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Streszczenie
Dokument 5.1 przedstawia przegląd istniejącej literatury teoretycznej i empirycznej dotyczącej
zagadnień związane z opracowaniem sześciu modułów, a mianowicie oceny wpływu polityki,
społeczno-ekonomicznej wpływy rolnictwa i jego integracja w społeczeństwie wiejskim,
środowiskowym i klimatycznym wpływy rolnictwa, usług ekosystemowych, produkcji rolnej i
rynków nakładów i ich powiązania i moduły rynków gruntów rolnych, które zostaną
opracowane w zadaniach 5.2 do 5.7 z projekt AGRICORE. Dziedziny analizy tych modułów
odpowiadają za wiele zewnętrznych czynniki, które wpływają na proces decyzyjny rolnika i
które wzbogacają wyniki ocena polityki rolnej za pomocą modelu agentowego na poziomie
gospodarstwa, takiego jak ten, który ma być opracowany w ramach projektu AGIRCORE.
Przegląd tej obszernej istniejącej literatury podkreślił zwiększone poleganie na obu poziomach
gospodarstw (lub wysoce zdezagregowane) dane i modele, które pozwalają na bardziej
szczegółową reprezentację zachowania rolników w odpowiedzi również na bardzo
ukierunkowane środki polityczne, takie jak te z filaru II Wspólnej Polityki Rolnej. Przegląd
zapewnił zaangażowanych partnerów AGRICORE w opracowaniu sześciu modułów
współpracujących z modelem ABM (WP3) z informacje z poprzednich prac modelowych, które
pozwolą zbadać, które luki mogą być wypełnione ambitnym, ale realistycznym
przedsięwzięciem. Aby osiągnąć cel funkcjonowania modułów i zestaw, modelarze będą
musieli ustalić priorytety dla rozwoju, będąc jednocześnie świadomymi tego możliwości
techniczne infrastruktury, na której będzie działać pakiet AGRICORE.
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Wnioski
Niniejszy dokument zawiera przegląd obszernej istniejącej literatury w dziedzinie oceny
wpływu polityki, społeczno-gospodarczego wpływu rolnictwa i jego wpływu na obszary
wiejskie, wpływu rolnictwa na środowisko i klimat, a także usług ekosystemowych, produkcji
rolnej i rynków nakładów, z naciskiem na specjalny wkład, jakim jest ziemia. Oprócz
szczegółowej analizy zbioru danych najczęściej i ostatnio wykorzystywanych w pracach
empirycznych, przegląd dotyczył również stosowanych metodologii.
W przeglądzie podkreślono coraz większe poleganie zarówno na danych na poziomie
gospodarstwa (lub wysoce zdezagregowanych), jak i na modelach, które pozwalają na bardziej
szczegółowe przedstawienie zachowań rolników w odpowiedzi również na bardzo
ukierunkowane środki polityczne, takie jak te z filaru II WPR. Przegląd dostarczył partnerom
AGRICORE zaangażowanym w rozwój pięciu modułów współpracujących z modelem ABM
(WP3) informacji z poprzednich działań związanych z modelowaniem, które pozwolą na
zbadanie, jakie luki można wypełnić ambitnym, ale realistycznym przedsięwzięciem. Aby
osiągnąć cel, jakim są działające moduły i pakiety, modelujący będą musieli ustalić priorytety
rozwoju, jednocześnie mając świadomość możliwości technicznych infrastruktury, na której
będzie działać pakiet AGRICORE.
Przy sporządzaniu niniejszego raportu wzięto pod uwagę następujące dokumenty:
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