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Znaczenie energii odnawialnej

w polityce euroœródziemnomorskiej

– uwarunkowania i perspektywy rozwoju

Unia Europejska od pocz¹tku funkcjonowania traktuje obszar œródziemnomorski
priorytetowo ze wzglêdu na doœwiadczenia epoki kolonialnej, gdzie wiêkszoœæ pañstw
regionu by³a w ca³oœci lub w czêœci uzale¿niona od europejskich potêg, bliskoœæ geo-
graficzn¹, z której wynikaj¹ obawy o bezpieczeñstwo kontynentu oraz problem nielegal-
nej imigracji ze wzglêdu na niestabiln¹ sytuacjê polityczn¹ w po³udniowej i wschodniej
czêœci basenu Morza Œródziemnego oraz zale¿noœci ekonomiczne, gdzie Europa jest
g³ównym partnerem gospodarczym pañstw regionu1. Od 1995 roku Unia Europejska
stworzy³a ca³y szereg instrumentów i programów dedykowanych pañstwom œródziem-
nomorskim, z których najwa¿niejsze to Partnerstwo Euroœródziemnomorskie, program
Europejskiej Polityki S¹siedztwa, inicjatywa Unia dla Œródziemnomorza. Chocia¿ ró¿ne
pod wzglêdem struktury, finansowania, zakresu podmiotowego, wszystkie mia³y na
celu stabilizacjê i rozwój gospodarczy regionu, przy jednoczesnej promocji modelu
pañstwa liberalno-demokratycznego na wzór europejski w pañstwach partnerskich.

Wspó³praca energetyczna jest jedn¹ z wa¿niejszych w ramach euroœródziemno-
morskiej agendy. Pañstwa œródziemnomorskie odgrywaj¹ znaczn¹ rolê w dostawach
ropy i gazu do Europy zarówno jako bezpoœredni eksporterzy, jak i terytoria tranzyto-
we, posiadaj¹ równie¿ wysoki potencja³ rozwoju sektora energii odnawialnej (OZE).
Pañstwa europejskie s¹ najwiêkszym œwiatowym importerem energii, kupuj¹c za granic¹
80% ropy i 60% gazu (Doðuºhan Kara, 2014, s. 7). Wiêkszoœæ potrzeb energetycznych
Unii zaspokajaj¹ europejscy eksporterzy, Norwegia i Rosja. Z pañstw œródziem-
nomorskich ropa i gaz transportowane s¹ g³ównie z Algierii i Libii. W 2013 roku udzia³
Algierii w unijnym imporcie gazu wynosi³ 13%. Najwiêkszymi odbiorcami s¹ Portuga-
lia, Hiszpania, W³ochy oraz Francja. Udzia³ Libii w imporcie ropy do Europy wynosi³
w tym samym okresie 10%, a g³ównymi odbiorcami s¹ W³ochy, Francja i Hiszpania.
Prognozy miêdzynarodowych instytucji wskazuj¹, i¿ uzale¿nienie Europy od zew-
nêtrznych dostaw surowców naturalnych bêdzie siê zwiêkszaæ w najbli¿szych latach.
Dlatego te¿, jednym z elementów strategii energetycznej Europy, œciœle zwi¹zanej
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1 Pañstwa œródziemnomorskie objête inicjatywami Unii Europejskiej: Algieria, Egipt, Maroko,
Liban, Libia – jako obserwator, Syria, Jordania, Autonomia Palestyñska, Izrael. Turcja uczestniczy³a
w Partnerstwie Euroœródziemnomorskim od 1995 roku w 2008 roku zosta³a zaproszona do udzia³u
w Unii dla Œródziemnomorza. Program EPS nie jest dostêpny dla Turcji z uwagi na negocjacje akce-
syjne. W niniejszym artykule nie uwzglêdniono Izraela oraz Turcji. Wiêcej na temat wspó³pracy euro-
œródziemnomorskiej zob. Zaj¹c, 2010.



z bezpieczeñstwem energetycznym, jest dywersyfikacja sektora energetycznego, w tym
poprzez zwiêkszenie produkcji i zu¿ycia energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych1.
Pozyskanie jej planowane jest zarówno z krajowej produkcji poszczególnych pañstw,
jak i poprzez import, ze wzglêdu na bliskoœæ geograficzn¹, rozwiniête instytucje
wspó³pracy oraz potencja³, pañstwa œródziemnomorskie zajmuj¹ tutaj priorytetowe
miejsce.

Cele UE w zakresie OZE

Unia Europejska posiada du¿e doœwiadczenie w zakresie badañ nad OZE oraz
promocji tego sektora. Szerzej nad bezpieczeñstwem energetycznym i uzale¿nieniem
pañstw europejskich od zewnêtrznych dostaw ropy i gazu zaczêto dyskutowaæ od
po³owy lat 70-tych. Ju¿ w rok po kryzysie naftowym Wspólnota przyjê³a dokument do-
tycz¹cy strategii energetycznej, gdzie zapowiedziano rozwój badañ nad alternatywny-
mi Ÿród³ami energii. Wzrost zapotrzebowania pañstw europejskich na energiê, wahania
cen na miêdzynarodowym rynku oraz niestabilna sytuacja polityczna u g³ównych dos-
tawców Europy, szczególnie Rosji, tylko wzmocni³y przekonanie, ¿e alternatywne
sposoby zapewnienia energii w Europie powinny byæ rozwijane (Doðuºhan Kara,
2014, s. 3).

W Bia³ej Ksiêdze – Energia dla przysz³oœci – odnawialne Ÿród³a energii z 1997 roku
oraz Zielonej Ksiêdze – O bezpieczeñstwie energetycznym z 2000 roku, Unia Europej-
ska zidentyfikowa³a najwa¿niejsze wyznania i wytyczne w zakresie rozwoju OZE.
W 2001, 2002 i 2003 roku Komisja Europejska wyda³a dyrektywy w sprawie wspiera-
nia produkcji energii elektrycznej na rynku wewnêtrznym wytwarzanej ze Ÿróde³ od-
nawialnych, efektywnoœci energetycznej, promocji OZE oraz ograniczenia emisji
zanieczyszczeñ do atmosfery (Dyrektywa 2001/77/WE; Dyrektywa 2001/80/WE; Dy-
rektywa 2002/90/WE; Dyrektywa 2003/30/WE). Mapa drogowa na rzecz energii od-
nawialnej – Energia odnawialna w XXI wieku: budowa bardziej zrównowa¿onej
przysz³oœci z 2007 (Komisja Europejska, 2007), Strategia na rzecz konkurencyjnego,
zrównowa¿onego i bezpiecznego sektora energetycznego z 2010 roku (Komisja Euro-
pejska, 2010), dokument Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotycz¹ce klimatu
i energii z 2014 roku (Komisja Europejska, 2014), Plan dzia³ania w zakresie energii do
2050 roku (Komisja Europejska, 2011), okreœlaj¹ najwa¿niejsze wyzwania, którym
Unia i pañstwa cz³onkowskie powinny sprostaæ w obszarze energii, w tym wskazuj¹
konkretne cele w zakresie rozwoju i wykorzystania OZE oraz warunki rozbudowy
po³¹czeñ transmisji energii elektrycznej pomiêdzy pañstwami UE. Do roku 2020 Unia
planuje zwiêkszenie udzia³u energii odnawialnej w bilansie energetycznym UE, o co-
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1 Odnawialne Ÿród³a energii – OZE – „dotycz¹ ka¿dego Ÿród³a energii, które w naturalny sposób
regeneruje siê w krótkim czasie i pochodzi bezpoœrednio od s³oñca (np. Ÿród³a termiczne, fotoche-
miczne i fotoelektryczne), poœrednio od s³oñca (takie jak wiatr, energia wodna, energia biomasy) lub
z innych naturalnych mechanizmów œrodowiska (energia geotermalna i energia p³ywów morskich).
Odnawialne Ÿród³a energii powinny byæ równie¿ definiowane jako Ÿród³a wytwarzania energii elek-
trycznej” (Doðuºhan Kara, 2014).



najmniej 20%, ponadto 10% paliw zu¿ywanych w transporcie maj¹ stanowiæ biopali-
wa, poprawê efektywnoœci energetycznej o co najmniej 20% oraz zmniejszenie emisji
gazów cieplarniach o 20%, w porównaniu do poziomu z 1990 roku, maj¹c na celu prze-
kszta³cenie Europy w energooszczêdn¹ i niskoemisyjn¹ gospodarkê. Do 2030 roku ze
Ÿróde³ odnawialnych pochodziæ ma obowi¹zkowo 27% energii zu¿ywanej w Europie,
redukcja emisji gazów cieplarnianych ma zmniejszyæ siê o co najmniej 40% w porów-
naniu do 1990 roku, a w roku 2050 o 80–90%. Bezpoœrednio do odnawialnych Ÿróde³
energii odnosi siê równie¿ art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: „poli-
tyka energetyczna UE ma na celu wspieranie rozwoju nowych i odnawialnych form
energii” (Kerebel, 2015). Równie¿ Europejska strategia bezpieczeñstwa energetyczne-
go, wskazuje na koniecznoœæ zwiêkszenia krajowej produkcji energii, w tym rozwoju
odnawialnych Ÿróde³ energii. Cele UE w zakresie energii i zmiany klimatu zosta³y
w³¹czone tak¿e do strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego roz-
woju sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu przyjêtej przez Radê Europejsk¹ w czerw-
cu 2010 roku. Wytyczne dla pañstw cz³onkowskich w zakresie osi¹gniêcia celów do
2020 roku oraz mechanizmy wspó³pracy pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi w za-
kresie odnawialnych Ÿróde³ okreœla Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych uchylaj¹ca dyrek-
tywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE z 2009 roku (Parlament Europejski, 2009). W 2010
roku dla ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego zosta³y przygotowane plany dzia³ania okre-
œlaj¹ce krajowe cele w zakresie energii odnawialnej i efektywnoœci energetycznej, pod-
dane ewaluacji i ocenie w 2011 i 2013 roku (Hedberg, 2015, s. 1–4).

Unia Europejska w ci¹gu ostatnich lat sta³a siê pionierem w obszarze odnawialnych
Ÿróde³ energii: ponad 40% œwiatowej mocy elektrycznej pochodz¹cej ze Ÿróde³ odna-
wialnych (nie licz¹c elektrowni wodnych) wytwarzane jest w Europie. W sektorze tym
zatrudnionych jest ponad milion pracowników. W 2012 roku wed³ug badañ Eurostatu
prawie 15% energii w Unii Europejskiej pochodzi³o ze Ÿróde³ odnawialnych, co stano-
wi³o wzrost o ponad 13% w porównaniu do roku 2011. Energia wodna jest najwa¿niej-
szym odnawialnym Ÿród³em energii elektrycznej i generuje 46% produkcji energii
elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych w UE, wiatrowa 26%, biomasa 19% oraz s³onecz-
na 8% (Komisja Europejska, 2014a, s. 82).

Sytuacja energetyczna w pañstwach œródziemnomorskich

Pañstwa œródziemnomorskie ró¿ni¹ siê sytuacj¹ energetyczn¹. Algieria i Libia maj¹
du¿¹ bazê zasobów naturalnych i s¹ ich eksporterami. Algieria zajmuje 16 miejsce
w œwiatowych rezerwach ropy naftowej, ma ósme najwiêksze rezerwy gazu ziemnego
na œwiecie, i jest czwartym, co do wielkoœci eksporterem gazu. Gospodarka Algierii
w du¿ym stopniu opiera siê na sprzeda¿y gazu, z której pochodzi oko³o 60% dochodów,
30% PKB i ponad 95% eksportu. Podobnie gospodarka Libii zale¿y w du¿ej mierze od
przychodów z sektora naftowego, generuj¹cego oko³o 95% eksportu, 25% PKB i 75%
dochodów bud¿etowych (Dzisiów-Szuszczykiewicz, 2012, s. 137). Egipt eksportuje
gaz ziemny, natomiast jest importerem ropy naftowej. Wiêkszoœæ pañstw œródziem-
nomorskich jest jednak zale¿na od zewnêtrznych dostaw. Tunezja importuje 25% su-
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rowców energetycznych, Maroko dorównuje Jordanii i jest zale¿ne w ponad 90% od
eksportu ropy i gazu. Importerami surowców s¹ tak¿e Liban oraz Autonomia Palestyñ-
ska. Warto zaznaczyæ, i¿ Maroko posiada 15% rezerw œwiatowych ropy naftowej
w ³upkach, jednak ze wzglêdu na wysokie koszty jej wydobycia nie jest wydobywana
(Weissenbacher, 2012a, s. 455–457). W Jordanii koszty importu paliw kopalnych,
poch³aniaj¹ oko³o 20% PKB (The Future, 2013, s. 7). Warto zwróciæ uwagê, i¿ przy-
k³adowo Tunezja i Maroko, tylko w niewielkim stopniu korzystaj¹ ze Ÿróde³ s¹siadów,
ze wzglêdu na niski poziom wspó³pracy regionalnej i skomplikowan¹ sytuacjê poli-
tyczn¹ w regionie (Kilpeläinen, 2013, s. 351).

To co jest wspólne dla pañstw regionu to szybki wzrost konsumpcji energetycznej,
która zwi¹zana jest z boomem demograficznym oraz transformacj¹ gospodarcz¹. Jak
podkreœlaj¹ specjaliœci, zale¿noœæ miêdzy dostêpem do energii a rozwojem jest szcze-
gólnie silna na etapie modernizacji gospodarki, z któr¹ mamy do czynienia obecnie
w regionie œródziemnomorskim, obecnie pod¹¿aj¹cym klasyczn¹ drog¹ industrializa-
cji, gdzie gospodarka opiera siê g³ównie na produkcji (Bergasse, 2013, s. 2–15). Sza-
cunki wskazuj¹, i¿ liczba ludnoœci w obszarze MENA wzroœnie do oko³o 395 mln
w 2030 roku i do 426 mln w roku 2050 tym samym zwiêkszy siê zapotrzebowanie
na energiê. Tylko w latach 2001–2011, zu¿ycie energii elektrycznej na mieszkañca
w Afryce Pó³nocnej wzros³o o ponad 50% i by³o wy¿sze ni¿ œrednia œwiatowa, bior¹c
pod uwagê gospodarki o œrednich dochodach (Weissenbacher, 2012b, s. 235–239).
W 2013 roku MEDREG wskaza³, i¿ popyt na energiê w regionie MENA bêdzie rosn¹æ
3% rocznie pomiêdzy rokiem 2010–2030 (MEDREG, 2013b, s. 12). Ponadto wiêksze
zu¿ycie energii ma wp³yw na klimat i zanieczyszczenie œrodowiska. Poziom emisji
gazów cieplarnianych w latach 2001–2010 w Afryce Pó³nocnej zwiêkszy³ siê o 50%,
zdecydowanie przewy¿szaj¹c œredni¹ œwiatow¹. Pañstwa regionu borykaj¹ siê równie¿
z problemem braku dostêpu do s³odkiej wody, a technologie jej odsalania s¹ drogie
i wymagaj¹ wysokich nak³adów energetycznych (Hong, 2014, s. 236). Hafner i Taglia-
pietra podkreœlaj¹, i¿ region cechuje niska efektywnoœæ energetyczna, zwi¹zana m.in.
z dotacjami rz¹dowymi do podstawowych produktów energetycznych. W wymiarze
gospodarczym dotacje negatywnie wp³ywaj¹ na potencja³ inwestycyjny poszczegól-
nych pañstw i na bardziej racjonaln¹, oszczêdn¹ i efektywn¹ politykê energetyczn¹
(Hafner, Tagliapietra, 2013, s. 1–6). Ceny energii we wszystkich pañstwach utrzymy-
wane s¹ sztucznie na niskim poziomie. Miêdzynarodowa Agencja Energii (IEA)
w 2014 roku wskaza³a, i¿ dotacje do paliw w Algierii i Egipcie wynosz¹ ponad 50%,
a ceny na stacjach benzynowych w tych pañstwach s¹ ni¿sze o 10% ni¿ na œwiecie
(Hong, 2014, s. 233).

W zwi¹zku z powy¿szym pañstwa œródziemnomorskie, zarówno eksporterzy jak
i importerzy energii, nara¿one s¹ na wahania cen energii na miêdzynarodowych ryn-
kach. Jak podkreœlaj¹ Colombo i Sartori, dla pañstw œródziemnomorskich bêd¹cych na
drodze zmian i poszukiwania adekwatnej drogi rozwoju, bezpieczeñstwo energetyczne
jest kluczow¹ spraw¹ œciœle sprzê¿on¹ z szerszymi warunkami spo³eczno-ekonomicz-
nymi jest powi¹zane z rozwojem oraz funkcjonowaniem wszystkich sektorów gospodar-
ki (Colombo, Sartori, 2014, s. 7–10). Warto dodaæ, i¿ sytuacja energetyczna odegra³a
istotn¹, choæ poœredni¹ rolê w arabskich powstaniach w 2011 roku. Wczeœniej w latach
2007–2011 ceny paliw oraz energii elektrycznej na miêdzynarodowym rynku wzros³y,
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co w efekcie mia³o wp³yw na wysokie ceny podstawowych produktów i pogorszenie
sytuacji gospodarczej, szczególnie w Tunezji.

Du¿¹ szans¹ dla tych pañstw, aby sprostaæ wyzwaniom rozwojowym jest pozyska-
nie energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych. Jak podkreœlaj¹ specjaliœci energia od-
nawialna odgrywa zasadnicz¹ rolê w procesie przechodzenia w kierunku bardziej
konkurencyjnego, bezpiecznego i zrównowa¿onego systemu energetycznego. W pañ-
stwach eksportuj¹cych surowce naturalne, OZE przyczyni¹ siê do ograniczenia krajo-
wego zu¿ycia ropy i gazu oraz wiêkszych mo¿liwoœci eksportowych. Dla importerów
energii wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej zmniejszy obci¹¿enia bu-
d¿etowe (IRENA, REN21, MOFA, 2013, s. 6). Wed³ug analizy przygotowanej przez
niemiecki koncern DLR (German Aerospace Center) potencja³ regionu œródziemno-
morskiego w zakresie skoncentrowanej energii s³onecznej (CSP) wynosi 431,382 TWh/y
i jest zdecydowanie wiêkszy (o 300 razy) ni¿ w pó³nocnych pañstwach Unii Europej-
skiej – badanie to wyklucza tereny, które nie nadaj¹ siê na instalacjê systemów solarnych.
W zakresie potencja³u energii elektrycznej wytwarzanej z promieniowania s³oneczne-
go przy wykorzystaniu fotowoltaiki (system PV), raport podaje, i¿ potencja³ pañstw
wschodniego i po³udniowego Œródziemnomorza wynosi 122 TWh/y a w pó³nocnych
pañstwach Unii jedynie 22 TWh/y. W odniesieniu do energii wiatrowej potencja³ regio-
nu œródziemnomorskiego szacuje siê na 21,967 TWh/y a na pó³nocy na 648 TWh/y. Ra-
port podkreœla jednak, i¿ w przypadku energii wiatrowej na 1 km2 mo¿na zainstalowaæ
urz¹dzenia generuj¹ce jedynie 10 MW (Tagliapietra, 2015, s. 17–24).

Zwiêkszenie wykorzystania Ÿróde³ energii elektrycznej z OZE jest jednym z g³ów-
nych elementów modernizacji energetycznej oraz modernizacji gospodarczej w pañ-
stwach œródziemnomorskich. Przewiduje siê, i¿ rozwój energii odnawialnej przyczyni
siê do poprawy warunków spo³eczno-gospodarczych w tym do eliminacji ubóstwa
energetycznego, do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy funkcjonowania
s³u¿by zdrowia, us³ug sanitarnych, budowy mieszkañ, lepszej komunikacji i wiêkszych
mo¿liwoœci odsalania wody. Programy infrastrukturalne pobudz¹ nowe inwestycje
w sektorach poœrednich, w szczególnoœci elektronikê, telekomunikacjê i informatykê
oraz mog¹ byæ skutecznym narzêdziem walki z bezrobociem poprzez generowanie no-
wych miejsc pracy w sektorze OZE (FEMISE, 2012, s. 88–107). W 2008 roku Program
Œrodowiskowy ONZ (UNEP) i Miêdzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) oszacowa³y,
i¿ energia PV mo¿e wytworzyæ o 7 miejsc pracy wiêcej ni¿ elektrownie wêglowe i dwa
razy wiêcej ni¿ te wykorzystuj¹ce gaz – bior¹c pod uwagê wytworzenie tej samej ener-
gii (MW/h) w tym samym czasie. W 2015 roku Miêdzynarodowa Agencja Energii
Odnawialnej wskaza³a na 18% wzrost zatrudnienia do 7,7 mln osób w sektorze OZE
w 2014 roku w stosunku do 2013 roku (IRENA, 2015, s. 2). Badanie Banku Œwiatowe-
go z 2011 roku wskaza³o, i¿ sektor OZE w pañstwach MENA wytworzy 180 tys. miejsc
pracy do 2025 roku, tylko w obszarze CSP (Tagliapietra, 2015, s. 25–26). Rozwój ener-
getyki odnawialnej powi¹zany jest równie¿ z inwestycjami w edukacjê i badania.
W ostatnich latach wydatki publiczne na edukacjê w wiêkszoœci pañstw œródziem-
nomorskich, znacznie wzros³y. Hong podkreœla, i¿ w Maroku edukacja poch³ania 25%
wydatków publicznych, a w ci¹gu ostatniej dekady inwestycje w badania i rozwój
zwiêkszy³y siê o 47% w Egipcie i 18% w Maroku, a liczba naukowców tylko w Afryce
Pó³nocnej wzros³a o oko³o 35% (Hong, 2014, s. 237–240).
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W regionie MENA oko³o 20 milionów ludzi zw³aszcza w odleg³ych i s³abo zalud-
nionych obszarach wiejskich, nie ma dostêpu do energii elektrycznej niezbêdnej do
zaspokojenia podstawowych potrzeb w tym 1 mln Marokañczyków i 1,4 mln Sy-
ryjczyków. W 2013 roku Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
podkreœli³a, i¿ rozwój nawet niewielkich instalacji do pozyskania energii wiatrowej
i s³onecznej na obszarach wiejskich mo¿e znacznie przyczyniæ siê do wzrostu poziomu
¿ycia mieszkañców. Dostêp do oœwietlenia pozwoli na d³u¿sz¹ pracê w lepszych wa-
runkach. Powstan¹ ma³e przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê obs³ug¹ logistyczn¹ i konser-
wacj¹ urz¹dzeñ oraz narzêdzi niezbêdnych do zainstalowania odpowiedniej infrastruktury,
co zmniejszy bezrobocie. Ponadto wiele gospodarstw domowych w pañstwach œród-
ziemnomorskich wykorzystuje nadal biomasê do gotowania i ogrzewania, co ma nega-
tywny wp³yw na zdrowie, œrodowisko i jest bardziej pracoch³onne (IRENA, REN21,
MOFA, 2013, s. 7). Dlatego te¿ wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej
na obszarach wiejskich bêdzie mia³o, nieoceniony wp³yw na sytuacjê kobiet odpowie-
dzialnych za prowadzenie gospodarstw domowych (Tagliapietra, 2015, s. 27).

W latach 2008–2011 produkcja energii odnawialnej w pañstwach œródziemno-
morskich zwiêkszy³a siê dwukrotnie. Najszybciej w regionie rozwija siê energetyka
wiatrowa, która ma staæ siê g³ównym Ÿród³em energii odnawialnej po energii wodnej,
zw³aszcza w Egipcie, Maroku i Tunezji. Zdecydowanie wolniej rozwija siê sektor ener-
gii s³onecznej, chocia¿ badania wskazuj¹ na du¿y jego potencja³ ze wzglêdu na ma-
lej¹ce koszty technologii. Od 2008 do 2011 roku, produkcja energii ze Ÿróde³ PV
wzrasta³a rocznie o ponad 100% i by³a g³ównie wykorzystywana w programach elek-
tryfikacji obszarów wiejskich. Pionierem jest w tym obszarze Maroko, które od 1997
roku wdra¿a projekt elektryfikacji wsi (PERG) w oparciu o mini sieci napêdzane przez
wiatr i energiê s³oneczn¹, z którego skorzysta³o ponad 1 mln gospodarstw domowych.
Najmniej popularna w regionie jest energia geotermalna, która wykorzystywana jest
w Autonomii Palestyñskiej, plany w tym obszarze z pañstw œródziemnomorskich po-
siada równie¿ Algieria. Systemy nagrzewania wody (SWH) s¹ równie¿ kluczowe we
wdra¿aniu odnawialnych Ÿróde³ energii w regionie. Dominuj¹c¹ pozycjê zajmuj¹ tutaj
Tunezja, wdra¿aj¹c program PROSOL oraz Maroko realizuj¹ce program PROMASOL
(IRENA, REN21, MOFA, 2013, s. 6–30).

W ostatnich latach nast¹pi³ rozwój regionalnych instytucji zajmuj¹cych siê promo-
cj¹ wykorzystania OZE, transferem dobrych praktyk, badaniami potencja³u poszcze-
gólnych pañstw, kreowaniem norm, zasad i regu³ regionalnej polityki w tym obszarze
oraz finansowaniem projektów OZE w regionie MENA. Wœród najwa¿niejszych mo¿-
na wymieniæ powsta³e w 2008 roku w Kairze, Regionalne Centrum Energii Odnawial-
nej i Efektywnoœci Energetycznej (RCREEE). RCREEE jest niezale¿n¹ organizacj¹
non-profit, której celem jest promocja efektywnoœci energetycznej i wymiana dobrych
praktyk w tym zakresie. Obecnie skupia 16 pañstw arabskich oraz Autonomiê Palestyñ-
sk¹. Centrum wspó³pracuje z pañstwami, przedsiêbiorstwami, organizacjami miêdzy-
narodowymi, jest zaanga¿owane we wdra¿anie projektów lokalnych i regionalnych.
RCREEE jest finansowana ze sk³adek pañstw cz³onkowskich, dotacji od Niemieckiej
Agencji Rozwoju (GIZ), od Danii za poœrednictwem Duñskiej Agencji Rozwoju (Da-
nida) oraz od Egiptu poprzez Nowy Urz¹d Energii Odnawialnej (NREA) (RCREEE,
2015a). Sektor energii odnawialnej zajmuje wa¿ne miejsce na agendzie Ligi Pañstw
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Arabskich, która przyjê³a Strategiê Rozwoju Energii Odnawialnej oraz dyrektywê do-
tycz¹c¹ efektywnoœci energetycznej na lata 2011–2012, a w 2013 roku uruchomi³a
nowy projekt na lata 2015–2020 w zakresie budowania pan-arabskiej strategii rozwoju
energii odnawialnej do 2030 roku (Varouxakis, 2013, s. 264). Ze wzglêdu na potencja³
wytwarzania energii odnawialnej pañstwa regionu œródziemnomorskiego sta³y siê
miejscem zainteresowania globalnych graczy energetycznych. W projekty energetycz-
ne zaanga¿owane s¹ firmy z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
Francji, Niemiec, Japonii oraz miêdzynarodowe instytucje finansowe i banki m.in. nie-
miecki KfW, Bank Œwiatowy, ONZ, Afrykañski Bank Rozwoju oraz fundusze regio-
nalne, wœród których du¿¹ aktywnoœæ wykazuje Fundusz Rozwoju z Abu Dhabi. Nowe
inwestycje w odnawialne Ÿród³a energii w regionie wynios³y 2,9 mld dolarów w 2012
roku, co stanowi wzrost o prawie 40% w stosunku do 2011 roku i ponad 6-krotny
porównuj¹c z 2004 rokiem (IRENA, REN21, MOFA, 2013, s. 10–28).

Nastawienie poszczególnych pañstw œródziemnomorskich do programów rozwoju
odnawialnych Ÿróde³ energii jest bardzo zmienne i zale¿y od kontekstu politycznego
oraz od naturalnych zasobów energetycznych, chocia¿ wszystkie posiadaj¹ narodowe
plany i cele rozwoju energii odnawialnej oraz zwiêkszenia efektywnoœci energetycz-
nej. Algierski plan opracowany przez Ministerstwo Energetyki i Górnictwa zak³ada
osi¹gniêcie w 2030 roku 40% krajowego zu¿ycia energii elektrycznej z OZE. Czêœæ
wytworzonej energii ma byæ równie¿ przeznaczona na eksport. G³ównie ma pochodziæ
z energii s³onecznej, plan zwraca równie¿ uwagê na potencja³ wiatru, biomasy, energii
geotermalnej i wodnej. W Algierii dwie g³ówne instytucje odpowiedzialne s¹ za polity-
kê pañstwa w tym obszarze: Narodowa Agencja Promocji i Racjonalizacji Zu¿ycia
Energii (APRUE) oraz instytucja promuj¹ca nowe Ÿród³a energii (NEAL) (RCREEE,
2012a). Plany Autonomii Palestyñskiej w zakresie OZE maj¹ na celu osi¹gniêcie 10%
krajowej produkcji energii elektrycznej z OZE do 2020 roku. W 2012 roku zosta³a
przyjêta strategia dotycz¹ca efektywnoœci energetycznej. Agencja Energii (PEA), Pale-
styñskie Centrum Badañ nad Energi¹ i Œrodowiskiem, Rada Regulacyjna Energii Elek-
trycznej s¹ g³ównymi organami odpowiedzialnymi za promowanie i wspieranie OZE
na terenach Autonomii Palestyñskiej (RCREEE, 2012g).

Strategia energetyczna Egiptu z 2007 roku wskazuje na cel pozyskania 20% energii
ze Ÿróde³ odnawialnych do 2020 roku, 12% pochodziæ ma z elektrowni wiatrowych,
5,8% z elektrowni wodnych i 2,2% z innych Ÿróde³ odnawialnych, w szczególnoœci
energii s³onecznej. Egipt przyj¹³ równie¿ krajowy plan dzia³ania dotycz¹cy efektywno-
œci energetycznej na lata 2012–2015. W Egipcie agencja NREA odpowiedzialna jest za
promowanie i wspieranie rozwoju alternatywnych Ÿróde³ energii. Egipt przygotowa³
dwa atlasy wiatru identyfikuj¹ce najlepsze tereny dla instalacji do pozyskania energii,
znajduj¹ siê one na obszarze Zatoki Sueskiej oraz w regionie Zatoka el Zayt i na obsza-
rach Wschodniego i Zachodniego Nilu. Rz¹d Jordanii planuje pozyskanie 10% energii
ze Ÿróde³ odnawialnych do 2020 roku oraz zwiêkszenie efektywnoœci energetycznej
o 20% do 2020 roku. W Jordanii Ministerstwo Energetyki i Zasobów Mineralnych
ustanowi³o specjalny Fundusz Efektywnoœci Energetycznej oraz Energii Odnawialnej
(JREEEF) odpowiedzialny za promowanie OZE. W 2007 roku Jordania opublikowa-
³a mapê wiatrow¹ oraz atlas s³oneczny, wed³ug których obszary na po³udniu i wscho-
dzie pañstwa zosta³y uznane jako najlepsze dla instalacji wiatrowych i s³onecznych
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(RCREEE, 2012b–c). Cele Libanu w zakresie OZE zak³adaj¹ osi¹gniecie 12% energii
ze Ÿróde³ odnawialnych do 2030 roku. Krajowy Plan Dzia³añ dotycz¹cy efektywnoœci
energetycznej (EEAP) na lata 2011–2015 zosta³ przyjêty w listopadzie 2011 roku.
Wszystkie dzia³ania zwi¹zane ze wspieraniem i promowaniem OZE w Libanie objête
s¹ patronatem Centrum Poszanowania Energii Libanu (LCEC). Liban opublikowa³
szczegó³owy atlas wiatru, najlepsze tereny znajduj¹ siê na pó³nocy pañstwa i przy
wschodniej granicy z Syri¹. W Libii Agencja Energii Odnawialnej (REAOL), utworzo-
na w 2007 roku, zapowiedzia³a, i¿ w 2025 roku pañstwo osi¹gnie 10% energii elek-
trycznej z OZE. Libia jest w procesie przygotowania narodowego planu dzia³ania
dotycz¹cego efektywnoœci energetycznej (EEAP). Wed³ug libijskiego atlasu okre-
œlaj¹cego miejsca nadaj¹ce siê do instalacji wiatrowej, najwiêkszy potencja³ posiadaj¹
regiony: Darnah i Al-Magron. Narodowy plan Maroka, pañstwa najbardziej zaawanso-
wanego w wykorzystaniu OZE, zak³ada osi¹gniêcie 42% energii elektrycznej ze Ÿróde³
odnawialnych do roku 2020. Najwiêkszy udzia³ ma mieæ energia s³oneczna. W tym
celu od 2009 Maroko wdra¿a plan s³oneczny pod patronatem Marokañskiej Agencji
Energetyki S³onecznej (MASEN). Realizacja planu wspierana jest przez niemieck¹
agencjê GIZ, która jest zaanga¿owana w rozwój energii s³onecznej w Maroku od 1975
roku (GIZ, 2013, s. 1). Agencja Rozwoju Energii Odnawialnej i Efektywnoœci Energe-
tycznej (ADEREE) jest odpowiedzialna za promowanie efektywnoœci energetycznej
oraz OZE. Fundusz Rozwoju Energii (FDE) za³o¿ony w 2010 roku finansuje projekty
pozyskania energii ze Ÿróde³ odnawialnych i efektywnoœci energetycznej. Maroko
przygotowa³o równie¿ szczegó³owy atlas wiatrowy i s³oneczny. Obszary zidentyfiko-
wane jako najlepsze do wdra¿ania projektów s³onecznych to: Ouarzazate, Ain Beni
Mathar, Foum Al Ouad Al-Ujun, Boujdour, a Sebkhat Tah/Tarfaya. W Syrii rz¹d posta-
wi³ sobie za cel zaspokojenia 10% zapotrzebowania na energiê z odnawialnych Ÿróde³
energii do 2020 roku (RCREEE, 2012f–h). W Tunezji plan rz¹dowy zak³ada osi¹gniê-
cie 30% produkcji energii elektrycznej z odnawialnych Ÿróde³ energii do 2030 roku,
g³ównie ma byæ pozyskana z wiatru. Wszystkie dzia³ania zwi¹zane ze wspieraniem
i promowaniem OZE w Tunezji prowadzone s¹ pod patronatem Ministerstwa Przemys³u
i Technologii. Narodowa Agencja Poszanowania Energii (ANME) jest odpowiedzialna
za formu³owanie, promowanie i wdra¿anie wytycznych w zakresie efektywnoœci ener-
getycznej. Funkcjonuje równie¿ Narodowy Fundusz Oszczêdnoœci Energii (FNME)
udzielaj¹cy dofinansowania dla projektów w tym zakresie. ANME przygotowa³a
szczegó³owy atlas dotycz¹cy najlepszych terenów na instalacje infrastruktury dla wy-
twarzania energii wiatrowej (RCREEE, 2012i).

W 2014 roku w pañstwach arabskich2 udzia³ zainstalowanej mocy OZE w ca³oœci
sektora energetycznego wynosi³ 5,22% – w tym hydroinstalacje stanowi³y 4,25%,
s³oneczne 0,15%, wiatrowe 0,79% i inne 0,02% (RCREEE, 2015b, s. 36). Z pañstw
œródziemnomorskich najlepiej radzi sobie Maroko, gdzie udzia³ OZE wynosi³ w 2014
roku 35,4% (z czego prawie 25% to hydroinstalacje a nieco ponad 10% solarne) najgo-
rzej wypada Libia i Autonomia Palestyñska, gdzie udzia³ zainstalowanej mocy OZE
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w ca³oœci infrastruktury energetycznej wynosi³ 1%. W Jordanii i Tunezji nieca³e 5%
w Algierii oko³o 7%, w Libanie 8%, w Egipcie i Syrii oko³o 10% (RCREEE, 2015c,
s. 83). Warto zauwa¿yæ, i¿ w skali ca³ego regionu œródziemnomorskiego wykorzysta-
nie OZE jest ni¿sze i¿ w UE, pomimo wiêkszego potencja³u pozyskania energii ze
Ÿróde³ odnawialnych.

Projekty euroœródziemnomorskie

Rozwój euroœródziemnomorskich projektów energetycznych w tym w szczególno-
œci w sektorze OZE, œciœle zwi¹zany jest wewnêtrznymi celami Unii w zakresie bezpie-
czeñstwa energetycznego i dywersyfikacji Ÿróde³ dostaw. We wspominanej wy¿ej
dyrektywie z 2009 roku Komisja wskaza³a, i¿ potencjalne trudnoœci w osi¹gniêciu
celów OZE przez poszczególne pañstwa mog¹ byæ przezwyciê¿one poprzez wspó³pra-
cê i transfer energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych z pañstw zewnêtrznych
(FEMISE, 2012, s. 32–36).

W ramach Europejskiej Polityki S¹siedztwa i Partnerstwa Euroœródziemnomorskie-
go, Unii dla Œródziemnomorza, Unia Europejska rozwinê³a kilka kana³ów wspó³pracy
w obszarze energii. Kwestie dotycz¹ce energii dyskutowane s¹ podczas spotkañ mini-
strów do spraw energii oraz w ramach Euro-Med Forum Energetyczne, które funkcjo-
nuje od 1996 roku. Dzia³alnoœæ forum skupia siê na promowaniu bezpieczeñstwa
dostaw, projektów ochrony œrodowiska naturalnego i wzrostu gospodarczego. W 2003
roku Komisja Europejska zaproponowa³a utworzenie Euroœródziemnomorskiego part-
nerstwa energetycznego w celu stopniowej integracji rynków energii elektrycznej i ga-
zu, zwiêkszenia bezpieczeñstwa dostaw energii, rozwoju infrastruktury niezbêdnej do
transport ropy naftowej, wzmocnienia po³¹czeñ energetycznych oraz rozwój wspó³pra-
cy w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii (Komisja Europejska, 2003). Kompleksowa
strategia wspó³pracy energetycznej Unii z pañstwami œródziemnomorskimi zosta³a
przedstawiona w regionalnym planie dzia³ania na lata 2008–2013 przyjêtym w grudniu
2007 roku na konferencji w Limassol na Cyprze. Unia Europejska zaproponowa³a sze-
roki zestaw pomocy technicznej i finansowej dla regionalnych projektów energetycz-
nych w tym dotycz¹cych rozwoju infrastruktury energetycznej oraz rozwój wspó³pracy
badawczej w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii (Council of the European Union,
2007).

W odpowiedzi na wydarzenia Arabskiej Wiosny w komunikacie Komisji i Wyso-
kiego Przedstawiciela Partnerstwo na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu z po-
³udniowym regionem Morza Œródziemnego z 8 marca 2011 roku oraz dokumencie
reformuj¹cym Europejsk¹ Politykê S¹siedztwa z 25 maja 2011 roku, Komisja wskaza³a
na perspektywy integracji po³udniowego regionu Morza Œródziemnego do wewnêtrz-
nego rynku energii UE. Celem sta³o siê utworzenie wspólnoty energetycznej pañstw
Morza Œródziemnego oraz kszta³towanie wspólnego podejœcia do bezpieczeñstwa
energetycznego. Komisja podkreœli³a koniecznoœæ zwiêkszenia produkcji energii ze
Ÿróde³ odnawialnych i mechanizmów zarz¹dzania tym sektorem, w szczególnoœci
energii s³onecznej i wiatrowej (European Commission, 2011a–b). W listopadzie 2011
roku zaproponowano utworzenie euroœródziemnomorskiego partnerstwa energetycz-
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nego, gdzie odnawialne Ÿród³a energii zajmuj¹ priorytetowe miejsce w produkcji ener-
gii elektrycznej (European Commission, 2011c). Podkreœlono strategiczne znaczenie
po³udniowych s¹siadów w zakresie dostaw i tranzytu energii do Europy oraz koniecz-
noœæ zaanga¿owania Europy w reformy rynku w tym obszarze. José Manuel Barroso
– przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej wskaza³, i¿ energia jest priorytetow¹ dzie-
dzin¹ wspó³pracy euroœródziemnomorskiej i jest kluczow¹ czêœci¹ procesu budowy
wspólnej przestrzeni stabilnoœci i rozwoju (ENPI, 2013, s. 3).

Maroko i Algieria s¹ najbardziej zawansowane we wspó³pracy energetycznej
z Uni¹. W 2007 roku Maroko podpisa³o deklaracjê w sprawie priorytetów wspó³pracy
energetycznej (FEMISE, 2012, s. 6). Maroko dominuje w sektorze OZE, Algieria
z uwagi na posiadane surowce naturalne. W 2013 roku ustanowiono strategiczne part-
nerstwo energetyczne z Algieri¹. W maju 2015 roku rozpoczêty zosta³ dialogu poli-
tyczny z Algieri¹ w kwestiach energetycznych, który ma obejmowaæ wspó³pracê
w zakresie gazu ziemnego, energii odnawialnej, efektywnoœci energetycznej integracji
regionalnej i budowy po³¹czeñ infrastrukturalnych. Planuje siê utworzenie specjalnego
forum biznesu w sprawach energii, pierwsze spotkanie zaplanowano na 2016 rok w Al-
gierze. UE zgodzi³a siê udostêpniæ swoj¹ wiedzê doœwiadczenie i technologie, w celu
sprostania wyzwaniom Algierii w obszarze energii i efektywnoœci energetycznej (Eu-
ropean Commission, 2015).

UE poprzez fundusze programów œródziemnomorskich g³ównie Europejskiego In-
strumentu S¹siedztwa (ENI – wczeœniej w latach 2007–2013 ENPI), finansuje wiele
projektów wspieraj¹cych sektor energii w pañstwach œródziemnomorskich. Maj¹ one
charakter inicjatyw regionalnych, jak i bezpoœrednio kierowane s¹ do poszczególnych
pañstw œródziemnomorskich. Do najwa¿niejszych nale¿¹: projekt MED-ENEC – Energy
Efficiency in Construction wdra¿any w dwóch fazach 2006–2009 oraz 2009–2013
o bud¿ecie 5 mln euro (II faza), skierowany do Algierii, Egiptu, Izraela, Jordanii, Liba-
nu, Libii, Autonomii Palestyñskiej, Maroka, Syrii, Tunezji, Turcji. Projekt zapewnia
wsparcie dla inicjatyw promuj¹cych efektywnoœæ energetyczn¹ i wykorzystanie ener-
gii s³onecznej w bran¿y budowlanej. Kolejny to MED-REG – Energy Regulators reali-
zowany w latach 2010–2013 i 2013–2016 przez: Algieriê, Egipt, Izrael, Jordaniê,
Liban, Libiê, Autonomiê Palestyñsk¹, Maroko, Syriê, Tunezjê, zapewnia wsparcie dla
przygotowania i wdro¿enia odpowiednich ram regulacyjnych w zakresie reformy ryn-
ku energii (ENPI, 2013, s. 3). Algieria, Maroko i Tunezja realizuj¹ projekt stopniowej
integracji rynków energii elektrycznej do wewnêtrznego rynku energii w Unii Europej-
skiej. G³ównym celem jest ujednolicenie ram prawnych i regulacyjnych oraz struktury
przemys³owej w celu tworzenia wspólnego rynku energii elektrycznej. W Egipcie Unia
finansowo wspiera projekt budowy farmy wiatrowej w Wind Farm in Gulf of El Zayt
(projekt finansuje Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny i niemiecki bank
KfW) oraz udziela pomocy finansowej na realizacjê marokañskiego planu s³onecznego
(Ouarzazate Solar Plant). Unia finansuje ponadto projekt FREEME, który ma na celu
promocjê energii odnawialnej i efektywnoœci energetycznej w Maroku i Egipcie
(ENPI, 2015).

Poœrednio do sektora energii i efektywnoœci energetycznej odnosz¹ siê projekty po-
lityki s¹siedztwa promuj¹ce zrównowa¿ony rozwój, udzielaj¹ce pañstwom œródziem-
nomorskim wsparcia dla badañ w obszarze zmian klimatycznych i ich wp³ywu na

388 Anna Diawo³-Sitko RIE 9 ’15



poszczególne sektory gospodarki. Na poziomie w³adz lokalnych Unia Europejska
wspiera prowadzenie bardziej oszczêdnej i zrównowa¿onej polityki energetycznej,
optuj¹c za podpisaniem przez w³adze lokalne tzw. Porozumienia Burmistrzów – poro-
zumienia w³adz lokalnych w celu promowania efektywnoœci energetycznej. Marokañ-
skie miasto Saléis jako pierwsze w regionie podpisa³o dokument (ENPI, 2013, s. 7).

Najwiêkszym projektem realizowanym w ramach programów unijnych z zakresu
energii odnawialnej jest œródziemnomorski plan s³oneczny (MSP). MSP zosta³ urucho-
miony na szczycie w Pary¿u w lipcu 2008 roku jako jeden z priorytetowych projektów
Unii dla Œródziemnomorza. Rol¹ MSP jest identyfikacja i stworzenie odpowiednich
warunków polityczno-instytucjonalnych, spo³eczno-ekonomicznych i infrastruktural-
nych do szybkiego rozwoju energii odnawialnej i wiêkszej efektywnoœci energetycznej
w regionie Morza Œródziemnego (ENPI, 2013, s. 8). G³ówne cele MSP to wdro¿enie
nowych instalacji pozyskiwania energii odnawialnej o mocy 20 GW do 2020 roku,
w tym osi¹gniêcie zdolnoœci przesy³owej do Europy, jak i pomiêdzy pañstwami œród-
ziemnomorskimi, poprawa efektywnoœci energetycznej, utworzenie nowych zielonych
miejsc pracy i rozwój przemys³u energetycznego na obszarze Œródziemnomorza.
W czerwcu 2009 roku na spotkaniu ministrów do spraw energii przyjêto dwa strate-
giczne dokumenty, pierwszy dotyczy³ wspó³pracy technologicznej, drugi okreœla³ spo-
soby zarz¹dzania projektami OZE (FEMISE, 2012, s. 32). W 2013 roku Sekretariat
UdŒ opracowa³ nowy plan dzia³ania dla MSP, który okreœla techniczne, finansowe
i prawne œrodki niezbêdne do rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii i efektywnoœci
energetycznej w regionie Morza Œródziemnego. Ponadto zaznaczono, i¿ rozwój energii
odnawialnych powinien odpowiadaæ na spo³eczno-gospodarcze wyzwania i czynniki
definiuj¹ce rozwój spo³eczny, zrównowa¿ony rozwój, tworzenie miejsc pracy, walkê
z ubóstwem i zmianami klimatu oraz transfer know-how (Varouxakis, 2013, s. 265–267).
W latach 2010–2013 Komisja Europejska sfinansowa³a projekt Paving the Way for the
Mediterranean Solar Plan zapewniaj¹cy wsparcia realizacji Œródziemnomorskiego
Planu S³onecznego.

Oprócz projektów finansowanych bezpoœrednio ze œrodków polityki s¹siedztwa,
dla pañstw œródziemnomorskich dostêpne s¹ fundusze Europejskiego Banku Inwesty-
cyjnego w ramach specjalnej inicjatywy FEMIP – wsparcie dla euroœródziemnomor-
skich inwestycji i partnerstwa – powsta³ej w 2002 roku. Aktywnoœæ FEMIP w sektorze
energii ma na celu finansowanie projektów zapewniaj¹cych poprawê dostêpu ludnoœci
lokalnej do energii, integracji rynków i dywersyfikacjê Ÿróde³ dostaw, w szczególnoœci
poprzez wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii. FEMIP odgrywa kluczow¹ rolê
w finansowaniu œródziemnomorskiego planu s³onecznego. FEMIP wspiera projekty
energetyczne poprzez udzielanie po¿yczek, pomocy technicznej i prowadzenie badañ.
EBI przyk³adowo partycypuje w projekcie budowy farm wiatrowych w Egipcie i Ma-
roku, w projektach budowy systemów solarnych w Maroku, Tunezji i Egipcie (EBI,
2014). EBI jest w trakcie przygotowywania nowego instrumentu finansowego dla
pañstw œródziemnomorskich, ELENA-MED, który inspirowany jest na unijnym pro-
gramie ELENA EU – wsparcie dla w³adz lokalnych w sektorze energetycznym. Pro-
gram ten finansowa³ bêdzie ma³e projekty w dziedzinie efektywnoœci energetycznej
i energii odnawialnej na obszarach miejskich. W ci¹gu 17 lat EBI zamierza przezna-
czyæ na inwestycje prawie 17 mld dolarów. Pilota¿owe projekty zosta³y zaplanowane
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w Maroku oraz w Autonomii Palestyñskiej, gdzie przygotowywany jest program in-
westycyjny dla 76 szpitali (EBI, 2013, s. 12–28). Od 2008 roku funkcjonuje S¹siedzki
Fundusz Inwestycyjny (NIF), którego podstawowym celem jest udzielanie dotacji
i po¿yczek dla kluczowych projektów infrastrukturalnych w sektorach transportu,
energii, œrodowiska oraz wspieranie rozwoju sektora prywatnego w pañstwach polityki
s¹siedztwa. W latach 2007–2013 UE przeznaczy³a w sumie 745 mln na fundusz NIF,
projekty energetyczne i w zakresie transportu poch³onê³y 30% œrodków (European
Commission, 2014b, s. 57). Od 2012 roku ze œrodków NIF wdra¿any jest program
MSP-PPI – wspieraj¹cy rozwój projektów OZE i efektywnoœci energetycznej (ENPI,
2013, s. 6). W 2011 roku pojawia³ siê kolejny kana³ finansowania projektów OZE po-
przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBIR), który rozszerzy³ swój zasiêg
dzia³ania na region œródziemnomorski. W 2010 r. powsta³ instrument finansowy Infra-
Med Infrastructure, który udziela dotacji na projekty budowy infrastruktury w po³udnio-
wych i wschodnich pañstwach œródziemnomorskich, z priorytetem ich wykorzystania
na projekty OZE (Bergasse, 2011, s. 10). Fundusz zosta³ stworzony przez Europejski
Bank Inwestycyjny wspólnie z bankami z Egiptu, W³och, Maroka, Francji (Cassa De-
positi e Prestiti z W³och, Caisse des Dépôts et de consignations z Francji, EFG Hermes
z Egiptu, Caisse de et de Gestion Dépôts z Maroka). Warto dodaæ, i¿ fundusz jest 50%
udzia³owcem w jordañskiej spó³ce JWPC – Jordan Wind Project Company, która budu-
je farmê wiatrow¹ w regionie Tafila – najwiêksz¹ prywatnie finansowan¹ farmê wia-
trow¹ w Jordanii (InfraMed, 2015).

Równoczeœnie na przestrzeni ostatnich lat powsta³o wiele instytucji zajmuj¹cych
siê promocj¹ OZE i wspó³pracy euroœródziemnomorskiej zainicjowanych przez Uniê
lub przez pañstwa cz³onkowskie. Wœród najwa¿niejszych mo¿na wymieniæ powsta³e
w 2006 roku Stowarzyszanie Regulatorów Energetyki (MEDREG), którego dzia³al-
noœæ wspierana jest przez Komisjê Europejsk¹ (Colombo, Sartori, 2014, s. 12). Jednym
z obszarów zainteresowania i badañ MEDREG jest wspieranie wytwarzania energii
elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych i projektów efektywnoœci energetycznej w regio-
nie Morza Œródziemnego (MEDREG, 2013a). W 2003 roku powsta³o stowarzyszenie
promuj¹ce transœródziemnomorsk¹ wspó³pracê w zakresie OZE (TREC). Zainicjowa-
ne zosta³o przez niemieckie stowarzyszenie klubu rzymskiego. W 2007 roku TREC
przygotowa³ Bia³¹ Ksiêgê, w której przedstawiono potencja³ produkcji energii s³onecz-
nej w pañstwach œródziemnomorskich i mo¿liwoœci jej transmisji do Europy. W 2009 ro-
ku TREC powo³a³ Fundacjê Desertec, która zainicjowa³a projekt DII (Desertec Indu-
stry Initiative) w celu implementacji wytycznych zawartych w Bia³ej Ksiêdze – planuje
siê, aby do 2050 roku wytworzona energia elektryczna w regionie œródziemnomorskim
zaspokaja³a do 15% potrzeb Europy (Bauer, Hanelt, 2011, s. 26). W 2012 Desertec opu-
blikowa³ raport Desert Power 2050, w którym podkreœlono koniecznoœæ wspó³dzia³a-
nia pomiêdzy pañstwami Unii Europejskiej i regionu œródziemnomorskiego w zakresie
OZE. W 2010 roku z francuskiej inicjatywy powsta³ MEDGRID (ex-TRANSGREEN),
konsorcjum skupiaj¹ce operatorów systemów przesy³owych energii elektrycznej oraz
inwestorów. Celem jest rozbudowa euroœródziemnomorskiej sieci energetycznej w tym
zainstalowanie w regionie œródziemnomorskim infrastruktury do produkcji energii
elektrycznej o zdolnoœci wytwórczej 20 GW z tego 5 GW ma byæ przeznaczone na eks-
port do Europy (Darbochue, 2011, s. 195–201).
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W 2012 roku powsta³o Stowarzyszenie Œródziemnomorskich Operatorów Syste-
mów Przesy³owych – Med-TSO opieraj¹ce siê na europejskim ENTSOE UE – sieci
operatorów systemów przesy³owych. Celem stowarzyszania jest promowanie integra-
cji regionalnej w zakresie budowy rynku energii elektrycznej w tym w odniesieniu do
zharmonizowania przepisów z zakresu zasad dostêpu do sieci energetycznych i trans-
misji energii elektrycznej (ENPI, 2013, s. 4). Od 2012 roku dzia³a równie¿ Platforma
Dialogu Publiczno-Prywatnego w zakresie Energii – RES4Med. Platforma ma na celu
promowanie wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w obszarze Morza Œródziem-
nego (Vigotti, 2013).

Przeszkody w realizacji projektów OZE

W badaniach nad potencja³em rozwoju energii odnawialnej w pañstwach œródziem-
nomorskich i wspó³pracy z Europ¹ w tym obszarze wskazuje siê na kilka g³ównych
problemów, które dotycz¹ kwestii gospodarczych i politycznych wp³ywaj¹cych na po-
ziom implementacji i prawdopodobieñstwo realizacji zaplanowanych projektów (Ki-
lpeläinen, 2013, s. 354–356). Pañstwa œródziemnomorskie s¹ potencjalnie atrakcyjnym
miejscem dla wdra¿ania projektów OZE, jednak tylko niewielka czêœæ ich mo¿liwoœci
zosta³a jak dotychczas wykorzystana. OECD w 2013 roku podkreœli³a, i¿ koniecznoœæ
budowy odpowiedniej infrastruktury, która poci¹ga za sob¹ wysokie nak³ady finanso-
we, czyni ten sektor mniej konkurencyjnym w regionie. Ponadto pozyskanie energii
z OZE nie odbywa siê ci¹gle, zale¿ne jest od pory dnia i czynników atmosferycznych,
a jej magazynowanie jest kosztowne (Weissenbacher, 2012b, s. 235–239). Do tego wy-
soki poziom dotacji pañstwowych do energii konwencjonalnej negatywnie wp³ywa na
ocenê op³acalnoœci OZE. IEA podkreœla, i¿ ceny energii w regionie utrzymywane s¹
sztucznie na niskim poziomie z powodów politycznych, a racjonalizacja ekonomiczna,
nie poddaje siê tutaj politycznym kalkulacjom (Tagliapietra, 2015, s. 44–47). El–Katiri
wskazuje, i¿ spadaj¹ce koszty technologii PV powoduj¹, i¿ energia s³oneczna jest ju¿
realn¹ opcj¹ dla wytwarzania energii elektrycznej, jeœli porównamy koszty wytworze-
nia energii elektrycznej t¹ technologi¹ do cen na miêdzynarodowych rynkach. W 2012
roku Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pó³przewodników (ESIA), poda³o, i¿
przy cenach 80 dolarów za bary³kê ropy lub 13 dolarów za MMBtu gazu, wytworzenie
energii elektrycznej z energii s³onecznej staje siê op³acalne. Inaczej sytuacja wygl¹da,
jeœli porównamy koszty wytworzenia energii s³onecznej do rzeczywistych cen w pañ-
stwach œródziemnomorskich. Wszelkie oceny atrakcyjnoœci i op³acalnoœci wytworze-
nia energii s³onecznej w tym regionie w du¿ej mierze zale¿¹ od tego, czy bierze siê pod
uwagê ceny na miêdzynarodowych rynkach czy te¿ te subsydiowane przez rz¹dy w pañ-
stwach œródziemnomorskich (El-Katiri, 2014, s. 13).

Rozwój OZE hamuje równie¿ sytuacja polityczna w regionie. Pañstwa œródziem-
nomorskie nie s¹ atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów, obawiaj¹cych siê zainwes-
towaæ swój kapita³ w pañstwach o wysokim zagro¿eniu eskalacji konfliktu. W rankingu
Doing Business 2015 (World Bank, 2015) Maroko zajmuje dopiero 70 miejsce, a Libia
znajduje siê na 188, przedostatnim miejscu. Kilpeläinen, powo³uj¹c siê na badania
przeprowadzone w 2008 roku, wskazuje na z³o¿onoœæ procedur biurokratycznych, ko-
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rupcjê i niestabilnoœæ polityczn¹ jako najwa¿niejsze przeszkody dla inwestorów.
Podkreœla, i¿ na skutek procesu zmian rozpoczêtych w 2011 roku w regionie œródziem-
nomorskim, szczególnie w Egipcie i Libii, problemy te zosta³y wzmocnione (Kilpeläi-
nen, 2013, s. 354–356).

Czynnikiem negatywnie wp³ywaj¹cym na rozwój projektów OZE niemal we wszyst-
kich pañstwach œródziemnomorskich jest brak rozwiniêtego sektora prywatnego i mono-
polizacja rynków energetycznych. Hong zwraca równie¿ uwagê na brak odpowiedniego
potencja³u kadrowego w regionie, wykwalifikowanych pracowników, szczególnie
w zawodach technicznych. Przyk³adowo w Afryce Pó³nocnej wiêkszoœæ absolwentów
szkó³ wy¿szych wybiera humanistyczne kierunki studiów, preferuj¹c stabiln¹ pracê
w sektorze publicznym ze wzglêdu na standaryzacjê zarobków przez rz¹d (Hong, 2014,
s. 245). W rankingu firmy doradczej Ernst & Young, która publikuje od 2003 roku listê
40 najbardziej atrakcyjnych pañstw dla inwestycji w odnawialne Ÿród³a energii, znaj-
duj¹ siê jedynie 2 pañstwa œródziemnomorskie (nie licz¹c Izraela i Turcji), Maroko na
27 pozycji oraz Egipt na 39 pozycji (Ernst & Young, 2015).

W odniesieniu do wspó³pracy z Europ¹, g³ównym problemem jest brak wspólnych
ram regulacyjnych i s³abo rozwiniêta infrastruktura wewn¹trz i na zewn¹trz regionu
oraz rosn¹ce rozdrobnienie i zró¿nicowanie spo³eczno-polityczne pañstw po³udniowej
i wschodniej czêœci basenu Morza Œródziemnego, powoduj¹ce, i¿ perspektywy dla
wspó³pracy i integracji regionalnej nie s¹ obiecuj¹ce. Ka¿de z pañstw ma w³asne prefe-
rencje polityczne i cele w sektorze OZE i nie wszystkie d¹¿¹ do ujednolicenia norm
i przepisów tak jak tego oczekuje Europa. Równie¿ mo¿liwoœæ wp³ywu UE jest ró¿na
w poszczególnych pañstwach. Przyk³adowo Maroko, Tunezja i Jordania, s¹ wysoko
uzale¿nione ekonomicznie, politycznie i w zakresie bezpieczeñstwa od UE i jej pañstw
cz³onkowskich. Rynek europejski jest g³ównym odbiorc¹ produktów wytwarzanych
w tych pañstwach. Nie maj¹ dostêpu do znacz¹cych zasobów naturalnych i potrzebuj¹
europejskiej pomocy rozwojowej. W znacznym stopniu ich rozwój jest uzale¿niony od
wsparcia finansowego z UE i pomocy finansowej z poszczególnych pañstw cz³onkow-
skich. Po drugiej stronie znajduje siê Algieria i Egipt pañstwa o wy¿szym stopniu nie-
zale¿noœci, posiadaj¹ce zasoby naturalne, które powoduj¹, i¿ s¹ one w znaczniej
mierze, samowystarczalne ekonomicznie i niezale¿ne od pomocy UE (Kausch, 2013,
s. 25–40).

Kolejn¹ spraw¹ jest sposób finansowania projektów OZE z instrumentów wsparcia
UE dostêpnych dla pañstw œródziemnomorskich. Jak wskazuje Bergasse finansowanie
projektów w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii w perspektywie finansowej 2007–2013
nie stanowi³o du¿ego udzia³u w œrodkach Unii Europejskiej w tym Europejskiego Banku
Inwestycyjnego. Spoœród ³¹cznie prawie 10 mld euro po¿yczek w okresie 2002–2009,
sektor energii stanowi³ 37%, z czego tylko 130 mln euro (1,3%) przeznaczono na pro-
jekty OZE. S¹siedzki Fundusz Inwestycyjny: spoœród 745 mln euro przyznanych na
lata 2007–2013, do 2011 roku sfinansowa³ jedynie dwa projekty dotycz¹ce energii
s³onecznej o wartoœci 11 mln euro. Podkreœla, i¿ istniej¹cy w UE system finansowania
projektów energetycznych w regionie by³ dotychczas zró¿nicowany, ale tym samym
doœæ podzielony, niespójny i niejednorodny, przeznaczony w wiêkszoœci dla du¿ych
inwestycji. Do tego g³ówna inicjatywa MSP, promowana przez Uniê ma opóŸnienia
w realizacji, nie wysz³a poza sferê badañ dotycz¹cych ekonomicznej op³acalnoœci pla-
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nowanych projektów, oceny mo¿liwoœci technicznych i finansowych ich realizacji
(Bergasse, 2011, s. 6–9). Tagliapietra wskazuje, i¿ w badaniach nad OZE we wspó³pra-
cy euroœródziemnomorskiej pojawia siê ponadto w¹tpliwoœæ czy maj¹c swoje plany
w zakresie rozwoju OZE, Europa potrzebuje pañstw œródziemnomorskich, bior¹c pod
uwagê wysokie koszty budowy planowanych po³¹czeñ energii elektrycznej i ich wyso-
ki stopieñ skomplikowania i ryzyka, ze wzglêdu na koniecznoœæ usytuowania po³¹czeñ
w g³êbokich wodach Morza Œródziemnego (Tagliapietra, 2015, s. 33).

Sektor energii zarówno w Unii Europejskiej, jak i w pañstwach œródziemnomor-
skich jest coraz bardziej zró¿nicowany, szczególnie w kontekœcie zmieniaj¹cej siê
sytuacji miêdzynarodowej. Unia Europejska, ze wzglêdu na kryzys na Ukrainie i po-
garszaj¹ce siê relacje z Rosj¹, g³ównym eksporterem energii, coraz bardziej nastawiona
jest na dywersyfikacjê kana³ów dostaw. Z drugiej strony zmiany w po³udniowej
i wschodniej czêœci Morza Œródziemnego rozpoczête w 2011 roku na skutek protestów
spo³eczno-politycznych wp³ynê³y na zmianê sytuacji wewnêtrznej tych pañstw gene-
ruj¹c równoczeœnie nowe wyzwania spo³eczno-gospodarcze dla pañstw regionu oraz
dla Europy, w tym w zakresie wspó³pracy energetycznej. Dlatego te¿ pomimo wskaza-
nia powy¿szych problemów w realizacji projektów OZE w regionie oraz w ramach pro-
gramów euroœrdziemnomorskich, wspó³praca powinna byæ kontynuowana. Rozwój
sektora odnawialnych Ÿróde³ energii w pañstwach œródziemnomorskich – nawet bez
brania pod uwagê jej transferu do pañstw UE – mo¿e generowaæ pozytywne efekty po-
œrednie dla Europy zwi¹zane m.in. ze zmniejszeniem migracji. Odnawialne Ÿród³a
energii mog¹ staæ siê równie¿ bodŸcem wzmocnionej wspó³pracy euroœródziemno-
morskiej w innych obszarach spo³eczno-ekonomicznych. Niew¹tpliwie realizacja pla-
nowanych inwestycji i projektów, bêdzie w du¿ym stopniu zale¿eæ od dostêpnoœci
finansowania i warunków politycznych, ale jest najbardziej obiecuj¹ca (Hafner, Taglia-
pietra, 2013, s. 2–6). Sektor OZE jest miejscem, w którym interesy polityczne i gospo-
darcze w tym interesy sektora prywatnego wydaj¹ siê byæ komplementarne. Z tego
wzglêdu jest najbardziej perspektywicznym i dynamicznym obszarem wspó³pracy euro-
œródziemnomorskiej.
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Streszczenie

Artyku³ przedstawia uwarunkowania i perspektyw rozwoju wspó³pracy euroœródziemno-
morskiej w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii. W pierwszej czêœci, scharakteryzowano cele
Unii Europejskiej w sektorze OZE, w drugiej, przedstawiono sytuacjê energetyczn¹ pañstw
œródziemnomorskiej ze wskazaniem stanu rozwoju sektora OZE, w trzeciej projekty OZE wdra-
¿ane w ramach inicjatyw euroœródziemnomorskich, w czwartej problemy zwi¹zane z realizacj¹
projektów w sektorze OZE, zarówno w pañstwach œródziemnomorskich, jak i w ramach pro-
gramów euroœródziemnomorskich.

Jednym z elementów strategii energetycznej Europy, œciœle zwi¹zanej z bezpieczeñstwem
energetycznym, jest dywersyfikacja sektora energetycznego, w tym poprzez zwiêkszenie pro-
dukcji i zu¿ycia energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych. Pozyskanie jej planowane jest
zarówno z krajowej produkcji poszczególnych pañstw, jak i poprzez eksport, ze wzglêdu na
bliskoœæ geograficzn¹, rozwiniête instytucje wspó³pracy oraz potencja³, pañstwa œródziemno-
morskie zajmuj¹ tutaj priorytetowe miejsce. Rozwój sektora odnawialnych Ÿróde³ energii w pañ-
stwach œródziemnomorskich mo¿e generowaæ równie¿ pozytywne efekty poœrednie dla Europy
i staæ siê bodŸcem wzmocnionej wspó³pracy euroœródziemnomorskiej w innych obszarach
spo³eczno-ekonomicznych.

S³owa kluczowe: energia odnawialna, wspó³praca euroœródziemnomorska, region MENA

The importance of renewable energy in Euro-Mediterranean policy

– the determinants and prospects of development

Summary

The paper presents the conditions and prospects for the development of Euro-Mediterranean
cooperation in the field of renewable energy sources (RES). The first part characterises the ob-
jectives of the European Union and member states in the field of renewable energy, the second
concerns the energy situation in Mediterranean countries, in particular the renewable energy sec-
tor, the third presents renewable energy projects implemented within the framework of the
Euro-Mediterranean initiative, and part four shows the problems related to the implementation
of projects in the renewable energy sector, both in Mediterranean countries as well as within the
framework of Euro-Mediterranean programmes.

Europe’s energy strategy is closely linked to energy security and diversification of the energy
sector by increasing production and consumption of energy from renewable sources. This goal is
to be achieved by both domestic production of RES and through trade. Due to their geographical
proximity, co-developed institutions and potential, Mediterranean countries are a priority in this
strategy. The development of the renewable energy sector in Mediterranean countries may also
generate indirect positive effects for Europe and stimulate enhanced Euro-Mediterranean coop-
eration in other socio-economic fields.

Key words: renewable energy, Euro-Mediterranean cooperation, MENA region
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