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Uwarunkowania transformacji polityki energetycznej Francji.
Miêdzy ekologiczn¹ modernizacj¹ a ekonomiczn¹ kalkulacj¹

Transformacja energetyczna dotychczas kojarzy³a siê z Energiewende, czyli transformacj¹ energetyczn¹ w Niemczech. Tymczasem projekt ekologicznej modernizacji
– szeroko integruj¹cy wszystkie aspekty transformacji gospodarki – jest jednym ze
sztandarowych pomys³ów urzêduj¹cego prezydenta François Hollande’a i francuskich
socjalistów. Francja jest drugim w Unii Europejskiej i w œwiatowej czo³ówce najwiêkszych konsumentów energii. Dotychczasowa polityka energetyczna Francji by³a skoncentrowana na efektywnoœci energetycznej i standardach bezpieczeñstwa energetyki
j¹drowej, w mniejszym stopniu zaœ na rozwoju nowych zielonych Ÿróde³ energii. W ramach nowej polityki transformacji energetycznej, zaproponowano wiele inicjatyw
w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, zbli¿aj¹c siê do niemieckiej wizji transformacji energetycznej, elity polityczne nad Sekwan¹ uzna³y, ¿e rozwój OZE ma znaczenie strategiczne nie tylko dla zaspokojenia potrzeb energetycznych kraju, ale tak¿e
– w obliczu zaostrzania re¿imu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) – jest
szans¹ na zbudowanie przewagi konkurencyjnej innowacyjnej gospodarki i stworzenie
wielu nowych miejsc pracy. W efekcie, ekologiczna modernizacja gospodarki przez
nieemisyjne innowacje technologiczne ma zapewniæ postêp w osi¹gniêciu celów œrodowiskowych z jednoczesnym postêpem industrialnym i wzrostem gospodarczym
(sustainable development).

Bilans i uwarunkowania polityki energetycznej Francji
Francja pod wzglêdem zasobów jest jednym z najskromniej obdarzonych przez naturê w surowce energetyczne krajem Europy. Okres silnego wzrostu gospodarczego
w latach 1945–1973 (tzw. Trente Glorieuses – „trzydzieœci lat chwa³y”) spowodowa³
ogromne zapotrzebowanie kraju na paliwa kopalne, które pochodzi³y g³ównie z importu. Gdy kryzys naftowy lat 70. XX wieku, wstrz¹sn¹³ gospodarkami wielu krajów œwiata, Francja przyst¹pi³a do reorganizacji za³o¿eñ polityki energetycznej, by ograniczyæ
zale¿noœæ od importu ropy naftowej. W efekcie dynamicznego rozwoju programu cywilnej energetyki j¹drowej (plan Pierre’a Messmera), pomiêdzy 1973 a 2013 rokiem
produkcja energii elektrycznej potroi³a siê, a iloœæ pr¹du wytworzonego przez elektrownie j¹drowe wzros³a 75 razy (z 6 TWh do 424 TWh), stanowi¹c 74% produkcji ca³kowitej
(CGDD, 2014, s. 26). Uruchomienie przemys³owego programu rozwoju energetyki j¹drowej, celem uniezale¿nienia produkcji energii elektrycznej od surowców zewnêtrznych,
zmieni³o sytuacjê energetyczn¹ Francji – udzia³ trzech paliw kopalnych (wêgla, ropy naf-
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towej i gazu ziemnego) w koñcowym (finalnym) zu¿yciu energii we Francji nie przekracza dwóch trzecich (najmniej spoœród wszystkich innych du¿ych gospodarek w UE)1.
Realizacja szerokiego programu budowy elektrowni atomowych doprowadzi³a do
przebudowy struktury konsumowanych paliw. Program energetyki j¹drowej, wprowadzany ponad podzia³ami politycznymi, doprowadzi³ do znacz¹cego zmniejszenia zale¿noœci energetycznej i skompensowa³ brak zasobów w³asnych, a tak¿e umo¿liwi³
odejœcie od wêgla. Dziêki energetyce j¹drowej Francja wypracowa³a unikatowy model
bezpieczeñstwa energetycznego. WskaŸnik import dependency (czyli zale¿noœæ od zewnêtrznych Ÿróde³ paliw, rozumiany jako stosunek energii wyprodukowanej ze Ÿróde³
pochodz¹cych z importu do ca³kowitej iloœci konsumowanej) dla Francji wynosi 50%
w porównaniu z 76% w 1978 roku (INSEE, 2010; EU Commission Brochure, 1980,
s. 24). Gdyby jednak wy³¹czyæ energiê j¹drow¹ z kategorii krajowego Ÿród³a energii,
wówczas poziom zale¿noœci importowej Francji wzrós³by drastycznie do poziomu
80,5% (CGDD, 2011, s. 8). Znacz¹cy udzia³ energetyki j¹drowej w bilansie energetycznym Francji zapewnia nie tylko stabilnoœæ dostaw energii elektrycznej po konkurencyjnych cenach, lecz tak¿e niski poziom emisji gazów cieplarnianych, co ma
kolosalne znaczenie w œwietle unijnego systemu ich redukcji (EU Emissions Trading
System). Produkcja energii elektrycznej stanowi zaledwie ok. 10% emisji CO2 we Francji (MÉDDÉ, 2009).
Proklamacja „niezale¿noœci energetycznej Francji” jest zatem z³udna i mo¿e dotyczyæ jedynie sektora elektroenergetycznego. Dzieje siê tak, poniewa¿ ca³kowita konsumpcja ropy naftowej od lat 70. XX wieku znacznie wros³a, a jej import wynosi
niemal 100% zapotrzebowania, podobnie w przypadku gazu ziemnego (98%). Francji
uda³o siê natomiast wzorcowo zdywersyfikowaæ kierunki importu surowców energetycznych (bliskowschodni, kraje Afryki Pó³nocnej, Pó³noc Europy – Norwegia, oraz
wschodni – Rosja).
Francja posiada bogaty – aczkolwiek z wyj¹tkiem energetyki wodnej stosunkowo
ma³o wykorzystany – potencja³ odnawialnych Ÿróde³ energii. Dominacja energetyki
j¹drowej spowodowa³a istotne zapóŸnienia i brak spójnej strategii politycznej i gospodarczej wobec rozwoju OZE (z wyj¹tkiem energetyki wodnej z ok. 25% udzia³em
w produkcji energii pierwotnej na tle innych Ÿróde³ odnawialnych i drugie Ÿród³o elektrycznoœci ok. 13%)2. Podstawowym mankamentem jest niewielka dywersyfikacja nowych Ÿróde³ odnawialnych energii, albowiem udzia³ energetyki wiatrowej i s³onecznej
w produkcji elektrycznoœci jest nadal bardzo niewielki. Francja posiada tak¿e du¿y potencja³ produkcji energii z p³ywów wód oceanicznych, st¹d inwestycje EDF na wybrze¿ach Bretanii.
Francja, po latach zapóŸnienia w rozwoju zielonych energii, dynamicznie przyspieszy³a i ukierunkowuje za³o¿enia polityki energetycznej, opieraj¹c je nie tylko, jak
dotychczas, na dominuj¹cym znaczeniu energetyki j¹drowej, ale na dynamicznym rozwoju odnawianych Ÿróde³ energii. Nowe kierunki dla polityki energetycznej Francji
1

Konsumowana energia finalna sk³ada siê z wêgla, ropy naftowej, gazu, energii elektrycznej
oraz odnawialnych Ÿróde³ energii cieplnej, przy czym energetyka nuklearna pokrywa ok. 20% zapotrzebowania na energiê finaln¹.
2
We Francji istnieje prawie 600 hydroelektrowni (przep³ywowych i szczytowo-pompowych).
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wyznaczy³ proces Grenelle de l’environnement negocjowany od 2007 roku z udzia³em
przedstawicieli w³adz regionalnych, zwi¹zków zawodowych i pracodawców oraz organizacji pozarz¹dowych w celu ustalenia planów dzia³ania w zakresie zrównowa¿onego rozwoju. Program ten wyznaczy³ ambitne cele dla poszczególnych sektorów
i Ÿróde³ czystej energii. Obszary priorytetowe objê³y ograniczenie emisji w budownictwie i sektorze transportowym. Prawo Grenelle z 3 sierpnia 2009 roku zawiera³o postulat przygotowania narodowego planu dostosowañ do zmian klimatu, ukierunkowanego
na wspieranie dzia³añ adaptacyjnych, by przygotowaæ pañstwo do funkcjonowania
w nowych warunkach klimatycznych (Loi n° 2009-967; MÉDDTL, 2011). Pierwszy
narodowy plan sk³ada³ siê z 84 dzia³añ wyra¿anych przez 230 œrodków i zawiera³ odniesienia do rozwoju zielonej gospodarki (Plan de l’économie métiers verte). Równolegle pod koniec 2012 roku we Francji zainaugurowano Narodow¹ Debatê nad
Transformacj¹ Energetyczn¹ (DNTE), która w³¹czaj¹c rz¹d, zwi¹zki zawodowe i pracodawców, organizacje ekologiczne i samorz¹dy, mia³a za zadanie wypracowaæ ramy
dla przysz³oœci energetycznej Francji.

Gospodarcze i ekologiczne znaczenie energetyki j¹drowej
Energia j¹drowa, która stanowi integralny element polityki energetycznej Francji,
spe³nia trzy fundamentalne cele: zwiêksza niezale¿noœæ energetyczn¹ kraju i bezpieczeñstwo dostaw, zapewnia niskie i stabilne ceny energii elektrycznej (co zwiêksza
konkurencyjnoœæ francuskiej gospodarki, szczególnie w sektorach o du¿ym zapotrzebowaniu na energiê elektryczn¹) oraz stanowi instrument walki z globalnym ociepleniem.
Energetyka j¹drowa ma priorytetowe znaczenie ekonomiczne i strategiczne dla
Francji – bilansuje ponad 1/3 kosztów importu paliw kopalnych. Przemys³ j¹drowy
obecnie jest wa¿nym atutem i ogniwem gospodarki pañstwa, daj¹c zatrudnienie ponad
100 tys. osób (od budowy przez eksploatacjê i produkcjê paliwa j¹drowego po sk³adowanie odpadów). Eksport energii elektrycznej (do W³och, Szwajcarii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec) stanowi wa¿ne Ÿród³o dodatkowych przychodów. Dodatkowe korzyœci
ekonomiczne wynikaj¹ z niskiej emisyjnoœci francuskiego sektora energii elektrycznej
wobec zaostrzania europejskiego systemu kwotowania emisji gazów cieplarnianych
(EU ETS/Emissions Trading System). Dziêki energetyce j¹drowej Francja nie tylko
ograniczy³a import paliw kopalnych, ale sta³a siê g³ównym dostawc¹ produktów i us³ug
dla przemys³u j¹drowego. Francja nieustannie popularyzuje „elektrycznoœæ j¹drow¹”
a w 2008 roku utworzono nawet Agence France Nucléaire International (AFNI), do zadañ której nale¿y promocja handlu cywilnymi technologiami nuklearnymi (ekspertyzy,
konsultacje, doradztwo). W czerwcu 2011 roku z inicjatywy rz¹du powsta³ International Institute for Nuclear Energy w Pary¿u z zadaniem miêdzynarodowej wspó³pracy,
w tym szkoleñ, celem budowania i wzmacniania bezpieczeñstwa j¹drowego i kultury
bezpieczeñstwa w dziedzinie energii j¹drowej.
Francja jest gor¹c¹ orêdowniczk¹ zaostrzania miêdzynarodowego re¿imu przeciwdzia³ania zmianom klimatu, bêd¹c gospodark¹ o jednej z najni¿szej intensywnoœci
emisji CO2/PKB na œwiecie (Szarka, 2011, s. 114). Rozwiniêty program energetyki
j¹drowej spowodowa³, ¿e emisja GHG na mieszkañca jest 23% mniejsza ni¿ œrednia
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UE i 45% mniej ni¿ œrednia œwiatowa (2010). Francja jest jednym z nielicznych krajów,
którym uda³o siê po³¹czyæ dwa cele: wzrost gospodarczy i ograniczenie emisji GHG.
Dlatego, kraj ten jest bardzo silnie zaanga¿owany w kszta³towanie europejskich i miêdzynarodowych norm polityki klimatycznej. Te szczególne uwarunkowania stanowi¹
podstawê aspiracji Francji do przywództwa w polityce klimatycznej w UE i na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej. Co wiêcej, Francja zabiega o uznanie energetyki j¹drowej
jako czyste Ÿród³o energii w ramach mechanizmu czystego rozwoju (Clean Development Mechanism) zdefiniowanego w protokole z Kioto. Dotychczas siê to nie uda³o
mimo wsparcia Stanów Zjednoczonych i Chin. Nie uda³o siê te¿ uzyskaæ szerszego poparcia dla proponowanej zasady pomiaru carbon intensity wed³ug emisji CO2 per capita, która dla Francji jest bardzo korzystna (Szarka, 2011, s. 116). Niemniej jednak,
Francja nie ustaje w d¹¿eniach, by energetyka j¹drowa zosta³a uznana za czyste Ÿród³o
energii obok OZE i w ramach niskowêglowych Ÿróde³ energii razem z technologi¹
czystego wêgla (clean coal technology).

Francusko-niemieckie partnerstwo w przemyœle „zielonych” technologii
Decyzja Niemiec o wycofaniu siê z energetyki j¹drowej po katastrofie w Fukushimie rozpoczê³a we Francji publiczn¹ debatê o przysz³oœci tej bran¿y. W prezydenckiej
kampanii wyborczej w 2012 roku po latach trwania konsensusu, temat przysz³oœci
energetyki j¹drowej zosta³ pierwszy raz w historii V Republiki tak bardzo upolityczniony, a debata publiczna ogromnie spolaryzowa³a scenê polityczn¹. Ówczesny kandydat
na prezydenta, François Hollande zadeklarowa³ zamkniêcie 24 spoœród 58 reaktorów
i zmniejszenie ich udzia³u w produkcji pr¹du do 2025 roku z 75 do 50%, z równoczesnym
wzrostem znaczenia energii odnawialnej poprzez system wsparcia dla silnego rozwoju
OZE jako formy kreowania miejsc pracy (Hollande, 2011). W ten sposób Francja realizuje scenariusz odrobienia zapóŸnieñ w dziedzinie energetyki odnawialnej w stosunku
do Niemiec (371 tys. miejsc pracy w sektorze OZE wobec 176 tys. we Francji w 2013
roku; IRENA, 2015, s. 9; Bajczuk, 2013, s. 5).
Nad Sekwan¹, gdzie wysoki poziom bezrobocia od dwóch dekad jest powa¿nym
problemem, rozwój „zielonej energii” jest postrzegany jako jeden z najlepszych sposobów na tworzenie nowych miejsc pracy i o¿ywienie gospodarcze. Prezydent F. Hollande zapowiedzia³ pog³êbienie wspó³pracy w zakresie energii odnawialnej z Niemcami.
Koordynacja dzia³añ mia³aby polegaæ przede wszystkim na stworzeniu du¿ego przedsiêbiorstwa (konsorcjum) energetycznego w sektorze odnawialnych Ÿróde³ energii
(Élysée, 2014). Francja przy³¹czy³a siê te¿ do niemieckiej inicjatywy zrzeszenia 10 pañstw
(w tzw. Renewables Club; m.in. Chiny, Indie i Wielka Brytania), na które przypada ponad 40% globalnych inwestycji w OZE. Celem tej inicjatywy jest transformacja œwiatowej energetyki, by OZE mia³y dominuj¹c¹ pozycjê w produkcji energii.
Na poziomie bilateralnym zarówno niemiecka, jak i francuska polityka energetyczna zak³ada zwiêkszenie potencja³u odnawialnych Ÿróde³ energii. 19 lutego 2014 r.,
francusko-niemiecka Rada Ministrów uzgodni³a przyjêcie wspólnego stanowiska
w sprawie wspó³pracy na rzecz przeciwdzia³ania zmianom klimatycznym do 2030 roku
(Présidence de la République, 2014a; Présidence de la République, 2014b). Oba kraje
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uzgodni³y, ustanowienie wi¹¿¹cego celu redukcji emisji GHG o 40% w UE 2030 r.
w porównaniu do poziomu z 1990 roku oraz wzrostu udzia³u OZE w UE do poziomu
27% (wpisuj¹c siê w propozycje KE), okreœlenie europejskich ram finansowania OZE
i programu efektywnoœci energetycznej, a tak¿e listy sektorów zagro¿onych migracj¹
przemys³u poza obszar objêty restrykcjami EU ETS, w tym stworzenie wiarygodnego
systemu zapobiegania temu zjawisku, poprzez wsparcie dla bardzo energoch³onnych
ga³êzi przemys³u. Ponadto, na wspólnym posiedzeniu Rady Ministrów og³oszono
zawi¹zanie francusko-niemieckiego partnerstwa przemys³owo-technologicznego realizowanego przez grupê wysokiego szczebla reprezentuj¹c¹ obydwa rz¹dy. Objê³o
ono obszary wspó³pracy przemys³owej w zakresie rozwoju technologii inteligentnych
sieci przesy³u energii elektrycznej, technologii energetyki s³onecznej i wodorowej,
efektywnoœci energetycznej i magazynowania energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych, a tak¿e rozwój badañ naukowych. Okreœlono tak¿e instytucje partnerskie maj¹ce
wspieraæ tê wspó³pracê (Présidence de la République, 2014b):
– francuska Agencja Œrodowiska i Zarz¹dzania Energi¹ (ADEME) i Niemiecka Agencja Energetyczna (DENA);
– francusko-niemieckie biuro na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej OFAEnR
(L’Office franco-allemand pour les énergies renouvelables);
– organizacje badawcze m.in. francuski instytut nafty i nowych Ÿróde³ energii/Institut
Français du Pétrole Energies nouvelles (IFP), Francuska Komisja ds. Energii Atomowej CEA, niemieckie uniwersytety techniczne z Karlsruhe, Monachium;
– publiczne instytucje finansuj¹ce strategiczne obszary d³ugofalowych inwestycji
(francuska Caisse des Dépôts, czy niemiecki pañstwowy bank rozwoju KfW/ Kreditanstalt für Wiederaufbau).
W kolejnym etapie, planuje siê przygotowanie wspólnej strategii przemys³owo-technologicznej, a w przysz³oœci powo³anie wspólnego konsorcjum produkuj¹cego
komponenty dla urz¹dzeñ przemys³u energetyki odnawialnej (paneli fotowoltaicznych,
turbin wiatrowych itp.) ukierunkowanego na eksport technologii niskoemisyjnych
i rozbudowê inteligentnych sieci (smart grids).
Francja d¹¿y do zacieœnienia wspó³pracy, gdy¿ widzi przewagê niemieckiego modelu gospodarczego (M³ynarski, 2013). Gospodarka Niemiec ma wymiar globalny,
osi¹gaj¹c 198 mld euro nadwy¿ki w handlu œwiatowym podczas, gdy Francja rejestruje
rekordowy deficyt w handlu na poziomie 76 mld euro (Eurostat, 2012-13).
W efekcie zawartego porozumienia Francja liczy, i¿ wraz z Niemcami stanie siê centrum œwiatowej dyplomacji klimatycznej. Niemcy przez walkê z globalnym ociepleniem
znalaz³y drogê do promocji dynamicznie rosn¹cego sektora „zielonych technologii” narodowej gospodarki. Francja chce siê przy³¹czyæ do tego pomys³u, a wspó³praca ma
s³u¿yæ interesom ekonomicznym obydwu pañstw.

„Nowa” polityka energetyczna Francji
Transformacja francuskiej polityki energetycznej wpisuje siê w kontekst globalny
przede wszystkim poprzez przeciwdzia³anie zmianom klimatycznym. W czerwcu 2014
roku zaprezentowane zosta³y przez Minister Ekologii, Trwa³ego Rozwoju i Energii
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Ségolène Royal za³o¿enia rz¹dowego projektu ustawy o transformacji energetycznej
(MÉDDÉ, 2014a). Projekt jest bardzo szeroki i obejmuje ró¿ne kierunki reform, takie
m.in. jak: zmniejszenie kosztów energii w skali kraju, zapewnienie bezpieczeñstwa dostaw, redukcjê emisji gazów cieplarnianych i zu¿ycia paliw kopalnych oraz wzrost
odnawialnych Ÿróde³ w koszyku energetycznym, promocjê projektów efektywnoœci
energetycznej3. Minister Ségolène Royal, og³osi³a uruchomienie 10 mld euro wydatków
bud¿etowych w ci¹gu trzech lat dla rozpoczêcia procesu transformacji (finansowanie
wsparcia przeznaczone m.in. na ulgi podatkowe, kredyty dla inwestycji w energooszczêdnoœæ i ró¿ne mechanizmy stymuluj¹ce inwestycje w OZE), które maj¹ zaowocowaæ m.in. stworzeniem 100 tys. miejsc pracy w sektorze „zielonego wzrostu” („Le
Monde”, 2014). Jak stwierdzi³a minister Royal nowe prawo ma zapewniæ „zrównowa¿ony rozwój, miejsca pracy i postêp spo³eczny”, przyczyniaj¹c siê do „walki ze
zmianami klimatu” i zmniejszenia wydatków za energiê Francji, które wynosz¹ prawie
70 mld euro rocznie („Le Monde”, 2014).
G³ówne za³o¿enia transformacji energetycznej we Francji obejmuj¹ zmianê modelu
energetycznego opartego o paliwa kopalne poprzez promowanie „zielonego wzrostu”
i efektywnoœci energetycznej, przy stopniowym zmniejszanie udzia³u energetyki j¹drowej. Najwa¿niejsze cele francuskiej transformacji energetycznej (projekt ustawy transformacji energetycznej dla zielonego wzrostu/transition énergétique pour la croissance
verte po poprawkach Senatu z 15 lipca 2015 roku) zak³adaj¹ (Sénat RF, 2015):
– zmniejszenie koñcowego zu¿ycia energii o 20% w 2030 i o 50% w roku 2050 wobec
roku 2012, zw³aszcza poprzez inwestycje w sektorach budownictwa i transportu;
– zmniejszenie zu¿ycia paliw kopalnych (ropa, gaz, wêgiel) o 30% do 2030 roku w stosunku do roku 2012 (g³ównie transport, np. poprzez rozpowszechnienie samochodów elektrycznych);
– zmniejszenie emisji GHG o 40% do 2030 wobec 1990 roku i o 75% do 20504;
– wzrost udzia³u energetyki odnawialnej z 14% w 2012 roku do poziomu 23% w koñcowym zu¿yciu energii brutto w 2020 roku i 32% w 2030 roku, przy czym z OZE ma
pochodziæ 40% w konsumowanej energii elektrycznej (rozwój energetyki wiatrowej
i fotowoltaiki)5;
– zmniejszenie udzia³u energii j¹drowej w produkcji energii elektrycznej z 75% do
50% do 2025 roku pod warunkiem utrzymania konkurencyjnej ceny energii elektrycznej i przy zapewnieniu braku wzrostu emisji GHG6.
3

W ustawie znalaz³y siê nawet takie za³o¿enia jak ograniczenie o 30% do 2020 roku przez instytucje pañstwowe i w³adze lokalne zu¿ycia papieru biurowego, wycofanie plastikowych toreb kasowych,
czy ograniczenie poziomu odpadów spo¿ywczych, wsparcie projektów promuj¹cych recykling.
4
Cel ten zadeklarowany jeszcze przez prezydenta J. Chiraca, zosta³ podtrzymany przez premiera
J.-P. Raffarina 19 lutego 2003 roku na 20. sesji plenarnej Miêdzyrz¹dowego Zespo³u ds. Zmian Klimatu (IPCC) w Pary¿u, gdzie zadeklarowano „mno¿nik cztery” (fr. le facteur quatre) obejmuj¹cy redukcjê emisji GHG o 75% do 2050 roku (zapisany w art. 2 ustawy z 13 lipca 2005 roku o kierunkach
polityki energetycznej Francji).
5
Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie energii odnawialnej ustanowi³a dla Francji cel 23% energii z OZE w zu¿yciu energii koñcowym brutto do 2020 roku.
6
W marcu 2015 roku Senat wbrew opinii rz¹du usun¹³ termin 2025 roku z projektu socjalistycznego rz¹du Manuela Valls’a, w którym ma nast¹piæ zmniejszenie udzia³u EJ do 50% w produkcji energii
elektrycznej, jednak Zgromadzenie Narodowe (lipiec 2015) ostatecznie przywróci³o tê cezurê czasow¹.
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Transformacja ma zatem – inaczej ni¿ w Niemczech, gdzie do 2022 roku maj¹
zostaæ zamkniête wszystkie elektrownie j¹drowe – dokonaæ siê nie tyle kosztem ograniczenia wykorzystania energii j¹drowej, ale poprzez wzrost wykorzystania Ÿróde³ odnawialnych i efektywnoœci energetycznej. We Francji ca³kowite odrzucenie energetyki j¹drowej
jest niemo¿liwe w daj¹cej siê przewidzieæ perspektywie czasowej. Prowadzi³oby to do
gwa³townego wzrostu importu surowców energetycznych i paliw, a w œlad za tym zaburzenia bilansu handlowego i zmniejszenie PKB, konkurencyjnoœci francuskiej gospodarki,
os³abienia si³y nabywczej obywateli ze wzglêdu na wzrost cen energii elektrycznej, utraty
miejsc pracy ponad 100 tys. zatrudnionych bezpoœrednio w sektorze i wœród podwykonawców, a nade wszystko trudnoœci w wywi¹zaniu siê z celów polityki klimatycznej UE
(M³ynarski, 2013, s. 100–101, 109–110). Produkcja energii elektrycznej zostanie zatem
utrzymana na dotychczasowym sta³ym poziomie (63,2 GW) – w tym celu planuje siê
przed³u¿enie ¿ywotnoœci reaktorów, których od³¹czenie bêdzie nastêpowaæ systematycznie
w miarê w³¹czania nowych Ÿróde³ odnawialnych (Réseau „Sortir du nucléaire”, 2015)7.
Nowa polityka energetyczna nie zak³ada zamykania ¿adnego z obecnie eksploatowanych
reaktorów, gdy¿ – jak twierdzi minister Royal – energetyka j¹drowa umo¿liwi dokonanie
transformacji francuskiego bilansu energetycznego w sposób niezak³ócony i ewolucyjny
(Gay, 2015; Cognasse, Dupin, Gateaud, 2015)8. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ stan techniczny francuskiej floty atomowej pozostawia du¿o do ¿yczenia. Spoœród 19 elektrowni (58 reaktorów), które s¹ rozmieszczone na terenie ca³ego kraju, zw³aszcza w pobli¿u du¿ych rzek
lub na wybrze¿u morskim, a¿ 22 osi¹gnie 40-letni okres pracy w 2022 roku (M³ynarski,
2013, s. 110). Dlatego, EDF chce przed³u¿enia okresu ¿ywotnoœci reaktorów z 40 do 50,
a nawet 60 lat, bowiem wymiana na nowe bloki zwi¹zana by³aby ze znacznym wysi³kiem
finansowym. Poniewa¿ krajowe zu¿ycie – i produkcja – energii maj¹ rosn¹æ, to ca³a moc
ponad limitem ma pochodziæ ze Ÿróde³ odnawialnych.
Reforma zak³ada dynamiczny rozwój i integracjê z systemem energetycznym
Ÿróde³ odnawialnych, które maj¹ wype³niæ lukê w ograniczaniu udzia³u energetyki
j¹drowej w produkcji energii elektrycznej. Projekt nowej ustawy nawi¹zuje do wczeœniejszych aktów m.in. prawa Grenelle de l’environnement, które ustanowi³o cel zwiêkszenia udzia³u energii wiatrowej z 6 GW do 19 GW na l¹dzie oraz dodatkowe 6 GW
z morskich elektrowni wiatrowych do 2020 roku. Cele te mog¹ okazaæ siê jednak trudne do osi¹gniêcia, w sytuacji kalkulacji kosztów instalacji energetyki wiatrowej wobec
relatywnie niskich kosztów energii elektrycznej uzyskiwanej wci¹¿ z atomu. Szybki
rozwój instalacji odnawialnych maj¹ stymulowaæ specjalne taryfy dla energii elektrycznej produkowanej z OZE, u³atwienia przepisów w tym dla innowacyjnych projektów samorz¹dowych oraz instrumenty finansowego wsparcia inwestycyjnego (w tym
5 mld euro na po¿yczki dla w³adz lokalnych od pañstwa na realizacjê celów transformacji energetycznej) i badañ rozwojowych9.
7

Senat wykorzystuj¹c siln¹ pozycjê Republikanów przeg³osowa³ poprawki (ostatecznie odrzucone) by podnieœæ pu³ap do 64,85 GW.
8
Utrzymanie dotychczasowego w praktyce bêdzie oznacza³o koniecznoœæ zamkniêcia jednego ze
starszych reaktorów, po uruchomieniu nowego reaktora trzeciej generacji w Flamanville (Manche).
9
Rz¹d zapowiedzia³ pozyskanie œrodków finansowych m.in. z: La Caisse des dépôts et consignation (CDC) – 5 mld euro; la Banque publique d’investissement (BEI lub Bpifrance) – 1 mld euro,
Europejski Bank Inwestycyjny – kolejny 1 mld euro.
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Kolejnym filarem reformy jest zwiêkszenie efektywnoœci wykorzystania energii
w sektorze transportu i budownictwa. Poniewa¿ Francja, dziêki du¿ej proporcji energetyki j¹drowej, emituje niewiele CO2 w sektorze produkcji energii, poprawa efektywnoœci
energetycznej ma nast¹piæ w budownictwie i transporcie. W sektorze mieszkalnictwa
(który stanowi prawie po³owê zu¿ycia energii w kraju) dzia³ania obejmowaæ bêd¹ m.in.
obowi¹zkow¹ termomodernizacjê budynków (do 2025 roku dla prywatnych budynków
mieszkalnych) i ich konwergencjê na obiekty o niskim zu¿yciu, monta¿ tzw. instalacji
elektrycznych „inteligentnych” liczników, a tak¿e dostosowanie istniej¹cego prawa
w celu u³atwienia realizacji innowacyjnych projektów. Wœród instrumentów wsparcia
znajduj¹ siê m.in. bezprocentowe po¿yczki (stworzenie Narodowego Funduszu Gwarancyjnego) dla kupuj¹cych dom po raz pierwszy jeœli budynek spe³nia standardy ponad te okreœlone w przepisach budowlanych, czyli jest energooszczêdny lub o niskim
zu¿yciu energii (BBC – bâtiments basse consommation) i BEPOS – bâtiments à énergiepositive). Inne instrumenty wsparcia to m.in. ulgi podatkowe dla przebudowy ju¿ istniej¹cych domów.
Sektorem, w którym upatruje siê znacz¹cego obni¿enia emisji CO2 jest sektor transportu, który obok ciep³ownictwa jest g³ównym Ÿród³em emisji (odpowiedzialnym za
ponad jedn¹ czwart¹ emisji GHG). Reforma zak³ada intensywne prace nad popraw¹ parametrów i op³acalnoœci rozwoju czystego transportu napêdzanego silnikami elektrycznymi10. Liczba punktów ³adowania ma wzrosn¹æ z obecnych 10 tys. do 7 mln w 2030
roku (MÉDDÉ, 2014b). Rozwój tego sektora przemys³u motoryzacyjnego ma wspomóc system „bonusów elektrycznych” (nawet do 10 000 euro celem pozbywania siê samochodów z silnikiem diesla i zamiany ich na pojazdy o napêdzie elektrycznym
– MÉDDÉ, 2015; JORF, 2015). Firmy zatrudniaj¹ce powy¿ej stu pracowników bêd¹
zobowi¹zane do opracowania „planu mobilnoœci” zachêcaj¹cego ich do korzystania
z transportu publicznego.Odnawialna flota pojazdów wykorzystywana przez instytucje
publiczne bêdzie musia³a w co najmniej 50% opieraæ siê o modele niskiej emisji (dotyczy to tak¿e przedsiêbiorstw taksówkarskich i wypo¿yczalni samochodów do 10% ich
floty). Ponadto planuje siê rozbudowê technologii akumulatorowych w celu magazynowania energii.
Ustawa przewiduje tak¿e czterokrotny wzrost opodatkowania „klimat-energia”
(„contribution climat énergie”/(CCE) od wszystkich paliw kopalnych, zale¿nie od generowanej przez nie emisji), co oznacza wzrost podatku wêglowego (obecnie 14,5 euro
za tonê CO2 do 22 euro/t CO2 od 2016 roku, 56 euro/t CO2 w 2022 roku i 100 euro/t CO2
w 2030 roku), aby skutecznie zachêciæ przemys³ do redukcji emisji11.
Projekt ustawy o transformacji energetycznej, od jesieni 2014 do po³owy 2015 roku
stanowi³ przedmiot ostrych sporów miêdzy socjalistami – zwolennikami rozwoju OZE
i republikanami – opowiadaj¹cymi siê za utrzymaniem roli energetyki j¹drowej. Debata narodowa nad przysz³oœci¹ i kierunkami francuskiej transformacji energetycznej
(w szczególnoœci wizja wykorzystania energetyki j¹drowej) spolaryzowa³a krajow¹
10

Prognozuje siê, ¿e do 2020 r. we Francji bêdzie 2–3 miliony elektrycznych samochodów, a ich
³adowanie ma odbywaæ siê w domu lub z sieci publicznej.
11
Mechanizm CCE nie obejmuje podatku od paliw motoryzacyjnych (TICPE, la taxe intérieure
de consommation sur les produits énergétiques).
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scenê polityczn¹. Ustawa o transformacji energetycznej zosta³a ostatecznie zatwierdzona
22 lipca 2015 roku, niemal pó³ roku przed oenzetowsk¹ konferencj¹ klimatyczn¹, dziêki
czemu Pary¿ bêdzie móg³ pe³niæ rolê „wzorcowego” gospodarza œwiatowej konferencji klimatycznej w Pary¿u (COP21) w grudniu br. Pierwsze dekrety wykonawcze zostan¹ opublikowane jesieni¹ 2015 roku, a postêpy w realizacji wieloletniego planu
niskoemisyjnej modernizacji kraju podlegaæ bêd¹ cyklicznym przegl¹dom i ocenom.

Nie tylko ekologia … COP21 w Pary¿u
Francja bêdzie gospodarzem Konferencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych
COP21 COP 21/CMP11 (30 listopad–11 grudzieñ 2015), podczas której ma zostaæ podpisane globalne porozumienie o zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych12. Wdro¿enie
reformy bêdzie spraw¹ presti¿ow¹ dla Francji, która ma ambicje doprowadzenia do nowego globalnego porozumienia klimatycznego (tzw. „protokó³ paryski” do UNFCCC),
które zast¹pi protokó³ z Kioto (jego postanowienia wygasn¹ w 2020 r.) i okreœli nowe
zobowi¹zania dotycz¹ce ograniczania emisji gazów cieplarnianych.
Celem konferencji bêdzie doprowadzenie do szerokiego porozumienia dotycz¹cego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. UE zadeklarowa³a cel redukcyjny GHG
w postaci obni¿enia swoich wewnêtrznych emisji o 40% do 2030 r., w stosunku do poziomu z 1990 r. (cel ten zosta³ ju¿ uzgodniony przez Radê Europejsk¹ w paŸdzierniku
2014 r.). Komisja Europejska, przedstawiaj¹c swoj¹ wizjê nowego porozumienia klimatycznego, zwraca uwagê, ¿e powinno ono zobowi¹zywaæ nie tylko do redukcji emisji,
ale tak¿e zachêcaæ wszystkie pañstwa do udzia³u w finansowaniu dzia³añ ochronnych
oraz do rozwoju i transferu niskoemisyjnych technologii, a tak¿e do wzmacniania potencja³u krajów najbardziej nara¿onych na zmiany klimatu.
Francja, która jest promotorem polityki klimatycznej na arenie miêdzynarodowej,
wpisuje za³o¿enia ekologicznej modernizacji francuskiego przemys³u energetycznego
w walkê z globalnym ociepleniem. W ocenie francuskich elit, promocja gospodarki
niskoemisyjnej (low-emission economy) w praktyce sprzyja technologiom nieemituj¹cym CO2 w sytuacji, gdy energetyka odpowiada za niemal 70% œwiatowej antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych, przez co stanowi istotny problem bezpieczeñstwa
ekologicznego i zanieczyszczenia atmosfery w skali globalnej (IEA, 2014, s. 7–8).
Z punktu widzenia koniecznoœci przeciwdzia³ania zmianom klimatu, poœrednim rozwi¹zaniem – zgodnym z za³o¿eniami ekologiczno-ekonomicznej modernizacji francuskiego sektora energetyki – jest zastêpowanie paliw kopalnych alternatywnymi niskolub nieemisyjnymi Ÿród³ami energii, a wiêc odnawialnymi Ÿród³ami energii (OZE) i paliwem j¹drowym. Tote¿, zaanga¿owanie Francji w negocjacjach w celu osi¹gniêcia

12
Zgodnie z przyjêtym harmonogramem prac podczas 17. konferencji (COP17) stron Ramowej
Konwencji w sprawie Zmian Klimatu, po³¹czonej z 7. konferencj¹ stron Protoko³u z Kioto (CMP-7)
w dniach 29 listopada–11 grudnia 2011 roku w Durbanie – która przynios³a oczekiwane przed³u¿enie
obowi¹zywania po roku 2012 Protoko³u z Kioto – uzgodniono potrzebê wypracowania nowego porozumienia klimatycznego obowi¹zuj¹cego po 2020 roku (190 krajów z³o¿y³o deklaracjê woli podpisania planu dojœcia do nowego globalnego porozumienia o ochronie klimatu).
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szerokiego konsensusu na rzecz globalnego porozumienia klimatycznego wpisuje siê
nie tylko w koniecznoœæ zaspokojenia potrzeb energetycznych kraju, ale tak¿e zbudowania przewagi konkurencyjnej innowacyjnej gospodarki i stworzeniu wielu nowych
miejsc pracy.
Plany francuskiej transformacji energetycznej s¹ czêœci¹ przygotowania gospodarki
kraju do europejskiego (EU ETS) i miêdzynarodowego (post-Kioto) systemu ograniczania emisji GHG, a okreœlenie nowych ram globalnego porozumienia klimatycznego, jest kluczowe nie tylko dla utrzymania wiarygodnoœci UE, ale efektywnoœci
dalszych starañ o ograniczenie negatywnych skutków globalnego ocieplenia. Równoczeœnie, w ocenie francuskich polityków rozwój miêdzynarodowego re¿imu przeciwdzia³ania zmianom klimatu mo¿e byæ silnym bodŸcem do promocji eksportu urz¹dzeñ
przemys³owych o niskiej emisji dwutlenku wêgla. Stwarza to uwarunkowania do rozwoju dotychczasowego sektora przemys³u, w którym Francja utrzymuje od kilku dekad
przewagê know-how (energetyka j¹drowa) i nowej ga³êzi gospodarki – energetyki odnawialnej. Ekologiczna modernizacja ma zapewniæ osi¹gniêcie celów œrodowiskowych z jednoczesnym postêpem industrialnym i wzrostem gospodarczym (sustainable
development). W ten sposób polityka klimatyczna ma stanowiæ narzêdzie zwiêkszenia
konkurencyjnoœci francuskiej gospodarki na rynku globalnym.

Wnioski
· Francja próbuje pogodziæ dotychczasow¹ politykê utrzymania dominuj¹cej roli

energetyki j¹drowej z rozwojem nowoczesnych Ÿróde³ energii. Transformacja energetyczna oparta o zwiêkszenie udzia³u OZE w koszyku energetycznym wi¹¿e siê
z realnymi korzyœciami spo³eczno-ekonomicznymi takimi jak ³agodzenie skutków
zmian klimatu, wp³yw na zdrowie oraz zwiêkszenie niezale¿noœci energetycznej
i elastycznoœci systemu energetycznego. Francja – w œlad za Niemcami – podejmuje
próby przeprowadzenia transformacji energetycznej, której podstawowym za³o¿eniem jest wyjœcie z ram monokultury j¹drowej, a zaawansowany wiek floty reaktorów zmusza Francjê do poszukiwania nowych rozwi¹zañ dywersyfikacji koszyka
energetycznego w oparciu o odnawialne Ÿród³a energii i efektywnoœæ energetyczn¹.
Francja, planuj¹c zmniejszenie iloœci energii pochodz¹cej z atomu, nie zamierza
jednak na wzór Niemiec ca³kowicie z niej zrezygnowaæ. Szybkie wycofanie siê
z energetyki j¹drowej jest nierealne, aczkolwiek kraj ten, kieruj¹c siê wzglêdami
ekonomicznymi, politycznymi i bezpieczeñstwa bêdzie komplementarnie i stopniowo rozwijaæ odnawialne Ÿród³a energii.
· Przemys³ zwi¹zany z OZE ma w przysz³oœci daæ ogromn¹ iloœæ miejsc pracy, co wpisuje siê we francusk¹ strategiê gospodarcz¹ nastawion¹ na eksport i pobudzenie krajowego rynku pracy. Aktywna wspó³praca z Niemcami, ma na celu zbudowanie
konkurencyjnej przewagi w zakresie energetyki odnawialnej. Wynika to ze wspólnego interesu definiowanego w kategoriach rozwoju nowego sektora gospodarki,
sprzyjaj¹cego tworzeniu miejsc pracy i eksportowi niskoemisyjnych technologii
produkcji energii. Francuscy liderzy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e rozwój miêdzynarodowego re¿imu przeciwdzia³ania zmianom klimatu mo¿e staæ siê silnym bodŸcem dla
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promocji urz¹dzeñ przemys³owych o niskiej emisji dwutlenku wêgla, tote¿, walka
z globalnym ociepleniem otwiera przestrzeñ szerszego wykorzystania energetyki
odnawialnej i energetyki j¹drowej, które charakteryzuje relatywnie niewielkie oddzia³ywanie na œrodowisko naturalne.
· Transformacja energetyczna stanowi zatem wyraz pragmatyzmu Francji, która energetykê j¹drow¹, jak równie¿ OZE postrzega jako œrodek do ograniczenia zale¿noœci
od paliw kopalnych, a zarazem szansê uzyskania przewagi konkurencyjnej w epoce
coraz bardziej popularnych niskoemisyjnych Ÿróde³ energii. Wdro¿enie Ÿróde³ odnawialnych, to nie tylko koniecznoœæ zrównowa¿onego rozwoju, ale tak¿e szansa ekonomiczna, albowiem dynamicznie rosn¹cy sektor gospodarki w oparciu o przewagê
technologiczn¹ sprzyja uzyskaniu przewagi konkurencyjnej i stymuluje pobudzenie
ekonomiczne w postaci wzrostu zatrudnienia i PKB oraz poprawy bilansu handlowego. Utrzymanie w bilansie energetycznym kraju strategicznej roli energetyki
j¹drowej mo¿e jednak utrudniæ kapita³och³onne wdra¿anie technologii energetyki
odnawialnej (wiatrowej – l¹dowej lub morskiej i s³onecznej), ze wzglêdu na wci¹¿
konkurencyjne ceny energii elektrycznej z atomu.
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Streszczenie
Dotychczasowa polityka energetyczna Francji by³a skoncentrowana na efektywnoœci energetycznej i standardach bezpieczeñstwa energetyki j¹drowej, w mniejszym stopniu zaœ na rozwoju nowych zielonych Ÿróde³ energii. W ramach nowej polityki transformacji energetycznej,
zaproponowano wiele inicjatyw w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, zbli¿aj¹c siê do
niemieckiej wizji transformacji energetycznej. Francuskie elity polityczne uzna³y, ¿e rozwój
OZE ma znaczenie strategiczne nie tylko dla zaspokojenia potrzeb energetycznych kraju, ale
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tak¿e – w obliczu zaostrzania re¿imu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) – jest
szans¹ na zbudowanie przewagi konkurencyjnej innowacyjnej gospodarki i stworzenie wielu
nowych miejsc pracy. W efekcie, ekologiczna modernizacja gospodarki przez nieemisyjne innowacje technologiczne ma zapewniæ postêp w osi¹gniêciu celów œrodowiskowych z jednoczesnym postêpem industrialnym i wzrostem gospodarczym (sustainable development).
S³owa kluczowe: transformacja, polityka energetyczna, Francja, ekonomia

The determinants of the transformation of energy policy in France.
Between ecological modernisation and economic calculations
Summary
The project of ecological modernisation – widely integrating all aspects of economic transformation – is one of the flagship ideas of incumbent French President François Hollande and the
French Socialists. The current energy policy of France, one of the largest global and European
energy consumers, is focused on energy efficiency and technological safety standards in the nuclear industry, and to a lesser extent on the development of new green energy technologies. Approaching the German vision of energy transformation, the new French policy has proposed
several initiatives for the development of renewable sources. France realised that the development of renewable energy is of strategic importance, not only to meet the energy needs of the
country, but also – in the face of the stricter regime of GHG emissions reductions – to provide
a competitive advantage for an innovative economy and an opportunity to create many new jobs.
Ecological modernisation of the economy is supposed to ensure progress in achieving environmental goals, together with the progress of industrialisation and economic growth (sustainable
development).
Key words: transformation, energy policy, France, economy

