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Top-down

ROCA model

Time horizon

Multi-sector, multi-region CGE
- structural change
- international feedbacks
- details of policy implementation
(ETS/non-ETS, CDM)

2020

MEMO model
Multi-sector, two-region DSGE
- endogenous growth
- structural change
- numerous policy simulations

2020 and 2030

MAC curve
Marginal abatement cost „models“

Bottom-up
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- details of technology options for
a number of sectors (power, other
energy-intensive industries,
ttransport, buildings, waste)

Mainly 2030

Główne cele analiz IBS
 Poszerzenie naszej wiedzy o ekonomicznym wpływie polityki

klimatycznej dzięki:
 Budowie uniwersalnych narzędzi modelowania makroekonomicznego

(IBS BAU, MIND, MEMO),
 Zastosowaniu ich do dynamicznych (rok po roku) symulacji wpływu

technologicznego pakietu ograniczającego emisję GHG w Polsce,
 Oszacowaniu makroekonomicznej wersju krzywej MAC (marginal

abatement cost) nazwanej (MAC-ρ),
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Elementy składowe symulacji
 Symulacje objęły
1. Ocenę ex-ante referencyjnego pakietu energetycznego oraz
kilkunastu wariantów „alternatywnych”
2. ocenę ex-ante wpływu na gospodarkę 122 różnych narzędzi
(dźwigni) polityki anty-emisyjnej podzielonych na 7
kategorii:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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Optymalizacja procesów chemicznych
Przechwytywanie i składowanie CO2 (CCS)
Interwencje w rolnictwie
Efektywnośd energetyczna
Efektywnośd wykorzystania paliw
Efektywnośd energetyczno – paliwowa
Inwestycje w sektorze energetycznym (wariant referencyjny)

Procedura symulacji
Etap 3: IBS - MEMO (wielosektorowe DSGE)
Użycie wyników
PolicyInv do
uzyskania informacji
o poziomie
przyszłych
wydatków,
podatków, emisji
GHG itp.

Etap 2: IBS - MIND
Analiza dźwigni
obniżenia emisji
GHG

Etap 1: IBS - BAU
Zebranie danych o PKB, konsumpcji energii, emisji gazów
cieplarnianych dla krajów i sektorów

Użycie modelu
DSGE, powyższej
informacji oraz filtru
Kalmana do
przygotowania
prognozy
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Kalkulacja wielkości i
kosztu redukcji
emisji GHG,
subsydium
rządowego oraz
optymalnego
scenariusza

Ekonometryczna estymacja stóp konwergencji i
zastosowanie jej dla poszczególnych krajów i sektorów:
sformułowanie scenariusza Business As Usual (BAU)

BAU – główne agregaty
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Emisja GHG – BAU vs pakiet
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Wartośd dodana (odch. od BAU)
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Public
consumption

Social
transfers

VAT

PIT
2015
2020
2025

2030

Skutki makro użycia pakietu (4)
- odchylenia od BAU c.d.

VAT

Closure
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Variable

2015

2020

2025

2030

VA in ETS

-4.06

-5.76

-7.51

-9.06

VA in Non-ETS

-2.72

-3.10

-2.16

-0.60

Employment in ETS

-3.38

-1.19

-2.73

-5.15

Employment in Non-ETS

-2.29

-0.52

0.17

0.39

GHG emission in ETS

-11.60

-27.38

-44.20

-52.46

GHG emission in NonETS
GHG emission in
households

-11.14

-23.15

-38.05

-46.60

-0.54

-3.22

-4.56

-4.00

Emission intensity of VA

-7.91

-21.45

-37.73

-46.63

Energy intensity of VA

-0.53

-7.86

-11.02

-11.57
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Zmiana VA (finansowanie transferami)
2.0
1.5

energy sector investments

1.0

mixed energy/fuel efficiency

0.5

fuel efficiency

0.0
-0.5

2015

2020

2025

2030

energy efficiency
chemical process optimization

-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
10

www.ibs.org.pl

industry CCS and distribution
maintainance
agriculture interventions

Krzywa MAC-ρ (2020)
Finansowanie VAT, 2020
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Krzywa MAC-ρ (2030)
Finansowanie VAT, 2030
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Wnioski koocowe (1)
 Osiągnięcie celów emisyjnych wyznaczanych przez UE do roku 2020 i 2030 jest

możliwe bez uciekania się do instrumentów podatkowych (np. podatku
weglowego) pod warunkiem:
 Zmiany struktury produkcji energii elektrycznej w taki sposób by w roku 2030 mniej

niż 50% prądu pochodziło z klasycznych elektrowni węglowych
 Podniesienia efektywności energetycznej i paliwowej w gospodarstwach domowych i
przedsiębiorstwach w tym zwłaszcza w transporcie
 Optymalny mix energetyczny realizujący cele emisyjne powinien objąd

zarówno energetykę odnawialną (wiatrową) jak i nieodnawialną (nuklearną i
gazową),
 Koszty finansowe i ekonomiczne poprzedzają korzyści ekologiczne (niższa

emisja) i gospodarcze (wyższa efektywnośd energetyczna) całego pakietu.
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Wnioski koocowe (2)
 Polityki zmniejszenia emisji GHG wiążą się z kosztami m.in. w postaci:
 Dodatkowych wydatków rządowych i prywatnych
 Utraconego (w por. do BAU) poziomu PKB, dobrobytu i zatrudnienia.

 Ta strata wynosi (w zależności od roku i szczegółów finansowania

implementowanego pakietu) od 0.5 do 5.5 proc. wielkości referencyjnej i jest
najwyższa w okresie, w którym gospodarka ponosi największe inwestycje,
 Relatywnie najkorzystniejsze dla gospodarki jest finansowanie niezbednych

inwestycji za pomocą niższych transferów społecznych, a w drugiej kolejności
nizszej konsumpcji publicznej.
 Korzyści ekonomiczne z podniesienia efektywności energetycznej i paliwowej

przychodzą wcześniej niż z inwestycji w nieemisyjną produkcję energii, co
wiąże się z generalnie niższymi nakładami inwestycyjnymi w tym obszarze.
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