mie pozytywny wpyw na
poziom produkcji i handlu. Szacowano te, i bez dopat bezporednich nowe
kraje czonkowskie zostayby patnikiem netto do budetu UE.
3.3.3.2. Porozumienia handlowe
Modele równowagi ogólnej wykorzystywane s równie w analizach
wpywu umów handlowych na sektor rolno-ywnociowy w krajach ich sygnatariuszy. Z zastosowaniem tych modeli badano m.in. wpyw wielostronnych
umów handlowych na rolnictwo kanadyjskie [Adilu i in. 1998], wpyw porozumie FTAA41 i MERCOEURO42 na sytuacj agrobiznesu w krajach sygnatariuszy [Teixeira i Cypriano 2003], wpyw liberalizacji handlu na pastwa czonkowskie MERCOSUR i USA [Diao i Somwaru 1996] oraz wpyw porozumienia
o wolnym handlu midzy USA i Kore na rolnictwo i inne sektory gospodarki
tych krajów [Zhuang i in. 2007], jak równie wpyw porozumie wielostronnych
i regionalnych w ramach pastw Basenu Morza ródziemnego, niebdcych
czonkami UE [Mattas i in. 2006].
S. Adilu, M. Veeman i T. Veeman badali wpyw wielostronnych umów
handlowych na rolnictwo kanadyjskie [Adilu i in. 1998]. Celem badania bya
ocena, za pomoc modelu równowagi ogólnej dla Kanady, wpywu Rundy Urugwajskiej na rolnictwo w Kanadzie. W modelu uwzgldniono sze sektorów
41
42

FTAA – Strefa Wolnego Handlu Obu Ameryk.
Strefa utworzona z poczenia europejskiej strefy wolnego handlu i strefy MERCOSUR.
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rolnych i dwa pozarolnicze. W celu oceny, czy rolnictwo kanadyjskie skorzysta
na wynikach Rundy Urugwajskiej, egzogenicznie do modelu wprowadzono dwa
zestawy zmian cen wiatowych (przewidywania w zwizku z rónymi wynikami
Rundy Urugwajskiej). Dziki eksperymentom symulacyjnym dowiedziono, e
niewielki wzrost wiatowych cen ywnoci nie pokryby strat, jakie miao ponie rolnictwo w wyniku redukcji ce, subsydiów eksportowych i wsparcia krajowego. Ze wzgldu na fakt, i ceny eksportowe determinowane byy egzogenicznie, przeprowadzono symulacje majce na celu okrelenie dokadnego poziomu zmian cen wiatowych eksportowanych produktów rolniczych, który pozwoliby na zneutralizowanie negatywnego wpywu wyników Rundy na dochód
producentów krajowych.
Celem badania przeprowadzonego przez E. Teixeir i L. Cypriano bya
ocena ekonomicznego wpywu powoania Strefy Wolnego Handlu Obu Ameryk
(FTAA) i MERCOEURO oraz utworzenia i obszaru wolnego handlu, obejmujcego MERCOSUR i UE (MERCOEURO), na gospodarki krajów czonkowskich
MERCOSUR [Teixeira i Cypriano 2003]. Wykorzystujc model GTAP, przeprowadzono cztery symulacje rónych wariantów porozumie handlowych.
Z powodu ogranicze 5. wersji bazy danych wykorzystanych w badaniu, stref
MERCOSUR ograniczono do Brazylii, Argentyny i Urugwaju. Wykazano, e
nowe porozumienia handlowe spowoduj wzrost produkcji sektora rolnego
w ramach MERCOSUR i spadek produkcji sektora przetwórczego. Wyniki
wszystkich scenariuszy wskazyway na znaczce zmiany przepywów handlowych w rolnictwie, skutkujce wzrostem eksportu sektora agrobiznesu w strefie
MERCOSUR. Wykazano ponadto, e wzrost gospodarczy w krajach
MERCOSUR pojawiby si wycznie w przypadku powstania strefy
MERCOEURO.
Podobne cele przywiecay badaniom przeprowadzonym przez X. Diao
i A. Somwaru, którzy dokonali oceny efektów liberalizacji handlu pomidzy USA
oraz krajami strefy MERCOSUR [Diao i Somwaru 1996]. Za pomoc midzyokresowego modelu równowagi ogólnej badali oni korzyci i straty, bdce wynikiem
reformy handlu. Wykazano, e redukcja ce zapocztkowana przez MERCOSUR
tylko w niewielkim stopniu poprawi poziom produkcji, handlu, konsumpcji i inwestycji w USA. Bdzie ona natomiast stymulowa wzrost MERCOSUR i poprawi
bilans handlowy pastw wchodzcych w skad tego porozumienia. W przypadku
likwidacji ce w obu regionach, nastpi wzrost poziomu dobrobytu, poprawa salda
handlu midzynarodowego oraz wzrost inwestycji krajowych. Rolnictwo skorzysta
na takiej reformie handlu, gdy sektor rolny w przeszoci niejednokrotnie by ofiar polityk protekcjonistycznych.
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Z kolei R. Zhuang, J. Mattson i W. Koo badali skutki porozumienia
o wolnym handlu midzy USA a Kore (KORUS FTA) [Zhuang i in. 2007].
Skupiono si m.in. na sektorze rolnym. W badaniu wykorzystano model GTAP
i 6. wersj bazy danych. Gospodark wiatow podzielono na sze regionów,
przy czym USA, Korea Poudniowa, Chiny i Japonia stanowiy odrbne regiony.
Oryginalny podzia na 57 rodzajów dóbr zagregowano do siedmiu gównych
grup produktów, przy czym ry, jako wyjty z porozumienia, stanowi odrbn
grup. Przeprowadzone analizy pozwoliy na blisze okrelenie wpywu porozumienia na sektor rolny. Dowiedziono, e w ramach KORUS FTA warto
handlu wzronie w prawie wszystkich sektorach. W obu krajach wzronie te
poziom PKB i dobrobytu spoecznego. Negatywne skutki odczuj natomiast
producenci sektora rolno-ywnociowego Korei Poudniowej. Porozumienie
przyniesie korzyci gównie rolnictwu w USA, przy czym korzyci te bd rosy
w miar upywu czasu.
Innej grupy pastw dotyczyo natomiast badanie K. Mattasa, E. Tsakiridou i A. Somwaru [Mattas i in. 2006]. Zajmowali si oni kwesti porozumie
wielostronnych i regionalnych w ramach pastw basenu Morza ródziemnego,
niebdcych czonkami UE (wród nich znalazy si m.in. Turcja, Egipt, Izrael,
czy Algieria), dla których gównym rynkiem zbytu produktów eksportowych
jest UE. W celu oceny wpywu rónych wariantów reformy handlu w tym regionie posuono si modelem GTAP. Na bazie symulacji rónych scenariuszów
reform handlu midzynarodowego wykazano, e region ten moe w najwikszym stopniu skorzysta z rónego rodzaju dopat dla krajów rozwijajcych si.
Biorc za pod uwag reform wiatowego handlu, UE moe przesta by
gównym rynkiem zbytu dla krajów tego regionu. Przewiduje si poza tym, e
na reformie skorzystaj przede wszystkim kraje basenu Morza ródziemnego
bdce czonkami UE, takie jak np. Grecja.
3.3.4. Polityka rolna
3.3.4.1. WPR
Ze wzgldu na kompleksowo wyników uzyskiwanych dziki wykorzystywaniu modeli równowagi ogólnej, wpyw zmian w polityce pastwa na sytuacj poszczególnych sektorów oraz gospodarki jako caoci, jest szczególnie
czsto analizowane przy pomocy tych modeli. W ten sposób oceniano m.in.
propozycje Komisji Europejskiej dotyczce reform WPR w ramach Przegldu
redniookresowego [Conforti i in. 2002]. Wiele analiz dotyczyo konkretnych
rynków, a jednym z najczciej analizowanych by rynek cukru [Frandsen i Jensen 2002; Gohin i Bureau 2006].
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Skutki propozycji KE z czerwca 2002 roku, zgoszonej w kontekcie
Przegldu redniookresowego (Mid-Term Review, MTR) WPR, szacowali
P. Conforti, F. de Filippis i L. Salvatici [Conforti i in. 2002]. Badania opieray
si na zaoeniach reformy WPR, przeprowadzonej w odpowiedzi na rozszerzenie UE, problemy budetowe i trwajce negocjacje w ramach WTO. Do najistotniejszych z proponowanych instrumentów naleay: peny decoupling dopat bezporednich (oddzielenie dopat bezporednich od produkcji), modulacja
dopat bezporednich i zmiany w sposobach wsparcia rynków ryu
i zbó. Do symulacji skutków MTR wykorzystano model równowagi ogólnej
GTAP z podziaem na 16 regionów (stare kraje czonkowskie plus nowi czonkowie jako jedna grupa) i reszt wiata. Skoncentrowano si na oddziaywaniu
na rynki rolne, które stanowiy wikszo z modelowanych 15 rynków produktów. Analizowane scenariusze dotyczyy przede wszystkim wpywu penego
decouplingu i modulacji dopat bezporednich. Uwzgldniono take problem
rozszerzenia UE. Peny decoupling dopat bezporednich oceniony zosta jako
najbardziej znaczca z proponowanych zmian. Modulacja dopat wydawaa si
mie bardziej ograniczony wpyw.
Kwesti reformy polityki unijnej odnonie rynku cukru zajmoway si
dwie grupy badaczy. S. Frandsen i H. Jensen szczególn uwag powicili
skomplikowanej kwestii modelowania polityki i kalibracji modelu równowagi
ogólnej dla wiatowego rynku cukru na poziomie pastw czonkowskich
[Frandsen i Jensen 2002]. Analizowano dwa scenariusze. W pierwszym zaoono 25% redukcj cen interwencyjnych cukru, w efekcie której o mniej wicej
tyle samo obniy si miaa rednia cena rynkowa cukru, natomiast
w drugim, redukcj kwot na cukier o 13,1% (o wielkociach redukcji kwot na
cukier A i B w poszczególnych krajach pisano w Regulacji Nr 2038/1993).
W adnym scenariuszu nie uwzgldniono rekompensat za utrat dochodu. Nie
uwzgldniono take eksportu kwoty B cukru. Wykazano, e jeli wskutek redukcji kwot na cukier eksport kwoty B cukru zostanie wyeliminowany, cakowita produkcja cukru w UE nie zmieni si, poniewa produkcja kwoty C cukru
eksportowanego po cenie wiatowej wzronie. Z powodu rónic w kosztach
produkcji, wielko poday bdzie si rónia w poszczególnych krajach UE.
Dowiedziono równie, e w krajach, w których warunki uprawy buraka
cukrowego s sprzyjajce (Francja, Austria, Wielka Brytania), produkcja cukru
po cenach wiatowych jest opacalna i nie wpynie na ni redukcja eksportu kwoty B cukru. W Belgii, Danii i Hiszpanii kwoty produkcyjne zostan ograniczone.
Pomimo i koszty uprawy buraka s tam wysze w porównaniu z pierwsz grup
krajów, wci opacalne bdzie wykorzystanie kwot. Redukcja kwot na cukier
wpynie bezporednio na produkcj buraka cukrowego w Danii i Belgii, gdzie
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producenci zredukuj cakowit produkcj cukru proporcjonalnie do redukcji
narodowej kwoty na cukier. W Irlandii, Holandii, Szwecji, Finlandii, Woszech,
Grecji i Portugalii wysze ceny otrzymywane przez producentów nie zmieni si
pod wpywem redukcji kwot na cukier dla tych krajów. Pomimo wysokich kosztów produkcji, gdy kwoty zostan zredukowane, produkcja wzronie. Eliminacja
eksportu kwoty B cukru poprzez redukcj kwot na cukier doprowadzi do bardziej nieefektywnej dystrybucji produkcji cukru w UE. Ponadto, nie wpynie to
na produkcj i handel w krajach rozwijajcych si i krajach spoza UE. Redukcja
kwot okazaa si zatem bardzo nieefektywnym rodkiem poprawy dostpu do
rynku UE i redukcji subsydiowania eksportu cukru.
Z kolei redukcja cen gwarantowanych buraka cukrowego ma znaczcy
wpyw na produkcj cukru w UE. Redukcja ce importowych o 25% spowoduje
spadek produkcji cukru o 19%. Dojdzie do znaczcych rónic w zmianach wielkoci produkcji pomidzy poszczególnymi pastwami czonkowskimi. Wykazano wic, e strategia redukcji cen gwarantowanych jest bardziej efektywna od
redukcji kwot na cukier. Obnienie cen przynosi efekt natychmiastowy w postaci zmian w wielkoci produkcji i redukcji subsydiowania eksportu cukru. Eliminacja eksportu kwoty B na cukier poprzez redukcj cen moe podway ekonomiczne podstawy produkcji buraka cukrowego na obszarach cechujcych si
wysokimi kosztami produkcji, co spowoduje koncentracj upraw w pozostaych
regionach. Dziki temu przemys ten ma szans sta si bardziej konkurencyjny
na rynkach wiatowych.
Poniewa oceny efektów liberalizacji wiatowych rynków cukru wynikajce z rónych bada nie s ze sob zgodne, A. Gohin i J.-Ch. Bureau dokonali
analizy przyczyn tego stanu rzeczy [Gohin i Bureau 2006]. Rónice wydaj si
tkwi w sposobie modelowania poday na rynkach europejskich. W pracy
uwzgldniono trzy moliwe sposoby ujcia decyzji produkcyjnych podejmowanych przez producentów buraka w Europie. Pierwszy z nich stanowi, e wysokie
ceny cukru kwoty A i B cakowicie pokrywaj koszty stae produkcji, std wysoki poziom produkcji cukru kwoty C wynika z faktu, e zwikszona produkcja
wie si z koniecznoci pokrywania wycznie kosztów zmiennych. Drugie
podejcie mówi o przekraczaniu kwot produkcji jako o mechanizmie zabezpieczenia na wypadek spadku plonów. Ostatni sposób wyjania wysoki poziom
produkcji cukru w UE dbaoci o przyszy referencyjny poziom produkcji, jaki
ustanowiony bdzie na bazie wczeniej produkcji po reformie. Dokonano symulacji skutków reformy rynku cukru z roku 2005 oraz skutków zakazu stosowania
dopat do eksportu cukru. Jak oczekiwano, róne przypuszczenia odnonie interakcji cen cukru w ramach kwot i poday cukru C w znaczcy sposób wpywaj
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na wyniki i tumacz niektóre z obserwowanych w literaturze rónic odnonie
oceny skutków liberalizacji rynku cukru.
Bardzo pomocn prac w zrozumieniu rónic metodologicznych wystpujcych w rónych modelach równowagi ogólnej jest przegld modeli wielosektorowych wykorzystywanych w okresie ostatnich 10 lat w analizach skutków
WPR autorstwa P. de Muro i L. Salvatici [de Muro i Salvatici]. Zaprezentowano
w nim struktur teoretyczn CGE, dokonujc podziau na modele analizujce
jeden i wiele regionów. Ustosunkowano si do pytania o podany stopie dezagregacji dóbr, typów gospodarstw domowych, regionów i czynników produkcji. Poruszono kwestie specyfikacji parametrów i zamknicia modelu. Szczegóowo omówiono take cztery gówne problemy modelowania reform WPR.
Pierwszy z nich dotyczy kwestii powiza cen ustalanych administracyjnie
i ustalanych rynkowo, drugi – decouplingu dopat bezporednich, trzeci – monitoringu skutków implementacji zobowiza w ramach Rundy Urugwajskiej,
czwarty – modelowania rónych instrumentów polityki. Sformuowano wreszcie
obszerne rekomendacje odnonie kierunków przyszych bada, potrzeb w zakresie zbiorów danych wykorzystywanych do analiz, a take w zakresie przyszych
kierunków modelowania WPR.
Pokazano, e ograniczenia globalnych modeli wielosektorowych (np.
niemono odpowiedzi na pytanie odnonie kierunków polityki w zakresie danego produktu, brak dopasowania struktury modelu do rodzaju problemu) nie
wystpuj, gdy modele te wykorzystywane s w ograniczonym zakresie. Modele
sektorowe stosowane na potrzeby okrelonego kraju czy regionu lub grupy krajów (regionów) mog zapewnia wystarczajcy poziom szczegóowoci
w przedstawieniu duej rónorodnoci mechanizmów interwencji. Nie oznacza
to, i modele wielosektorowe powinny by uywane w celu znalezienia odpowiedzi na kade pytanie dotyczce polityki na rynkach rolnych. Z drugiej strony, ekonomici rolnictwa nie doceniaj ich prawdziwej wartoci. Modele wielosektorowe, skoncentrowane na okrelonym sektorze lub regionie, powinny
umoliwia wyciganie wartociowych wniosków, zwaszcza w kwestiach kierunków polityki w zakresie acuchów produkcyjnych czy rozwoju terenów
wiejskich na okrelonym obszarze.
3.3.4.2. Polityka w krajach spoza UE
Modele równowagi ogólnej s take wykorzystywane w analizach skutków polityki stosowanej przez kraje spoza UE. Przykadem moe by chiska
polityka wsparcia dochodów ludnoci terenów rolniczych [Heerink i in. 2006].
Inni autorzy podjli si dokonania przegldu gównych wniosków z modelowa-
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nia kwestii rolnych z wykorzystaniem modeli równowagi ogólnej [McDonald
i Punt 2005]. Przeprowadzano take badania pod ktem oceny trafnoci doboru
celów i zaoe w ramach polityki rolnej w USA [Zobbe i Paarlberg 2003].
Interesujce badania dotyczce efektów chiskiej polityki wsparcia dochodów ludnoci zamieszkujcej tereny wiejskie przeprowadzili N. Heerink,
M. Kuiper oraz S. Xiaoping [2006]. Gównym celem tej prowadzonej od 2004
roku polityki byo przeciwdziaanie rosncej dysproporcji w poziomie dochodów ludnoci Chin oraz zapewnienie samowystarczalnoci w poday ywnoci.
Najwaniejszymi instrumentami tej polityki s dopaty bezporednie do dochodów producentów zbó oraz zniesienie podatków rolnych i opat paconych
przez gospodarstwa rolne z terenów wiejskich. Ocena tej polityki polegaa na
modelowym przedstawieniu wpywu dziaa rzdowych na decyzje produkcyjne
mieszkaców dwóch wiosek o rónym poziomie dostpu do rynku, zlokalizowanych na terenie prowincji Jiangxi. Jedna z nich jest pooona blisko miasta,
a 97% uytków rolnych jest tam zmeliorowana. Druga ley na terenach górskich
z dala od metropolii. Do przeprowadzenia symulacji wykorzystano model CGE.
Powstay model uwzgldnia interakcje midzy gospodarstwami domowymi
w danej miejscowoci, przy zachowaniu indywidualnej racjonalnoci jej mieszkaców. Pozycja rynkowa gospodarstw domowych, jako nabywców lub dostawców netto, jest w modelu endogeniczna ze wzgldu na wykorzystanie mieszanych ogranicze komplementarnoci. Ponadto, w modelu wyróniono trzy grupy
towarów: zbywalne poza miejscowoci, zbywalne tylko na jej terenie oraz niezbywalne. Wykorzystano trzy scenariusze zakadajce podobne zmiany cen ryu, wieprzowiny i nawozów oraz ten sam wska nik inflacji, a rónice si sposobem wsparcia dochodów. Podczas gdy pierwszy scenariusz nie zakada
wsparcia, w drugim byo to 10 juanów na jednostk upraw ryu, w trzecim za
pene zniesienie podatku rolnego. Estymacja parametrów i kalibracja modeli
opieraa si na danych uzyskanych z ankiety. Odpowiednia klasyfikacja gospodarstw (cztery grupy) pozwolia wycign wnioski, które mog odnosi si do
wielu chiskich regionów.
Wykazano, e proponowane narzdzia polityki nie pozwol osign jednego z celów, jakim jest promocja produkcji zbó. Okazao si take, e znaczny wzrost produkcji zbó w roku 2004 nie by skutkiem polityki wsparcia dochodów, lecz szybkiego wzrostu cen w latach 2003-2004. Rosnce dochody,
bdce efektem oddziaywania nowej polityki, umoliwiy rolnikom przestawienie si na bardziej opacaln produkcj zwierzc. Wraz ze wzrostem dochodów
mieszkacy obu wiosek bardziej cenili sobie czas wolny i przechodzili czciej
na mniej intensywn produkcj ryu. Wzrosa take konsumpcja wewntrzna
ryu. Wykazano take, e zniesienie podatku rolnego znacznie silniej wpyno
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na dochody i produkcj ni bezporednie wsparcie dochodów w roku 2004. Oba
instrumenty (zniesienie podatku rolnego i wsparcie bezporednie dochodów)
zmniejszyy nierównoci dochodowe w obu badanych miejscowociach. Natomiast zniesienie podatków zdawao si zwiksza nierównoci midzy miejscowociami, poniewa bezwzgldny wzrost dochodów by znacznie wikszy
w orodkach relatywnie bogatszych.
Celem pracy S. McDonalda i C. Punta by przegld gównych udoskonale sposobów modelowania równowagi ogólnej, jakie miay miejsce pomidzy
rokiem 1995 a 2005 w ocenie kwestii rolnych [McDonald i Punt 2005]. Postp
w ujciu metodologicznym oceniono w kontekcie udoskonale modelowania
równowagi ogólnej w skali midzynarodowej. Wskazano, e usprawnienia technik modelowania i przetwarzania danych uwzgldniay modelowanie dynamiczne, modelowanie na poziomie globalnym, modelowanie kwestii rodowiskowych oraz mikrosymulacje. Podkrelono take, e bazy danych musz spenia
pewne wymogi, aby mogy by wykorzystane w modelowaniu równowagi.
H. Zobbe i P. Paarlberg zwrócili uwag na nieprawidowe zaoenia
przyjmowane w analizach sektora rolno-ywnociowego, skutkujce uzyskaniem bdnych wyników i takimi te decyzjami w zakresie polityki [Zobbe i Paarlberg 2003]. Przedstawili oni dwie szkoy analizy przyczyn spadku opacalnoci produkcji rolnej w USA w latach 20. Pierwsza wskazywaa na zbyt due
rozmiary sektora rolnego i zalecaa programy dostosowania produkcji. Druga
upatrywaa przyczyn spadku opacalnoci produkcji rolnej w chaosie finansowomonetarnym w gospodarce i zalecaa m.in. reform monetarn. Celem badania
bya ewaluacja argumentów i sformuowanie rekomendacji odnonie polityki –
bazujcych na dokonaniach obu szkó – z wykorzystaniem modelu równowagi
ogólnej i modelu makroekonomicznego. Okazao si, e teoria i dane nie potwierdzaj susznoci pierwszej ze szkó. Brakuje dowodów, e dugoterminowe
pogorszenie si warunków handlu produktami rolnymi wywoane jest nadpoda tych dóbr. Spadek udziau rolnictwa w PKB w latach 20. by raczej spowodowany wolniejszym wzrostem dotacji lub wolniejszym wzrostem produktywnoci wzgldem sektora pozarolniczego. Chocia wicej przemawia za argumentami na rzecz drugiej ze szkó, mimo to, w praktyce czciej wykorzystuje
si podejcie pierwszej z nich.
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3.3.5. Czynniki wytwórcze
3.3.5.1. Czynnik ludzki
Ekonomici zajmujcy si zmianami w sektorze rolno-ywnociowym,
sigaj czsto po modele równowagi ogólnej, badajc problemy zwizane
z czynnikiem ludzkim. Take ze strony decydentów politycznych pojawia si
coraz wiksze zapotrzebowanie na wiedz o tym, jak zmiany w obrbie wybranych czynników wytwórczych wpywaj na: poziom dobrobytu, rozwój obszarów wiejskich oraz redukcj poziomu ubóstwa. W ramach omawianego obszaru
problemowego podejmowanymi kwestiami s: wzrost efektywnoci produkcji
rolniczej na poziomie narodowym i midzynarodowym [McDonald i in. 2004],
róne kierunki polityki ochrony rodowiska w gospodarce otwartej [Taheripour
i in. 2005], zezwolenie krajom rozwijajcym si na wprowadzanie specjalnych
rodków ochronnych rynku krajowego dla podstawowych towarów rolnych
[Somwaru i Skully 2005], unijne programy wsparcia terenów wiejskich [Zawaliska 2009], efektywno poday otoczenia kulturowego przez mieszkaców
terenów wiejskich [Rodseth 2008], wpyw oparcia gospodarki na wydobyciu
ropy naftowej [Chemingui 2007] lub usugach turystycznych na zmniejszenie
poziomu ubóstwa [Wattanakuljarus i Coxhead 2006]. Poza tym, wanym kierunkiem bada nad kapitaem ludzkim s badania problemów migracji. Znane s
te badania kwestii zalenoci migracji, poziomu bezrobocia i korzyci z turystyki wewntrznej w krajach rozwijajcych si [Sahli i Nowak 2005], jak równie badania migracji w kontekcie liberalizacji europejskich rynków rolnych
[Brockmeier i Kurzweil 2003].
W RPA na pocztku XXI w., wskutek wzrostu efektywnoci produkcji
rolniczej na poziomie krajowym i midzynarodowym, nastpi spadek cen produktów rolnych i ywnoci. Sytuacja ta wywara duy wpyw na poziom dobrobytu w kraju. Z jednej strony ucierpieli producenci, z drugiej konsumenci mogli
nabywa produkty ywnociowe po niszych cenach. Aby zrozumie ekonomiczne implikacje tych zmian rynkowych, zwaszcza w wietle procesów zmian
poziomu zatrudnienia i dochodów, McDonald, K. Pauw i C. Punt zbadali wpyw
wzrostu efektywnoci produkcji rolniczej na poziomie narodowym i midzynarodowym na poziom dobrobytu w RPA [McDonald i in. 2004]. Wpyw zmian
efektywnoci na poziomie midzynarodowym i krajowym w sektorze rolnym
badano z wykorzystaniem modelu CGE dla RPA, którego cech by wysoki poziom dezagregacji produktowej w sektorze rolnym. Badanie potwierdzio, i
przy spadku cen wiatowych wywoanym wzrostem efektywnoci zyskuj konsumenci, natomiast krajowi producenci rolni odnotowuj spadek produkcji.
Wpyw wzrostu efektywnoci na poziom dobrobytu uzaleniony jest od typu
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gospodarstwa domowego. Gospodarstwa z terenów wiejskich zyskuj mniej ni
te z terenów zurbanizowanych, co wynika z faktu, i skutki utraty pracy w sektorze rolniczym równowaone s przez popraw dobrobytu wskutek niszych
cen dla konsumentów.
F. Taheripour, M. Khanna i Ch. Nelson badali z kolei wpyw na poziom
dobrobytu alternatywnych kierunków polityki sektora publicznego, uwzgldniajcych ochron rodowiska naturalnego na terenach rolniczych [Taheripour i in.
2005]. Wykorzystano odpowiednio dostosowane modele analityczne i numeryczne równowagi ogólnej. Celem badania bya ewaluacja wpywu na poziom dobrobytu polityki redukcji emisji azotu w produkcji rolniczej w gospodarce otwartej.
W analizie uwzgldniono wpyw podatków oraz wsparcia rolnictwa dopatami.
Wyróniono nastpujce polityki alternatywne: podatek od emisji azotu, gratyfikacja za redukcj emisji azotu, opodatkowanie dziaalnoci rolniczej, wsparcie
emerytur rolniczych. Na podstawie wyników modelu analitycznego wykazano, e
wszystkie instrumenty – z wyjtkiem emerytury rolniczej – mog generowa podwójn dywidend, poniewa ograniczaj transfer dopat dla rolnictwa, a cz
obcie w wyniku wprowadzenia tych polityk moe by przeniesiona na konsumentów zagranicznych artykuów eksportowanych. Wskazano równie, i
wszystkie polityki – z wyjtkiem przejcia na emerytur rolnicz – przynosz
wzrost dobrobytu spoecznego szczególnie przy niskich poziomach docelowych
redukcji emisji azotu. Im wyszy jest poziom redukcji azotu, tym drosze staj si
dziaania w sferze polityki, gdy powoduj one wystpienie kosztów zwizanych
ze spadkiem dobrobytu. Wzgldna efektywno polityk zaley od docelowego
poziomu redukcji azotu.
Autorami pracy podejmujcej zagadnienie wpywu wprowadzania specjalnej klauzuli ochronnej (przejciowe podniesienie ca) na wysoko dopat do
1 ha ziemi produkcyjnej i poziom dobrobytu s A. Somwaru i D. Skully [Somwaru i Skully 2005]. Celem badania byo okrelenie przewidywanej wielkoci
oraz dystrybucji kosztów i korzyci, wynikajcych z moliwoci stosowania
przez kraje rozwijajce si specjalnej klauzuli ochronnej (SSG – Special Agricultural Safeguard) na podstawowych rynkach rolnych. Do symulacji skutków
statycznych i dynamicznych SSG wykorzystywano midzyokresowy model równowagi ogólnej. Wykazano, e w porównaniu z liberalizacj handlu, narzucenie
SSG na podstawowe produkty spoywcze oraz wszystkie produkty rolne wywoao spadek poziomu dobrobytu w krajach rozwijajcych si. Dystrybucja zysków i strat midzy kraje rozwijajce si nie bya równomierna.
Godne podkrelenia jest to, e w ramach ewaluacji programów wspierajcych rozwój obszarów wiejskich w Polsce po wstpieniu do UE, badano efektywno i skuteczno rónych instrumentów w ramach Planu Rozwoju Obsza136

rów Wiejskich na lata 2004-2006 i Operacyjnego Programu Sektorowego dla
Rolnictwa, rozpocztego w 2004 roku [Zawaliska 2009]. Wykorzystano w tym
celu regionalny model równowagi ogólnej RegPOL, który obejmuje 16 regionów Polski NUTS 2 i wyrónia 15 sektorów gospodarki. Udowodniono, e do
najefektywniejszych instrumentów naleay dopaty do inwestycji (np. inwestycje w gospodarstwach rolnych, wsparcie dla przedsibiorstw przetwórczych,
wsparcie dla infrastruktury terenów wiejskich itd.), za do najmniej efektywnych majce form dopat bezporednich do dochodów (np. wczeniejsza emerytura) oraz dopat obszarowych (np. wsparcie rejonów ONW). Wykazano równie, e instrumenty najefektywniejsze byy równoczenie najtrudniejsze w absorpcji, co sprawiao, e byy one stosunkowo mao popularne wród beneficjentów. Z kolei instrumenty najmniej efektywne byy mao skomplikowane i popularne, zwaszcza w regionach mniej rozwinitych. Najwysze wsparcie udzielone zostao beneficjentom na terenach wiejskich i na potrzeby rolnictwa, co nie
byo de facto rozwizaniem najbardziej efektywnym. Pomimo to, osignity zosta pewien poziom spójnoci.
Bardzo interesujcemu zagadnieniu powicone jest opracowanie
K. Rodsetha, dotyczce wyceny pozytywnych efektów zewntrznych tworzonych przez sektor rolny [Rodseth 2008]. Jednym z istotniejszych powodów
wspierania rolnictwa w krajach wysokorozwinitych jest wystpowanie korzyci zewntrznych. Efektywne wsparcie rolnictwa jest wic uzalenione od waciwej wyceny tworzonych na terenach wiejskich dóbr publicznych i efektów
zewntrznych. W pracy wykorzystano model CGE do badania efektywnoci
poday jednego z waniejszych efektów zewntrznych zwizanych z rolnictwem, czyli tworzenia krajobrazu kulturowego. Wychodzc z ram modelowania dóbr publicznych, rozwinito funkcje poday i chci do pacenia za nie.
Rzdowe wsparcie dla rolnictwa byo dostosowane, aby osiga efektywn poda dóbr publicznych. Wykorzystujc model równowagi ogólnej dla Norwegii,
pokazano, e efektywna poda dóbr publicznych moe zosta osignita nawet
wówczas, gdy bdzie miaa miejsce znaczca redukcja pocztkowego, ogólnego wsparcia dla produkcji rolniczej.
Kwesti redukcji poziomu ubóstwa w gospodarce opartej na wydobyciu
ropy naftowej bada M. Chemingui [Chemingui 2007]. Celem badania bya ocena wpywu zwikszenia wydatków publicznych na wzrost ekonomiczny i redukcj ubóstwa w Jemenie. W tym celu skonstruowano dynamiczny model CGE.
W celu ukazania wpywu kilku alternatywnych rozwiza politycznych przeciwdziaajcych rozwoju ubóstwa, scenariusz bazowy – zakadajcy zmiany
w gospodarce i poziomie ubóstwa w Jemenie w latach 1998-2016 – porównany
zosta z kilkoma scenariuszami alternatywnymi. Scenariusze zakaday wzrost
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wydatków publicznych w trzech obszarach – rolnictwo, edukacja i zdrowie – co
wpywa miao na gospodark poprzez wzrost sektorowej lub ogólnogospodarczej produktywnoci technicznej. Wykazano, e wzrost wydatków publicznych
na edukacj i sub zdrowia powoduje wikszy wzrost gospodarczy i silniejsz
redukcj poziomu ubóstwa ni wzrost wydatków jedynie w sektorze rolnym.
Z drugiej strony, gdy gospodarka opiera si na sektorze produkcji ropy naftowej
– co ma miejsce w Jemenie – dodatkowe wydatki publiczne na zdrowie i edukacj nie zwikszaj produktywnoci sektora ropy naftowej. Z tego wynika, e
wydatki na rolnictwo mogyby by najwaniejszym sposobem redukcji ubóstwa
i podniesienia poziomu wzrostu gospodarczego. Wedug badaczy, poszukiwanie
dodatkowych, zagranicznych róde finansowania wydaje si jedynym dostpnym sposobem zwikszenia efektywnoci wydatkowania rodków publicznych.
A. Wattanakuljarus i I. Coxhead badali, czy rozwój oparty na turystyce
przynosi korzyci najuboszym grupom spoecznym, w tym ludnoci rolniczej
[Wattanakuljarus i Coxhead 2006]. Popularno turystyki, jako skadnika strategii rozwoju w niektórych krajach o niskim PKB, opiera si na przekonaniu, e
rozwój tej gazi gospodarki usprawnia dystrybucj dochodów, znacznie zwikszajc popyt na wzgldnie niewykwalifikowan si robocz. Przekonanie to
poddano weryfikacji, analizujc sytuacj Tajlandii. Wykorzystano do tego klasyczny model równowagi ogólnej, do którego wczono uszczegóowiony
modu odpowiadajcy rynkowi turystycznemu. W badaniu wykazano, e gwatowny wzrost popytu na turystyk podnosi dochód gospodarstw domowych zlokalizowanych w regionach atrakcyjnych turystycznie i pogarsza dystrybucj
dochodów na poziomie krajowym. Sektor usug turystycznych nie wymaga zatrudniania duej liczby pracowników, dodatkowo wzrost liczby turystów odwiedzajcych kraj powoduje aprecjacj waluty krajowej, co wpywa negatywnie
na zyskowno i redukuje zatrudnienie w sektorach proeksportowych. Dotyczy
to te produkcji rolnej, która jest ródem dochodów znaczcej czci najuboszych warstw spoecznych.
Kwestie zwizane z ocen rozwoju sektora turystyki podjli te M. Sahli
i J.-J. Nowak, którzy w swej pracy badali kwestie migracji, bezrobocia i korzyci netto pyncych z turystyki wewntrznej w krajach rozwijajcych si [Sahli
i Nowak 2005]. W badaniu wykorzystano model równowagi ogólnej, w którym
zaoono istnienie maego kraju podzielonego na dwie strefy: zurbanizowan
i nadbrzen. W pierwszej wytwarzane s towary wymienialne i usugi, natomiast w drugiej funkcjonuj sektor rolniczy i turystyczny. W omawianym badaniu szacowano wpyw nagego wzrostu popytu krajowego na usugi turystyczne
na wyniki poszczególnych sektorów, wzgldny poziom cen, wynagrodzenie
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czynników produkcji, bezrobocie na terenach zurbanizowanych, migracje wewntrzne i krajowy poziom dobrobytu
Wykazano, e boom na usugi turystyczne moe pocign za sob koszty
przekraczajce korzyci i moe doprowadzi do pogorszenia si dobrobytu krajowego. Stwierdzono te, e w przypadku, gdy sektor turystyczny jest bardziej
pracochonny ni rolnictwo, boom powoduje wzrost realnego dochodu mieszkaców, wzrost poziomu wynagrodzenia w miejscach atrakcyjnych turystycznie, migracje z miast do tych rejonów, spadek zatrudnienia w miastach i wzrost
sektora turystyki kosztem sektora rolnego. Jeli natomiast poda usug turystycznych wymaga mniejszych nakadów siy roboczej ni produkcja rolna,
boom w turystyce prowadzi do spadku poziomu wynagrodzenia na obszarach
atrakcyjnych turystycznie, migracje z tych regionów do miast, wzrost bezrobocia w miastach i wzrost sektora rolnego. Wyniki badania pokazay, i obok
kosztów rodowiskowych, spoecznych i kulturowych, rozwój turystyki pociga
za sob konkretne koszty ekonomiczne. Pokazanie tych dodatkowych kosztów
miao na celu zachci rzdy do czstszego sigania po techniki modelowania
równowagi ogólnej, a w szczególnoci po modelowanie CGE przed przyjciem
strategii rozwoju turystyki.
Do bada zwizanych z czynnikiem ludzkim mona zaliczy te badania,
których celem byo okrelenie znaczenia migracji w kontekcie rozszerzenia UE
[Brockmeier i Kurzweil 2003]. Stosowne symulacje przeprowadzono wykorzystujc rozszerzon wersj modelu GTAP. Rozwaono nastpujce scenariusze:
rozszerzenie UE bez uwzgldnienia migracji i ich skutków, rozszerzenie UE
z uwzgldnieniem redniorocznych wartoci migracji (jako procentowa zmiana
wartoci produkcji wykwalifikowanej i niewykwalifikowanej siy roboczej) oraz
rozszerzenie UE z uwzgldnieniem oczekiwanego poziomu migracji (z krajów
nowo przyjtych do starych czonków Unii). Wzito pod uwag nastpujce regiony: UE-15, Polska, Wgry, pozostae kraje Europy rodkowo-Wschodniej
(Bugaria, Czechy, Rumunia, Sowacja i Sowenia), kraje byego ZSSR, NAFTA
i reszt wiata. cznie 57 sektorów produkcyjnych z bazy GTAP podzielono na
16 grup, wród których znalazo si 13 bran przemysu rolno-ywnociowego.
Porównujc wyniki symulacji wykazano, e migracje prowadz do realokacji w obrbie gospodarki. Jest to skutkiem redukcji bd wzrostu wielkoci
siy roboczej dostpnej dla krajowych sektorów produkcyjnych. Wpyw zmian
migracyjnych w poszczególnych regionach zaley przede wszystkim od wielkoci kraju i wielkoci migracji netto. W przypadku analizy migracji pomidzy
Polsk a UE-15 wykazano pozytywny wpyw migracji na produkcj w sektorach
o duym stopniu zapotrzebowania na si robocz i w sektorach, które podlegay
silnej ochronie jeszcze przed rozszerzeniem UE. Wbrew oczekiwaniom progno139

zowano, e zarobki w UE-15 nie spadn wskutek imigracji. Jednak z powodu
szybszego wzrostu poday pracy ni popytu na prac, zarobki miay rosn wolniej ni w przypadku braku migracji.
3.3.5.2. Czynnik ziemi
W ramach podobszaru problemowego, zwizanego z ziemi, jako czynnikiem wytwórczym, poruszanych jest wiele wanych kwestii. Po pierwsze, ograniczona poda ziemi wpywa na rozwój zrównowaony i handel [Irz i Roe 2000].
Po drugie, modele równowagi ogólnej nierzadko su analizie reform rolnych
[Coakley i Gow 2001]. Po trzecie, coraz czciej podejmowany jest temat oceny
skutków degradacji ziemi rolniczej w wyniku zmian ekonomicznych [Coxhead
i Shively 1995]. Po czwarte, bada si wpyw zmian klimatycznych na globaln
alokacj ziemi, np. przeznaczon pod upraw zbó [Ronneberger i in. 2006].
X. Irz i T. Roe badali kwesti rozwoju zrównowaonego i handlu
w gospodarce o ograniczonych zasobach ziemi [Irz i Roe 2000]. Rozwinito dwusektorowy model wzrostu, w którym rolnictwo uwzgldniono w sposób egzogeniczny. Kluczowymi waciwociami modelu byo zaoenie istnienia dwóch sektorów: produkcyjnego i rolniczego, których produkcja opisana jest funkcj Cobba-Douglasa ze staymi korzyciami skali. Ziemia jest specyficznym czynnikiem
produkcji uywanym tylko w rolnictwie, który ulega cigej degradacji. Zaoono
te zrónicowanie wska ników postpu technologicznego w sektorach. Stron
popytow charakteryzowaa niska elastyczno dochodowa ywnoci. Zrównowaony postp ma miejsce wówczas, gdy zaspokajany jest popyt na ywno
zgaszany przez spoeczestwo. Stwierdzenie to umoliwio identyfikacj cech,
które pozwalaj na osignicie zrównowaonego rozwoju w ramach gospodarki
o ograniczonym i malejcym dostpie do ziemi. Sytuacja taka ma miejsce w krajach Afryki Subsaharyjskiej. Wykazano, e w rodowisku gospodarki zamknitej
wysoka produktywno produkcji rolnej prowadzi do szybkiego wzrostu gospodarczego i industrializacji. Otwarcie si gospodarki komplikuje charakter tej relacji. Liczne eksperymenty wskazuj jednak, e liberalizacja handlu w krajach
o niskim poziomie PKB przyspiesza zmiany w wyposaeniu w pozostae oprócz
ziemi zasoby czynników produkcji rolniczej.
Z kolei w pastwach Europy rodkowo-Wschodniej problemem duej wagi przed ich akcesj do UE bya kwestia nabywania praw wasnoci do ziemi rolnej przez obywateli obcych pastw. Reformy dokonane w okresie poprzedzajcym akcesj spowodoway pogorszenie kondycji finansowej wikszoci jednostek
operujcych w sektorze rolnym. Producenci rolni znale li si w trudnej sytuacji
finansowej i prowadzili produkcj znacznie poniej optymalnych moliwoci,
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których mona by oczekiwa w warunkach równowagi rynkowej. W konsekwencji wikszo z producentów rolnych nie bya w stanie sprzeda ziemi rolnej za
cen uksztatowan w ramach równowagi dugookresowej. Zamiast tego dzierawili oni ziemi na krótkie okresy lub sprzedawali cae gospodarstwa po odpowiednio zanionej cenie. W wielu krajach powsta pynny rynek dzierawy. Przykadowo na Wgrzech, rynek dzierawy wzdu granic rozwijany by przez obcokrajowców, którzy znale li luki prawne i wykorsystali innowacyjne struktury organizacyjno-kontraktowe w celu kontrolowania zasobów ziemi.
J. Coakley i H. Gow badali brak pynnoci aktywów i kwesti reformy
rolnej w odniesieniu do problemu wywaszczenia ziemi rolnej na Wgrzech
[Coakley i Gow 2001]. Zbudowali oni model równowagi ogólnej umoliwiajcy
analiz ekonomicznych konsekwencji ograniczonej pynnoci aktywów w przypadku pojawiania si szoków. Na podstawie wyników stwierdzono, e jeli osoby prywatne nie s obcione finansowo, a gospodarka znajduje si w stanie
równowagi, warto aktywów (np. ziemi) powinna by równa obecnej wartoci
przyszych zysków osiganych przy najlepszym z moliwych zastosowaniu danego aktywa. Jeli jednak gospodark dotyka specyficzny szok, a wszystkie
podmioty s obcione finansowo, warto aktywów bdzie znacznie zaniona.
Uniknicie tego scenariusza bdzie moliwe w sytuacji, gdy aktorzy zewntrzni
zostan dopuszczeni do uczestnictwa w rynku. W takiej sytuacji temat szerszego
dostpu do rynku ziemi rolnej dla obcokrajowców moe okaza si kluczowy.
Wikszo krajów ograniczya prawa podmiotów zagranicznych do kupna ich
ziemi. Na bazie wyników analizowanego w pracy przykadu wgierskiej reformy
rolnej wykazano, e wyczenie obcokrajowców z rynku ziemi rolniczej wpywa
na obnienie ceny ziemi rolniczej i spadek poziomu dobrobytu ekonomicznego
obecnych i przyszych posiadaczy ziemi i jej uytkowników.
I. Coxhead i G. Shively mierzyli wpyw zmian ekonomicznych na rodowisko naturalne na przykadzie degradacji ziemi w rolnictwie filipiskim
[Coxhead i Shively 1995]. Celem badania bya ewaluacja skutków degradacji
ziemi rolniczej w wyniku zmian ekonomicznych w sektorze rolnym i innych
sektorach gospodarki filipiskiej. Wykorzystano model równowagi ogólnej
APEX (Agricultural Policy Experiments), który jest modelem AGE, skonstruowanym dla gospodarki filipiskiej w wyniku wspópracy naukowców z Australian National University i Philippine Departament of Agriculture43. Wykorzysta43

APEX jest klasycznym, opartym na teoriach mikroekonomicznych modelem równowagi
ogólnej filipiskiej gospodarki. APEX pod wieloma wzgldami przypomina znany model
ORANI dla gospodarki australijskiej. W odrónieniu od innych modeli AGE o porównywalnej wielkoci, w modelu APEX wszystkie parametry opisujce technologi i preferencje konstruowane s na podstawie oryginalnych oszacowa ekonometrycznych. Model uwzgldnia
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no dane z Filipin odnonie stopnia erozji ziemi w zalenoci od rodzaju upraw,
iloci opadów i stopnia nachylenia terenu. Okazao si, e w stanie równowagi
stopie degradacji ziemi rolniczej zaley od endogenicznych zmian cen oraz od
bezporednich interwencji w sektorze rolnym. Oceniono take skutki postpu
technicznego dla rynku kukurydzy i skutki subsydiów rzdowych dla sektorów
przetwórstwa kukurydzy i ryu.
Analiza umoliwia ukazanie znaczenia kadej z ww. zalenoci w ocenie
wpywu zmian ekonomicznych na rodowisko. Wpyw ten determinowany jest
przez wywoane wahaniami cen zmiany w wykorzystaniu i alokacji czynników
produkcji. Interwencje polityczne, wspierajce polityk handlow, mog oddziaywa na alokacj surowców rolnych, za sposób wykorzystania ziemi dostosowuje si do cen towarów i sektorowych warunków handlowych. Jeli chodzi za
o cakowite koszty erozji terenów górskich na Filipinach, zastosowane przez
badaczy podejcie skutkowao bardzo niskimi wartociami oszacowa. Zignorowano wszystkie skutki uboczne, a konstruujc baz danych konsekwentnie
wybierano „niskie” oszacowania, gdy tylko wartoci parametrów nie byy pewne. Analiza wraliwoci w odniesieniu do struktury kluczowych czynników produkcji i rynków towarowych wykazaa, e zmiany w degradacji ziemi s znaczne. Wyniki badania pokazay jednake, e nie wszystkie sposoby osigania
wzrostu produkcji rolnej przyczyniaj si do pogbienia degradacji ziemi. Filipiskie inwestycje w postp technologiczny w dziedzinie uprawy kukurydzy
przyczyniy si do redukcji obszarów uprawy kukurydzy, a w zwizku z tym
bd powodowa zmniejszenie degradacji ziemi tak dugo, jak dugo zyski ze
wzrostu produktywnoci przekada si bd na nisze ceny dla producentów.
Interwencje na rzecz rolnictwa z duym prawdopodobiestwem bd miay zaledwie niewielki wkad we wsparcie cen producenckich i nieznaczny wpyw na
dystrybucj przychodów. Mog one take osabia korzyci rodowiskowe, jakie
niesie ze sob wzrost produktywnoci. Jeli natomiast znaczcy postp techniczny w obszarze produkcji kukurydzy nie bdzie mia miejsca, dopata kompensacyjna dla przemysu mynarskiego zmniejszy poziom dobrobytu wszystkich grup i zachci do bardziej gwatownej degradacji ziemi.
K. Ronneberger, M. Berrittella, R. Tol i F. Bosello zajmowali si kwesti
wczenia do modelu równowagi ogólnej aspektów biofizycznych odnonie decyzji o wykorzystaniu ziemi [Ronneberger i in. 2006]. Majc na uwadze ocen
50 rodzajów wyrobów i usug, produkowanych w 41 sektorach przemysu. Elastyczne zalenoci funkcyjne opisuj popyt na czynniki produkcji, ich agregacj i popyt konsumentów.
Import i jego krajowe substytuty zagregowane zostay w formie funkcji CES. Produkcja rolnicza ma miejsce w trzech regionach. Przedstawia j wektor dóbr porednich i finalnych,
uwzgldniajcy nakady ziemi, niewykwalifikowanej siy roboczej i nawozów.
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zintegrowanego wpywu zmian klimatycznych na globaln alokacj ziemi pod
upraw zbó oraz na rozwój gospodarczy, do rozszerzonej wersji modelu GTAP
wczono model wykorzystania wiatowych zasobów ziemi rolnej KLUM44.
Wyniki bada wskazuj, i w przypadku wikszoci krajów powierzchnia upraw
najwaniejszych gatunków zbó (m.in. pszenicy i ryu) ulegnie znacznemu
zmniejszeniu. Odwrotna tendencja wystpi w odniesieniu do uprawy warzyw
i owoców oraz buraka cukrowego.
Przyjte podejcie metodyczne okazao si innowacyjne ze wzgldu na
wczenie decyzji o ekonomicznym wykorzystaniu ziemi w sposób dynamiczny,
uwzgldniajcy jej aspekty biofizyczne. Odpowiednie symulacje dowiody trafnoci zabiegu poczenia modeli. Wyniki symulacji z uyciem modeli poczonych i niepoczonych róniy si nawet o kilkaset procent. Zaprezentowane podejcie byo z pewnoci znaczcym krokiem w kierunku stworzenia zintegrowanych ram modelowania, które umoliwi szacownie wzajemnego wpywu
zmian gospodarczych i rodowiskowych.
3.3.5.3. Bioenergia
Produkty uboczne z produkcji rolniczej i lenej mog by z powodzeniem
wykorzystywane do produkcji taniej i czystej zielonej energii elektrycznej.
A. Ignaciuk i R. Dellink zajli si analiz takiego zastosowania produkcji rolnej
w Polsce w kontekcie polityki klimatycznej [Ignaciuk i Dellink 2005]. W tym
celu skonstruowano model równowagi ogólnej, w którym szczególn uwag powicono biomasie i zboom w Polsce. Wykazano, e potencja wzrostu produkcji zielonej energii elektrycznej w wyniku wykorzystania zbó jest ograniczony.
Udzia zbó w produkcji energii elektrycznej wyniós 2-3% caej produkcji energii. Dalsza ekspansja sektora zielonej energii bdzie si opieraa na zboach produkowanych na cele energetyczne. Ze wzgldu na wystpowanie gleb sabej jakoci i moliwoci substytucji, konkurencja o dostpne, rzadkie zasoby ziemi
midzy produkcj ywnoci i energii z biomasy bdzie wci ograniczona.
M. Banse, H. van Meijl, A. Tabeau i G. Wolter badali wpyw polityki UE
w kwestii biopaliw na róne rynki sektora rolno-ywnociowego [Banse i in.
2008]. Ocena skutków globalnych i rynkowych dyrektywy UE w sprawie wspierania uycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych dokonana zostaa
przy pomocy wieloregionalnego modelu CGE. W badaniu wykazano, i bez odpowiednich nakazów i dopat do stymulacji upraw rolin wykorzystywanych do pro44

KLUM (z niem. Kleines Land Use Model) jest modelem równowagi czstkowej poddajcym analizie globalne wykorzystanie ziemi rolnej. W modelu przyjmuje si zaoenie, e producent rolny maksymalizuje uyteczno z kadego hektara ziemi.
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dukcji biopaliw, nie ma moliwoci osignicia celów dyrektywy UE zaplanowanych na rok 2010. Stwierdzono te, e odpowiednie nakazy wzmocni popyt na
uprawy energetyczne, co znaczco wpynie na rolnictwo na wiecie i europejskie.
Dodatkowy popyt ze strony przemysu energetycznego moe jednak spowolni lub
nawet odwróci dugookresowy proces spadku cen produktów rolnych.
F. Thaeripour, T. Hertel, W.E. Tyner, J. Beckman i D. Birur wykazali, e
we wszystkich wczeniejszych analizach przeceniono wpyw produkcji biopaliw
pynnych na rynki rolne, gdy zignorowano w nich rol produktów ubocznych,
powstajcych w procesie produkcji biopaliw [Thaeripour i in. 2008]. Produkty te
s bowiem wykorzystywane do produkcji biodiesla i na cele paszowe (soja, rzepak). Ich obecno agodzi efekt cenowy produkcji biopaliw w sektorach hodowlanym i ywnociowym. Warto podkreli, e chocia w niektórych modelach równowagi czstkowej dotyczcych zagadnienia biopaliw uwzgldniano
powstajce produkty uboczne, to w modelach równowagi ogólnej tej kwestii
zazwyczaj nie podejmowano.
W przeprowadzonym badaniu do wiatowego modelu równowagi ogólnej
wczono dwa gówne produkty uboczne produkcji etanolu oraz biopaliw i okrelono wpyw ekonomiczny i rodowiskowy polityk regionalnych i midzynarodowych, stymulujcych produkcj i wykorzystanie bioenergii. W badaniu
uwzgldniono 22 towary, 20 gazi przemysu i 18 regionów. Celem byo oszacowanie wiatowego wpywu, dotyczcych rozwoju alternatywnych róde
energii regulacji, uchwalonych w roku 2007 i postanowie UE w kwestii promocji produkcji biopaliw. Na podstawie symulacji wykazano, e uwzgldnienie
produktów ubocznych zmienia ocen ekonomicznych skutków tych regulacji.
Zmiany sposobów produkcji rolniczej maj miejsce bez wzgldu na to, czy
uwzgldniono produkty uboczne. Natomiast wyniki symulacji z uyciem modelu, w którym zostay one uwzgldnione, wskazuj na mniejsze rónice w produkcji zbó i wiksze zmiany w produkcji rolin oleistych w USA i UE
(w przypadku Brazylii jest odwrotnie). Z dokonanych projekcji wynika, e
z uwzgldnieniem produktów ubocznych produkcja zbó wzronie o 10,8%,
a bez ich uwzgldnienia o 16,4%. W sytuacji, gdy produkty uboczne zostaj
uwzgldnione, mniejsze s te zmiany cen. Przykadowo, w modelu z pominiciem produktów ubocznych przewidywany wzrost cen zbó w USA w okresie
2006-2015 wynosi 22,7%, podczas gdy w modelu uwzgldniajcym produkty
uboczne jest to jedynie 14%.
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3.3.6. Postp w rolnictwie
3.3.6.1. ywno  modyfikowana
Spektrum zagadnie zwizanych z tym podobszarem tematycznym jest
stosunkowo szerokie. Dla przykadu badano m.in. dyfuzj korzyci z biotechnologii [van Tongeren i van Meijl 2003], wpyw wprowadzenia upraw genetycznie
modyfikowanych na wyniki handlu midzynarodowego [Gruere i in. 2007], jak
równie wprowadzenie wymogu oznaczania produktów genetycznie modyfikowanych [Chang i in. 2004].
Celem badania F. van Tongerena i H. van Meijla bya ocena wpywu zaadoptowania lub odrzucenia przez UE upraw zbó genetycznie modyfikowanych w ramach WPR [van Tongeren i van Meijl 2003]. Wpyw modyfikacji genetycznych na produktywno róni si w zalenoci od gatunku zbó. Transfer
wiedzy z tego zakresu, dokonywany midzy pastwami, modelowany by jako
proces o ródach endogenicznych. Na podstawie analiz z wykorzystaniem wieloregionalnego modelu AGE wykazano, e poprzez zahamowanie w UE wprowadzenia zbó genetycznie modyfikowanych, chroniony jest dochód gospodarstw rolnych. Natomiast kosztem takiej polityki jest obnienie poziomu dobrobytu. Udowodniono take, e UE zrezygnowaaby ze znaczcych korzyci,
zakazujc importu produktów genetycznie modyfikowanych.
Zboa genetycznie modyfikowane stanowi duy potencja zwikszenia
produktywnoci sektora rolnego w krajach azjatyckich. Z drugiej strony istotne
jest tu ryzyko strat spowodowanych utrat dostpu do krajów wraliwych na
import takich surowców. G. Gruere, A. Bonet i S. Mevel przeprowadzili kompleksow analiz skutków wprowadzenia upraw zbó modyfikowanych genetycznie w Bangladeszu, Indiach, Indonezji i na Filipinach wobec istnienia regulacji handlowych w krajach gównych importerów w zakresie ywnoci modyfikowanej genetycznie [Gruere i in. 2007]. Analizowano rynki nastpujcych rolin genetycznie modyfikowanych: ryu, pszenicy, kukurydzy, soi i baweny.
W badaniu wykorzystano model CGE, uwzgldniajcy wiele krajów i sektorów.
W tym celu rozbudowano midzynarodowe modele symulacyjne, tak aby moliwe byo uwzgldnienie szoków w zakresie zmian w produktywnoci upraw
zbó wskutek wprowadzenia odmian genetycznie modyfikowanych.
Wyniki symulacji pokazay, e korzyci zwizane z wprowadzeniem produkcji zbó genetycznie modyfikowanych znaczco przekraczaj potencjalne
straty w wielkoci handlu w badanych krajach. Wykazano, e wanie uprawa
genetycznie modyfikowanego ryu przynosi najwiksze korzyci kademu
z badanych krajów. Dowiedziono te, e oznaczenie zbó niemodyfikowanych
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genetycznie moe pomóc w redukcji potencjalnych strat z tytuu handlu produktami genetycznie modyfikowanymi. Przykadem takiego kraju s Indie, które
chcc utrzyma moliwoci eksportowania do krajów wraliwych na artykuy
modyfikowane genetycznie, ponosz koszty znakowania, które oscyluj w granicach 5% caoci kosztów. Wykazano równie, e alternatywne koszty znakowania s wiksze w krajach importerów w porównaniu do krajów adoptujcych
zboa genetycznie modyfikowane. Oznacza to, e jeli tylko kraje eksportujce,
jak Indie, zdecyduj si na wczenie do upraw zbó genetycznie modyfikowanych, wraliwi importerzy bd inwestowa w oddzielne kanay marketingowe
dla produktów niemodyfikowanych genetycznie.
Rozwój biotechnologii w obszarze rolnictwa daje moliwoci zwikszenia
wielkoci produkcji zbó, obnia koszty produkcji rolniczej, podnosi poziom
jakoci ywnoci i redukuje koszty ponoszone przez konsumentów. Celem badania Ch.-Ch. Changa, S.-H. Hsu i Ch.-H. Wu byo rozwinicie koncepcji ilociowej oceny ekonomicznego wpywu wprowadzenia oznaczonych lub nieoznaczonych produktów modyfikowanych genetycznie [Chang i in. 2004].
W analizie wykorzystano model równowagi ogólnej dla gospodarki Tajwanu
TAIGEM, zmodyfikowany poprzez rozdzielenie kukurydzy i soi na gatunki modyfikowane i niemodyfikowane genetycznie. Decyzje producentów i konsumentów odnonie wykorzystania kadego z rodzajów kukurydzy i soi potraktowano
w sposób endogeniczny. Uwzgldniono take stopie akceptowalnoci ywnoci
modyfikowanej genetycznie przez konsumentów, co umoliwio analiz polityki
przymusowego znakowania tych produktów. Wyniki symulacji pokazay, e zakaz importu zbó genetycznie modyfikowanych bdzie bardzo kosztowny.
3.3.6.2. Zmiany strukturalne
Zaliczone do tego podobszaru problemowego prace badawcze dotyczyy
wpywu zmian technologicznych na rozwój kraju w podziale na rolnictwo i pozostae sektory gospodarki [Yamaguchi i Binswanger 1974]. Ich przedmiotem
byy równie inne wane kwestie, takie jak zmniejszanie skali ubóstwa [Coxhead
i Warr 1995], czy te rónic w rozwoju regionów [Liu i in. 2009] bdcych skutkiem zmian technologicznych w rolnictwie. Badano take wpyw zmian liczby
ludnoci i akumulacji kapitau na tempo zmian technologicznych w rolnictwie
[Binswanger i Yamaguchi 1974]. Warto podkreli, i postp technologiczny jest
uwaany za jeden z waniejszych czynników prowadzcych do szybkiego wzrostu produkcji rolniczej.
M. Yamaguchi i H. Binswanger ju w latach 70. badali rol, jak odgrywaj zmiany technologiczne w rozwoju kraju [Yamaguchi i Binswanger 1974]. Bio-
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rc za przykad gospodark Japonii w okresie 1880-1965, skonstruowali oni
wzgldnie prosty dynamiczny model równowagi ogólnej w gospodarce zamknitej. Oceniano, jakie efekty wywrze otwarcie gospodarki. Model wiza zmiany
technologiczne z dochodem per capita w podziale na sektory rolniczy
i nierolniczy, uwzgldniajc alokacj czynników produkcji i warunki handlowe,
akumulacj kapitau i pracy oraz wzrost liczby ludnoci. Model wykorzystano
m.in. do pomiaru zmian strukturalnych w gospodarce Japonii. Wyniki bada pozwoliy na sformuowanie piciu gównych konkluzji. Po pierwsze, zmiany technologiczne w Japonii w wikszym stopniu przyczyniaj si do wzrostu ni zmiany wykorzystania tradycyjnych czynników produkcji. Po drugie, zmiany technologiczne poza sektorem rolnictwa przyczyniaj si w wikszym stopniu do wzrostu dochodów per capita ni podobne zmiany w rolnictwie. Po trzecie, warunki
handlowe zale przede wszystkim od technologicznych zmian sektorowych,
a nie od si popytowych. Po czwarte, zmiany technologiczne w rolnictwie sprawiaj, e na potrzeby produkcji ywnoci wykorzystuje si mniejsz ilo czynników produkcji, podczas gdy zmiany technologiczne poza rolnictwem pocigaj za
sob wzrost popytu na kapita. Przyczyn tej asymetrii s niski poziom cen i elastycznoci dochodowych popytu na artykuy rolne w gospodarce zamknitej. Po
pite, im mniejszy jest sektor pozarolniczy, w tym wikszym stopniu wzrost populacji oddziauje negatywnie na wysoko dochodu per capita.
Na przykadzie gospodarek USA i Japonii, badacze ci dokonali równie
ilociowej oceny wpywu, jaki wywieraj na siebie akumulacja kapitau, wzrost
liczby ludnoci i sektorowe zmiany technologiczne [Binswanger i Yamaguchi
1974]. Poszukiwano wartoci parametrów modelu na rónych poziomach rozwoju gospodarek Japonii i USA, po czym analizowano wyniki modelu w sytuacjach rónego wyposaenia w czynniki wytwórcze, midzy gospodarkami
i okresami. W kadym z okresów w modelu mierzono tzw. mnoniki wzrostu,
czyli wpyw zmian wska ników wzrostu zmiennych egzogenicznych na wska niki wzrostu zmiennych endogenicznych. Jako egzogeniczne przyjte zostay
nastpujce zmienne: zmiany technologiczne w rolnictwie, zmiany technologiczne w sektorze pozarolniczym, wska nik akumulacji kapitau, wska nik
wzrostu zasobów siy roboczej, wska nik wzrostu populacji. Wród zmiennych
endogenicznych znalazy si: dochód per capita, poziom produkcji w wyrónionych sektorach, alokacja zasobów pracy i kapitau w wyrónionych sektorach
oraz relatywne ceny dóbr eksportowanych do importowanych. Co wane, zmiany technologiczne w rolnictwie traktowano jako niezalene od zmian technologicznych w sektorach pozostaych. Powodem tego jest fakt, i zmiany technologiczne s specyficzne dla kadego z sektorów. Wykazano, e rozwijajce si
gospodarki o duych sektorach rolniczych i rosncej populacji potrzebuj dy-
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namicznych zmian technologii, na której oparby si rozwój rolnictwa. Z drugiej
strony zmiany technologiczne nios ze sob zagroenie spadku zapotrzebowania
na prac w rolnictwie. Zatem, aby zahamowa wzrost bezrobocia sektor pozarolniczy powinien si stale rozwija poprzez akumulacj kapitau lub dziki
zmianom technologii.
Coxhead i P. Warr badali wpyw postpu technologicznego w rolnictwie
na zmniejszenie skali ubóstwa i poziom zagregowanego dobrobytu [Coxhead
i Warr 1995]. Analizowano wpyw zmian technologicznych w rolnictwie na
dystrybucj dochodów, poziom ubóstwa i dobrobyt ekonomiczny w odniesieniu
do gospodarki Filipin. W pracy wykorzystano model równowagi ogólnej, w którym rozróniono produkcj roln na terenach zmeliorowanych i pozostaych,
dobra handlowe i niehandlowe oraz gospodarstwa domowe o rónych poziomach produkcji rolniczej i dochodów. Wykazano, e oszacowania wpywu postpu technologicznego na poziom ubóstwa i dobrobyt s w znacznym stopniu
uzalenione od cech strukturalnych równowagi ogólnej. Zaobserwowano, e
zmiany w poziomie ubóstwa i dobrobycie zale bardziej od waha cen czynników produkcji, ni cen produktów kocowych. Narzdzia polityki, które wpywaj na poziom cen towarów, w znacznym stopniu oddziauj na poziom ubóstwa i postp technologiczny. Niektóre z narzdzi polityki, takie jak ograniczanie poziomu cen ywnoci, s instrumentami bezporednio agodzcymi skal
ubóstwa w danych grupach spoecznych, podczas gdy wpyw innych, np. restrykcji handlowych, jest niewielki. Wykazano, e nie jest osigana zamierzona
skuteczno rónych instrumentów politycznych majcych na celu redukcj skali ubóstwa (wprowadzenia np. dopat do ywnoci, przynosi korzyci obok najuboszych, równie bardziej zamonym grupom spoecznym). Dokadna specyfikacja modelu równowagi ogólnej umoliwia dokonanie oceny instrumentów
politycznych pod ktem ich najlepszego wykorzystania i skutecznoci wród
grup docelowych.
Chiski sektor rolny w cigu ostatnich 30 lat rozwija si bardzo intensywnie. Postp technologiczny w rolnictwie uznaje si za jeden z najbardziej
istotnych czynników, które przyczyniy si do wzrostu PKB w Chinach. Zmiany
technologiczne w rolnictwie sprzyjay transferowi znacznych zasobów siy roboczej i kapitau do gazi nierolniczych i zwikszay warto produkcji chiskiego sektora rolno-ywnociowego, co przyczyniao si do wzrostu pozostaych gazi przemysu. Z drugiej strony jednak, rosy dysproporcje regionalne
w poziomie PKB per capita. Zagadnieniem tym zajmowali si X. Liu, X. Wang,
X. Mao, W. Luo i X. Xin, którzy analizowali wpyw zmian technologicznych
w rolnictwie na pogbianie si rónic w poziomie PKB midzy regionami [Liu
i in. 2009]. Wykorzystano w tym celu model równowagi ogólnej, który
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uwzgldnia 8 regionów (siedem regionów chiskich i reszt wiata) i sze sektorów, przy czym zagregowana warto produkcji reszty wiata przyjta zostaa
jako zmienna egzogeniczna. Do analizowanych sektorów naleay: rolnictwo,
górnictwo, przemys lekki, przemys ciki, budownictwo i usugi. Dowiedziono, e zmiany technologiczne w rolnictwie przyczyniaj si zmniejszenia regionalnego zrónicowania poziomu PKB per capita o 40%.
3.3.7. Rozwój gospodarczy
Poniewa modele równowagi ogólnej, suce analizie sektora rolno-ywnociowego, musz uwzgldnia róne sektory gospodarki, a take wska niki rozwoju gospodarczego, badane s czsto rónorodne aspekty zalenoci
midzy funkcjonowaniem sektora rolno-ywnociowym a rozwojem gospodarczym krajów. Moliwoci, jakie w tym zakresie stwarza wykorzystanie modeli
równowagi ogólnej s bardzo znaczce i coraz czciej dostrzegane. Stanowi
one o przewadze modeli równowagi ogólnej nad modelami równowagi czstkowej, poniewa na sektor rolno-ywnociowy mona spojrze z szerszej perspektywy, analizujc jego wpyw na ca gospodark danego kraju. Ze wzgldu
na istotne rónice merytoryczne w charakterze tego typu bada w zalenoci od
stopnia rozwoju poszczególnych krajów, w ramach obszaru rozwój gospodarczy mona wyróni dwa podobszary, a mianowicie: kraje trzeciego wiata
oraz kraje rozwijajce si i kraje rozwinite.
3.3.7.1. Kraje Trzeciego wiata
Badania wpywu sektora rolno-ywnociowego na rozwój gospodarczy
okazuj si szczególnie istotne dla krajów Trzeciego wiata, w których dochody
z produkcji rolniczej stanowi znaczcy procent dochodu narodowego. Wszelkie
zmiany w ramach omawianego sektora w znaczcy sposób wpywaj na ogólny
stan gospodarki i poziom ycia jego mieszkaców.
P. Winters, A. de Janvry, E. Sadoulet i K. Stamoulis badali rol rolnictwa
w rozwoju gospodarczym w aspekcie wykorzystania wartoci dodanej wytworzonej w tym sektorze [Winters i in. 1997]. Ocena roli, jak spenia rolnictwo
we wsparciu industrializacji, jest kwesti fundamentaln w rozwijajcych si
gospodarkach. W wikszoci tego typu pastw znaczna cz rodków przeznaczanych na inwestycje w przemys tworzona jest wanie w sektorze rolnym.
Skuteczny rozwój przemysowy wymaga tworzenia, transferu i wykorzystania
rolniczej wartoci dodanej. Mechanizm cenowy, jako endogeniczny wynik si
rynkowych, jest kluczowym narzdziem transferu nadwyki.
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Gospodarka krajów afrykaskich w duej mierze opiera si na rolnictwie
i szeroko korzysta z pozytywnych szoków technologicznych, do jakich dochodzi
w tym sektorze. Wykorzystujc prototypowy model CGE dla sabo rozwinitych
krajów afrykaskich, ledzono powstawanie, transfer i wykorzystanie rolniczej
wartoci dodanej, powstaej w wyniku wzrostu produktywnoci w sektorze rolnym. Okazao si, e ceny odgrywaj bardzo wan rol w przepywach finansowych, które wartociowo przewyszaj efekt netto zagranicznej wymiany
i zapasów krajowych. Wyniki okazay si wraliwe na stopie otwartoci gospodarki i organizacj rynku pracy. Bardziej otwarta gospodarka umoliwia sektorowi rolnemu zachowanie wikszych korzyci ze wzrostu produktywnoci rolnictwa, poniewa ceny produktów rolnych okazuj si by bardziej stabilne. Im bliej penego zatrudnienia, tym sabszy wzrost produktywnoci w rolnictwie, gdy
w takiej sytuacji pace w rolnictwie rosn, a w sektorach pozarolniczych spadaj.
Zmienia to kierunek przepywu wytworzonej wartoci dodanej od czynników
produkcji w stron produktów. Gdy ceny artykuów rolnych s niskie, transfer
wartoci dodanej z rolnictwa jest najwikszy i skutkuje równie obnieniem dochodu rolników. Wzrost produktywnoci w rolnictwie oddziauje na wzrost sektorów pozarolniczych we wczesnych etapach rozwoju, tj.: gdy gospodarki s
wzgldnie zamknite, istnieje nadwyka niewykwalifikowanej siy roboczej,
a sektor rolny stanowi du cz gospodarki. Z drugiej strony, nawet gdy gospodarka si otwiera, a rynki pracy zbliaj si do penego zatrudnienia, kontynuowany jest transfer rolniczej wartoci dodanej poprzez ukryte transfery bdce
konsekwencj rozwierania si noyc cen.
C. Breisinger, X. Diao, J. Thurlow, B. Yu i S. Kolavalli badali moliwoci
przyspieszenia tempa wzrostu i transformacji strukturalnych w Ghanie, których
celem byoby osignicie przez to pastwo statusu gospodarki o rednich dochodach [Breisinger i in. 2008]. Celem analizy byo okrelenie sposobów i skutków osignicia przez Ghan statusu kraju o rednim poziomie dochodów poprzez przeledzenie dowiadczenia innych krajów w tym zakresie. Szczególn
uwag zwrócono przy tym na kwestie: przyspieszenia rozwoju, dywersyfikacji
eksportu i zmian strukturalnych w ramach procesu transformacji. Przy uyciu
modelu CGE porównywano róne scenariusze wzrostu w Ghanie, jak równie
i ich skutki. Dziki symulacjom zaobserwowano, e aby dogoni kraje o rednim poziomie dochodów w 2015 roku, roczny wzrost gospodarczy musi wzrosn z 5,5% do 7,6%, przy czym rolnictwo powinno pozosta podstaw wzrostu
i przychodów z eksportu. Wzrost w sektorze przetwórstwa moe by ograniczony ze wzgldu na silne uzalenienie od surowców rolniczych, jak równie jego
may rozmiar. Dowiedziono ponadto, e to nie rozwój sektora usug, lecz pod-
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niesienie poziomu efektywnoci handlu, transportu i usug finansowych bdzie
gówn si napdow szybszego wzrostu w sektorach pozarolniczych.
I. Coxhead i S. Jayasuriya badali kwesti ubóstwa i powizane z ni
aspekty wylesiania oraz odpowiedniej strategii rozwoju dla Filipin [Coxhead
i Jayasuriya 2002]. Wykorzystano w tym celu model APEX (Agricultural Policy
Experiments), bdcy modelem AGE gospodarki filipiskiej. W omawianej pracy w modelu tym uwzgldniono podatki, ca, dopaty, 50 dóbr producenckich
i usug, wytwarzanych w 41 gaziach przemysu, sporód których 12 to sektory
rolnicze. Ponadto, za pomoc modelu moliwe jest dokonanie szczegóowego
podziau przestrzennego – uwzgldniono w nim bowiem gówne rejony geograficzne kraju. Za pomoc modelu równowagi ogólnej oszacowano wpyw na poziom ubóstwa i stopie wylesiania takich czynników, jak: warunki ekonomiczno-instytucjonalne, które determinuj ceny czynników i produktów, zachty do
migracji i zmniejszenia wykorzystywania surowców naturalnych, ograniczenia
dotyczce waciwego okrelenia praw wasnoci (otwarty dostp do ziemi lenej) oraz bdy rzdu w zakresie polityki ekonomicznej, która porednio skutkuje wzrostem wylesiania i spowolnieniem redukcji ubóstwa. Zidentyfikowano
prawdopodobne skutki reformy w zakresie polityki ochrony przemysu i rolnictwa – kluczowego elementu nowej strategii rozwoju gospodarczego dla Filipin.
Ocenie poddano skutki 25 % redukcji ce we wszystkich sektorach pozarolniczych. Autorzy postawili pytanie, co stanie si w przypadku rozlu nienia polityki protekcjonistycznej. Dziki przeprowadzeniu badania otrzymano wgld
w efekty przeszych polityk protekcjonistycznych w kontekcie aktywnoci ekonomicznej, a dziki ekstrapolacji – równie w kontekcie alokacji ziemi rolnej
pod uprawy. Wykazano, w jaki sposób reformy gospodarcze mog wpyn równoczenie na rodowisko i poziom ubóstwa. Poredni i bezporedni wpyw przeszych strategii rozwoju Filipin sprowadza si do deforestacji i wyczerpywania
surowców naturalnych. Strategie te ograniczyy wzrost gospodarczy, pogbiay
ubóstwo na terenach wiejskich i w konsekwencji zachcay do migracji do miast
i skaonych ekologicznie terenów. Zachcay równie do rozszerzenia upraw na
tereny dotd zalesione i do uprawy rolin, które powodoway wiksz erozj gleb.
Dziki przeprowadzonej analizie wskazano potrzeb poczenia liberalizacji handlu z odpowiednimi decyzjami ze strony rzdu, które powinny przeciwdziaa
niedoskonaociom rynku, mogcym przynie negatywne skutki dla rodowiska.
W tym kontekcie model APEX okaza si narzdziem pomocnym w ocenie tych
kompleksowych relacji. Umoliwi on gbsz analiz porednich skutków rodowiskowych polityki rozwojowej niezwizanej ze rodowiskiem.
A. Pratt i X. Diao rozpatrujc strategie rozwojowe RPA analizowali kwesti wyboru midzy produktami o wysokiej jakoci a produktami standardowymi
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[Pratt i Diao 2006]. Wedug autorów niewykorzystany potencja produkcji rolnej
i moliwoci prowadzenia wymiany handlowej midzy RPA a pastwami
o rednich dochodach s szans na zwikszenie tempa wzrostu gospodarczego.
W badaniu globalny model równowagi ogólnej dla RPA posuy wyznaczeniu
specyficznych czynników, które wpywaj na tempo wzrostu w krajach o niskim
dochodzie narodowym. Rozwaono trzy scenariusze – pierwszy zakada
uwzgldnienie RPA jako pastwa promujcego wzrost w krajach caego regionu;
kolejny wcza do modelu wewntrzne przyczyny wzrostu w krajach o niskich
dochodach; natomiast trzeci przypisywa znaczc rol zwizkom midzy pastwami rednio i sabo rozwinitymi. Przy pomocy symulacji scenariuszy pokazano, e najwiksze korzyci krajom sabo rozwinitym przyniesie sektor produkcji zbó i hodowli byda dziki efektowi mnonikowemu i duemu udziaowi
tych aktywnoci w tworzeniu PKB. Podniesienie poziomu produktywnoci
w tych obszarach ma swoje róda we wzrocie PKB, wyszej produkcji rolnej
i zwikszonej konsumpcji ywnoci. W przeciwiestwie do innych regionów,
w których wzrost produkcji zbó jest prawdopodobnie ograniczany przez malejcy popyt wewntrzny, w krajach o rednich dochodach moe pojawi si dodatkowy popyt na zboa i bydo hodowlane z RPA, co w konsekwencji spowoduje spowolnienie spadku cen zbó w omawianym regionie.
Ch. Arndt, P. Dorosh, M. Fontana, S. Zohir, M. El-Said i Ch. Lungren oceniali perspektywy sektora rolnego i odzieowego w Bangladeszu [Arndt i in.
2002]. W cigu dwóch ostatnich dekad mia miejsce w Bangladeszu stay wzrost
PKB per capita, co umoliwio znaczc redukcj poziomu ubóstwa. Gównym
ródem wzrostu poziomu dochodów byo zwikszenie produktywnoci uprawy
ryu spowodowane popraw jakoci nasion, wzrostem zuycia nawozów oraz inwestycji w systemy nawadniania upraw. Poza tym mia miejsce wysoki wzrost
poziomu eksportu. W celu przyspieszenia, a przynajmniej utrzymania poziomu
wzrostu dochodów ludnoci i redukcji ubóstwa, przysza polityka powinna by
zaprojektowana niezwykle starannie, aby maksymalnie wykorzysta szanse i minimalizowa ryzyko handlu midzynarodowego. Waciwa ocena wpywu takich
polityk na rozwój gospodarczy wymaga jednak przeprowadzenia obszernych bada majcych na celu analiz interakcji midzy rónymi sektorami, jak równie
pocze perspektyw mikro i makro. Wykorzystujc model typu CGE, uwzgldniajcy sektory ryu i pszenicy, dokonano symulacji skutków wywoanych wystpieniem szoków odnoszcych si do produkcji ryu, spadkiem wiatowej ceny
ryu i redukcj preferencyjnego eksportu produktów odzieowych z Bangladeszu.
Stwierdzono, e wzrost produktywnoci uprawy ryu, który umoliwi
zmniejszenie skali ubóstwa w rolniczych regionach Bangladeszu w cigu ostatnich dwóch dekad, wci moe przyczyni si do poprawy sytuacji wikszoci
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gospodarstw domowych. Przy czym brak interwencji na rynku krajowym, skutkujcy spadkiem realnych cen ryu i obniajcy dochody wikszoci producentów rolnych, przynosi korzyci konsumentom. Redukcja eksportu tekstyliów
wpywa na gospodarstwa domowe oraz wywouje spadek cakowitego popytu na
prac. Okazao si, e 25% spadek iloci eksportu wyrobów odzieowych doprowadzi do 6% spadku pac niewykwalifikowanych pracownic sektorów pozarolniczych i ok. 1% spadku realnych dochodów gospodarstw domowych na terenach zurbanizowanych. Pokazano te, jak wana jest odpowiednia polityka
handlowa. Handel midzynarodowy daje moliwo zatrzymania spadków realnych cen ryu, gdy tylko wydajno produkcji wzronie i waciwie wykorzysta
si wzrost dochodów z eksportu. Z drugiej strony, zmiany na rynkach wiatowych mog zmniejszy poziom dobrobytu w czci gospodarstw domowych
Bangladeszu. Nisze ceny importowanego ryu mog równie przyczyni si do
zmniejszenia dochodów rolników. Natomiast spadek dochodów z importu moe
gwatownie obniy zatrudnienie kobiet i dochód gospodarstw na terenach zurbanizowanych. Wykazano, e gospodarka Bangladeszu i dochody gospodarstw
domowych s bezporednio powizane z globaln gospodark, zwaszcza poprzez handel zboem i tekstyliami.
S. Ehui i M. Tsigas analizowali zwizek midzy wydatkami na badania
i rozwój (B&R) a rozwojem gospodarczym [Ehui i Tsigas 2006]. Gówn uwag
powicili jednemu z najuboszych regionów na wiecie – Afryce Subsaharyjskiej. Sporód trzech zaproponowanych scenariuszy polityki, Komisja Gospodarcza ds. Afryki45 zarekomendowaa, aby pastwa afrykaskie inwestoway
w rolnictwo. Celem analizy byo wskazanie sektorów rolnictwa, które przyniosyby najwikszy zwrot z inwestowanych rodków na badania i rozwój. Do symulacji wzrostu produktywnoci w rejonie Afryki Subsaharyjskiej, wynikajcego bd to z nastawienia na upraw zbó, bd z ukierunkowania na hodowl
byda, wykorzystano model CGE. Na podstawie uzyskanych wyników sformuowano trzy gówne wnioski. Po pierwsze, wikszo gospodarek tego rejonu
uzyska wyszy zwrot z inwestycji w B&R na potrzeby produkcji zbó ni hodowli byda. Po drugie, przy zaoeniu e B&R koncentruj si na zboach konsumpcyjnych, dzielenie funduszy na inwestycje midzy upraw zbó i hodowl
byda przynosi korzyci take gospodarkom innych krajów. Po trzecie,
w krajach, w których dzielenie funduszy na B&R przynosi korzyci (np. Botswana), ogólny wzrost gospodarczy znaczco zwiksza korzyci z inwestycji
w B&R na potrzeby hodowli byda.

45

Organ pomocniczy Organizacji Narodów Zjednoczonych.
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Wanym aspektem rozwoju sektora rolno-ywnociowego na wiecie jest
niedoywienie. Wedug FAO, pomimo globalnego wzrostu gospodarczego majcego miejsce w minionej dekadzie, ok. 800 mln ludzi ( 17% populacji wiatowej)
jest wci chronicznie niedoywionych. Nawet niewielki spadek jakoci diety
wywiera znaczcy wpyw na stan zdrowotnoci. Jednoczenie, choby nieznaczny wzrost przychodów lub nisze ceny ywnoci, wpywaj korzystnie na poziom wyywienia. Wród bada dotyczcych tego problemu na szczególn uwag zasuguje praca T. Hertela, M. Verma, A. Boueta, J. Cronfielda i P. Precelka,
którzy oceniali wpyw szybkiego wzrostu gospodarczego w Chinach i Indiach na
wyywienie w Bangladeszu [Hertel i in. 2007]. Celem tej analizy byo wyodrbnienie typów reakcji gospodarstw o niskich dochodach na zmieniajce si ceny
i dochody. Gdy gospodarstwa domowe dotyka wzrost cen produktów ywnociowych, poziom konsumpcji ywnoci spada. Skala tego zjawiska zaley od
zmian w dochodzie realnym i elastycznoci Engla dla poszczególnych dóbr. Dodatkowo konsumenci zastpuj drosz ywno produktami taszymi.
W przeprowadzonej analizie, po pierwsze, scharakteryzowano uzalenienie popytu na ywno od dochodów. Po drugie, oceniono wpyw zmian w wynagrodzeniu czynników produkcji na poziom wyywienia gospodarstw domowych. Ujto zjawisko heterogenicznoci zarobków gospodarstw domowych
o najniszych dochodach. W ten sposób starano si nawietli kwesti zrónicowanego wpywu globalnego wzrostu gospodarczego na róne grupy gospodarstw domowych. W analizie wykorzystano system modelowania GTAP, który
umoliwi ujcie wyników wyywieniowych w ramach standardowych, ekonomicznych analiz poziomu wiatowego wzrostu gospodarczego i liberalizacji
handlu. Podejcie to zostao zaimplementowane do modelu poprzez wczenie
serii szoków, majcych wpyw na gospodark Bangladeszu. Utworzono mechanizm odzwierciedlajcy reakcje konsumentów o niszych dochodach na zmienne warunki ekonomiczne. Umoliwio to ocen wpywu wzrostu gospodarczego
w Indiach i Chinach na sytuacj osób o niszych dochodach w Bangladeszu,
a w szczególnoci na poziom ich wyywienia. Wykazano, e wpyw globalizacji
na wyywienie zaley od róde szoków globalizacyjnych oraz od ich efektów
w postaci zmian zarobków osób o niszych dochodach.
3.3.7.2. Kraje rozwijajce si oraz rozwinite
Badania wpywu funkcjonowania sektora rolno-ywnociowego na wzrost
gospodarczy krajów rozwijajcych si i rozwinitych sprowadzaj si gównie
do oceny efektywnoci rónych polityk [Parry 1997]. Przykadowo, w odniesieniu do USA badano wpyw rónych opcji regionalizmu, federalizmu i opodatkowania na sektor ywnociowy [Canning i Tsigas 2000], natomiast w przypad154

ku krajów Europy Wschodniej i byego Zwizku Radzieckiego przeprowadzono
analiz skutków transformacji systemowej z gospodarki centralnie planowanej
na rynkow [Bjornlund i in. 2002].
Celem analizy przeprowadzonej przez I. Parry’ego bya ocena efektywnoci rónych narzdzi polityki rolnej [Parry 1997]. Analizowano nastpujce narzdzia polityki: dopaty do produkcji, kwoty produkcyjne, kontrol areaów
upraw, dopaty do redukcji powierzchni upraw, transfery jednorazowe dla producentów rolnych. Wykazano, e podatki znaczco podnosz koszt kadego
z tych narzdzi. Podwyka kosztów ksztatuje si w granicach co najmniej 100-200%. Podniesienie poziomu podatków w celu finansowania dopat w ramach
polityki rolnej powoduje dodatkowe obnienie ich efektywnoci, a narzdzia
polityki podnoszce koszty produkcji rolniczej prowadz do obnienia poziomu
zatrudnienia w caej gospodarce, co powoduje pogorszenie sytuacji na rynku
pracy. Naley zauway, e poprzednie badania znaczco przewartociowyway
koszty dopat do produkcji i zaniay koszty polityki bazujcej na ustalaniu kwot
produkcyjnych, kontroli areaów i dopat do redukcji powierzchni upraw.
Zalenoci midzy funkcjonowaniem sektora rolno-ywnociowego
i rozwojem gospodarczym w USA badali P. Canning i M. Tsigas [Canning
i Tsigas 2000]. Interesoway ich kwestie regionalizmu, federalizmu i opodatkowania z perspektywy rynku ywnociowego i gospodarstwa domowego. W badaniu wykorzystano rozwinity model równowagi ogólnej dla USA, uwzgldniajc dane regionalne. Demonstrujc moliwoci modelu, przedstawiono wyniki symulacji kilku reform polityki podatkowej.
Zwrócono uwag na to, e sektor publiczny jest wielowarstwowy, a struktura kadej z warstw, podobnie jak charakter interakcji midzy nimi, moe mie
znaczny wpyw na efektywno gospodarki rynkowej. Modelowano rozmiar sektora publicznego i efektywno funkcjonowania systemu podatkowego. Wyodrbniono 51 regionów USA, a wyniki odnonie 10 z nich przedstawiono w raporcie. Kady region wytwarza 7 wyróniajcych go produktów przemysowych
i dóbr konsumpcyjnych. Konstrukcja modelu pozwolia na uwzgldnienie handlu
produktami przemysowymi zarówno w ramach regionu, jak i pomidzy regionami oraz z zagranic. Ceny produktów wytwarzanych w regionie odzwierciedlay koszty produkcji i warto podatków na poziomie gazi przemysu, podczas gdy ceny produktów gazi przemysu i dóbr konsumpcyjnych z innych regionów kraju odzwierciedlay te same czynniki produkcji i determinoway endogenicznie koszty transportu. Podatek regionalny uwzgldnia dochód z czynników produkcji, produkcj gazi, dochody i konsumpcj indywidualn. Poziom
podatków regionalnych i rzdowych by ustalony egzogenicznie.
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Wykazano, e skutki reformy systemu podatkowego zale od stopnia
zharmonizowania reformy krajowego i regionalnych systemów podatkowych
oraz od zasigu reformy rzdowej. Pokazano te, i wzgldne rozbienoci podatkowe midzy regionami, sektorami i okresem opodatkowania wpywaj na
alokacj zasobów i dystrybucj dobrobytu. Take warunki handlowe, rzadko
zasobów i midzynarodowe przepywy inwestycji znieksztacaj wartoci
wska ników gospodarczych. Na tej podstawie stwierdzono, e wykorzystany
w analizie model typu AGE doskonale nadaje si do oceny skutków polityki fiskalnej na poziomie producentów i konsumentów.
Przedmiotem interesujcej analizy, dotyczcej gospodarek krajów Europy
Wschodniej i byych republik radzieckich, bya transformacja gazi chowu byda mlecznego. B. Bjornlund, N. Cochrane, M. Haley, R. Hoskin, O. Liefert
i P. Paarlberg zbadali procesy restrukturyzacyjne w piciu pastwach: Rosji,
Ukrainie, Polsce, Wgrzech i Rumunii [Bjornlund i in. 2002]. We wszystkich
badanych krajach w pierwszych latach transformacji nastpi zarówno spadek
pogowia, jak i produkcji misa. Po upywie dekady okazao si, e Polska
i Wgry s krajami, w których reformy zaowocoway najwikszymi sukcesami.
Niestety, nawet w tych krajach pozostay bariery, które uniemoliwiy pen restrukturyzacj sektorów produkcji zwierzcej, przy czym sia oddziaywania
tych barier w pozostaych trzech krajach bya znaczco wiksza.
W celu oceny potencjalnych skutków usunicia barier, stworzono pi
modeli równowagi ogólnej, obrazujcych gospodarki kadego z krajów. Do modeli wczono podstawowe rynki czynników produkcji, jak równie sektory pozarolnicze. Produkcja byda mlecznego i drobiu oraz sektory przetwórstwa zostay zdezagregowane, co umoliwio uwzgldnienie kluczowych zwizków
w obrbie acucha marketingowego, poczwszy od gospodarstwa rolnego, na
sprzeday detalicznej skoczywszy. Trzy z modeli oddzielay sektory tradycyjne
od towarowych i pastwowych. Wan cech tych modeli byo to, e wczono
zboa paszowe, które wykorzystywane s jako nakady w produkcji zwierzcej.
Modele zostay wykorzystane do ewaluacji skutków, bdcych wynikiem: inwestowania na rónych etapach produkcji, wzrostu cen w wyniku poprawy funkcjonowania rynku ziemi, spadku kosztów marketingowych, wzrostu dostpnoci
kredytów, powstawania pozarolniczych miejsc pracy na terenach wiejskich,
a w zwizku z tym zmian w strukturze zatrudnienia.
Stwierdzono, e w zalenoci od tego, w którym ogniwie acucha marketingowego dokonane zostan inwestycje, róna jest wielko korzyci dla caego
sektora. Dodatkowo integracja z rynkiem wiatowym zwiksza korzyci z inwestycji. Inwestycje, które nie pozostaj zintegrowane z tymi przeprowadzanymi
w innych ogniwach acucha marketingowego, prowadz do spadku cen produk156

tu kocowego, czego skutkiem jest redukcja narodowych korzyci z inwestycji,
a w niektórych przypadkach – brak korzyci netto z inwestycji. Poprawa funkcjonowania rynku kredytów moe w niewielkim stopniu stymuluje rolnictwo,
lecz wspiera proces wypierania z rynku producentów tradycyjnych na rzecz producentów towarowych. Koszty kredytów s przy tym gówn barier rozwoju
rolnictwa. Wyniki modelowania sugeruj, e wskutek pozytywnych szoków sektor zwierzcy moe rozszerza si szybciej ni sektor produkcji rolinnej. Przykadowo, wyniki scenariuszy symulujcych skutki redukcji kosztów marketingowych na poziomie gospodarstwa wskazuj, e produkcja zwierzca korzysta
dwojako, a mianowicie wskutek podniesienia ceny ywca i obnienia kosztów
pasz. Tymczasem produkcja rolinna korzysta jedynie wskutek podniesienia ceny zbó. Wykazano ponadto, e postp w innych dziedzinach poza rolnictwem
jest niezbdny w celu transferu siy roboczej z rolnictwa. Jest to jednak proces
powolny, gdy ze wzgldu na szeroki dostp do siy roboczej w gospodarkach
podlegajcych transformacji, wymaga on znacznych inwestycji w sektory pozarolnicze. Wskazano te potencjalne moliwoci inwestycji podkrelajc jednoczenie, e ich realizacja zaley przede wszystkim od skutecznego wdroenia
reform instytucjonalnych i politycznych. Skuteczna reforma prowadzi moe do
znacznego wzrostu produkcji i eksportu sektora produkcji zwierzcej, co w rezultacie moe doprowadzi do wzrostu importu zbó i pasz. Stwierdzono te, i
w niektórych krajach proces reform moe równie dobrze ulec zahamowaniu, co
spowoduje, e ich sektory produkcji zwierzcej pozostan na duej w nisko pooonych punktach stanu równowagi.
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4. Moliwoci zastosowania modeli DSGE w analizie
sektora rolno-ywnociowego
Na rynku najczciej obserwuje si stan równowagi statycznej, jednake
równowaga rynkowa moe mie równie charakter dynamiczny (dynamic equilibrium) [Dbrowski 2009]. Podstawowym mankamentem statycznej analizy ekonomicznej jest to, e nie daje ona odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób moe
zosta osignita równowaga rynkowa, jeeli wyjciowy stan rynku cechuje nierównowaga [Panek 2005a, s. 119]. Badanie procesu dochodzenia do stanu równowagi staje si moliwe dopiero na gruncie analizy dynamicznej, w której formuuje si modele opisujce procesy ekonomiczne zachodzce w czasie. Z tego wzgldu, w ostatnim czasie szczególnie duym zainteresowaniem ciesz si modele dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (ang. DSGE – Dynamic Stochastic
General Equilibrium), czce z jednej strony kompleksowo zdarze gospodarczych, a z drugiej dynamik i ich stochastyczny charakter. W wykorzystaniu modeli tego typu dostrzega si szanse nie tylko na stosunkowo trafne ujcie zalenoci wystpujcych w gospodarce, lecz równie bliskie rzeczywistoci symulowanie potencjalnych skutków wywoanych dziaaniem rónych czynników sprawczych, midzy innymi instrumentów polityki gospodarczej.

4.1. Koncepcyjna istota i ewaluacja modeli DSGE
4.1.1. Rozwój modeli DSGE
W okresie od wczesnych lat 70. do pó nych lat 90. minionego wieku
w rozwoju teorii równowagi dynamicznej dokona si znaczcy skok [Fernandez-Villaverde 2009, s. 2-5]. W tym czasie makroekonomia przesza od tworzenia modeli prototypowych do modelowania zoonych konstrukcji gospodarki.
Od 1982 roku, za spraw Kydlanda i Prescotta [Kydland i Prescott 1982], makroekonomia zacza dysponowa maym, spójnym, dynamicznym modelem
gospodarki, zbudowanym na zasadach optymalizacji zachowania podmiotów,
racjonalnych oczekiwa oraz oczyszczenia rynku. Pomimo uwzgldnienia maej
liczby skadników teorii cyklu biznesowego, takich jak: pienidz, sztywno
nominalna czy rozliczenia nierynkowe, model sprawdza si zadziwiajco dobrze. Dc do doskonalenia modelu, za niezbdne uznano wczenie trzech
elementów: konkurencji monopolistycznej, pienidza oraz szoków nominalnych.
Zaproponowano take wzicie pod uwag takich czynników, jak: stao zwyczajów konsumpcji, koszty dostosowania inwestycji czy te zmiennej stopy wykorzystania kapitau, co w efekcie oznacza dodanie wielu szoków odnoszcych
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si do inwestycji, polityki monetarnej i fiskalnej. Neoklasyczny, stochastyczny
model wzrostu Kydlanda i Prescotta poszerzony dodatkowo o sztywno nominaln oraz realn i opublikowany przez Mike’a Woodforda sta si podstaw
prac aplikacyjnych. Po raz pierwszy modele DSGE byy wystarczajco elastyczne, aby pasowa do danych w stopniu zadowalajcym, umoliwiajc jednoczenie ewaluacj realistycznych polityk ekonomicznych. W rezultacie do
szybko stay si one podanym przez banki centralne narzdziem analiz ilociowych polityki makroekonomicznej.
Rozwój modeli dynamicznej równowagi ogólnej konstruowanych w celu
analizy i oceny skutków polityki gospodarczej przebiega ewolucyjnie. Mona
mówi o czterech generacjach tego typu modeli [Olekah i Oyaromade 2007,
s. 6-8]. Ramy analityczne modeli pierwszej generacji wyznaczay linie IS/LM,
za równania opisyway powizania zmiennych w rachunkach narodowych PKB
(np. inwestycje i konsumpcj). Dynamika zostaa wprowadzona za pomoc relacji midzy opó nionymi wartociami zmiennych.
W drugiej generacji modeli wzmocniono ujcie strony podaowej, koncentrujc si jednoczenie na ledzeniu niektórych relacji, bdcych konsekwencj wystpowania problemów statycznej optymalizacji rozwizywanej
przez podmioty ekonomiczne. Wprowadzenie dynamiki polegao znowu na
modyfikacji statycznych zalenoci z wykorzystaniem koncepcji opó nie rozoonych w czasie.
Trzecia generacja modeli bya odpowiedzi na zarzut, i modele wczeniejsze rzadko podczas symulacji daway rozwizania stacjonarne. Modele stay si mniejsze. Pooono nacisk na projektowanie stanu stacjonarnego, wczajc ponadto decyzje odnonie cen, konsumpcji, inwestycji itd.
Czwart, obecn generacj modeli odróniaj od wczeniejszych dwie cechy. Po pierwsze, modele wczeniejsze wczay jedno dobro, natomiast modele
czwartej generacji poprzez du rónorodno usug oraz produkcj wielu dóbr
porednich pozwoliy na uwzgldnienie heterogenicznoci bdcej wyrazem zachowania monopolistycznego i monopsonistycznego. Po drugie, w znaczcy
sposób wzrós stopie dynamiki wewntrznej. W tym zakresie modele pozwalaj uwzgldni znaczn liczb naoonych na podmioty ogranicze, takich jak:
zachowanie zwyczajów odnonie konsumpcji i wyborów pracy, koszty dostosowania w inwestycjach czy róne moliwoci wykorzystania kapitau. W konsekwencji, model podstawowy posiada bardziej dynamiczn, bazujc na optymalnych decyzjach struktur, ni miao to miejsce w modelach poprzednich generacji, zachowujc jednake niewielkie rozmiary i dajc moliwo analizy
przyszoci i przeszoci.
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Modele dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE) pojawiy
si w wyniku prób uczynienia paradygmatu realnego cyklu biznesowego (RBC
ang. Real Business Cycle) lepiej oddajcym rzeczywisto, poprzez uwzgldnienie
takich niedoskonaoci, jak: konkurencja monopolistyczna na rynkach dóbr, brak
równowagi na rynku pracy, ograniczenia cigoci i waciwa rola polityki fiskalnej
i monetarnej46. Podstawy modeli DSGE ze sztywnymi cenami i pacami umoliwiaj uwzgldnienie wikszoci cech statystycznych gównych mikroekonomicznych szeregów danych. Dodatkowo, zastosowanie technik estymacji bayesowskiej
umoliwia zredukowanie wzgldnie duych modeli do estymowanego systemu,
który nie tylko dostarcza efektywniejszych oszacowa parametrów modelu strukturalnego, lecz take logicznego oszacowania szoku strukturalnego, kierujcego zaistniaymi zmianami ekonomicznymi, których rozumienie jest podstaw procesu
podejmowania decyzji z zakresu polityki monetarnej.
Modele DSGE s szeroko wykorzystywane w pracach makroekonomicznych, zwaszcza tych odnoszcych si do realnego cyklu biznesowego. W badaniach z wykorzystaniem w tym zakresie modeli równowagi ogólnej, cykle pojawiaj si w wyniku dziaa indywidualnych podmiotów podejmujcych decyzje optymalne w obliczu przypadkowych szoków. Celem jest jednak nie tylko
rozwój modeli gospodarki, ale take ich wykorzystanie w eksperymentach ilustrujcych, jak gospodarka reaguje na róne zmiany parametrów oraz do odpowiedzi na pytania zwizane z obserwowan rzeczywistoci ekonomiczn [Landon-Lane 2002, s. 3].
Ostatnie 15 lat przynioso ogromny postp w zakresie specyfikacji i estymacji modeli DSGE. W efekcie wiele orodków naukowych ywo zainteresowao si ich uytecznoci w zakresie analizy polityki ekonomicznej. Obecnie wiele banków centralnych, zarówno w krajach wysoko rozwinitych, jak i rozwijajcych si, stworzyo ju wasne modele, a kolejne planuj zrobi to w najbliszej przyszoci. Trwa proces testowania sucego stwierdzeniu, czy mog by
one dobr podstaw do prognozowania, czy te mog by wykorzystywane tylko jako dodatkowe, pomocnicze narzdzia.
Chocia problemy sektora finansów publicznych s podstawowym obszarem zastosowania modeli DSGE, to coraz czciej wykorzystuje si je w analizie
polityk adresowanych do poszczególnych sektorów gospodarki. Jednym z kierunków wykorzystania tych aplikacji jest podlegajce ewolucji modelowanie po46

Podczas gdy w rzeczywistoci wszystkie cechy modeli czwartej generacji zostay wewntrznie zawarte w ramach modeli DSGE, kwestia doskonaego przeniesienia midzy dwoma klasami modeli stale pozostaje nierozwizana, zwaszcza w zakresie sposobu ujcia szoków obserwowalnych i nieobserwowalnych.
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lityki odnoszcej si bezporednio lub porednio do sektora rolnoywnociowego. Za przykad etapowego przechodzenia od wykorzystania modeli równowagi czstkowej poprzez modele równowagi ogólnej, a do stosowania
modeli równowagi dynamicznej stochastycznej mog suy analizy midzynarodowego handlu produktami rolno-ywnociowymi [Tyers 1990, s. 27-28].
Róne modele równowagi budowano równie, poszukujc argumentów
w negocjacjach w ramach Rundy Urugwajskiej. Prawie wszystkie z tych modeli
miay charakter porównawczy lub statyczny, a wiele z nich, w celu przeprowadzenia symulacji sektorowo niepoczonych rynków dóbr homogenicznych, byo opartych na zaoeniach równowagi czstkowej. Pominicie wielu efektów
midzysektorowych i zrónicowania produktów, a take wszystkich zachowa
dynamicznych i ryzyka, doprowadzio ostatecznie do niewaciwego ukierunkowania negocjacji, bd w najlepszym przypadku opó nienia procesu reform.
Aplikacje tych modeli polegay na sprawdzaniu wpywów reformy na ceny
i handel, przy czym podkrelano znaczenie transferów midzy grupami interesów i midzy krajami w poszczególnych latach.
Problem zaostrzy si, gdy w obliczeniach pominito skutki zakóce
w innych sektorach, a co waniejsze, gdy dostrzeono okresowe i porednie
konsekwencje izolacji rynków krajowych od zakóce zewntrznych. Tam gdzie
izolacja rynku bya podstawow motywacj, tam zazwyczaj istniay szerokie
podstawy wsparcia politycznego dla wyczenia szoków, które wedug zaoe
byy inicjowane przez obcokrajowców. Kwestia ta mogaby by lepiej rozwizana, gdyby w badaniach uwzgldniono zdolno midzynarodowych rynków
rolno-ywnociowych do dzielenia ryzyka, a take poziom, do którego reforma
polityki izolacji rynków we wszystkich krajach mogaby wyeliminowa potrzeb dzielenia ryzyka w kadym z nich. W rezultacie szczególnie wane stao si
wczenie zachowa dynamicznych i ryzyka cenowego do nowych modeli analizy handlu produktami sektora rolno-ywnociowego. Powstajce modele równowagi dynamicznej okazay si pomocne w uchwyceniu podstawowych przyczyn zakóce handlu ywnoci.

4.1.2. Podane cechy i ewaluacja modeli DSGE
W modelach DSGE z definicji bazujcych na koncepcji równowagi ogólnej, uwzgldnia si trzy gówne sektory: gospodarstw domowych, przedsibiorstw i publiczny (wadza monetarna). Zakada si, e sektory gospodarstw domowych i przedsibiorstw dziaaj racjonalnie, a uyteczno i zyski maksymalizowane s midzyokresowo i w warunkach niepewnoci. Wadza monetarna ustala stopy procentowe zgodnie z okrelonymi reguami lub maksymalizuje wasn
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funkcj celu. Modele DSGE maj dynamiczny charakter, dziki czemu pozwalaj
bada zachodzce z biegiem czasu zmiany w gospodarce. Biorc pod uwag fakt,
i gospodarka naraona jest na dziaanie szoków, takich jak zmiana technologii,
nage wahania cen ropy czy bdy polityki makroekonomicznej, nadano im take
stochastyczny charakter w odrónieniu od statycznych modeli równowagi.
W tradycyjnych modelach makroekonomicznych sucych prognozowaniu i wykorzystywanych przez banki centralne od lat 70., szacuje si dynamiczne korelacje midzy cenami i ilociami dóbr w rónych sektorach gospodarki,
czsto biorc pod uwag tysice zmiennych. W porównaniu z nimi, modele
DSGE od s strony technicznej trudniejsze do rozwizania i analizy, lecz koncentruj si na znacznie mniejszej liczbie najwaniejszych dla kadego z sektorów zmiennych. Teoretyczne modele DSGE obejmuj zaledwie kilka zmiennych, chocia eksperymentalne modele prognostyczne, budowane na przykad
przez banki centralne, mog zawiera setki zmiennych.
Modele DSGE nie uwzgldniaj szczegóów sektorowych, cechuje je natomiast spójno logiczna, wynikajca z mikroekonomicznych zasad modelowania procesów ograniczonego podejmowania decyzji. Sprowadza si to do
uwzgldniania takich aspektów gospodarowania, jak: preferencje, technologia
i ramy instytucjonalne. Preferencje to okrelone cele podmiotów ekonomicznych.
Na przykad, gospodarstwa domowe maksymalizuj funkcje uytecznoci poprzez konsumpcj i prac, za przedsibiorstwa maksymalizuj swoje funkcje zysku. Technologia oznacza moce produkcyjne podmiotów w gospodarce, które
równie musz by cile okrelone. Firmy przyjmuj funkcje produkcji determinujce liczb produkowanych dóbr w zalenoci od iloci pracy i zaangaowanego kapitau. Ograniczenia techniczne decyzji podmiotów uwzgldniaj koszty
dostosowania zapasów kapitaowych, poziom zatrudnienia i cen. Z kolei istnienie
ram instytucjonalnych oznacza konieczno okrelenia instytucjonalnych ogranicze, przy których zachodz interakcje pomidzy podmiotami w gospodarce.
W wielu modelach DSGE moe to po prostu oznacza, e podmioty dokonuj
swych wyborów w ramach egzogenicznie okrelonych ram budetowych, a ceny
dostosowuj si do momentu zrównowaenia rynków. Moe to take oznacza
specyfikacj zasad polityki fiskalnej i monetarnej, czy te okrelenie, jak reguy
i ograniczenia budetowe zmieniaj si w zalenoci od procesu politycznego.
Model DSGE rozwizujemy, specyfikujc: preferencje, technologi i instytucje. Nastpnie mona przewidywa faktyczn produkcj, handel i konsumpcj. W zasadzie moliwe jest take przewidywanie skutków zmian ram instytucjonalnych. W przeciwiestwie do stanowiska Lucasa, przewidywania takie
nie byyby wice w tradycyjnych modelach makroekonomicznych, jako e
modele te opieraj si na korelacji zmiennych makroekonomicznych, zmieniaj162

cych si wraz z wprowadzeniem nowej polityki, czynic niewanymi przewidywania na podstawie obserwacji z przeszoci.
Biorc pod uwag trudno konstrukcji odpowiednich modeli DSGE,
wikszo analiz opiera si na tradycyjnych modelach makroekonomicznych,
przeznaczonych do tworzenia prognoz krótkookresowych [Woodford 2003,
s. 12]. Z drugiej strony skutki polityk alternatywnych w coraz wikszym stopniu
badane s z wykorzystaniem metod DSGE. Odkd modele DSGE s konstruowane w oparciu o przypuszczenia odnonie preferencji podmiotów, moliwe jest
stwierdzenie, czy rozwaane polityki s optymalne w sensie Pareto i czy speniaj
inne, oparte na preferencjach, kryteria dobrobytu spoecznego [Woodford 2003].
Obecnie znane s dwie rywalizujce ze sob szkoy budowy modeli typu
DSGE. Pierwsza z nich wykorzystuje teori realnego cyklu biznesowego (RBC),
której podstaw jest neoklasyczny model wzrostu z zaoeniem elastycznoci
cen i badanie, w jaki sposób realne szoki w gospodarce wywouj wahania cykli
biznesowych. Celem podejcia RBC jest budowa ilociowych modeli makroekonomicznych poprzez waciw optymalizacj zachowa na poziomie indywidualnym. Druga szkoa to z kolei modele neokeynesowskie, których struktura
jest podobna do modeli RBC, z t rónic, e zakada si, i ceny s ustalane
przez monopolistyczne, konkurujce ze sob firmy i nie mog by stale i bezkosztowo dostosowywane. Ten punkt widzenia po raz pierwszy przedstawili
Rotemborg i Woodford (1997). W swojej podstawowej strukturze wikszo
znanych z literatury modeli DSGE czy elementy paradygmatu neokeynesowskiego i podejcie RBC [Tovar 2008, s. 4-5].
Standardowy model DSGE, to oparty na mikroekonomicznych podstawach model gospodarki otwartej lub zamknitej z realn i nominaln sztywnoci cen. Gospodarstwa domowe konsumuj, podejmuj decyzje, ile zainwestowa oraz s monopolistycznymi dostawcami rónych rodzajów pracy, która pozwala im ustala wynagrodzenie. Firmy zatrudniaj si robocz, wynajmuj
kapita i s monopolistycznymi dostawcami zrónicowanych dóbr, co pozwala
im ustala ceny. Polityka fiskalna jest zazwyczaj ograniczona w sensie ricardiaskim, podczas gdy polityka monetarna jest prowadzona wedug zasady polegajcej na ustalaniu stopy procentowej w odpowiedzi na odchylenia od celu
inflacyjnego i niektórych mierników aktywnoci gospodarczej, jak np. luka produkcyjna. Ponadto, przyjmuje si równie okrelony stopie wygadzenia stopy
procentowej. Model podstawowy jest wzbogacony o struktur stochastyczn,
zwizan z rónego rodzaju szokami: strony podaowej (produktywno i poda
pracy), strony popytowej (preferencje, specyfika inwestycyjna, wydatki publiczne), cenowymi (wzrost cen, wzrost pac, premia ze ryzyko) i monetarnymi (sto-
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pa procentowa i inne zmienne celowe). Zakada si te, e wszystkie rodzaje
szoków s pochodn pierwszego rzdu procesu autoregresji.
Generalnie, ramy modelu DSGE s tak skonstruowane, aby wiarygodnie
odzwierciedli dynamik cyklu biznesowego w gospodarce. Obecnie do gównych wyzwa w deniu do ich doskonalenia nale: problem modelowania rynków finansowych, lepsze uwzgldnienie roli polityk fiskalnych, poprawa interakcji handlu i otwartoci finansowej, modelowanie rynków pracy i modelowanie
dynamiki inflacji, np. odnonie roli oczekiwa i ksztatowania si cen.
Jedn z kluczowych kwestii zwizanych z implementacj modeli DSGE
jest ich dopasowanie do danych opisujcych stany równowagi ogólnej i ceny
w gospodarce, w której wszystkie podmioty dynamicznie maksymalizuj swoje
cele (uyteczno, zyski itd.), znajc ograniczenia budetowe i zasobowe [Tovar
2008, s. 8-9]. Z tego powodu parametry opisuj preferencje podmiotów, funkcj
produkcji i inne strukturalne waciwoci gospodarki. Takie, nie rónice si
w zalenoci od polityki, parametry s gównym celem estymacji. W ten wanie
sposób mona unikn krytyki Lucasa, zgodnie z któr tylko te modele, w których parametry nie róni si w zalenoci od interwencji polityki, s przydatne
do ewaluacji wpywu zmian politycznych. Z empirycznego punktu widzenia aden z modeli nie generuje danych w ramach szeregów czasowych i zasadniczo
nie do tego s one przeznaczone. Chodzi o to, aby uzyska wgld w specyficzne
zwizki ekonomiczne, a nie opisywa aktualny stan gospodarki. Kluczowymi
elementami, które naley wzi pod uwag s róne aspekty zwizane z samymi
danymi, metody estymacji, specyfikacja modelu, identyfikacja parametrów
i symulacje polityki przeprowadzane z ich wykorzystaniem.
Dwoma gównymi sposobami ewaluacji modeli DSGE s: kalibracja i estymacja ekonometryczna [Tovar 2008, s. 10-11]. Kalibracja oznacza proces wyboru parametrów do swoich modeli DGE z rónych róde [Heer i Maussner
2009, s. 46-47]. Do najpopularniejszych sposobów kalibracji nale: wykorzystanie wartoci rednich obliczonych z szeregów czasowych lub wspóczynników zmiennych ekonomicznych, szacowanie pojedynczych równa, odniesienie
si do bada ekonometrycznych opartych na danych mikro lub makro czy skalowanie parametrów w taki sposób, e model powiela okrelone fakty empiryczne, jako drugie momenty danych lub reakcj na impulsy ze strony strukturalnej autoregresji wektorowych.
W przypadku kalibracji, parametry wybieramy tak, aby symulowane
z modelu zachowanie zmiennych replikowao dane [Mycielski 2008]. Tego typu
podejcie mona sformalizowa uywajc funkcji celu, która mierzy rónice
midzy zachowaniami obserwacji rzeczywistych i tych wygenerowanych z mo-
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delu. Oszacowane parametry powinny minimalizowa funkcj celu. Najprostszym sposobem porównania danych rzeczywistych i symulowanych jest porównanie ich momentów.
Metody kalibracji byy jeszcze niedawno bardzo powszechnie stosowane,
lecz obecnie s znacznie mniej popularne. Czciowo jest to wynikiem usprawnienia mocy obliczeniowych i rozwoju nowych metod ekonometrycznych, dziki
czemu estymacja ekonometryczna staa si rozwizaniem dostpniejszym i atrakcyjniejszym. Trzy najczciej stosowanie metody estymacji ekonometrycznej to:
metoda symulowanych momentów, uogólniona metoda momentów i wnioskowanie porednie (rozszerzona metoda symulowanych momentów) [Mycielski 2008].
Do metod estymacji zaliczana jest take metoda najwikszej wiarygodnoci.
W metodzie symulowanych momentów minimalizujemy47: min[mm*()]’W[m-m*()], gdzie W jest optymaln macierz wag postaci:
W=limTVar[(1/T) t=1Tmt)]-1. Mona ponadto wykaza, e przy pewnych
zaoeniach, metoda ta posiada podane wasnoci statystyczne.
Uogólniona metoda momentów jest to metoda podobna do metody symulowanych momentów. W jej przypadku rozwizujemy nastpujcy problem minimalizacji: min{m-E[m()]}’W{m-E[m()]}. Najtrudniejszym zadaniem jest
policzenie momentów teoretycznych E[m()]. Mona przy tym zauway, e
metoda symulowanych momentów i uogólniona metoda momentów s zbiene
do tej samej granicy dla . Chocia metoda symulowanych momentów jest
mniej efektywna ni uogólniona metoda momentów, to dla  efektywno
obu metod jest taka sama. Metoda symulowanych momentów jest przy tym
mniej efektywna numerycznie.
Wnioskowanie porednie (rozszerzona metoda symulowanych momentów) sprowadza si z kolei do minimalizowania dystansu midzy parametrami
modelu VAR, oszacowanymi dla prawdziwych obserwacji i obserwacji uzyskanych z symulacji na podstawie modelu DSGE. Dla , bdcego wektorem oszacowa parametrów modelu VAR, oszacowanego dla rzeczywistych danych, oraz
(), bdcego wektorem oszacowa parametrów modelu VAR, oszacowanego
dla danych symulowanych, znajdujemy , jako warto, która rozwizuje problem: min{ -E[ ()]}’W{ ()]}.
Porównanie wyników uzyskanych z zastosowaniem tych trzech metod
przy pomocy symulacji Monte Carlo wskazuje, e standardowe techniki ekonometryczne mog zosta wykorzystane do penej estymacji modeli DSGE [RugeMurcia 2002, s. 23].

47

Obserwacje rzeczywiste oznaczamy jako m, za jako m* – obserwacje symulowane.
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Innym sposobem estymacji jest podejcie bayesowskie [Mycielski 2008].
Czsto zdarza si, e mamy jak wiedz a priori na temat wektora parametrów
. W takim przypadku, aby poprawi precyzj oszacowa, moemy uy podejcia bayesowskiego. Z twierdzenia Bayesa wynika, e: f(|X)=f(X|)f()/f(X),
gdzie f(|X) jest gstoci a posteriori, f() – gstoci a priori, f(X|) – funkcj
wiarygodnoci, f(X) – bezwarunkow funkcj gstoci zaobserwowanej próby.
Popularnym sposobem uzyskiwania oszacowa punktowych (estymacja
punktowa) metodami typu bayesowskiego jest wykorzystanie wartoci modalnej
f(|X). W szczególnym przypadku rozkadu normalnego warto modalna
i rednia s sobie równe. Z definicji wartoci modalnej i monotonicznoci logarytmu wynika natomiast, e: max ln f(X|)=max [ln f(X|)+ln f()]. Wzór ten
jest równowany do wzoru na estymator MNW, dla funkcji wiarygodnoci: ()=
ln f(X|)+ln f(). W przypadku rozkadu normalnego a priori zakada si zwykle,
e ma on posta: ~N(0,*), gdzie macierz * reprezentuje niepewno badacza na
temat jego wiedzy a priori, a przypadek, dla którego macierz * jest skrajnie maa,
reprezentuje przypadek kalibracji, w której wartoci parametrów s znane. Mimo
pewnych wad, podejcie bayesowskie zyskuje na popularnoci z powodu wikszej atwoci w wykorzystaniu, w porównaniu z metodami najwikszej wiarygodnoci (ML) i momentów [Fernandez-Villaverde 2009, s. 6-9, 12-13].
Z problematyk budowy i implementacji modeli DSGE cile wie si
zagadnienie interpretacji i przekonujcego komunikowania uzyskanych z ich
zastosowaniem wyników. Decyzje odnonie wyboru okrelonej polityki zale
od rónych czynników i pogldów dotyczcych funkcjonowania gospodarki.
Podejmujcy te decyzje coraz czciej polegaj na wynikach analiz generowanych przy uyciu rónych modeli, aczkolwiek powanym problemem jest to, i
nie zawsze moliwe jest wyjanienie wystpowania dynamiki niektórych zdarze. W tym kontekcie modele DSGE mog by dobr alternatyw, jeli tworz
precyzyjne i logiczne ramy analityczne [Tovar 2008, s. 17-18]. Ze wzgldu na
swoj struktur, modele DSGE jawi si zatem jako uyteczne narzdzie wspierajce formuowanie zaoe okrelonej polityki. Oczekuje si jednak, aby wyniki analiz prowadzonych z ich zastosowaniem byy zrozumiae, sensowne, elastyczne, a przede wszystkim wiarygodne.
Problem zrozumiaoci zwizany jest z du liczb parametrów, które naley ledzi. Swoistym obcieniem modeli DSGE jest wielowymiarowo, albowiem im wiksza skala modelu, tym wiksza liczba parametrów do oszacowania. Komplikuje to wyjanianie czynników sprawczych ksztatujcych poszczególne wyniki, a take mapowanie rezultatów generowanych z modeli teoretycznych i rzeczywistych zjawisk.
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Powanym wyzwaniem jest przekonanie animatorów okrelonej polityki,
e model faktycznie odzwierciedla dane. Interpretacja wspóczynników czy te
opis efektów generowanych przez funkcje reakcji na impulsy, nie zawsze s wystarczajce, aby przekonujco zakomunikowa wyniki. W gruncie rzeczy, dynamika rónych szeregów czasowych moe by trudna do zinterpretowania nie
tylko ze wzgldu na kierunek, ale take pod ktem jej absolutnej i relatywnej
wielkoci. Uznanie modelu za sensowny implikuje take zdolno do okrelenia,
w jakim stopniu pewne zjawiska wystpujce w rzeczywistoci mog by wyjanione przez to, czego nie ujto w modelu.
Zagadnienie elastycznoci modelu jest zwizane z potrzeb jego adaptowania do zmieniajcych si preferencji decydentów politycznych i wczania
elementów ich opinii i postaw. Na ogó animatorzy polityki reprezentuj róne
punkty widzenia co do sposobu funkcjonowania gospodarki. Podejmowane decyzje bd uzalenione od ich osdów, na które wpyw wywiera sposób przedstawienia problemu, kategoryczno argumentacji oraz wiarygodne uwzgldnienie przez ekspertów wasnych sukcesów i poraek. W wietle tego wydaje si,
e modele DSGE mog by pomocne we waciwym ukierunkowaniu polityki
i ksztatowaniu neutralnej opinii, jako podstawy debaty.
Wiarygodno modeli DSGE uzaleniona jest od trafnoci identyfikacji
i specyfikacji. Zaufanie do prognoz opartych na modelach DSGE moe wzrasta, dziki gromadzonym wraz upywem czasu dowiadczeniom. Po pierwsze
konieczne jest permanentne porównywanie wyników uzyskiwanych z modelu
DSGE z wynikami analiz przeprowadzanych z zastosowaniem innych tradycyjnych metod. Po drugie naley dostarcza przykadów obrazujcych zdolno
modelu do przewidywania zachowa gospodarki w minionych okresach, dokonujc dekompozycji historycznej. Dziki temu silne i sabe strony modelu staj
si transparentne. Poprawieniu czytelnoci wyników modelu sprzyja take odpowiednie przedstawienie jego struktury umoliwiajce weryfikacj zalet i wad
przyjtego podejcia.
Powszechnie przytaczanym argumentem na rzecz wykorzystania modeli
DSGE jest to, e ich mikroekonomiczne podstawy oraz oddzielenie parametrów
strukturalnych, dotyczcych: preferencji, technologii czy opisujcych prawo ruchu zagregowanych szoków, od parametrów dotyczcych oczekiwa, zalenych
od danej polityki, stanowi gwarancj przydatnoci do analizy polityki [Tovar
2008, s. 15-16]. Innymi sowy, modele DSGE s odporne na krytyk Lucasa
i mog by z powodzeniem wykorzystywane do ilociowej ewaluacji okrelonych polityk.
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4.2. Charakterystyka wybranych modeli klasy DSGE
W ramach modeli klasy DSGE mona wyróni dwie gówne gazie:
DCGE (ang. dynamic computable general quilibrium) oraz DSGE (ang. dynamic stochastic general equilibrium), przy czym metodologia CGE jest historycznie starsza i mniej ogólna [Bukowski 2009]48. Cech wspóln obu metodologii jest formuowanie problemów ekonomicznych w równowadze ogólnej,
zgodnie z któr podmioty gospodarujce, reagujc na pojawiajce si w gospodarce impulsy ekonomiczne, bior pod uwag take oczekiwania odnonie reakcji innych podmiotów, za wszystkie rynki w modelu oczyszczaj si, równowac popyt z poda i ustalajc odpowiednie ceny relatywne. Równowaga ogólna
oznacza, e gospodarka traktowana jest w metodologii CGE-DSGE jako system
wzajemnie na siebie oddziaujcych naczy poczonych.
Modele CGE budowane s przy zaoeniu braku niepewnoci (ang. perfect foresight), a czsto take w sposób statyczny (jednookresowo). Za cen nierealistycznego modelowania przyszoci i roli oczekiwa w gospodarce umoliwiaj one konstruowanie struktur znacznie bardziej rozbudowanych przestrzennie, a przez to znacznie dokadniej odzwierciedlajcych sektorow struktur gospodarki czy przepywy midzygaziowe. W modelach DSGE, w porównaniu
z modelami CGE, problematyka niepewnoci oraz zwizane z ni formuowanie
dynamicznych oczekiwa wobec przyszoci ujmowane jest w sposób bardziej
zoony. Dopiero ostatnio rozwój technik numerycznych i wzrost zdolnoci obliczeniowych komputerów osobistych pozwoliy na osignicie przez modele
DSGE zoonoci podobnej do starszych modeli CGE. W konsekwencji, po roku
2000 modele DSGE zaczy stopniowo zastpowa modele CGE w roli gównego
narzdzia bada naukowych z zakresu „czystej” makroekonomii, jak równie
w roli narzdzia sucego do oceny ex-ante i ex-post makroekonomicznych skutków prowadzonej lub projektowanej polityki gospodarczej, a ich rola w ekonomii
stosowanej znacznie wzrosa [Bukowski 2009].
W niniejszym rozdziale scharakteryzowano pokrótce siedem modeli dynamicznej równowagi ogólnej stosowanych w analizach polityki sektora rolnoywnociowego. S nimi: Dynamic-AAGE, GTAP-Dyn, G-Cubed, ICES, CGE
TAIGEM-E oraz model IBS i model CARD. Pierwsze pi modeli to modele
dynamiczne CGE, wybrane do opisu ze wzgldu na du popularno i ugruntowan pozycj w analizach polityk sektorowych. Natomiast dwa pozostae, to
modele klasy DSGE, które wybrano ze wzgldu na fakt, i jako jedne z nielicznych zostay zastosowane w analizie sektora rolno-ywnociowego.
48

W szczególnoci kady model DSGE jest take modelem CGE, lecz nie odwrotnie.
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4.2.1. Model Dynamic-AAGE
Model Dynamic-AAGE powsta z inicjatywy Danish Research Institute of
Food Economics [Adams i in. 2002, s.2-3]. Model Dynamic-AAGE jest dynamiczn wersj modelu AAGE (ang. Agricultural Applied General Equilibrium),
bdcego modelem równowagi ogólnej, opracowanym w sposób umoliwiajcy
przeprowadzanie analiz szczegóowo odzwierciedlajcych funkcjonowanie sektora rolno-ywnociowego. Modelowanie z wykorzystaniem Dynamic-AAGE
pozwala stworzy obraz gospodarki o duym stopniu szczegóowoci dla kadego roku. Model moe take generowa sekwencje rozwiza rocznych, powizanych z sob np. warunkiem równoci pocztkowych i kocowych stanów kapitau w poszczególnych latach. Model Dynamic-AAGE wykorzystywany jest
do odpowiedzi na pytania warunkowe typu: jak wygldaaby gospodarka w danym roku, gdyby zmiana polityczna lub inne zakócenie pojawio si w którym
z lat poprzednich.
W modelu Dynamic-AAGE wyodrbnia si pi typów podmiotów:
przemys, wytwórcy kapitau, gospodarstwa domowe, rzd i podmioty zagraniczne
[Adams i in. 2002, s. 3-4]. Kada ga przemysu ma powizanego
z sob wytwórc kapitau, który produkuje jednostki kapitau, specyficzne do danej
gazi przemysu. Wystpuje tu te pojedyncze, reprezentatywne gospodarstwo
domowe i sektor rzdowy. Zachowanie podmiotów zagranicznych obrazuje krzywa
popytu na eksport produktów krajowych i krzywa poday importu midzynarodowego. Jeli chodzi o charakter rynków i ksztatowanie si cen, w modelu DynamicAAGE poda i popyt na towary determinowane s przez optymalizacj zachowa
podmiotów na konkurencyjnych rynkach. Optymalizacja zachowania determinuje
równie popyt przemysu na prac i kapita. Zaoenie o konkurencyjnych rynkach
implikuje równo cen producenckich i kosztów marginalnych kadej gazi przemysu. Popyt równa si poday na wszystkich rynkach, nie liczc rynku pracy,
gdzie moe by zachowany warunek nadwyki poday. W modelu DynamicAAGE s trzy rodzaje powiza midzyokresowych – powizania odnonie akumulacji kapitau fizycznego, akumulacji aktywów pieninych i procesu dostosowa przesunitych w czasie [Adams i in. 2002, s. 5-6]. Model uwzgldnia take
przesunity w czasie proces dostosowa, który odzwierciedla dziaanie rynku pracy
w obejmujcej kolejne lata symulacjach polityki.
Prognozy obejmowa mog podsektory: zboowy, byda mlecznego
i produktów mlecznych, trzody chlewnej i produktów z misa wieprzowego,
produktów z misa woowego, drobiu i produktów drobiowych [Adams i in.
2002, s. 9-14]. Moliwe jest take przeprowadzenie prognoz strukturalnych, które mog by postrzegane jako suplement dla tradycyjnych prognoz makroeko-
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nomicznych, dajc mikroekonomiczny obraz spójny ze scenariuszem makroekonomicznym. Wydaje si, e prognozy strukturalne mog by przedmiotem
godnym uwagi dla rónych grup decydentów, wczajc zainteresowanych perspektywami rozwoju poszczególnych sektorów. Ponadto, przewidywania strukturalne pozwalaj na sformuowanie odpowiedzi na podstawowe pytania typu:
jak moe funkcjonowa gospodarka, gdy zmienia si bdzie polityka lub gdy
wystpi innego typu zakócenia w danym roku.
Przykadem zastosowania modelu Dynamic-AAGE s opracowane przez
P. Adamsa z Centre of Policy Studies na Monach University oraz L. Andersen
i L.-B. Jacobsena z Danish Institute of Ford Economics prognozy strukturalne,
które obejmoway nastpujce podsektory duskiego sektora rolnoywnociowego: zboowy, byda mlecznego i produktów mlecznych, trzody
chlewnej i produktów z misa wieprzowego, produktów z misa woowego, drobiu i produktów drobiowych [Adams i in. 2002]. Prognozy te mog by postrzegane jako suplement dla tradycyjnych prognoz makroekonomicznych, dajc mikroekonomiczny obraz spójny ze scenariuszem makroekonomicznym. Stay si
one przedmiotem godnym uwagi dla rónych grup decydentów, wczajc zainteresowanych perspektywami rozwoju poszczególnych sektorów, za przewidywania strukturalne pozwoliy na sformuowanie odpowiedzi na podstawowe pytania
typu: jak moe funkcjonowa gospodarka, gdy polityka bdzie si zmienia
w okrelony sposób lub gdy w danym roku wystpi rónego typu zakócenia.
4.2.2. GTAP-Dyn
Twórcami modelu GTAP-Dyn s E. Ianchovichina i R. McDougall [Ianchovichina i McDougall 2000]. Model ten jest efektem wspópracy badawczej
grupy naukowców pracujcych przy modelu GTAP oraz pracowników Ohio
State University. Celem tej wspópracy byo rozszerzenie standardowych ram
modelowania GTAP, umoliwiajce wczenie zachowa dynamicznych [GTAP
2009]. Mona powiedzie, e GTAP-Dyn ujmuje on wszystkie specyficzne cechy modelu GTAP, takie jak rozbudowany popyt konsumencki czy midzysektorowa mobilno, jak równie w nowy sposób ujmuje zachowania inwestycyjne
i dodatkowe relacje rachunkowe, uwzgldniajc zagraniczn wasno kapitau.
Umoliwia on projekcj przyszej globalnej aktywnoci gospodarczej. Jest wielosektorowym, rekursywnie dynamicznym modelem równowagi ogólnej. Wyróniajc cech modelu jest jego mechanizm nierównowagi, determinujcy regionaln poda inwestycji. Z powodu nadmiernej iloci kapitau, stopy zwrotu
z tego czynnika nie s stae w dugim okresie. Dlatego te do ewaluacji
oszczdnoci w czasie zaadoptowano nowe podejcie. Zmodyfikowana struktura
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GTAP-Dyn zakada ustabilizowanie wartoci relacji dobrobytu do przychodów
na danym dla kadego z badanych regionów poziomie.
Przykadem zastosowania modelu GTAP-Dyn jest wykonana przez naukowców z Center for Global Trade Analysis (GTAP) na Purdue University
i z Ohio State University analiza zmian wykorzystania ziemi w skali globalnej
w dugim okresie, przy uwzgldnieniu podstawowych si napdowych poday
i popytu na ten czynnik wytwórczy [Golub i in. 2007].
4.2.3. G-Cubed
Model G-Cubed stworzony zosta przez W. McKibbina z Australian National University, a nastpnie rozwijany przy udziale P.J. Wilcoxena z University of Texas. Model stworzony zosta w celu badania skutków rónych wyborów
odnonie kierunków polityki w zakresie: regulacji rodowiskowych, reformy
podatkowej, polityki fiskalnej i monetarnej oraz handlu midzynarodowego. Celem tych prac byo uwzgldnienie najlepszych rozwiza z zakresu modelowania równowagi ogólnej, teorii handlu midzynarodowego i nowoczesnej makroekonomii [McKibbin i Wilcoxen 1998, s. 1].
Model G-Cubed jest midzyokresowym, obliczeniowym modelem równowagi ogólnej wiatowej gospodarki [McKibbin i in. 2009, s. 30-31]. Struktura
teoretyczna modelu zostaa okrelona w roku 1998. Z rónych bada wynika, e
podejcie przyjte w tym modelu jeszcze w latach 90. jest niezwykle uyteczne
w ocenie szeregu kwestii, dotyczcych wielu krajów. Model opiera si na bezporedniej midzyokresowej optymalizacji zachowania wielu podmiotów (konsumentów i firm) w kadej z gospodarek. Fundamentalne znaczenie maj czas
i dynamika. W celu ledzenia serii danych makro, zachowanie podmiotów jest
zmodyfikowane w celu dopuszczenia krótkookresowych odchyle od zachowania optymalnego, wynikajcych z sigania po obligacje rzdowe. Zarówno dla
gospodarstw domowych, jak i dla firm, odchylenia od zachowania midzyokresowej optymalizacji podlegaj bardzo prostej zasadzie – optymalizujcy podmiot nie aktualizuje przewidywa w oparciu o nowe informacje odnonie wydarze przyszych. W efekcie w dugim okresie istnieje jedynie jeden midzyokresowy, optymalizujcy punkt równowagi modelu. W krótkim okresie natomiast
zakada si, e faktyczne zachowanie jest redni waon zaoe optymalizacyjnych i ogólnie akceptowanych regu. Z tego powodu zagregowana konsumpcja jest redni waon konsumpcji wynikajcej z poziomu zamonoci i konsumpcji bdcej wynikiem wysokoci dochodu dyspozycyjnego. Wreszcie, ma
miejsce bezporednie ujcie stanu posiadania aktywów finansowych, wczajc
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pienidz. Pienidz wprowadzany jest do modelu poprzez restrykcj mówic, e
gospodarstwa domowe potrzebuj pienidzy, aby zakupi dobra.
Model uwzgldnia krótkoterminow sztywno pac nominalnych (w rónym zakresie w rónych krajach) i w ten sposób dopuszcza si znaczce okresy
bezrobocia w zalenoci od ksztatu rynku pracy w kadym z krajów [McKibbin
i in. 2009, s. 31]. Zaoenie to w poczeniu z waciwie zdefiniowan rol pienidza, nadaje modelowi cechy makroekonomiczne. Take tutaj zaoenia modelu róni si od standardowych zaoe odnonie równowaenia rynku,
przyjmowanych w wikszoci modeli CGE. Ponadto, w modelu istnieje rozrónienie midzy lepkoci kapitau fizycznego w obrbie sektorów i midzy krajami a elastycznoci kapitau finansowego, który natychmiastowo przesuwa si
tam, gdzie oczekiwane zwroty s najwysze. To wane rozrónienie prowadzi
do rozrónienia midzy iloci kapitau fizycznego, która jest dostpna w kadym czasie w celu wyprodukowania dóbr i usug, a wycen kapitau wskutek
decyzji odnonie alokacji kapitau finansowego. W polityce klimatycznej skutek
ten jest wany, poniewa skala wpywu polityki klimatycznej na oczekiwane
przysze zwroty z kapitau jest róna, w zalenoci od sektora.
Dziki takiej strukturze model G-Cubed uwzgldnia bogactwo zachowa
dynamicznych, z jednej strony ksztatowane przez akumulacj aktywów,
a z drugiej przez dostosowanie pac do neoklasycznego, stabilnego stanu [McKibbin i in. 2009, s. 31-32]. Model uwzgldnia szeroki zakres zaoe odnonie
zachowania indywidualnego i empirycznych regularnoci w ramach teorii równowagi ogólnej. Wspózalenoci analizowane s z wykorzystaniem algorytmu
komputerowego dajcego rozwizanie dla równowagi racjonalnych oczekiwa
odnonie globalnej gospodarki. Naley podkreli, e okrelenie „równowaga
ogólna” oznacza, i uwzgldniono tyle interakcji, ile to moliwe, nie za to, e
wszystkie gospodarki w kadym punkcie czasu znajduj si w stanie penej
równowagi rynkowej. Chocia zakada si, e siy rynkowe ostatecznie kieruj
wiatow gospodark do neoklasycznego stanu równowagi ustabilizowanego
wzrostu, bezrobocie pojawia si w dugich okresach z powodu sztywnoci pac
w zakresie, który jest inny w poszczególnych krajach ze wzgldu na rónice
w instytucjach rynku pracy.
Do gównych cech modelu G-Cubed nale: dezagregacja na 8 regionów
geograficznych; produkcja, konsumpcja i handel midzynarodowy w kadym
z regionów zdezagregowane na 12 sektorów; kompletna specyfikacja stron popytu i poday kadej z uwzgldnionych gospodarek; pena integracja rynków
rzeczywistych i finansowych; kompletne midzyokresowe rachunki czce zapasy i przepywy aktywów rzeczywistych i finansowych; naoenie na budet
midzyokresowy ogranicze w stosunku do krajów i podmiotów; zachowanie
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krótkookresowe jako rednia waona optymalizacji neoklasycznej i zachowania
ograniczonego pynnoci; pene domknicie krótko- i dugookresowe, jak
w dugim okresie w neoklasycznym modelu Solowa-Swana; rozwizywany rokrocznie dla punktu równowagi w sytuacji cakowicie racjonalnych oczekiwa do
roku 2050 lub dalej [McKibbin i Wilcoxen 1998, s.30].
Model G-Cubed chtnie wykorzystywany jest w analizach relacji rolnorodowiskowych. Przykadem takiego zastosowania modelu G-Cubed jest ocena
alternatywnych polityk USA, ukierunkowanych na handel pozwoleniami na
emisje CO2 [McKibbin i in. 2009], dokonana przez naukowców z centrum
CAMA, bdcego czci Australian National University.
4.2.4. Model ICES
Model ICES (ang. Inter-temporal Computable Equilibrium System)
opracowany zosta przez grup naukowców z FEEM, koordynowan przez
F. Bosello, w której znale li si m.in.: L. Campagnolo, C. Carraro, C. Cruciani,
E. De Cian, F. Eboli, E. Lanzi, R. Parrado, R. Rosa, R. Palatnik, R. Parrado
i P. Stella [ICES 2009]. Model ICES stworzono przede wszystkim w celu oceny wpywu zmian klimatycznych na poziom ubóstwa na wiecie. Jest on rekursywnym, dynamicznym modelem CGE, wywodzcym si ze statycznego modelu CGE o nazwie GTAP-EF. GTAP-EF jest z kolei zmodyfikowan wersj
modelu GTAP-E, który jest rozszerzon wersj modelu podstawowego GTAP
[Eboli i in. 2009, s. 2]. Zastosowana w modelu struktura równowagi ogólnej,
w której wszystkie rynki s poczone, obejmuje i uwypukla procesy substytucji produkcji i konsumpcji, zachodzce w ramach systemu socjoekonomicznego w odpowiedzi na szoki klimatyczne [ICES 2009]. W ten sposób uwzgldnia si automatyczn adaptacj systemów ekonomicznych. Do
podstawowych cech modelu ICES zalicza si: generowanie sekwencji statycznych i uwzgldniajcych oczekiwania punktów równowagi, które poczone s
midzyczasowo poprzez endogeniczne decyzje inwestycyjne (oddolny, rekursywny model wzrostu); szczegóowa dezagregacja na regiony i sektory;
uwzgldnienie midzysektorowej mobilnoci czynników produkcji, handlu
midzynarodowego, midzynarodowych przepywów inwestycji i emisji nastpujcych gazów cieplarnianych: CO2, CH4 i N2O.
W obecnej postaci model jest kalibrowany na rok 2001, który to rok jest
take pocztkowym rokiem symulacji [ICES 2009]. Model obejmuje 14 regionów wiata i 17 sektorów produkcyjnych. Zosta on rekursywnie rozwizany do
roku 2050. Do modelowania gazi przemysu suy minimalizujca koszty firma, przy danych cenach. Ceny determinowane s przez rednie koszty produk-
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cji. Funkcje produkcji okrelone s poprzez seri funkcji CES. W szczególnoci,
czynniki produkcji zwizane z energi pobierane s z zestawu porednich nakadów i umieszczane jako podstawowe czynniki produkcji. Konsument reprezentatywny w kadym z regionów otrzymuje dochód, zdefiniowany przez warto
narodowych czynników produkcji (surowce naturalne, ziemia, praca, kapita).
Kapita i praca s doskonale mobilne na terenie kraju, lecz niemobilne
w skali midzynarodowej. Charakter ziemi i surowców naturalnych z drugiej
strony zaley od specyfiki danej gazi przemysu. Dochód ten jest nastpnie
wykorzystywany do finansowania trzech klas wydatków: zagregowanej konsumpcji gospodarstwa domowego, konsumpcji publicznej i oszczdnoci.
Udziay w wydatkach s ustalone. Popyt na czynniki produkcji i dobra konsumpcyjne moe by zaspokojony przez producentów krajowych lub zagranicznych, którzy nie mog by jednak w peni substytuowani zgodnie z zaoeniem
Armingtona. Model uwzgldnia emisj CO2, CH4 i N2O.
Do egzogenicznych róde dynamiki modelu zalicza si egzogenicznie naoone cieki wzrostu dla kluczowych zmiennych, takich jak: wielko populacji, zasoby siy roboczej, produktywno czynnika pracy, produktywno ziemi.
Wartoci tych zmiennych zaczerpnito z istniejcych róde: dostpnych statystyk i projekcji wykonanych przy okazji innych bada. Z kolei endogeniczne
róda dynamiki dotycz procesu akumulacji kapitau. Wielko zapasów kapitaowych aktualizowana jest w czasie, co umoliwia uwzgldnienie endogenicznych decyzji inwestycyjnych: dobra kapitaowe alokowane s w rónych regionach w ten sposób, aby obecna stopa zwrotu z kapitau rosa w tempie redniej
wiatowej stopy zwrotu. Mechanizm ten nie prowadzi przy tym do wyrównania
stóp zwrotu w kadym z regionów, lecz jedynie do wyrównania parametrów
wzrostu. Podstawowym celem wykorzystania ICES jest ocena zmian klimatycznych, wychodzca poza ocen kosztów bezporednich, a take ekonomiczna
ewaluacja ich skutków dalekosinych [ICES 2009]. Poza ocen wpywu zmian
klimatycznych, model moe by wykorzystywany do bada wpywu polityki
adaptacji, jak równie rónych reform handlu i polityki publicznej.
Przykadem zastosowania modelu ICES jest dokonana przez woskich naukowców ocena wpywu zmian klimatycznych na wzrost gospodarczy [Eboli
i in. 2009]. W badaniu próbowano odpowiedzie na dwa kluczowe pytania. Po
pierwsze, czy zmiany klimatyczne w znaczcym stopniu wpyn na wzrost
i dystrybucj dochodów na wiecie? Po drugie, czy prognozy odnonie emisji
gazów cieplarnianych powinny by zrewidowane, biorc pod uwag wpyw
zmian klimatycznych? Wyniki badania odnosz si do 8 makroregionów
i 17 gazi przemysu. Zakada si, e przyczyny wzrostu tkwi w zmianach zasobów podstawowych, poczwszy od roku 2001 [Eboli i in. 2009, s. 4-7]. róda
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dynamiki dla kapitau maj charakter endogeniczny, za dla innych podstawowych czynników produkcji, egzogeniczny. W modelu oszczdnoci s staym
odsetkiem dochodu regionalnego. Wszystkie oszczdnoci gromadzone s przez
wirtualny bank wiatowy i lokowane w inwestycje regionalne. Inwestycje z kolei wpywaj na zmiany zapasów kapitaowych. Inwestycje regionalne nie wyrównuj si z oszczdnociami regionalnymi i aden region nie moe by kredytodawc oraz kredytobiorc wobec reszty wiata. Kady nadmiar oszczdnoci
nad inwestycjami zrównuje si z regionalnym bilansem handlowym, tak e istnieje dynamika poziomu zaduenia. Dug zagraniczny w pocztkowym etapie
wynosi zero dla wszystkich regionów, nastpnie ewoluuje. Koszt obsugi dugu
zagranicznego w kadym okresie jest wyliczany na bazie wiatowej stopy procentowej, co w modelu oznacza równo oszczdnoci i inwestycji. Szok zewntrzny zwizany z wpywem zmian klimatycznych wpywa na wzrost gospodarczy poprzez akumulacj dugu i kapitau. W przypadku szoku negatywnego
spadek regionalnego PKB obnia proporcjonalnie zarówno oszczdnoci, jak
inwestycje. Kada rónica midzy tymi dwiema zmiennymi, która stanowi
zmian zapasów dugu zagranicznego i bilansu handlowego, zostaje nastpnie
powizana ze zmieniajcymi si wzgldnymi zwrotami z kapitau.
Wikszo negatywnych efektów zmian klimatycznych (straty na czynniku kapitau, ziemi, surowców naturalnych czy te nisza produktywno ziemi)
skutkuje wyszym wzgldnym niedostatkiem kapitau, a przez to zwikszeniem
stopy zwrotu. Jeli negatywny szok trwaby jeden lub kilka okresów, mechanizm ten powodowaby rozszerzenie tego szoku na duszy okres, dopuszczajc
gadsze dostosowania gospodarki regionalnej. Zakres szoków ronie z czasem,
poniewa gospodarka zaczyna przyciga inwestycje zagraniczne. W konsekwencji proces akumulacji kapitau wpywa na wzrost gospodarczy w wikszym
stopniu w porównaniu ze scenariuszem bazowym, w którym zmiana klimatu nie
pojawia si. Porównanie cieek wzrostu dla gospodarki ze zmian i bez zmiany
klimatu suy ukazaniu cieek rozbienych nieliniowo. W modelu pominito
przy tym bezporedni wpyw zmian klimatycznych, który przyspiesza lub spowalnia wzrost regionalnej gospodarki. Jeli skutki porednie i bezporednie
dziaaj w tym samym kierunku, zmienne makroekonomiczne bd rosnco rozbiene (pozytywnie lub negatywnie). Z drugiej strony, gdy dwa efekty bd
przeciwne, skutek bezporedni przeway pocztkowo, po czym akumulacja kapitau napdzi wzrost gospodarczy, w szczególnoci w krajach ubogich. W modelu ICES istnieje take moliwo analizy, jak zrónicowany wpyw zmian
klimatu moe wpywa na stop zwrotu z kapitau, oddziaujc przez to na alokacj midzynarodowych inwestycji.
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4.2.5. Model TAIGEM-E
Model TAIGEM-E (ang. Taiwan General Equilibrium Model-Energy)
otrzymano z poczenia dwóch modeli australijskiego Monash University – modelu ORANI i modelu MONASH. Celem przywiecajcym jego budowie bya
przede wszystkim ewaluacja polityk rodowiskowych [Lee i in., s. 3]. Model
CGE TAIGEM-E jest dynamicznym modelem CGE, stworzonym w celu modelowania gospodarki Tajwanu. Uwzgldnia si w nim 170 sektorów, 6 rodzajów
pracy, 8 rodzajów mar i 182 towary [Lee i in., s. 4-7]. W modelu tym uogólniona funkcja produkcji dla poszczególnych gazi przemysu odzwierciedla
równo nakadów, aktywnoci i efektów. Funkcj wyników otrzymuje si
z dwóch staych zagregowanych funkcji elastycznoci transformacji (CET),
a funkcja nakadów ujmuje pi staych elastycznoci substytucji (CES), z których kada przedstawia problem optymalizacyjny – firma wybiera najtasz
kombinacj nakadów w celu minimalizacji kosztów cakowitych. Natomiast
kada z CET przedstawia problem optymalizacyjny maksymalizacji zysku, odpowiadajcy stopie produkcji CET, przy czym CET i CES róni si znakiem
parametru substytucji. Popyt na nakady do produkcji przemysowej ma pi
poziomów. Pierwszy poziom czy towary i czynniki produkcji za pomoc
funkcji Leontiefa. Na drugim kady towar jest reprezentowany za pomoc funkcji CES. Trzeci poziom obejmuje czynniki produkcji w postaci pracy, kapitau,
ziemi i energii w postaci funkcji CES.
Czynnik energii modelowany jest poprzez agregacj z wykorzystaniem
funkcji CES dla bioetanolu, biodiesla i produktów ropopochodnych, produktów
wytwarzanych na bazie wgla, produktów gazu naturalnego, elektrycznoci
i nowych róde energii. Oznacza to, e jeli paliwa pochodzenia kopalnego bd
bardziej popularne, biopaliwa i nowe energie stan si tasze lub firmy wybior je
zamiast paliw kopalnych ze wzgldu na nisze koszty rodowiskowe. Na czwartym poziomie, rozoono na czynniki i przedstawiono za pomoc funkcji CES:
wgiel, rop, gaz naturalny. Na pitym poziomie energia jest zagregowana za
pomoc funkcji CES wartoci dostaw krajowych i zagranicznych. Sektor energetyczny moe zmienia technologie w odpowiedzi na zmiany kosztów wzgldnych
w funkcji produkcji CES. Caa generowana energia przesyana jest do uytkowników kocowych. Przykadem zastosowania modelu TAIGEM-E jest analiza
wpywu rosncej produkcji bioetanolu na gospodark Tajwanu [Lee i in. 2007].
Jej celem byo okrelenie ekonomicznego wpywu wprowadzania na rynek bioetanolu i wypierania przez niego tradycyjnych róde energii na wska niki makroekonomiczne, produkcj przemysow i rodowisko w okresie 2009-2012.
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4.2.6. Model IBS
Model IBS to strukturalny model polskiej gospodarki, sucy jakociowej i ilociowej ocenie wpywu, jaki instrumenty polityki i makroekonomiczne
zaburzenia agregatowe wywieraj na gospodark w krótkim, rednim i dugim
okresie, stworzony w Instytucie Bada Strukturalnych w Warszawie. Model ten
jest wielosektorowym, kalibrowanym bezporednio na danych polskich modelem klasy DSGE, opartym na fundamentach mikroekonomicznych [Bukowski
2009, s. 1, 4]. Oznacza to, e wchodzce w jego skad równania behawioralne
w sposób bezporedni wynikaj z rozwizania kompleksu dynamicznych problemów optymalizacyjnych przy ograniczeniach, opisujcych zachowanie si
dziaajcych w warunkach niepewnoci gospodarstw domowych i firm.
Zgodnie z zaoeniami metodologii DSGE podmioty podejmuj decyzje
ekonomiczne, maksymalizujc zdyskontowan uyteczno oczekiwan, bd
zdyskontowany oczekiwany zysk, wzgldem wasnych wielookresowych ogranicze budetowych oraz swojej wiedzy o caej gospodarce, w tym o rodzaju
decyzji podejmowanych przez inne strony wymiany, ograniczeniach i reguach
definiujcych polityk rzdu, warunkach oczyszczania si poszczególnych rynków etc. W rezultacie mnoniki mierzce si reakcji gospodarki na szoki makroekonomiczne, a take mnoniki fiskalne, zwizane z polityk roln realizowan np. poprzez system dopat bezporednich, s w ramach modeli DSGE szacowane znacznie dokadniej ni w modelach innych typów. Model sformuowany jest przy upraszczajcym zaoeniu, e zarówno dziaajce w wyrónionych
sektorach firmy, jak i gospodarstwa domowe s identyczne (pod wzgldem
m.in. indywidualnych preferencji, sektorowej technologii produkcji etc.). Zaoenie to pozwala na zastpienie caej zbiorowoci gospodarstw domowych przez
jednego reprezentatywnego przedstawiciela, za penej populacji firm przez jedn reprezentatywn firm (w kadym sektorze z osobna). W modelu wyodrbniono 6 sektorów produkcyjnych: rolno-spoywczy, transportowy, produkujcy
energi elektryczn i ciepln, paliwowy, usugowy z uwzgldnieniem budownictwa i z wyczeniem transportu, przemysowy bez energii i produkcji ywnoci
i napojów [Bukowski 2009, s. 5]. Warunek równowagi rynkowej oznacza konieczno zrównowaenia popytu z poda na rynkach produktów, pracy oraz
w wymianie midzynarodowej [Bukowski 2010, s. 12]. Podstawowym sposobem dokonywania symulacji jest natomiast specyfikacja szoków oraz ustalenie
dynamiki zdefiniowanych zmiennych egzogenicznych [Bukowski 2009, s. 18].
Przykadem zastosowania modelu strukturalnego IBS w analizie sektora
rolno-ywnociowego jest analiza wpywu trzech rodzajów szoków makroekonomicznych, szczególnie wanych z punktu widzenia sektora rolnego, na wy-
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brane zmienne zagregowane (opisujce ca gospodark) oraz zmienne sektorowe, dotyczce rolnictwa. Do analizowanych szoków naleay: zagraniczny szok
podaowy, równowany szokowi cenowemu na rynkach wiatowych, krajowy
podaowy szok technologiczny modyfikujcy koszty produkcji, zagraniczny
szok popytowy zmieniajcy krajowe terms of trade i oddziaujcy na kurs walutowy. Za pomoc modelu dokonano take ilociowej oceny wpywu, jaki pojawienie si i potencjalne ograniczenie lub likwidacja dopat bezporednich w rolnictwie wywrze na sytuacj dochodow rolnictwa, zatrudnienie oraz przepywy
czynników wytwórczych w gospodarce.
4.2.7. Model CARD
Twórcami modelu powstaego w Centrum Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (ang. Center for Agricultural and Rural Development – CARD)
Iowa State University s M. Baker, D. Hayes i B. Babcock. Celem jego budowy
bya analiza rynków zbó przeznaczonych do wytwarzania biopaliw z uwzgldnieniem ogranicze w dostpnoci ziemi [Baker i in. 2008, s. 1]. Opierajc si
na zaoeniu, e decyzje odnonie produkcji biopaliw s optymalne i podejmowane przez racjonalne podmioty, a take wykorzystujc dane i parametry z literatury, stworzono podmodele, które poczono w ramach dynamicznego, stochastycznego modelu równowagi ogólnej amerykaskiego rynku rolin i biopaliw,
kalibrowanego w celu pokazania aktualnych warunków rynkowych [Baker i in.
2008, s. 1-2]. W tak stworzonym modelu DSGE rolnicy podejmuj racjonalne
decyzje, bazujc na oczekiwanych cenach rynkowych. Z ich punktu widzenia
wykorzystywanie ziemi do produkcji surowców biopaliw generuje koszty alternatywne. Inwestorzy natomiast tworz fabryki biodiesla tylko wówczas, gdy
oczekiwany zwrot jest porównywalny lub wyszy ni w przypadku innej inwestycji w gospodarce. Przykadem zastosowania modelu CARD bya ewaluacja
moliwej reakcji uczestników rynku zbó przeznaczonych na biopaliwa na wydarzenia, takie jak: szoki powstae wskutek wysokich cen ropy, kredyty na biopaliwa i subsydia [Baker i in. 2008].

4.3. Przykady zastosowa modeli DSGE w wybranych obszarach
problemowych
Chocia modele DSGE pojawiy si przede wszystkim w odpowiedzi na
potrzeby banków centralnych, poszukujcych narzdzi do ewaluacji i formuowania zaoe polityki makroekonomicznej, obecnie s one coraz czciej wykorzystywane w analizach, ukierunkowanych na badanie funkcjonowania po-
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szczególnych, wanych obszarów gospodarki, w tym sektora rolnoywnociowego. Celem takich analiz jest nie tylko rozwój modeli DSGA, lecz
w gównej mierze poszukiwanie odpowiedzi na pytania, dotyczce obserwowanej rzeczywistoci ekonomicznej oraz przeprowadzanie eksperymentów, sucych badaniu reakcji gospodarki na róne zmiany [Landon-Lane 2002].
Wyodrbniono pi obszarów problemowych zwizanych bezporednio
lub porednio z funkcjonowaniem sektora rolno-ywnociowego, w odniesieniu
do których mona mówi o wykorzystaniu modeli dynamicznej równowagi
ogólnej, w tym modeli klasy DSGE. S to: rodowisko naturalne, handel midzynarodowy, czynniki wytwórcze, polityka rolna oraz postp w rolnictwie
i rozwój gospodarczy. Omawiajc przykady analiz przeprowadzonych z zastosowaniem konkretnych modeli, przedstawiono ich gówny cel oraz wnioski
przydatne w ocenie okrelonej polityki oraz formuowaniu zaoe polityk alternatywnych. Modele klasy DSGE s stosunkowo nowym narzdziem, wykorzystywanym w analizach sektorowych od niedawna. Std te, mniej liczne, ni
w przypadku modeli równowagi czstkowej i ogólnej, przykady ich zastosowa
przedstawiono bez podziau obszarów problemowych na podobszary.
4.3.1. rodowisko naturalne
W obszarze problemowym dotyczcym rodowiska naturalnego na szczególn uwag zasuguje praca, której autorami s W. McKibbin, A. Morris,
P. Wilcoxen i Y. Cai z centrum CAMA, Australian National University
[McKibbin i in. 2009]. Do przeprowadzenia analizy wykorzystali oni wersj
modelu G-Cubed, uwzgldniajc 9 regionów geograficznych, m.in.: USA, Japonia, Australia, UE oraz Chiny. Reszta wiata zostaa podzielona na cztery regiony zagregowane, mianowicie: Europa Wschodnia i bye kraje ZSRR, kraje
OPEC, pozostae kraje OECD bez Meksyku i Korei, pozostae kraje rozwijajce
si. Uwzgldnienie wielu regionów umoliwio zbadanie, jak polityka jednego
kraju wpywa na handel, przepywy finansowe i warto waluty krajowej poszczególnych pastw. W kadym regionie wyróniono ponadto 12 sektorów
produkcyjnych i sektor produkujcy zbiorowe dobro kapitaowe. Zastosowanie
modelu G-Cubed pozwolio take dokona oceny wpywu polityki klimatycznej
na zatrudnienie w rónych sektorach. Zaoono przy tym m.in., e szoki gospodarcze mog prowadzi do trwaych okresów spadku bd wzrostu zatrudnienia.
Dynamika krótkookresowa zostaa osignita dziki uwzgldnieniu: sztywnych
dostosowa pac nominalnych, obecnoci pienidza w modelu i dziaa banków
centralnych w zakresie kontroli inflacji i wzrostu gospodarczego.
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Omawiane badanie przeprowadzono w ramach prowadzonej przez Kongres Stanów Zjednoczonych debaty nad potencjalnym programem odnonie handlu emisjami CO2, którego celem ma by kontrola emisji gazów cieplarnianych.
Skutki ekonomiczne takiej ustawy s obecnie szacowane. Zdaniem niektórych
program taki stworzyby nowe miejsca pracy i przyspieszy wzrost gospodarczy,
inni s za zdania, e program przeniesie miejsca pracy poza USA i uderzy
w gospodarstwa domowe poprzez znaczcy wzrost cen energii. W raporcie starano si rozstrzygn te wtpliwoci, oferujc jednoczenie twórcom polityki
stosowny wgld w to, jak zaprojektowa program, aby osign dugoterminowe
cele rodowiskowe przy minimalnych kosztach i niskim ryzyku dla gospodarki.
W raporcie przeanalizowano kilka moliwych kierunków polityki rolnej
USA, rozpatrujc siedem scenariuszy, w których zaoono spenienie podobnych, dugoterminowych celów rodowiskowych, lecz inne zmiany w poziomie
emisji zanieczyszcze. Skoncentrowano si na ocenie skutków dwóch gównych
kierunkach potencjalnych dziaa. Pierwszy, zakada zmniejszenie emisji, zaproponowane przez administracj prezydenta Obamy, za drugi realizacj celów
zawartych we wczeniejszej wersji ustawy, zaproponowanej przez Waxmana
i Markera. Modelowano oba podejcia, tak aby przy malejcych liniowo ograniczeniach emisji, w 2050 roku poziom emisji zanieczyszcze zmniejszy si
o 83% w porównaniu z poziomem z roku 2005. Rozwaano take dwa kierunki
polityki, które pozwoliyby osign podobne rodowiskowe cele dugoterminowe przy minimalizacji ponoszonych kosztów.
Zastosowanie modelu G-Cubed umoliwio wykazanie, e dwie pierwsze
polityki (propozycje administracji Obamy i Waxmana-Markera) w dugim okresie w mao znaczcym stopniu wpyn na amerykaski PKB i konsumpcj.
Obydwa podejcia generuj ponadto nieco wysze koszty cakowite i inny harmonogram spadku emisji CO2. W porównaniu z liniowym spadkiem poziomu
emisji, podejcia minimalizujce koszty skutkuj wzgldnie ostrymi spadkami
w pierwszych latach, mniej gwatownymi w latach pó niejszych i wikszymi
w ostatnim okresie przypadajcym na lata 2035-2050.
Do interesujcych prac badawczych, której przedmiotem by problem
kosztów alternatywnych sposobów wykorzystania wody, naley z pewnoci
zaliczy analiz ekonomiczn rynku wody wykorzystywanej w rolnictwie marokaskim [Diao i Roe 1998]. W tym przypadku o wod konkuruj nie róne sektory gospodarki, ale róne gazie produkcji rolniczej. Uprzywilejowani przez
rzd Maroka s producenci zbó i upraw przemysowych, którzy intensywnie
wykorzystuj zasoby wody. Tymczasem mniej wodochonna produkcja owoców
i warzyw, w której Maroko wykazuje przewag komparatywn nad okolicznymi
pastwami, jest w mniejszym stopniu chroniona przez rzd. Dla wszystkich sek180

torów ustalona cena wody nie przekracza poziomu ceny dualnej. Celem badania,
w którym wykorzystano dynamiczny, midzyokresowy model równowagi ogólnej, byo oszacowanie zalenoci ekonomicznych decydujcych o poziomie
produkcji poszczególnych gazi rolnictwa oraz wpywu liberalizacji handlu na
kierunek i si tych zalenoci. Badano równie efekty reformy rynku wody.
Badacze wykazali, e skutkiem liberalizacji handlu bdzie przesunicie w wykrzystaniu zasobów wody na rzecz produkcji owoców i warzyw. Ponadto liberalizacja moe stworzy warunki korzystne do przeprowadzenia reformy rynku
wody. Administracyjne ustalanie ceny wody poniej poziomu, jaki byby wynikiem swobodnego oddziaywania si popytu i poday, wywoywao wzrost cen
ziemi. Urynkowienie mechanizmu okrelania ceny wody wpynoby na obnienie cen ziemi, a take na wzrost efektywnoci wykorzystania zasobów wody, co
pocignoby za sob korzyci dla caej gospodarki.
Wykorzystany w tych badaniach model zosta skonstruowany specjalnie
na potrzeby analizy gospodarki marokaskiej, któr podzielono na 20 sektorów
produkcyjnych, wczajc 6 sektorów upraw prowadzonych na terenach zmeliorowanych, 6 sektorów upraw prowadzonych na pozostaych terenach, 4 sektory
powizane z rolnictwem i 4 sektory nierolnicze [Diao i Roe 1998]. Sektorom
nierolniczym przypisano produkcj 6 towarów. Okrelajc wpyw reformy handlu na gospodark i poziom dobrobytu oraz sektorowe dualne ceny wody
stwierdzono, e w rolnictwie objtym nawadnianiem cena wody spada poniej
swojej wartoci kracowej. Warto zaznaczy, e w rolnictwie zatrudnione jest
okoo 50% siy roboczej, a wykorzystywane jest w nim w przyblieniu 85% cakowitych zasobów wody. W konsekwencji, efektywna alokacja zasobów wody
nie zaley tylko od wyceny wody i polityk jej dystrybucji w obszarze rolnictwa,
ale take od wielkoci handlu zagranicznego, wsparcia cenowego producentów
i strategii nakadania podatków porednich. W sytuacji braku reformy handlu,
zniesienie administracyjnej alokacji wolnych kwot na korzy bardziej rynkowego podziau zasobów wody moe spowodowa obnienie si poziomu dobrobytu, poniewa woda moe by wykorzystana przy uprawach zbó objtych
rzdowym wsparciem.
W tym kontekcie, midzyokresowy model równowagi ogólnej zosta wykorzystany do analizy ogólnoekonomicznych skutków reformy handlu, jak równie jej wpywu na róne, korzystajce z nawadniania, sektory rolnictwa. Wskutek reformy handlu silnemu wzrostowi uleg poziom inwestycji. Miaa take
miejsce realokacja rodków na produkcj owoców i warzyw – sektory, w których
Maroko ma siln przewag komparatywn. Reforma handlu wywouje wzrost
dualnej ceny wody wykorzystywanej przy produkcji owoców i warzyw, w porównaniu do ceny wody sucej nawadnianiu terenów uprawy zbó objtych
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wsparciem. W wyniku reformy zmienia si stopa zwrotu z aktywów sektora rolnego, co prowadzi do spadku opacalnoci produkcji zbó objtych protekcj.
Z drugiej strony, reforma handlu moe skutkowa pojawieniem si moliwoci
wprowadzenia zmian sposobów wyceny wody, poniewa rolnicy, którzy bd
osigali po reformie nisze zyski, bd mogli czerpa korzyci z wynajmu czci dotychczas wykorzystywanych zasobów wody.
Wyniki symulacji sugeruj, e stworzenie rynku praw do wody nie tylko
czciowo rekompensuje straty rolników, ale take zwiksza efektywno alokacji
wody i w konsekwencji przynosi korzyci caej gospodarce. Poniewa opata za
wod w Maroku jest znacznie nisza od kosztów jej pozyskiwania, niemoliwe jest
generowanie przez rzd przychodów z tego tytuu. Jest to kwestia szczególnie wana, gdy przez dugi okres wystpuj korzyci z niskich opat za wod powodujc,
e wysoko dualnej ceny wody odzwierciedla warto ziemi i innych czynników
produkcji. Chocia tworzenie rynku praw wasnoci wody moe nie generowa
w najbliszym okresie przychodów dla rzdu, rynek taki pozwala na uwzgldnienie
w rachunku ekonomicznym kosztów utraconych korzyci, co umoliwia oddzielenie zysków z wody od tych z posiadania ziemi. Konsekwencj tego powinny by
kolejne reformy, które pomogyby pokry koszty rzdowe, takie jak naoenie podatku na wod czy podatku od uprawnie do posiadania praw wasnoci wody. Ponadto, rynek praw wasnoci wody powinien ostatecznie funkcjonowa tak, aby
woda bya traktowana jak kade inne dobro normalne, a prywatne podmioty widziay korzyci w inwestowaniu i oszczdzaniu tego czynnika produkcji.
4.3.2. Handel midzynarodowy
W ramach tego obszaru problemowego modele klasy DSGE wykorzystywano do oceny roli przyjtych zaoe w kontekcie dynamicznego modelowania rónych kierunków polityki rolnej [Femenia i Gohin 2009], do oceny wpywu wprowadzenia specjalnych gwarancji dla rolnictwa na wzrost gospodarczy
i dobrobyt krajów sabo rozwinitych [Somwaru i Skully 2005] oraz do oceny
wpywu wolnego handlu na moliwoci przetrwania firm w otoczeniu konkurencyjnym [Impullitti i Licandro 2009].
F. Femenia i A. Gohin z francuskiego Instytutu INRA i UMR SMART
wykorzystali modele dynamiczne CGE z racjonalnymi i niedoskonaymi oczekiwaniami [Femenia i Gohin 2009]. Gównym celem badania bya ewaluacja
jakoci symulacji statycznych w odniesieniu do modelowania dynamicznych
zachowa oraz do poczonych oczekiwa cenowych i stopy zwrotu.
Prace rozpoczto od statycznego modelu CGE, budujc w dalszej kolejnoci modele dynamiczne CGE z racjonalnymi i niedoskonaymi oczekiwa182

niami. Oceniono scenariusz cakowitej liberalizacji handlu produktami rolnoywnociowymi przez kraje rozwinite. Okazao si, e wykorzystanie modelu
dynamicznego z racjonalnymi oczekiwaniami prowadzio do podobnych rezultatów, jak zastosowanie modelu statycznego (rynki zmieniaj si liniowo
w kierunku stanu stacjonarnego). Z drugiej strony, przy zaoeniu niedoskonaych oczekiwa, wdraanie rozwaanego scenariusza polityki handlowej prowadzio do endogenicznych fluktuacji rynkowych. Zastosowanie podejcia
CGE ujawnio take wiele efektów zwrotnych wystpujcych midzy rywalizujcymi ze sob sektorami, decyzjami inwestycyjnymi i rynkami. Innymi
sowy, jeli nawet informacja jest droga i podmioty formuuj niedoskonae
oczekiwania, konsekwencje zych decyzji s absorbowane poprzez dostosowanie wielu powizanych rynków. Autorzy byli jednak ostroni w formuowaniu
ogólnych rekomendacji dla polityki, poniewa rozwinite modele opieray si
raczej na uproszczonych zaoeniach, takich jak: istnienie doskonaych rynków
kapitaowych czy brak awersji do ryzyka podmiotów gospodarczych. Wyniki
badania pozwoliy sformuowa interesujce sugestie w kontekcie debaty o polityce rolno-ywnociowej. Skutki na rynku statycznym okazuj si by zgodne
z wynikami dynamicznego modelowania polityk rolnych i wikszoci schematów oczekiwa. Endogeniczne fluktuacje rynkowe istniej, lecz s ograniczone
przez wiele efektów zwrotnych.
Podsumowujc, model dynamiczny umoliwi rozwaenie kompletnego
scenariusza liberalizacji handlu na rynkach zbó w krajach rozwinitych. Wykazano, e wyniki statyczne s zgodne ze specyfikacjami dynamicznymi. Liberalizacji handlu mog towarzyszy endogeniczne wahania rynkowe, spowodowane
bdami w formuowaniu oczekiwa. Jak wskazuj wyniki analizy, wahania te
s jednak ograniczone przez wiele procesów zwrotnych.
A. Somwaru i D. Skully z Ministerstwa Rolnictwa USA wykorzystali midzyokresowy model równowagi ogólnej [Somwaru i Skully 2005] do dynamicznych symulacji skutków wprowadzenia instrumentu kontroli importu tzw. SSM
(Special Safeguard Mechanizm). W modelu uwzgldniono 13 krajów i regionów
i podzia rynku na 7 grup towarowych. Pierwotnie, stosowano go w celu analizy
dynamicznych skutków liberalizacji handlu produktami rolnymi w krajach rozwijajcych si, w szczególnoci w celu oceny, jak liberalizacja wpywa na produktywno i transfer technologii49.
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Podczas gdy w analizie statycznej ignorowano wpyw reformy na oszczdnoci, inwestycje
i struktur wzrostu krajowych zapasów kapitaowych, zastosowanie podejcia dynamicznego
analizie umoliwio uwzgldnienie tych powiza. Dopuszcza si take midzynarodowe
przepywy kapitaowe. Zmiana ekwiwalentna jest miar spowodowanych reform polityki
rolnej korzyci lub strat w dobrobycie.
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W scenariuszu bazowym uwzgldniono pen liberalizacj handlu, czyli
likwidacj ce, umoliwienie nieograniczonego dostpu do rynku, likwidacj
wsparcia krajowego dla producentów rolnych we wszystkich pastwach oraz
likwidacj subsydiów eksportowych. Rozwaono dwa scenariusze wprowadzenia SSM. W pierwszym uwzgldniono we wszystkich krajach rozwijajcych si
10-procentowe ca na zboa i nasiona rolin oleistych. W drugim scenariuszu
poziomy ce zostay okrelone losowo na bazie rozkadu o wartoci oczekiwanej
10%. W ten sposób dla wszystkich krajów rozwijajcych si otrzymano warto
ca na zboa i nasiona rolin oleistych. Dla sprawdzenia wraliwoci uwzgldniono dwa scenariusze dodatkowe. W pierwszym warto ce ustalono na poziomie 30%, a w drugim na poziomie sprzed liberalizacji.
Punktem wyjcia analizy byy negocjacje w ramach Rundy Doha. Kilka
krajów rozwijajcych si zaproponowao wprowadzenie mechanizmu specjalnych
gwarancji na wraliwe towary rolnicze. W badaniu sprawdzono potencjalny
wpyw na zmiany poziomu i rozkadu dobrobytu, bdce wynikiem zezwolenia
krajom rozwijajcym si na ustanowienie SSM na zboa i nasiona rolin oleistych. Symulacje wykazay, e pozwalajc krajom rozwijajcym si na naoenie
SSM, redukcji ulega wzrost dobrobytu bdcy konsekwencj penej liberalizacji
rynku, przy czym redukcja ta jest wzgldnie niedua. Wzgldny ubytek dobrobytu jest wikszy dla krajów rozwinitych. Wród krajów rozwijajcych si, kraje
azjatyckie (wczajc Chiny) trac najwicej wzgldnych korzyci.
Badanie miao okrelony aspekt polityczny, zwizany ze sposobem oceny
wyników analizy poziomu dobrobytu w kontekcie SSM. Zwolennicy penej
liberalizacji traktuj bowiem te gwarancje, jako ograniczenie potencjalnych korzyci. Zwolennicy gwarancji traktuj natomiast je jako warunek konieczny liberalizacji, gdy pozwalaj one zabezpieczy dany poziom dobrobytu i utrzyma
status quo. W badaniu przyjto opcj neutraln traktujc zmniejszenie dobrobytu jako skadk ubezpieczeniow. Wskutek liberalizacji kraje rozwijajce si
straciyby nie wicej ni 1-2% potencjalnych korzyci, zyskujc ograniczone
zabezpieczenie przed szokami cenowymi i ilociowymi na rynkach wraliwych
towarów rolnych.
G. Impullitti i O. Licandro w celu wyjanienia empirycznych wniosków
pyncych z analiz procesu liberalizacji handlu opracowali model DSGE,
uwzgldniajc heterogeniczne firmy i innowacje redukujce koszty [Impullitti
i Licandro 2009]. Badano nastpujce obszary: prokonkurencyjny wpyw na poziom mar, selekcja najbardziej produktywnych firm, pozytywny wpyw na innowacje inwestycyjne na poziomie firmy. Modelowano gospodark otwart,
uwzgldniajc liberalizacj handlu i okrelony sposób selekcji firm,
a mianowicie poprzez tzw. kana konkurencyjny. Selekcja nastpuje wskutek
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oddziaywania handlu na konkurencj na rynku produktu, na którym obnienie
mary powoduje zmniejszenie korzyci z handlu i eliminuje cz firm.
Dostpno obszernej bazy danych na poziomie firmy doprowadzia do odkrycia interesujcych prawidowoci odnonie skutków liberalizacji handlu. Wolny handel zmusza najmniej efektywne firmy do opuszczenia rynku, a firmy, które
przetrway, do zwikszenia wysików innowacyjnych. Liberalizacja handlu wydaje si równie pozytywnie oddziaywa na poziom konkurencji na rynku. W ramach badania stworzono model, którego zastosowanie miao za cel dostarczenie
spójnej interpretacji dla zaobserwowanych prawidowoci. Firmy dziaajce
w rodowisku oligopolistycznym, aby zwikszy swoj produktywno, wprowadzaj innowacje redukujce koszty. W równowadze wicej firm produkcyjnych
wykazuje wyszy poziom inwestycji w innowacje. Struktura oligopolistyczna
powoduje, e mare s determinowane endogenicznie. Podsumowujc, handel
wywouje wzrost konkurencji, powodujc, e mniej efektywne firmy s zmuszone
do opuszczenia rynku, a take ma miejsce realokacja czynników produkcji do
firm bardziej efektywnych i bardziej innowacyjnych, co zwiksza zagregowan
innowacyjno i przekada si na wzrost zagregowanej produktywnoci. Wykazano, e wywoany przez handel efekt dynamicznej selekcji sabnie wraz ze wzrostem poziomu konkurencji rynkowej. W rezultacie liberalizacja handlu ma nieistotny wpyw na innowacyjno w wysoce konkurencyjnej gospodarce.
4.3.3. Czynniki wytwórcze
W ramach tego obszaru problemowego przedstawiono przykady zastosowa modeli klasy DSGE m.in. do: oceny wpywu liberalizacji handlu artykuami rolno-ywnociowymi na poziom ubóstwa i wykorzystanie czynników wytwórczych [Gerard i Piketty 2007], analizy zmian wykorzystania ziemi w skali
globalnej w dugim okresie [Golub i in. 2007], analizy rynków zbó wykorzystywanych do produkcji biopaliw z uwzgldnieniem ogranicze w dostpnoci
ziemi [Baker i in. 2008] oraz ogólnoekonomicznej analizy skutków rosncej
produkcji bioetanolu na Tajwanie [Lee i in. 2007].
F. Gerard i M.-G. Piketty z orodka CIRAD-ES-UMR, dziaajcego przyUniversidad Sao Paulo, analizujc wykorzystanie czynników wytwórczych, zbadali równolegle dwa zagadnienia, a mianowicie zmiany poziomu dobrobytu
i jego redystrybucji wywoane liberalizacj handlu przy uwzgldnieniu niedoskonaych rynków pracy, a take wpyw ostatnich reform europejskiej polityki rolnej
na wiatowy dobrobyt [Gerard i Piketty 2007]. Do analiz wykorzystano dwie wersje dynamicznego wiatowego modelu CGE i baz danych GTAP. W pierwszej
wersji wykorzystano standardowe podejcie CGE przy uwzgldnieniu doskonaej
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mobilnoci czynnika pracy we wszystkich sektorach. W drugiej natomiast zaoono, e zasoby pracy pozostaj mobilne wewntrz trzech zagregowanych sektorów
gospodarki – rolnictwa, przemysu i usug – natomiast nie przemieszczaj si pomidzy sektorami. W modelu uwzgldniono 7 regionów (Brazylia, Chiny, Indie,
kraje najsabiej rozwinite, UE, USA, reszta wiata), 5 czynników produkcji
i 11 sektorów, cznie z 8 sektorami produkcji rolnej. Produkcja opisana zostaa za
pomoc funkcji CES (ang. constant elasticity of substitution). Zaoono, i popyt
jest liniow funkcj wydatków, szacowan przy uwzgldnieniu elastycznoci dochodowych wyznaczonych w modelu GTAP, jak równie poziomu konsumpcji
i cen. Obydwa modele maj dynamiczny charakter i obejmoway tymczasowe stany równowagi. Autorzy uwzgldnili w analizach zaoenie Armingtona odnonie
niedoskonaej substytucji produktów z rónych krajów. Szacunki odnonie wartoci parametrów i kosztów transportu pobrano z bazy danych GTAP. Oryginaln
cech modelu byo uwzgldnienie polityk rolnych UE i USA z ukierunkowaniem
na polityk wsparcia cen. Wikszo wiatowych modeli CGE zastpowao rzeczywist polityk roln ekwiwalentem wsparcia cenowego (ang. PSE – Price
Support Equivalent) zaproponowanym przez OECD. Poniewa w Europie w cigu
ostatniej dekady podejmowano wysiki przeformowania polityki rolnej, interesujce jest przedstawienie rzeczywistych skutków decyzji politycznych, jak równie
ocena ich wpywu na sytuacj krajów rozwijajcych si.
W tym kontekcie rozwaono cztery scenariusze. W scenariuszu bazowym zaoono brak zmian w latach 2001-2012, z wyjtkiem inwestycji pomidzy rónymi sektorami (ang. capital sub-model). W drugim scenariuszu wprowadzono reform WPR 2000-2003, uwzgldniajc spadek cen interwencyjnych
oraz wzrost dopat dla zbó i hodowli byda, kompensujcy spadek tych pierwszych. Do scenariusza trzeciego wczono reformy WPR 2000-2003 i liberalizacj handlu produktami rolnymi. Subsydia eksportowe stopniowo spaday od roku 2005 i osigny warto zerow w roku 2010. Ca importowe zostay zredukowane od roku 2005, aby na koniec 2008 roku stanowi 64% pocztkowej wartoci ce dla wszystkich krajów rozwinitych i 76% dla wszystkich krajów rozwijajcych si. W czwartym scenariuszu uwzgldniono podobne zaoenia dla
reform WPR i liberalizacji handlu, ale zaoono równie wystpowanie mobilnoci zasobów pracy wykwalifikowanej i niewykwalifikowanej midzy sektorami (brak segmentacji rynków pracy).
W analizie skupiono si na dwóch gównych kwestiach. Pierwsza wizaa
si z kosztami dostosowania rynku pracy. Szukano odpowiedzi na pytanie, czy
moliwo swobodnego przemieszczania si czynnika pracy pomidzy sektorami
zmieni znaczco efekty liberalizacji handlu produktami rolnymi. Druga kwestia
wizaa si z gównymi reformami Wspólnej Polityki Rolnej. W Europie zaczto
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wdraa reformy, uwzgldniajce oddzielenie dopat dla rolnictwa i obnienie
cen interwencyjnych. Badano, czy i jak reformy te wpyn na liberalizacj handlu rolnego. Zaprezentowano zmiany w poziomie dobrobytu, odzwierciedlone
nie tylko w wiatowym poziomie GDP, ale take w poziomie konsumpcji dwóch
typów gospodarstw domowych (rednio biedne i rednio bogate).
Wpyw WPR na dobrobyt wiatowy okaza si bardzo ograniczony, lecz
wyszy ni ten, który wywara czciowa liberalizacja handlu. Naley podkreli,
e grupa krajów najmniej rozwinitych nie skorzysta ani z reformy WPR, ani
z czciowej liberalizacji handlu. Wprawdzie w badaniach uzyskano potwierdzenie, i korzyci z reform WPR s dzielone równo midzy kraje rozwinite i rozwijajce si, jednak wpyw reformy na sytuacj pastw rozwijajcych si jest
niewielki. Nie odnotowano znaczcego postpu w zakresie zmniejszenia ubóstwa
w krajach mniej rozwinitych, co wskazuje na potrzeb wprowadzania innych ni
liberalizacja handlu midzynarodowych kanaów dystrybucji korzyci.
A. Golub, T. Hertel i B. Sohngen z Center for Global Trade Analysis
(GTAP) na Purdue University i z Ohio State University, wykorzystujc popularny model GTAP-Dyn, skupili si na modelowaniu popytu i poday ziemi przy
uwzgldnieniu rónych moliwoci jej wykorzystania w gospodarce [Golub
2007]. W celu ukazania konkurencji na rynku ziemi oraz jej heterogenicznoci
dokonano podziau ziemi w kadym z regionów lub krajów na Strefy AgroEkologiczne (AEZ). Poda na ziemi w ramach AEZ zostaa przedstawiona jako
wielko ograniczona przez funkcj CET (constant elasticity of transformation).
W takiej strukturze waciciel danego rodzaju ziemi (AEZ) na pocztku decyduje o alokacji midzy rolnictwo a lenictwo, w celu zmaksymalizowania swego
dochodu. Nastpnie, bazujc na wzgldnych zwrotach z ziemi przy produkcji
rolinnej i zwierzcej, waciciel decyduje o alokacji ziemi midzy te dwa typy
aktywnoci rolnej.
Zidentyfikowano najwaniejsze siy napdowe poday i popytu na ziemi.
Dziki zastosowaniu GTAP-Dyn moliwe byo wyznaczenie prognozy wzrostu
gospodarczego w kadym z regionów wiata bazujcej na egzogenicznych projekcjach odnonie populacji, wykwalifikowanej i niewykwalifikowanej siy roboczej oraz zmianach technologii produkcji. Do modelu GTAP-Dyn wprowadzono
szereg modyfikacji. Po pierwsze, do rekursywnego dynamicznego modelu równowagi ogólnej wczono elastyczny system popytu, który dopuszcza zmiany
w popycie konsumenckim, determinujc dugookresowe zmiany popytu na ziemi. Po drugie, poczono model równowagi ogólnej z modelem lenictwa w celu
lepszej reprezentacji sektora lenego w modelu równowagi ogólnej. Po trzecie,
uwzgldniono decyzje inwestycyjne dotyczce zamiany niezarzdzanych lasów
na komercyjne lenictwo lub ziemi rolnicz. W modelu uwzgldniono fakt, i
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jako ziemi i opaty za dzieraw odgrywaj wan rol w ksztatowaniu struktury alokacji tego czynnika wytwórczego. Kada decyzja odnonie produkcji lenej
planowana jest w perspektywie dugookresowej ze wzgldu na bardzo dugi czas
wzrostu drzew, dlatego te przy analizie tej kwestii zastosowanie powinien znale  model dugookresowy. Wymagao to poczenia rekursywnego modelu dynamicznego, jakim jest GTAP-Dyn, z dugookresowym dynamicznym modelem
lenictwa. Poczenie GTAP-Dyn z Globar Timber Model suyo okreleniu
wkadu lenictwa w zwikszenie produktywnoci w sektorach przetwórczych.
Ze wzgldu na fakt, i deforestacja jest wanym ródem poday ziemi
i w obliczu wysokiego popytu na ziemi, wprowadzono moliwo zamiany
niezarzdzanej ziemi lenej na ziemi wykorzystywan w produkcji. Jest to traktowane jako decyzja inwestycyjna, podczas gdy dostp do nowej ziemi jest moliwy tylko wówczas, gdy obecna warto zwrotów z ziemi w danym regionie
jest na tyle wysoka, aby pokry koszty uzyskania dostpu do nowych zasobów.
Projekcje dugookresowej poday i popytu na ziemi, otrzymane z wykorzystaniem modelu, s wanym wkadem w lepsze zrozumienie zwizanego z zarzdzaniem ziemi problemu emisji gazów cieplarnianych w przyszoci.
M. Baker, D. Hades i B. Babcock z Center for Agricultural and Rural
Development na Iowa State University dokonali oceny decyzji produkcyjnych
na rynku biopaliw [Baker i in. 2008]. W modelu zaoono, i rolnicy
i inwestorzy podejmuj racjonalne decyzje, bazujc na oczekiwaniach cenowych. Stworzono dwa odrbne podmodele odnoszce si do decyzji produkcyjnych producentów rolnych oraz decyzji inwestorów angaujcych swój kapita
w tworzenie podmiotów produkujcych biodiesel. Podmodele poczono w ramach dynamicznego, stochastycznego modelu równowagi ogólnej amerykaskiego rynku rolin i biopaliw, kalibrowanego tak, by odzwierciedla warunki
rynkowe z grudnia 2007 roku. Analizowano moliw reakcj uczestników rynku
m.in. na szoki powstae wskutek wzrostu cen ropy.
Celem analizy byo sprawdzenie realnoci zaoe podpisanego w USA
w 2007 roku dokumentu EISA (z ang. Energy Independence and Security Act)
oraz ustalenie warunków niezbdnych do ich spenienia, a take okrelenie
wpywu tej polityki na sektor rolno-ywnociowy50. Uzyskane wyniki pozwoliy
sformuowa szereg stwierdze odnonie przyszoci biopaliw w USA. Proso
50

EISA zakada wykorzystanie 36 miliardów galonów biopaliwa do roku 2022, z czego m.in.
15 miliardów pochodzi miao z etanolu produkowanego z kukurydzy, natomiast 16 miliardów z biopaliw produkowanych z celulozy. Oznaczao to znaczcy wzrost poziomu produkcji
biopaliw. Produkcja etanolu z kukurydzy w 2000 roku wynosia 1,63 miliarda galonów,
a w 2007 przekroczya 7,23 miliardy. Wzrost ten doprowadzi do rekordowej ceny nominalnej
kukurydzy w roku 2008. Konkurencja o area przeniosa presj popytow z rynku kukurydzy
na rynki soi i siana, których ceny równie znaczco wzrosy.
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konkuruje z kukurydz o area upraw, lecz produkcja etanolu z kukurydzy generuje nisze koszty, zatem w przypadku homogenicznego subsydium etanol z kukurydzy zyskuje przewag komparatywn. Take uprawy kukurydzy i soi konkuruj o t sam powierzchni, co sprawia, e gdy ceny energii stymuluj produkcj etanolu z kukurydzy, cena soi musi rosn. Wzrost cen soi zmniejsza zyski z produkcji biodiesela, nawet w scenariuszu, w którym ceny energii pozostaj wysokie. Oznacza to, e przy poziomach subsydiów sprzed wejcia w ycie
EISA, sektor produkcji biodiesla z soi nie osignby rentownoci przy adnej
z rozwaanych z cen energii. W przypadku dobrowolnego speniania zaoe
EISA, sektor produkcji biodiesla wymagaby relatywnie wyszych subsydiów.
Wyliczono wielkoci subsydiów, wymagane do osignicia poziomów produkcji
biopaliw okrelonych w EISA. Okazao si, e wielkoci subsydiów na utrzymanie danego poziomu rozwoju przemysu uzalenione bd od ceny ropy. Etanol z celulozy jest droszy w produkcji, a etanol z prosa wymaga wikszego
areau, w porównaniu z etanolem z kukurydzy. Decyzje polityczne w kwestii
subsydiów (rozszerzajce produkcj etanolu z celulozy ponad poziom, który
moe by pokryty przez biomas drewnian i kukurydz) bd skutkowa wzrostem cen ywnoci i pasz.
D.-H. Lee, H.-Ch. Lin i Ch.-Ch. Chang wykorzystali liniowy, dynamiczny
model typu CGE o nazwie TAIGEM-E (z ang. Taiwan General Equilibrium
Model-Energy), otrzymany z ORANI i MONASH, bdcych modelami australijskiego Uniwersytetu University. TAIGEM-E zastosowano do ekonomicznej
ewaluacji polityk rodowiskowych. Uwzgldniono w nim 170 sektorów, 6 rodzajów pracy, 8 rodzajów mar i 182 towary [Lee i in. 2007]. Celem analizy byo okrelenie makroekonomicznych skutków wzrostu wykorzystywania bioetanolu i wypierania tradycyjnych paliw kopalnych. Modelowano okres 2009-2012.
Wysokie ceny ropy i postanowienia zawarte w protokole z Kioto przyczyniy si do wzrostu zainteresowania wykorzystaniem nowych róde energii.
Z tego powodu nastpi rozwój technologii pozyskiwania energii z biomasy, co
umoliwio redukcj popytu na rop i zwikszenie zakresu ochrony rodowiska
w obliczu globalnego ocieplenia (energia z biomasy jest czystym ródem energii o mniejszej emisji gazów cieplarnianych). Take na Tajwanie benzyna jest
gównym produktem rafinerii i bioetanol ma szans jej zastpienia, redukujc
emisj gazów cieplarnianych, chronic rodowisko i aktywizujc rolnicze wykorzystanie ugorów. Ze wzgldu na szereg zalet uprawy sodkich ziemniaków rzd
Tajwanu zachca producentów rolnych do ich produkcji i przejcia roli gównych dostawców surowca do produkcji etanolu.
Wyniki analizy przeprowadzonej z wykorzystaniem modelu CGE
TAIGEM-E mona syntetycznie podsumowa w postaci kilku konkluzji. Po
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pierwsze, chocia koszty produkcji bioetanolu mog przewysza koszty produkcji benzyny, decyzje polityczne wymusz na konsumentach wykorzystywanie
tego pierwszego paliwa. Wykazano, i pozytywny wpyw produkcji bioetanolu na
realny PKB, konsumpcj, zatrudnienie, eksport, import oraz inwestycje bdzie
rós z czasem. Im wiksze bd rzdowe inwestycje lub subsydia do produkcji
bioetanolu i powizanych gazi przemysu, tym silniej skorzysta zarówno gospodarka, jak i rodowisko. Take sektory rolnictwa i przetwórstwa ywnoci osign korzyci z tych regulacji. Potwierdzono, i rzd powinien cigle zachca do
produkcji bioetanolu i surowców do jego produkcji, zwaszcza sodkich ziemniaków i trzciny cukrowej, poniewa takie dziaanie moe zredukowa presj na zagodzenie emisji CO2 i zaktywizowa wykorzystanie ugorów rolniczych.
4.3.4. Polityka rolna
Modele klasy DSGE mona wykorzystywa m. in. w analizie gospodarczych implikacji podatkowych i wydatkowych instrumentów polityki rolnej. Mog
by one z powodzeniem przeprowadzane take w odniesieniu do gospodarki polskiej, czego przykadem jest ilociowa ocena potencjalnego, krótko-, rednioi dugookresowego wpywu, jakie wywaroby na polsk gospodark i rolnictwo
ograniczenie lub likwidacja dopat bezporednich [Bukowski 2009]. Do przeprowadzenia tych symulacji wykorzystano wielosektorowy, kalibrowany bezporednio na danych polskich, strukturalny model polskiej gospodarki. Przeanalizowano dwa warianty roli dopat bezporednich. W wariancie pierwszym przyjto, e dopaty bezporednie dostarczane s sektorowi rolnemu w formie bezporedniego wsparcia skierowanego do pracujcych rolników. W wariancie drugim
wydatków tych nie potraktowano jako czyste subsydium do zatrudnienia w sektorze, lecz raczej jako subsydium ogólne, którego wielko nie wie si bezporednio z liczb pracujcych w danym gospodarstwie51. Zaoono ponadto, e
instrumenty polityki rolnej s szczególnymi przypadkami rzdowych subsydiów
sektorowych, które zwikszaj poziom zysków uzyskiwanych w sektorze oraz
tempo akumulowanego w nim kapitau. Unijne wsparcie dzielone byo w pewnej
proporcji midzy oba rodzaje subsydiów. Wpyw dopat bezporednich na modelowan gospodark analizowano za pomoc szoków. Informacje wykorzystane
51

Naley podkreli, e z samej konstrukcji instrumentów WPR funkcjonujcych w praktyce
nie mona jednoznacznie okreli, do jakiego z dwóch wyrónionych w modelu typów je
przypisa. Z jednej strony bowiem dopaty bezporednie uzalenione s od czynników nie
zwizanych z liczb pracujcych w danym gospodarstwie (co przemawiaoby za drug z wymienionych interpretacji), z drugiej jednak strony przy zastanej strukturze agrarnej z dopat
bezporednich korzystaj gównie rolnicy indywidualni z niewielkich lub rednich gospodarstw, a co za tym idzie polityka ta w polskich realiach ma de facto charakter subsydium do
zatrudnienia.
190

w rozwizaniu problemu filtracji-predykcji tworzya za pena cieka kwartalnych wydatków na dopaty bezporednie z okresu 2003-2020. Zaoono, e do
roku 2012 wydatki na dopaty bezporednie osign 1% PKB (wobec ok. 0,7%
w roku 2009 i przewidywanych 0,9% w roku 2010), przyjmujc jednoczenie, e
poziom ten zostanie utrzymany do koca obecnej perspektywy finansowej, tj. do
roku 2013, a po tej dacie (dokadnie od przeomu lat 2014/2015) rozpocznie si
stopniowe zmniejszanie dopat o 10% z kwartau na kwarta. Takie podejcie pozwolio przeprowadzi eksperyment, w którym jednoczenie ledzono gospodarcze skutki wprowadzenia dopat (lata 2003-2014), jak i ich stopniowej likwidacji
(lata 2015-2020) w cigu kolejnej perspektywy finansowej 2013-2020.
Przeprowadzone symulacje modelowe dowiody, e o ile dopaty bezporednie w rolnictwie maj niewtpliwy pozytywny wpyw na dochody gospodarstw domowych (w tym zwaszcza rolniczych) oraz poziom wynagrodze
i produktu w skali krajowej, o tyle ich oddziaywanie na zatrudnienie poza rolnictwem wydaje si by jednoznacznie negatywne. Wzrost zatrudnienia (relatywnie do spadkowego trendu wieloletniego) w wyniku wprowadzenia dopat
bezporednich móg nastpi jedynie w rolnictwie, lecz jeli tak si stao, to cen
tego byo osabienie zacht do modernizacji gospodarstw poprzez zastpowanie
pracy kapitaem widoczne w obnieniu si stopy inwestycji w sektorze rolnym.
Jednoczenie, o ile oddziaywanie pierwszego filaru WPR na PKB
w rolnictwie i powizanej z nim przepywami midzygaziowymi energetyce
jest pozytywne, to ju w wypadku pozostaych sektorów gospodarki tak nie jest.
Szczególnie negatywnie dopaty bezporednie oddziauj na przemys, który traci
na wzrocie cen dóbr inwestycyjnych i energii, a który (jako najsilniej nakierowany na eksport) nie korzysta ze wzrostu krajowego popytu konsumpcyjnego
w stopniu porównywalnym do innych sektorów takich jak energetyka czy usugi.
Z punktu widzenia strukturalnych przemian w rolnictwie ograniczenie lub
likwidacja dopat bezporednich przysuyaby si wic caej gospodarce, cho
krótkookresowo wywoa ona szybsz realokacj zasobów pracy i kapitau do
sektorów pozarolniczych (zwaszcza usug i przemysu), i stymulowa bdzie
inwestycje w sektorze, które w chwili obecnej wypierane s przez „darmow”
(tj. nie wymagajc akumulacji kapitau na przyszo) konsumpcj prywatn.
4.3.5. Postp w rolnictwie i rozwój gospodarczy
W ramach tego obszaru problemowego modele klasy DSGE wykorzystywano przykadowo w analizie wpywu prowadzenia bada i rozwoju w rolnictwie na wzrost gospodarczy [Dinopoulos 1996] oraz do oceny wpywu zmian
klimatycznych na wzrost gospodarczy [Eboli i in. 2009].
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E. Dinopoulos z Michigan State University wykorzysta dynamiczny model równowagi ogólnej wzrostu gospodarczego [Dinopoulos 1996]. W modelu
tym cakowita produktywno czynników wzrostu gospodarczego skadaa si
z dwóch – typowych dla sektora – rodzajów inwestycji w: B&R rolnictwa i B&R
przemysu. Najwaniejsz rónic ilociow midzy nimi byo to, e B&R rolnictwa s finansowane ze róde rzdowych i generuj wiksz biorónorodno
i lepsze techniki produkcyjne. Natomiast B&R przemysu finansowane s przez
tymczasowe zyski monopolisty i podobnie skutkuj usprawnieniem procesów
produkcyjnych. Pojawienie si innowacji ujto w modelu w sposób stochastyczny. Do badania wzrostu gospodarczego wykorzystano neoschumpeterowskie podejcie analityczne, pozwalajce na wprowadzenie do modelu rónych celów ze
sfery polityki, np.: maksymalizacji dobrobytu, spadku bezrobocia, wsparcia cen
produktów rolnych itp. Dziki zastosowaniu dynamicznego modelu równowagi
ogólnej moliwe byo dokonanie analizy zmian w handlu.
Obiektem zainteresowania badacza byy m.in. gospodarki krajów subsaharyjskich, które mimo programów dostosowa strukturalnych, wykazuj bardzo sabe wyniki ekonomiczne, a ich sektory rolno-ywnociowe maj kluczowe
znaczenie dla gospodarki. Pomimo niekorzystnej polityki makroekonomicznej
i sabych wyników, sektor B&R rolnictwa odnotowa wiele sukcesów. Wysokie
stopy zwrotu z inwestycji w tym sektorze zachcaj do dalszego inwestowania.
Jednak sukces bada w rolnictwie nie przekada si na wzrost caego sektora
rolnego. Szukano odpowiedzi na pytanie, jak najlepiej wykorzysta badania na
rzecz rolnictwa w stymulacji szeroko pojtego wzrostu gospodarczego.
W ostatnich modyfikacjach teorii wzrostu uwzgldniono podstawow rol
endogenicznego postpu technologicznego powstajcego na skutek dugoterminowych inwestycji B&R. Poniewa sektor rolno-ywnociowy stanowi w wielu
rozwijajcych si krajach wan cz gospodarki, z kombinacj wysokiego
zwrotu z inwestycji i niskiego zagregowanego wzrostu gospodarczego wie si
kilka wanych kwestii analitycznych, a mianowicie:
a) jakie jest poczenie midzy inwestycjami w B&R a narodowym wzrostem
gospodarczym;
b) czy nadwyki producenta i konsumenta, wiadczce o korzyciach spoecznych z B&R przy obliczaniu zwrotu z inwestycji (ROR), s odpowiedni
miar zagregowanych korzyci ekonomicznych z inwestycji w B&R;
c) czy podejcie w kategoriach równowagi czstkowej, zwykle stosowane
w obliczeniach ROR, wprowadza obcienie wzgldem tej wielkoci;
d) czy wpyw B&R w sektorze rolno-ywnociowym jest pozytywny;
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e) czy istniej reguy obliczania ROR wskazujce czy B&R sektora rolnego
wykazuje przeinwestowanie czy niedoinwestowanie.
Po uzyskaniu rozwizania dla stanu stabilnego scharakteryzowano maksymalizujce wzrost cechy inwestycji w B&R, a nastpnie dokadnie zanalizowano dziaanie stopy zwrotu z inwestycji w B&R z punktu widzenia rozwinitego modelu. Okazao si, e oczekiwana dugookresowa stopa wzrostu gospodarki jest rosnc i wkls funkcj inwestycji w B&R rolnictwa i przemysu.
Biorc pod uwag ograniczenia zasobów, maksymalizowano zagregowany dugoterminowy wzrost, poszukujc przyporzdkowanego mu poziomu B&R rolnictwa. Wzgldna intensywno wzrostu dwóch analizowanych sektorów (rolnictwa i przemysu) okrela optymaln alokacj inwestycji w tych sektorach,
a gospodarki o wyszym poziomie wykwalifikowanej siy roboczej (wymaganym dla B&R) osigaj wysze, dugookresowe wska niki wzrostu.
Wyniki analizy dowiody, e metodologia równowagi czstkowej zawya
ROR w rolnictwie, a przemyle zania. Rozmiar obcienia wzrasta wraz
z wielkoci projektów B&R i zaley od stosunku nakadów prywatnych i publicznych w ramach inwestycji badawczo-rozwojowych w kadym z sektorów.
W efekcie, optymalna alokacja inwestycji w sektorach nie moe wynika z pomiarów ROR z wykorzystaniem modeli równowagi czstkowej. Natomiast analiza przeprowadzona za pomoc dynamicznych modeli równowagi ogólnej dostarcza kryteriów do ewaluacji projektów B&R, maksymalizujcych wzrost gospodarki narodowej.
F. Eboli, R. Parado i R. Roson wykorzystali model ICES (ang. Intertemporal Computable Equilibrium System), opracowany w ramach projektu
ENSEMBLE [Eboli i in. 2009] do oceny wpywu zmian klimatycznych na
wzrost gopodarczy. Przy tworzeniu modelu posikowano si prognozami demograficznymi oszacowanymi przez ekspertów Banku wiatowego. Zasoby siy
roboczej aktualizowane byy raz do roku, zgodnie z rokrocznie oszacowywanymi wska nikami Midzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). Oszacowania produktywnoci czynnika pracy (dla regionu i gazi przemysu) otrzymano z modelu G-Cubed. Produktywno czynnika ziemi szacowana bya za pomoc modelu IMAGE. Szoki odnonie czynników produkcji okrelane byy endogenicznie. Ceny ustalano na podstawowym etapie kalibracji, a wyniki symulacji tak
oszacowanych szoków stanowiy wkad egzogeniczny do modelu.
Wykorzystanie modelu dynamicznego równowagi ogólnej pozwolio
przeanalizowa ogólnosystemowe skutki zmian klimatycznych i ich wpyw na
wzrost gospodarczy. Warto podkreli, e bya to znaczca innowacja, poniewa
we wczeniejszych badaniach ignorowano wpyw potencjalnie wanych szoków
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egzogenicznych na system gospodarczy w kontekcie zmian klimatycznych,
procesów akumulacji dugu zagranicznego i kapitau endogenicznego. Wykazano, e skutki makroekonomiczne zmian klimatycznych i ich wpyw na wzrost
gospodarczy s znaczce, a co waniejsze, e alokacja efektów w wyra ny sposób róni si pomidzy regionami, jak i danymi gaziami przemysu. W szczególnoci okazao si, e zmiany klimatyczne nie sprzyjaj konwergencji dochodów w skali caego wiata. Zidentyfikowano równie liczne potencjalne mechanizmy przyczynowo-skutkowe. Interakcja midzy dynamik endogeniczn i egzogeniczn powoduje nieliniowe odchylenia od podstawowej linii cieek wzrostu. Take dynamika endogeniczna moe rozszerzy szoki egzogeniczne lub im
przeciwdziaa (jest to widoczne np. w przypadku regionalnego PKB w dugim
okresie). Z powodu faktycznego, nieznacznego spadku poziomu wiatowej emisji gazów cieplarnianych, stao wielkoci emisji per capita wydaje si by rozsdnym przyblieniem dla wikszoci modeli klimatycznych, poniewa zmiany
klimatyczne s globalnym efektem zewntrznym i tylko globalny poziom emisji
gazów cieplarnianych oraz kwestie koncentracji licz si podczas przewidywania przyszych zmian klimatu. Wyniki analizy wskazuj, e chocia wzrost gospodarczy i poziom emisji nie zmieni si znaczco w skali wiatowej, to na poziomie regionalnym i sektorowym wystpi znaczce rónice, przy czym skutki
zmian klimatycznych najdotkliwiej odczuj kraje rozwijajce si.
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5. Podsumowanie
Przedstawione w opracowaniu szerokie spektrum zastosowa modeli równowagi w analizach rónych aspektów funkcjonowania sektora rolno-ywnociowego ukazuje bogactwo moliwoci analitycznych, jakie stwarza wykorzystanie tych modeli w identyfikacji kluczowych zwizków przyczynowo-skutkowych oraz ocenie skutków oddziaywania rónych czynników sprawczych, w tym implikacji okrelonej polityki, majcych istotne znaczenie nie tylko
dla samego sektora, lecz caej gospodarki i ogólnego dobrobytu ekonomicznego.
Prezentowane w literaturze fachowej wyniki projekcji i symulacji dokonywanych
z wykorzystaniem modeli opartych na koncepcji równowagi rynkowej, majce
bezporednie lub porednie odniesienie do sektora rolno-ywnociowego, dotycz
takich obszarów problemowych, jak: rodowisko naturalne, handel midzynarodowy, integracja gospodarcza, polityka rolna, czynniki wytwórcze i ich alokacja
oraz postp w rolnictwie i rozwój gospodarczy. W poszukiwaniu odpowiedzi na
konkretne pytania badawcze wykorzystywane s modele równowagi czstkowej,
modele równowagi ogólnej oraz modele klasy DSGE.
Modele równowagi czstkowej s odzwierciedleniem rynków okrelonych
grup produktów. Sektor rolny jest w tych modelach systemem zamknitym, pozbawionym powiza z reszt gospodarki. Oddziaywanie pozostaych gazi gospodarki krajowej oraz reszty wiata na sektor rolny wyraaj parametry ustalane
poza modelem oraz zmienne egzogeniczne. W modelach równowagi czstkowej
brane s pod uwag pojedyncze produkty lub grupy produktów. W modelach wieloproduktowych uwzgldniane s wzajemne relacje popytu i poday.
Ostatnie 30 lat to okres intensywnych prac nad modelami równowagi
czstkowej, jako narzdziami sucymi wspieraniu procesu podejmowania decyzje w sferze polityki dotyczcej sektora rolno-ywnociowego. Niewtpliwie
najistotniejszym powodem wzrostu zainteresowania konstrukcj tego typu modeli jest potrzeba antycypacji i prognozowania konsekwencji wprowadzania
nowych instrumentów polityki rolnej (w tym w szczególnoci unijnej WPR), jak
równie potrzeba ich dostosowania do ustale, bdcych wynikiem negocjacji
w ramach WTO. Sporód wielu istniejcych modeli równowagi czstkowej, dedykowanych analizie sektora rolno-ywnociowego, do najbardziej znanych
i merytorycznie cenionych naley zaliczy: AGLINK, FAPRI, CAPRI,
CAPSIM, AG-MEMOD, ESIM i FAO WFM. Krótk charakterystyk tych modeli w ujciu porównawczym przedstawiono w tabeli 5.1.
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- statyczny z wyczeniem ywca, który modelowany
jest jako rekurencyjny; dynamiczny;
- uwzgldnia rynki doskonale konkurencyjne z produktami jednorodnymi;
- obejmuje 11 krajów i 2 regiony oraz 6 produktów
rolnych i 13 przetworzonych.

- dostarczenie podstaw dla
prognoz tworzonych przez
OECD;
- analiza wpywu polityki
rolnej na podstawowe artykuy rolne.

- statyczny;
- podstaw jest model programowania dla kadego
regionu rozwizywany w celu maksymalizacji zagregowanego dochodu;
- zmienno zachowa w skali regionalnej; w kolejnych iteracjach rynki s oczyszczane w celu osignicia równowagi;
- obejmuje 250 regionów, UE i Norwegi oraz 40
produktów rolnych i przetworzonych.

- rekurencyjnie dynamiczny;
- ekonometryczny;
- obejmuje 24 sektory oraz 24 produkty rolne.

Krótki opis modelu

Gówny cel

- coroczne projekcje tendencji w handlu gównymi artykuami amerykaskiego sektora rolnego;
- prognozy rednio- i dugookresowe (5-10 lat);
- ilociowa ewaluacja strategii postpowania na rynkach
rolnych w skali midzynarodowej.
- projekcje i symulacje wpyProgram FAIR
wu polityki UE na rynkach
(UE), DGrolnych;
RSRCH (UE) na
- pierwotna wersja rozwiniUniwersytecie
w Bonn we wspó- ta w celu oceny konsekwencji reformy AGENDA 2000;
pracy z 6 innymi
- obecnie zakres poszerzony
uniwersytetami
o wpyw polityki handlowej
i orodkami bai rodowiskowej.
dawczymi

Food and Agricultural Policy Research Institute
(FAPRI) at Iowa
State University

Miejsce powstania
lub zespó
twórców
Organization for
Economic Cooperation and
Development
(OECD)

- redniookresowe sprawozdanie z realizacji CAP;
- Runda Doha (2003);
- ocena ex ante Agendy 2000;
- Reforma Rynku Mleka 2002;
- wpyw reformy CAP na rodowisko.

- roczne i redniookresowe prognozy
OECD;
- bezporednie wsparcie za pomoc cen;
- polityka handlowa;
- ceny gwarantowane;
- kwoty produkcyjne;
- patnoci porednie.
- redniookresowe sprawozdanie z realizacji CAP;
- Runda Urugwajska;
- negocjacje w ramach WTO;
- reforma Wspólnej Polityki Rolnej.

Kluczowe aplikacje

Tabela 5.1. Charakterystyka wybranych modeli równowagi czstkowej oraz ich zastosowa w analizie sektora rolno-ywnociowego

Nazwa

AGLINK

FAPRI

CAPRI
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CAPSIM

AG-MEMOD

ESIM

Commodities and
Trade Division of
the Food Agriculture Organisation
(FAO)

Model finansowany w ramach V,
a nastpnie VI
Programu Ramowego UE jest
efektem wspópracy orodków
naukowych z 25
pastw czonkowskich UE
USDA/ERS
i zespó prof.
T. Joslinga z Stanford University
i prof. S. Tangermanna z Göttingen University

EUROSTAT
(rozwijany przez
Uniwersytet
w Bonn)

- rednio- i dugookresowe
modele projekcyjne;
- symulacja wpywu zmian
polityki.

- studia nad skutkami rozszerzenia UE

- narzdzie stworzone dla
EUROSTATu, umoliwiajce przeprowadzenie symulacji wpywu okrelonych decyzji politycznych z bezporednim ujciem kwestii
ziemi rolniczej.
- ocena wpywu zmian
w zakresie polityki na rynkach rolnych, poprzez agregacj rezultatów z poziomu
kadego z krajów uczestniczcych w tworzeniu modelu;
- ocena wpywu zmian w
zakresie polityki na rynkach
rolnych.

- element przegldu rynków artykuów
rolnych, dokonanego przez FAO
w ramach Rundy Urugwajskiej;
- noyce cenowe.

- rozszerzenie UE.

- prognozy skutków akcesji krajów
Europy rodkowej i Wschodniej do
UE, np. Polski czy Rumunii;
- moliwe do analizowania rynki:
uprawy (zboa, roliny oleiste, roliny
korzenne), zwierzta hodowlane (bydo,
owce, trzoda chlewna, drób) i nabia
(mleko i produkty mleczarskie).

- partnerski model zainicjowany w roku 2000, cile
powizany z FAPRI-GOLD;
- kady kraj czonkowski posiada swój wasny model
przepywu dóbr na poziomie krajowym;
- ekonometryczne, dynamiczne, wieloproduktowe
modele równowagi czstkowej dla krajów caej UE
i reszty wiata poczone s za pomoc pionowych
i poziomych powiza strukturalnych.

- statyczny;
- globalny zasig;
- nie uwzgldnia czynników rynkowych;
- uwzgldnia rynek ziemi;
- skupia si na sytuacji w krajach Europy Wschodniej;
- obejmuje 7 krajów i 2 regiony oraz 17 produktów
rolnych i 10 przetworzonych.
- rekursywny model równowagi dynamicznej;
- uwzgldnia alokacj ziemi;
- obejmuje 147 krajów i 1 region oraz 6 produktów
rolnych i 7 przetworzonych.

- propozycje reformy Agendy 2000;
- ewaluacja dugoterminowych prognoz
dla rolnictwa UE;
- premie i kwoty produkcyjne;
- ca i restrykcje w ramach WTO.

- wzgldnie statyczny;
- deterministyczny;
- zaley od egzogennego wkadu zmiennych makroekonomicznych;
- obejmuje: 2 regiony oraz 30 produktów rolnych
i 17 przetworzonych.

ródo: Garforth Ch., Rehman T.: Review of Models for Agricultural Policy Analysis, The University of Reading, 2005, s. 21 oraz Tongeren van
F., Meijl van H., Surry Y.: Global models applied to agricultural and trade policies: a review and assessment, Agricultural Economics 6/2001,
s. 160-162.
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Kierunki rozwoju modeli równowagi czstkowej sucych analizie zmiany sektora rolno-ywnociowego cechuje wiele trendów. Gówna uwaga badaczy stosujcych modele równowagi czstkowej skupia si obecnie na problematyce handlu midzynarodowego, skutków zmian WPR, alokacji czynników wytwórczych oraz produkcji biopaliw. Modele równowagi czstkowej staj si
do standardowym narzdziem pracy ekonomistów rolnictwa, a ich rola nadal
bdzie rosa. Rozwój metod konstrukcji i ewaluacji wyników modeli bdzie te
sprzyja ich wykorzystaniu dla potrzeb praktyki gospodarczej.
Wikszo znanych modeli to w istocie systemy modelowania, przy czym
obserwuje si wzrastajc synergi midzy rónymi technikami. Nie ma ani dobrych, ani zych sposobów konstrukcji i operacjonalizacji modeli, albowiem
wszystko zaley od celów przywiecajcych tworzeniu konkretnych systemów.
Do powszechnych naley podejcie, w którym przykadowo nowe techniki modelowania ekonometrycznego zapewniaj dane wejciowe dla modeli programowania, po czym modele ekonometryczne lub programowania, w poczeniu
bd oddzielnie, uywane s do symulacji rónych scenariuszy generujcych
rozwizania, stanowice informacje przydatne w ocenie okrelonej polityki.
Podstawowa rónica polega na tym, i podejcia ekonometryczne uywane s
w celu estymacji relacji ekonomicznych na podstawie empirycznych danych
makroekonomicznych, za programowanie czciej uywane jest przy modelowaniu procesów podejmowania decyzji na poziomie mikro. O charakterze kombinacji rónych podej decyduje podany poziom agregacji wyników modelu
(poziom gospodarstwa, regionu, kraju, etc.). W celu estymacji relacji w modelach
równowagi czstkowej sektora rolno-ywnociowego, opierajcych si na ekonometrii, potrzebne s dane historyczne i empiryczne. Sabym punktem modelowania
sektora rolno-ywnociowego jest to, i wykorzystywanie danych FADN-u w podziale na typy gospodarstw, w celu ustalenia relacji nakadów i efektów, wci jest
zdominowane przez klasyczne podejcie w postaci gospodarstwa urednionego
[Garforth i Rehman 2005, s. 38].
Pene odzwierciedlenie zalenoci wystpujcych w gospodarce krajowej
z uwzgldnieniem relacji handlowych midzy poszczególnymi krajami moliwe
jest dziki modelom równowagi ogólnej [van Tongeren i in. 2001, s. 153]. Pierwszym krokiem przejcia z równowagi czstkowej do modelowania caej gospodarki jest wprowadzenie równa popytu i poday dla zagregowanych dóbr. Nakadajc ograniczenia na elastycznoci popytu i poday otrzymuje si model,
uwzgldniajcy w sposób logiczny interakcje popytu i poday pomidzy produktami rolnymi oraz innymi dobrami. Z kolei zamykajc model w zalenoci od poziomu czynnika dochodowego i wydatków, które wymagaj dokadnego okrelenia rynków czynników ziemi, pracy i kapitau, specyfikuje si model w ramach
198

gospodarki. Podstawowe waciwoci równowagi ogólnej s zatem zapewnione
w wyniku wczenia przesuni czynników produkcji midzy sektorami oraz
uwzgldnienia interakcji pomidzy skadowymi popytu. Modele równowagi
ogólnej ukazuj te wpyw handlu wiatowego na gospodark jako cao, wczajc przepyw okrny dochodów i wydatków oraz relacje midzygaziowe.
Wyrónia si trzy szerokie klasy modeli równowagi ogólnej: modele makroekonomiczne, modele nakadów i wyników oraz stosowane modele równowagi ogólnej (AGE/CGE) [van Tongeren i in. 2001]. Modele makroekonomiczne nie koncentruj si na problemach sektora rolnego, a raczej skupiaj si na
zmiennych makroekonomicznych, takich jak inflacja czy kurs walutowy. Modele nakadów i wyników dostarczaj obszernego opisu powiza wewntrzgaziowych oraz penych danych rachunkowych o wysokoci dochodu z dziaalnoci produkcyjnej. Modele AGE/CGE zawieraj równie kompletny pakiet danych dotyczcy nakadów i wyników. Modele te zawieraj równania opisujce,
jak w danych sytuacjach zachowaj si producenci, konsumenci, importerzy,
eksporterzy, a take inne podmioty gospodarcze. Wykorzystujc modele
AGE/CGE poszukuje si odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób instrumenty polityki, bd szoki zewntrzne wpywaj na alokacj czynników produkcji i efektywno ich wykorzystania. W warunkach odpowiednio wysokiej mobilnoci
czynników produkcji, zmienno cen wiatowych powodowa moe przemieszczanie si tyche czynników midzy alternatywnymi sposobami uycia w ramach gospodarki krajowej lub pomidzy krajami. Powysze kwestie rozwojowe
mog by jednake analizowane jedynie w przypadku dysponowania pen charakterystyk sektorów gospodarki.
Wikszo modeli równowagi ogólnej wykorzystywanych obecnie do oceny skutków polityki wobec sektora rolno-ywnociowego, to modele statyczne
lub pozornie dynamiczne, w których nie bierze si pod uwag ani midzyokresowych decyzji podmiotów gospodarczych odnonie inwestycji i oszczdnoci, ani
rónych schematów oczekiwa. Zaoenie racjonalnoci oczekiwa jest czsto
wykorzystywane ze wzgldu na swoj zbieno z innymi zaoeniami. Nie
uwzgldnia ono jednak kosztów zwizanych ze zbieraniem i przetwarzaniem informacji rynkowej. Jeli informacja ta jest zbyt droga, podmioty mog mie
prostsze schematy oczekiwa. Dlatego kwesti kluczow jest wiedza, czy wprowadzenie dynamiki i oczekiwa do modelu, w celu oceny polityk wobec sektora
rolno-ywnociowego, wiza si bdzie ze znaczcym endogenicznym ryzykiem
rynkowym lub czy wyniki statyczne modelu bd speniay przyjte zaoenia.
Wybrane modeli równowagi ogólnej, wykorzystywane w analizach sektora rolno-ywnociowego, syntetycznie scharakteryzowano w tabeli 5.2.
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- analizy polityki
handlowej (zwaszcza
procesów liberalizacji
midzy pastwami);
- ewaluacja polityk
wobec sektora rolnoywnociowego.

- ocena skutków naoenia limitów emisji CO2.

- roczne prognozy
i analizy polityczne
na poziomach narodowych i midzynarodowym.

Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD)

University of Maryland

Gówny cel

Purdue University,
GTAP Center and
GTAP Consortium

Miejsce powstania
lub zespó twórców

- wraliwe na
zmiany cen
i dochodów,
oszacowane ekonometrycznie
równania importu
i eksportu.
- wczesne prace
w ramach analizy
NAFTY;
- narodowe badania
amerykaskie;
- integracja Austrii
z UE.

- dostpne wersje:
standardowa*
i konkurencji
monopolistycznej.

- standardowe*;
- poza rop naftow (homogeniczne).

- Runda Urugwajska;
- zmiany technologii;
- polityka rodowiskowa;
- rozszerzenie UE;
- reforma WPR.

- dostpne wersje: standardowa** (pierwotna) dynamiczna, rekursywna i konkurencji niedoskonaej;
- obejmuje 27 regionów i 12 krajów oraz „reszt wiata”;
- globalny zasig;
- uwzgldnia 12 produktów rolnych i 8 przetworzonych;
- ujcie kwestii polityki: ca ad valorem, ograniczenia
ilociowe i jakociowe;
- wyniki s dostpne odpatnie lub istnieje dostp czciowy.
- dynamiczny, rekursywny;
- obejmuje 5 regionów i 7 krajów;
- uwzgldnia 2 produkty rolne;
- globalny zasig;
- ujcie kwestii politycznych: ca ad valorem, kwoty, zbywalne pozwolenia emisyjne;
- wyniki nie s dostpne.
- system dynamicznych, narodowych modeli makroekonomicznych z uwzgldnieniem powiza midzygaziowych i powiza nakadów i wyników;
- obejmuje 13 regionów;
- uwzgldnia w zalenoci od kraju rón liczb produktów rolnych i przetworzonych;
- ujcie kwestii politycznych: ca ad valorem, makroekonomiczne instrumenty polityki; podatki i transfery;
- wyniki s dostpne odpatnie lub istnieje dostp czciowy.

Modelowanie
handlu

- ocena protokou
z Kioto.

Kluczowe aplikacje

Krótki opis modelu

Tabela 5.2. Charakterystyka wybranych modeli równowagi ogólnej oraz ich zastosowa w analizie sektora rolno-ywnociowego

Nazwa

GTAP

GREEN

INFORUM

200

MEGABARE i GTEM

Michigan BDS

RUNS

Word Trade Organization

Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD)

- analiza rónych
aspektów handlu
wiatowego, w tym
kwestii zwizanych
z kolejnymi rundami
negocjacji w ramach
WTO.

- analiza polityki
rolnej.

Australian Bureau of - analiza scenariuszy
politycznych gównie
Agriculture and
Resource Economics w kwestii zmian klimatycznych, ale take
w zakresie reformy
wiatowego handlu
towarami rolnymi
i handlu dobrami
strategicznymi
(np.wglem).
University of Mi- analiza skutków
chigan
polityki liberalizacji
handlu.

- dynamiczny rekursywny;
- wcza endogeniczne przyczyny wzrostu populacji, pakiety technologiczne w zakresie elektrycznoci, elaza
i stali;
- obejmuje: 27 regionów i 12 krajów oraz „reszt wiata”,
- globalny zasig;
- uwzgldnia 12 produktów rolnych i 8 przetworzonych;
- ujcie kwestii politycznych: ca ad valorem, zbywalne
pozwolenia emisyjne;
- wyniki s dostpne.
- ujmuje ekonomi skali i konkurencj monopolistyczn
w przemyle przetwórczym;
- obejmuje: 34 regiony oraz „reszt wiata”;
- globalny zasig;
- uwzgldnia 2 produkty rolne;
- ujcie kwestii politycznych: ca ad valorem;
- wyniki s dostpne.
- dynamiczny rekursywny;
- obejmuje: 13 regionów i 9 krajów;
- ma zasig globalny;
- uwzgldnia 11 produktów rolnych i 4 przetworzone;
- ujcie kwestii politycznych: ca ad valorem;
- wyniki nie s dostpne.
- wersje standardowa** i konkurencji niedoskonaej;
- obejmuje: 5 regionów i 7 krajów oraz „reszt wiata”;
- globalny zasig;
- uwzgldnia 3 produkty rolne i 1 przetworzony;
- ujcie kwestii politycznych: ca ad valorem, kwoty importowe;
- wyniki s dostpne.
- analizy CGE odnonie wpywu Rundy
Urugwajskiej na poziomie regionów

- standardowe*
- zrónicowanie
produktowe na
poziomie przedsibiorstwa

- rolnictwo – dobra homogeniczne
i wspólne rynki;
- przetwórstwo –
standardowe.

- konkurencja
monopolistyczna.

- regionalne porozumienia handlowe
(NAFTA, rozszerzenie UE);
- Runda Urugwajska;
- liberalizacja usug.
- Runda Urugwajska;
- liberalizacja handlu
artykuami rolnymi.

- zaoenie Armingtona;
- przepywy obustronne.

- polityka zmian klimatycznych i wpyw
protokou z Kioto;
- WTO i liberalizacja
handlu artykuami
rolnymi.

ródo: Tongeren van F., Meijl van H., Surry Y.: Global models applied to agricultural and trade policies: a review and assessment, Agricultural Economics 6/2001, s. 163.

* Zaoenie Armingtona, przepywy obustronne.
** Stosowany model równowagi ogólnej; wielosektorowy; wzgldnie statyczny; stae korzyci skali; konkurencja doskonaa.
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W deniu do lepszego odzwierciedlenia zjawisk i przebiegu procesów
w gospodarce niektórym modelom CGE nadaje si dynamiczny charakter (DCGE).
Za przykad mog suy modele midzyokresowe. Najnowszymi rozwizaniami
metodycznymi w strukturalnym modelowaniu równowagi ogólnej s modele klasy
DSGE, w których ujmowana jest niepewno oraz zwizane z ni formuowanie
dynamicznych oczekiwa wobec przyszoci. Modele te mog by szczególnie
pomocne w identyfikacji róde fluktuacji, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania
dotyczce zmian strukturalnych oraz przewidywaniu i prognozowaniu skutków
zmian polityki. Suy one mog take przeprowadzaniu hipotetycznych eksperymentów bazujcych na myleniu kontrfaktycznym. Warto te zaznaczy, e eksperymenty z wykorzystaniem modeli DSGE umoliwiaj ustanowienie powizania
waciwoci strukturalnych gospodarki i parametrów w zredukowanej formie, co
nie byo moliwe w przypadku modeli makroekonomicznych o duej skali. Cechy
te sprawiaj, e zainteresowanie modelami DSGE wykazuj przede wszystkim
banki centralne, bdc w rezultacie ich gównymi uytkownikami52.
Najwaniejsz zalet modeli DSGE jest to, i daj one dostatecznie szczegóowy i logiczny wgld w sposób funkcjonowania gospodarki. Wanie ta ich cecha
sprawia, e uznawane s one za jedno z najciekawszych i najbardziej nowatorskich
narzdzi analizy makroekonomicznej. Mimo ogromnego postpu w budowie i implementacji modeli DSGE, od ich wykorzystania nie mona obecnie oczekiwa
zbyt wiele. Wie si to przede wszystkim z ich brakiem zdolnoci do penego wyjaniania empirycznych prawidowoci [Tovar 2008, s. 18]. Modele DSGE musz
by zatem nadal weryfikowane, pod ktem moliwoci dopasowania do danych
i uytecznoci, jako narzdzia wspierania polityki gospodarczej. W obecnym stadium rozwoju modele DSGE do czsto zawodz pod wzgldem wystarczajco
dobrze wyartykuowanego obrazu gospodarki, co skutkuje obnieniem wagi lub
ignorowaniem niektórych, wanych zachodzcych w niej interakcji.
Przykady zastosowa modeli klasy DSGE w analizach dotyczcych sektora rolno-ywnociowego s jeszcze stosunkowo nieliczne. Czciej wykorzystywane s w tym zakresie modele typu DCGE. W tabeli 5.3 zostaa przedstawiona
syntetyczna charakterystyka wybranych modeli DCGE oraz DSGE, których aplikacje zwizane s m.in. z analiz rónych aspektów funkcjonowania sektora rolno-ywnociowego.

52

Europejski Bank Centralny wykorzystuje do prowadzenia swojej polityki model klasy
DSGE autorstwa Smetsa i Woutersa. Analogiczne narzdzia stosowane s m.in. w bankach
centralnych Wielkiej Brytanii, Kanady, USA, a take Polski.
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E. Ianchovichina, R.
McDougall
(GTAP
i Ohio State
University)

Danish Research
Institute of Food
Economics

Miejsce powstania lub zespó
twórców

- rozszerzenie standardowych ram modelowania GTAP,
wczajc zachowania dynamiczne
w celu projekcji
przyszej globalnej
aktywnoci gospodarczej.

- analizy na potrzeby
polityki duskiego
sektora rolnoywnociowego.

Gówny cel

- wielosektorowy, rekursywnie dynamiczny model, którego cech wyróniajc
jest mechanizm nierównowagi, determinujcy regionaln poda inwestycji;
- rozbudowany popyt konsumencki; midzysektorowa mobilno;
- uwzgldnienie zagranicznej wasnoci kapitau;
- zmienno stopy zwrotu z kapitau w dugim okresie;
- stao relacji dobrobytu do przychodów na danym dla kadego z badanych
regionów poziomie.

- dynamiczny model AGE, który pozwala stworzy obraz gospodarki o duym
stopniu szczegóowoci dla kadego roku i generowa sekwencje rozwiza
rocznych, powizanych z sob np. warunkiem równoci pocztkowych i kocowych stanów kapitau w poszczególnych latach;
- uwzgldnienie piciu typów podmiotów: przemys, wytwórcy kapitau, gospodarstwa domowe, rzd i podmioty zagraniczne;
- optymalizacja zachowania podmiotów na konkurencyjnych rynkach determinuje poda i popyt na towary oraz popyt przemysu na prac i kapita;
- zaoenie o konkurencyjnych rynkach implikuje równo cen producenckich
i kosztów marginalnych kadej gazi przemysu; popyt równa si poday na
wszystkich rynkach, nie liczc rynku pracy;
- wystpowanie trzech rodzajów powiza midzyokresowych - powizania
odnonie akumulacji kapitau fizycznego, akumulacji aktywów pieninych i
procesu dostosowa przesunitych w czasie.

Krótki opis modelu

- prognozy strukturalne dla podsektorów: zboowego, byda mlecznego
i produktów mlecznych, trzody
chlewnej i produktów z misa wieprzowego, produktów z misa woowego, drobiu i produktów drobiowych;
- moliwe jest przeprowadzenie
prognoz strukturalnych, które daj
mikroekonomiczny obraz spójny ze
scenariuszem makroekonomicznym
pozwalaj na sformuowanie odpowiedzi na pytania typu: jak moe
funkcjonowa gospodarka, gdy
zmienia si bdzie polityka lub gdy
wystpi innego typu zakócenia
w danym roku.
- analiza zmian wykorzystania ziemi
w skali globalnej w dugim okresie,
przy uwzgldnieniu podstawowych
si napdowych poday i popytu na
ten czynnik wytwórczy.

Kluczowe aplikacje

Tabela 5.3. Charakterystyka wybranych dynamicznych modeli równowagi ogólnej i modeli klasy DSGE oraz ich zastosowa w analizie
sektora rolno-ywnociowego

Nazwa

Dynamic-AAGE

GTAP-Dyn
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G-Cubed

ICES

Grupa naukowców z FEEM,
koordynowana
przez F. Bosello

W.J. McKibbin
(Australian National University, Brookings
Institution).

- ocena ostatecznego
wpywu zmian klimatycznych na poziom
ubóstwa na wiecie.

- badania skutków
rónych wyborów
odnonie kierunków
polityki w zakresie:
regulacji rodowiskowych, reformy
podatkowej, polityki
fiskalnej i monetarnej
i handlu midzynarodowego przy
uwzgldnieniu najlepszych rozwiza
z zakresu modelowania równowagi ogólnej, teorii handlu
midzynarodowego
i nowoczesnej makroekonomii.
- midzyokresowy, obliczeniowy, zwany modelem DSGE;
- opiera si na bezporedniej midzyokresowej optymalizacji zachowania konsumentów i firm w kadej z gospodarek;
- uwzgldnia bogactwo zachowa dynamicznych, z jednej strony kierowane
przez akumulacj aktywów, a z drugiej przez dostosowanie pac do neoklasycznego, stabilnego stanu; dezagregacja na 8 regionów geograficznych;
- produkcja, konsumpcja i handel midzynarodowy w kadym z regionów
zdezagregowane s na 12 sektorów;
- kompletna specyfikacja stron popytu i poday kadej z uwzgldnionych gospodarek;
- pena integracja rynków rzeczywistych i finansowych;
- kompletne midzyokresowe rachunki, czce zapasy i przepywy aktywów
rzeczywistych i finansowych;
- naoenie na budet midzyokresowy ogranicze w stosunku do krajów
i podmiotów;
- zachowanie krótkookresowe jest redni waon optymalizacji neoklasycznej
i zachowania ograniczonego pynnoci;
- pene domknicie krótko- i dugookresowe;
- rozwizywany rokrocznie dla punktu równowagi w sytuacji cakowicie racjonalnych oczekiwa do roku 2050 lub dalej.
- dynamiczny CGE, wywodzcy si ze statycznego modelu CGE o nazwie
GTAP-EF;
- struktura równowagi ogólnej, w której wszystkie rynki s poczone, obejmuje i podkrela procesy substytucji produkcji i konsumpcji, zachodzce w ramach systemu socjo-ekonomicznego w odpowiedzi na szoki klimatyczne;
- generowanie sekwencji statycznych i uwzgldniajcych oczekiwania punktów
równowagi, które poczone s midzyczasowo poprzez endogeniczne decyzje
inwestycyjne (oddolny, rekursywny model wzrostu);
- szczegóowa dezagregacja na regiony i sektory (14 regionów wiata i 17 sektorów produkcyjnych);
- uwzgldnienie midzysektorowej mobilnoci czynników produkcji, handlu
midzynarodowego, midzynarodowych przepywów inwestycji i emisji nastpujcych gazów cieplarnianych: CO2, CH4 i N2O;
- kalibracja na rok 2001, bdcym pocztkowym rokiem symulacji;
- egzogeniczne (cieki wzrostu dla kluczowych zmiennych: wielko populacji, zasoby siy roboczej, produktywno czynnika pracy, produktywno ziemi) i endogeniczne (proces akumulacji kapitau) róda dynamiki modelu

- ocena zmian klimatycznych, wychodzca poza ocen kosztów bezporednich;
- ekonomiczna ewaluacja ich dalekosinych skutków;
- badania wpywu polityki adaptacji
i rónych reform handlu i polityki
publicznej, np. ocena wpywu zmiany klimatycznej na wzrost gospodarczy (czy zmiany klimatyczne w znaczcym stopniu wpyn na wzrost
i dystrybucj dochodów na wiecie;
czy prognozy odnonie emisji gazów
cieplarnianych przez ludzi powinny
by zrewidowane, biorc pod uwag
wpyw zmian klimatycznych)

- ocena alternatywnych polityk USA,
ukierunkowanych na handel pozwoleniami na emisje CO2.
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TAIGEM-E

Model strukturalny IBS

- poczenie dwóch
modeli: ORANI
i MONASH w celu
modelowania gospodarki Tajwanu;
- ewaluacja tajwaskiej polityki rodowiskowej.

- ocena wpywu, jaki
instrumenty polityki
i makroekonomiczne
zaburzenia agregatowe wywieraj na
gospodark w krótkim, rednim i dugim okresie.

Naukowcy
z uniwersytetów
na Tajwanie we
wspópracy
z australijskim
Monash University

Instytut Bada
Strukturalnych
w Warszawie

- dynamiczny CGE, uwzgldniajcy 170 sektorów, 6 rodzajów pracy, 8 rodzajów mar i 182 towary;
- uogólniona funkcja produkcji dla poszczególnych gazi przemysu mówi
o równoci nakadów, aktywnoci i efektów;
- funkcja nakadów ujmuje pi (towary i czynniki produkcji; same towary;
- praca, kapita, ziemia i energia, w tym bioetanol, biodiesel, produkty ropopochodne, produkty na bazie wgla, produkty gazu naturalnego, elektryczno
i nowe róda energii; wgiel, ropa, gaz naturalny;
- warto krajowych i zagranicznych dostaw energii) staych elastycznoci
substytucji, z których kada CES z przedstawia problem optymalizacyjny minimalizacji kosztów cakowitych;
- funkcj wyników otrzymuje si z dwóch staych zagregowanych funkcji elastycznoci transformacji, przy czym kada z CET przedstawia problem optymalizacyjny maksymalizacji zysku.
- wielosektorowy model, kalibrowany bezporednio na danych polskich, opierajcy si na fundamentach mikroekonomicznych;
- podmioty podejmuj decyzje ekonomiczne, maksymalizujc zdyskontowan
uyteczno oczekiwan, bd zdyskontowany oczekiwany zysk pod warunkiem wasnych wielookresowych ogranicze budetowych oraz swojej wiedzy
o caej gospodarce;
- zastpienie caej zbiorowoci gospodarstw domowych przez jednego reprezentatywnego przedstawiciela, za penej populacji firm przez jedna reprezentatywna firm (w kadym sektorze z osobna);
- wyodrbnienie 6 sektorów produkcyjnych;
- warunek równowagi rynkowej oznacza konieczno zrównowaenie popytu
z poda na rynkach produktów, pracy oraz w wymianie midzynarodowej;
- symulacji dokonuje si poprzez specyfikacj szoków oraz ustalenie dynamiki
zdefiniowanych zmiennych egzogenicznych;
- do ocen ilociowych wykorzystywa mona dwie metody obliczeniowe analiz funkcji reakcji na impuls oraz filtracje i predykcje za pomoc tzw. filtru
kalmanowskiego.
- analiza wpywu trzech rodzajów
szoków makroekonomicznych (zagraniczny szok podaowy, równowany szokowi cenowemu na rynkach wiatowych; krajowy podaowy szok technologiczny, modyfikujcy koszty produkcji; zagraniczny
szok popytowy, zmieniajcy krajowe
terms-of-trade i oddziaujcy na kurs
walutowy), szczególnie wanych
z punktu widzenia sektora rolnego,
i szoków fiskalnych - wydatkowych
w polityce rolnej (pojawienie si
i potencjalne ograniczenie/likwidacja
dopat bezporednich w rolnictwie)
na dochody w rolnictwie oraz zatrudnienie i przepywy czynników
wytwórczych w gospodarce.

- analiza wpywu rosncej produkcji
bioetanolu na gospodark Tajwanu,
której celem byo okrelenie ekonomicznego wpywu na wska niki
makroekonomiczne, produkcj
przemysow i rodowisko wprowadzania na rynek bioetanolu i wypierania przez niego tradycyjnych róde energii.
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M.L. Baker,
D.J. Hayes
i B.A. Babcock
z Center for
Agricultural and
Rural Development na Iowa
State University

- analiza amerykaskiego rynku zbó
przeznaczonych na
biopaliwa z uwzgldnieniem ogranicze
w dostpnoci ziemi.

ródo: Opracowanie wasne.

Model Centrum na Rzecz Rolnictwa
i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu
Stanowego w Iowa

- dynamiczny, stochastyczny model amerykaskiego rynku rolin i biopaliw,
kalibrowanego w celu pokazania obecnych warunków rynkowych;
- zakada, e decyzje odnonie produkcji biopaliw s optymalne i podejmowane
przez racjonalne podmioty;
- rolnicy podejmuj racjonalne decyzje, bazujc na oczekiwanych cenach rynkowych;
- wykorzystywana do uprawy surowców do produkcji biopaliw ziemia generuje
koszty utraconych moliwoci;
- inwestorzy tworz fabryki biodiesla tylko, gdy oczekiwany zwrot jest porównywalny lub wyszy od innej, moliwej wartoci inwestycji w gospodarce.
- ewaluacja moliwej reakcji uczestników amerykaskiego rynku zbó
przeznaczonych na biopaliwa na
wydarzenia takie jak: szoki powstae
wskutek wysokich cen ropy, kredyty
na biopaliwa i subsydia.

Modele klasy DSGE s jak dotd ostatnim najbardziej zaawansowanym
ogniwem ewolucji modeli równowagi. Jednak warto mie na uwadze fakt, e
wbrew niektórym oczekiwaniom nie umoliwiaj one przepowiadania przyszoci. Dziki ich zastosowaniu moemy jedynie lepiej okreli skutki istotnych
szoków i zmian strukturalnych w gospodarce. W tym celu naley jednak przyj
szereg zaoe odnonie tempa wzrostu gospodarczego na nastpnych kilka dekad, preferencji czasowych, tempa wzrostu liczby ludnoci, inflacji itd., które
mog znaczco oddala nas od rzeczywistoci. Chocia modele DSGE s wanym narzdziem ewaluacji polityki gospodarczej, pamita trzeba take o tym,
i dobry model statyczny moe by znacznie bardziej uyteczny ni zy model
dynamiczny, zwaszcza e dobre modele dynamiczne z rónych wzgldów nale do rzadkoci.
Mimo pewnych ogranicze i niedoskonaoci cechujcych modele klasy
DSGE podejmowane próby ich wykorzystania do kompleksowej ewaluacji instrumentów polityki rolnej oraz oceny wpywu uwarunkowa makroekonomicznych na funkcjonowanie sektora rolno-ywnociowego przynosz obiecujce
rezultaty. Potencjalne zastosowania obejmuj analiz podatkowych i wydatkowych instrumentów polityki rolnej (w tym WPR), analiz gospodarczych efektów emigracji z regionów rolniczych, a take ocen wpywu szoków podaowych i cenowych na rynkach surowcowych na ceny i produkcj sektora rolnego
oraz caej gospodarki. Mona zatem sdzi, e w najbliszym czasie nastpi
wzrost zastosowa tych modeli w analizach zwizanych bezporednio lub porednio z funkcjonowaniem sektora rolno-ywnociowego. Jednak uycie modelu DSGE do przeprowadzenia okrelonej analizy nie powinno wynika jedynie
z metodycznej atrakcyjnoci samego narzdzia. Decyzja o tym, jaki rodzaj modelu naley wybra, powinna by podyktowana przede wszystkim celem i merytorycznym charakterem analizy. Zatem w zalenoci od tych przesanek równie
dobrze mog sprawdza si modele równowagi czstkowej, jak i ogólnej – statyczne bd dynamiczne.
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