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İlk olarak Fransa’nın genel ekonomik durumu konu edinilecektir. Daha sonra Fransa’daki enerji 
kullanımı ve alternatif enerjiye yaklaşımı ele alınacaktır.

Fransa, 543.945 km² yüzölçümü ile gerek Batı Avrupa’da gerekse Avrupa Birliği içerisindeki en büyük alana sahip 
ülkedir. Kara sınırları Avrupa ana kara ve İber Yarımadası’na bitişiktir. Kara suları ise Akdeniz’e, Atlas Okyanusu’na, Manş 
Denizi’ne ve Kuzey Denizi’ne dayanır. Sınırları 2.889 km uzunluğundadır. Fransa, altı ülke ile komşu olup, kuzeyde 
Belçika ve Lüksemburg, doğuda Almanya ve İsviçre, güney doğuda İtalya, güney batısında ise İspanya bulunmaktadır. 
Fransa’nın 3427 km uzunluğundaki sahil şeridi, Akdeniz, Manş Denizi, Atlas Okyanusu ve Kuzey Denizi kıyılarından 
geçmektedir.

Birliğin diğer ülkelerinde bulunan önemli sanayi ve ticaret noktalarına ulaşım için ideal bir konumdadır. Güneyden 
İtalya’nın sanayi merkezi olan Po Ovası’nı, Kuzey Batıda İngiltere’deki sanayi merkezilerini, güneyden ise İspanya’nın 
Katalan bölgesinden güneydoğuda İtalya’nın ortasına kadar uzanan Akdeniz bölgesini birleştiren kavşakta yer 
almaktadır.

Ülke genelinde ılıman iklim hâkimdir. Bölgesel farklılıklar açısından üç iklim tipi ile karşılaşılır. Ülkenin batısında 
okyanus iklimi hüküm sürmektedir. Bu iklim; ılık, nemli, bulutlu günleri fazla güneşli günleri az her mevsimi yağışlı 
olarak karşımıza çıkar. Okyanus iklimin en tipik bir şekli Fransa’nın batı kıyısını oluşturan Bretanya yarımadasında 
göze çarpar. Burada kışlar ve yazlar ılık geçer. Batıdan gelen okyanus rüzgârlarının etkisiyle her mevsim, fakat özellikle 
kışlar yağışlı geçer. Okyanusun geç ısınıp geç soğuması nedeni ile kış geç gelir (en soğuk ay Şubat). Aynı şekilde bu 
bölge yazın fazla ısınmaz, ısının en yüksek olduğu zaman ise Ağustos ayıdır. Okyanus iklim tipi biraz daha ılık şekilde 
Fransa’nın güneybatısında Biskay körfezi kıyılarında da hissedilir. 

Fransa’nın doğu yarısında kara iklimi hâkim olup yazlar sıcak, kışlar soğuk geçer. En fazla yağış yaz aylarında görülür. 
Fransa’nın batısından doğusuna doğru kışların şiddeti artar. Fransa’nın güneydoğusunda Akdeniz iklimi hâkimdir. 
Yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı geçer. Burada dağların kıyıya paralel olması nedeni ile Akdeniz iklim ülkenin iç 
kesimlerinde fazla hissedilmemektedir. Bununla beraber Rhone Vadisi boyunca ve hatta Pirene Dağlarının kuzeyindeki 
ovalarda yer yer bu iklimin etkisi görülür.

Fransa dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almakta olup 2015 yılı GSYİH (Gay-risafi Yurtiçi Hasıla) 
sıralamasında ABD, Çin, Japonya ve Almanya ve Birleşik Krallık’ın ardından 6.konumdadır. 2015 yılında büyüme 1,2 
oranında gerçekleşmiştir. Aynı gerçekleşen GSYİH ‘sı 2,4 trilyon dolar olarak gerçekleşmiş ve enflasyon 0 olmuştur.

Fransız ekonomisinin başlıca ekonomik sorunları sırasıyla, düşük büyüme hızı, özellikle delokalizasyon (uluslararası 
rekabet dolayısıyla üretim maliyetlerinin yüksek kalması nedeniyle fabrikalarının üçüncü ülkelere taşınması) nedeniyle 
artan işsizlik, bütçe açıkları ve sosyal güvenlik sistemindeki açıklardır.

İyi bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak, iş dünyası yüksek düzeyde sosyal prim ve vergi ödeyen, işçilerinin haftalık 
çalışma süresini zorunlu olarak 35 saat ile sınırlandırmak zorunda kalan Fransa özel sektörünün, bu yükler nedeniyle 
diğer gelişmiş ülkelere göre rekabet gücü zayıflamıştır. 35 saat uygulaması, 2002 yılında ilk defa gevşetilmiştir. 2007 

1. Fransa’nın Ekonomik Panoraması
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yılının sonunda ise, fazla mesai yapan çalışanların (35 saatten fazla) gelirlerinden vergi indirimleri yapılmasına karar 
verilmiş ve fazla mesai teşvik edilmeye çalışılmıştır.

Fransa’da, iç ve dış talebin azalması ile işsizlik artmaya devam etmektedir. Hükümet, sorun yaşayan sektörlere ve 
firmalara destek olmak amacıyla çeşitli önlemler almaktadır. İnşaat ve otomotiv sektörlerine doğrudan ve dolaylı 
finansman yardımı yapılmakta olup, hükümetin temel yaklaşımı yatırımların arttırılarak büyümenin sağlanması 
şeklinde olmaktadır.

Ülkeye uzun dönemli notu, 2016 yılı ilk yarısında uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca AA olarak verilmiştir.

Ülkenin nüfus artışında ülkeye her yıl 150.000 kadar gelen göçmenlerin payı da vardır. Gelen göçmenlerin büyük kısmı 
Fransız vatandaşlığına geçmektedirler. Göçmen nüfus içerisinde en büyük paya sahip olanlar gruplar ise sırasıyla 
Portekiz, Cezayir ve Fas kökenlilerdir. Fransa’da %4 oranında Türk nüfus olduğu tahmin edilmektedir.

Ülkede işsizlik 2015 yılında %10 düzeyinde olmuştur.

Fransa’da 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı gereğince 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi 
ülkeler arasında sanayi ürünleri ticaretinde Gümrük Birliği uygulaması yürürlüktedir. Bu suretle Türkiye ve Fransa 
arasındaki gümrük vergileri sıfırlanmıştır.

Ayrıca, bazı istisnalar dışında (AB Ortak Tarım Politikasına dahil olmayan tarımsal ürünler, yaş meyve sebze ürünlerine 
ait toplam 11 adet tarife pozisyonu, iç ve kabuklu natürel fındık, domates salçaları ve diğer domates konservesi) AB 
ülkelerine Türkiye’den ithal edilen tarım ürünlerinde de gümrük vergileri tamamen kaldırılmış bulunmaktadır.

Fransa’da ticari ilişkiler uzun vadeli plan ve programlar hedef alınarak kurulmaktadır. Fransızlar iş ilişkilerini uzun 
zamana yaymaktadırlar. Fransız firmalarla temasa geçmek için uzun süre önceden randevu almak gerekmekte olup 
planlı hareket edilmesi iş ilişkisinde güven sağlamaktadır. Fransızlar ticari ilişkilerde olduğu gibi iş akış sürecinde ve iş 
yerlerinde iyi organize edilmiş ve planlanmış şekilde çalışmayı tercih etmektedirler.

Fransa’daki iş adamları ticari ilişkilerinde risk almak istememektedirler. Yapılan araştırmalar Fransız iş adamlarının 
belirsizlikten kaçınma eğilimi içinde olduklarını göstermektedir. Fransızlar işbirliği içerisine girecekleri iş ortaklarını 
tanıyıp güvenmeleri için zamana ihtiyaç duymaktadır. İş birliğine girmeyi planladıkları muhtemel ortaklarının 
çalışma ortamını ve koşullarını yerinde görüp izlemek ise güven kazanılması ve pekiştirilmesinde ayrıca önemli bir rol 
oynamaktadır.

Ayrıca, firmalar/müşteriler ile yakın ilişki ve temas içerisinde olunması Fransızların tercih ettiği bir davranıştır. Fransızlar 
ölçülü olmak kaydıyla samimiyete değer vermektedir. Ancak, iş görüşmeleri analitik, eleştirel ve mantıklı konuşma ve 
fikirler paralelinde geçmektedir. Uygulanması planlanan bir proje tüm ayrıntıları ile birlikte incelenmektedir.

Fransız iş kültüründe ticari ilişkiler ancak otoriteye sahip en yüksek mevkideki kişilerin onay vermesi halinde 
başlayabilmektedir. İş görüşmelerinin aracı kimseler ile yapılmadığının bilinmesi ticari ilişkilerin gerçekleşmesi 
açısından önemlidir. Ayrıca, ülkede yerleşmiş kültürel normlardan sapılması ticari hayatta kabul görmeyen bir 
davranıştır.
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Bu çalışmada, ülkelerin belli kriterlerle detaylı değerlendirilmeleri ve notlandırılması bulunmaktadır. Bu notlandırmada 
kullanılan metodoloji “The Doing Business Project” ve Dünya Bankası veri işleme sistemine ve kaynaklarına 
dayanmaktadır. Aynı zamanda “Eules Hermes” notlandırma mercii tarafından sağlanan bilgilere de bu bölümde ülke 
özelinde olmak üzere yer verilecektir. Fransa aşağıdaki belirlenen kriterlerle incelenmiştir:

2. Fransa Özelinde Önemli Risk Göstergeleri ve Bulgular

Fransa için risk derecelendirmeleri
1- Yeni Bir İş Kurma
2- Kredi Alma
3- Vergi Kolaylığı Sırası (190 ülke arasından)
4- Küresel Ticaret
5- Dünya İş Yapma Kolaylığı Sırası (190 ülke arasından sıralama) ve 0-100 arası puanlama

Fransa için Genel Risk Dereceleri Değerlendirmeleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Ülke risk değerlendirmeleri, 
işletmeler için stratejik ve teknik açıdan doğru kararı vermek ve küresel ticaretteki riskleri anlamak için bilimsel verilere 
dayanan ölçümlerdir.

Fransa’nın özelinde Dünya Bankası’nın gerçekleştirmiş olduğu “The Doing Business Project” adlı projesinden elde 
edinilen bilgiler aşağıdaki tabloda incelenmiştir.

Fransa’da fuarlara devamlı katılım da gerek yeni iş bağlantılarının yapılması gerekse mevcut ilişkilerin pekiştirilmesinde 
verimli sonuçlar vermektedir. Buna ek olarak Fransa’nın Afrika bağlantılarının da, özellikle fuarlar aracılığıyla ülke 
firmalarımıza fırsatlar sunduğu gözlenmektedir.

FRANSA İşletme İçin Düşük Risk AA1

Ekonomik Risk İş Çevresi Riski Politik Risk Ticari Risk Finansman Riski

Şekil 1: Fransa Ülke Risk Değerlendirmeleri

FRANSA Sıralama (0-190) Puan (0-100)

30

32

99

55

1

93,27

77,29

50

79,31

100

Yeni bir İş Kurma

Dünya İş Yapma Kolaylığı Sırası

Kredi Alma

Vergi Kolaylığı Sırası

Küresel Ticaret

Tablo 2: The Doing Business Project Kriterlerine Göre Notlandırma ve Puanlaması
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Bu tabloda yer alan bilgiler Fransa’nın mali ve hukuki zorluk/kolaylıklarını göstermektedir.

Fransa AB kurucu üyelerinden biridir ve 1952 yılından beri Avrupa Birliği’nde yer almaktadır. Avrupa Birliği yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımı konusunda öncü bir rol üstlenmiştir. Ana hatları ile Avrupa Birliği’nin yenilenebilir enerji 
kaynakları ile yaklaşımı aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Avrupa Birliği enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, kaynakların sürdürülebilirliğini garanti altına almak, iklim değişikliği 
sorununu çözmek, enerji üretimi ve tüketimini sınırlanmalarını ortadan kaldırmak, endüstriyel gelişme, bölgesel 
gelişme ve istihdam sağlamak amaçlarıyla 1990-2004 yılları arasında enerji politikaları içerisinde yenilenebilir enerji 
kaynaklarına öncelik vermiş ve bu sayede yenilenebilir enerji teknolojisi alanında sağlanan gelişmelerle dünya lideri 
olmuştur. Yenilenebilir enerji yeniliklere açık bir sektör oluşturmuş, Avrupa’da sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve 
200,000 kişiye iş sağlamıştır.

Avrupa Birliği politikalarının çerçevesini oluşturan direktifler ve hedefler ise şöyledir,

2010 yılına kadar enerji tüketiminin %12’den fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak

3. Fransa’nın Enerji Kullanımı ve
    Alternatif Enerji Kullanımına Yaklaşımı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları 1995-2001 Yılları Arasında
Sağlanan Yıllık Büyüme Oranları

2001-2010 Yılları Arasında
Sağlanması Gereken Yıllık Büyüme Oranları

%37.9

%36.6

%9.8

%3.9

%3.6

%9.8

%31.2

%27.2

%4.7

%10.3

Rüzgar

Fotovoltaik (PV)

Güneş Termal

Jeotermal

%0.9 %1Hidrolik

Biyokütle

Tablo 2: Bu Amaçlara Ulaşabilmesi için Gerekli Olan Yıllık Büyüme Oranları

FRANSA Sıralama (0-190) Puan (0-100)

30

32

99

55

1

93,27

77,29

50

79,31

100

Yeni bir İş Kurma

Dünya İş Yapma Kolaylığı Sırası

Kredi Alma

Vergi Kolaylığı Sırası

Küresel Ticaret

Tablo 2: The Doing Business Project Kriterlerine Göre Notlandırma ve Puanlaması
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547,030 km² yüzölçümüne ve 5,500 km kıyı kuşağına sahip olan Fransa’nın %26’sı ormanlarla kaplıdır. Dünyanın en 
çok ihraç yapan ülkeleri arasında yer alan Fransa’da, artan üretim faaliyetleri son yirmi (1985-2003) yılda sınırlı enerji 
kaynaklarının aşırı kullanımına neden olmuştur. Yerli kaynakları azalan ve enerjide dışa bağımlı hale gelen ülkenin 
enerji sektöründe yürütülen politikalar sonucu nükleer enerji dominant olmaya başlamıştır.

Fransa’nın enerji dengesindeki en önemli ölçü birimi yılda toplam 450.80 milyar kWh elektrik tüketimidir.

Kişi başında düşen ortalama rakam ise 6,718 kWh ‘dir.

2020 yılına kadar CO2 emisyonunun 1990 yılı rakamlarına göre %17.6 oranında azalacak,

2001-2020 yılları arasında yenilenebilir enerji sektörüne 443 milyar avroluk yatırım yapılacak,

Petrol maliyetinde yaklaşık olarak 115.8 milyar avroluk azalma sağlanacak,

2,023,000 kişiye iş sağlanacaktır.

Fransa’da Enerji Tüketimi

Enerji kaynaklarının güvenliğini sağlamak ve çeşitliliği korumak

2010 yılına kadar elektrik tüketiminin %22.1’den fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak

2010 yılına kadar bina ısıtma-soğutma ve diğer evsel kullanımlar sonucunda tüketilen enerji miktarını %22 civarında 
azaltmak

2010 yılına kadar ulaşım sektöründe kullanılan yakıtlar içerisinde biyoyakıt payını %5.75’e çıkarmaktır.

Yürüttüğü politikalar sayesinde 2010 yılı hedeflerine yakın görülen Avrupa Birliği, enerji sektöründeki yenilenebilir enerji 
payını 2020 yılında %20’ye, 2040 yılında ise %50’ye çıkarmayı hedeflemektedir. Ayrıca 2020 yılına kadar yenilenebilir 
enerji payını, elektrik sektöründe %33’e, ısıtma-soğutma sektöründe ise %25’e çıkarmakta Avrupa Birliği’nin hedefleri 
arasındadır. Bu hedeflerin getirilerinin ise şöyle olması beklenmektedir.
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Karbon Ayak İzi

CO2 emisyonu - 2014 Fransa Kişi Başı AB’ye Kıyasla Kişi Başı

Diğer kaynaklar 8.48 m t 0.13 t 0.14 t

303.28 m t

185.61 m t

74.65 m t

34.54 m t

4.52 t

2.77 t

1.11 t

0.51 t

5.39 t

2.23 t

1.31 t

1.72 t

Toplam

Dizel + benzin

Doğal Gaz

Kömür

Tablo 4: Fransa Karbon Ayak İzi

Enerji Dengesi

Elektrik Toplam Fransa Kişi Başı AB’ye Kıyasla Kişi Başı

Ham Petrol Varil Fransa Kişi Başı AB’ye Kıyasla Kişi Başı

450.80 milyar kWh

529.10 milyar kWh

19.90 milyar kWh

61.41 milyar kWh

6,717.78 kWh

7,884.60 kWh

296.55 kWh

915.13 kWh

5,514.73 kWh

5,929.23 kWh

730.42 kWh

708.32 kWh

Tüketim

Üretim

İthalat

48.59 milyar m³ 724.08 m³ 854.66 m³İthalat

İhracat

Doğal Gaz Metreküp Fransa Kişi Başı AB’ye Kıyasla Kişi Başı

15,170.00 bbl 0.000 bbl 0.005 bblÜretim

1.15 m bbl 0.017 bbl 0.020 bblİthalat

16.99 m m³ 0.25 m³ 456.91 m³Üretim

6.03 milyar m³ 89.87 m³ 399.02 m³İhracat

41.88 milyar m³ 624.09 m³ 904.00 m³Tüketim

Tablo 3: Fransa Enerji Dengesi
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Enerji kaynağı Toplam

Toplam Üretim
Kapasitesi 1,145.81 milyar kWh

194.79 milyar kWh

572.90 milyar kWh

171.87 milyar kWh

217.70 milyar kWh

Fransa Yüzdesi

---

17,0 %

50,0 %

15,0 %

19,0 %

AB Yüzdesi Fransa Kişi Başı AB Kişi Başı

100,0 %

49,2 %

7,0 %

24,1 %

19,7 %

17,074.72 kWh

2,902.70 kWh

8,537.36 kWh

2,561.21 kWh

3,244.20 kWh

16,500.88 kWh

8,120.79 kWh

1,155.06 kWh

3,979.85 kWh

3,276.60 kWh

Fosil yakıtlar

Nükleer

Su(hidroelektrik vs)

Yenilenebilir Enerji

Tablo 5: Fransa’nın Enerji Kaynağına Göre Üretim Kapasitesi

Yenilenebilir enerjiler, rüzgar, güneş, biyokütle, ve jeotermal enerji kaynaklarını içerir. Bu, kendini yenileyen tüm enerji 
kaynaklarının kısa bir süreliğine veya geçici olarak erişilebilir olduğunu gösterir.

2015 yılında, yenilenebilir enerjiler Fransada’ki fiili toplam tüketimin yaklaşık %13.5’ini oluşturmuştur. Aşağıdaki tablo 
1990’dan 2015’e kadar olan payı göstermektedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

Enerji Kaynağına Göre Üretim Kapasitesi

Şekil 2: Fransa 1979’dan 2014’e Kadar Karbondiyoksit (CO2) Emisyonlarının Milyon Ton Cinsinden Gelişimi
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400
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600

1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Elektrik enerjisi için verilen üretim kapasiteleri, sadece ideal koşullar altında elde edilebilecek teorik bir değere sahiptir. 
Bu değer, tüm santrallerin, maksimum kapasitelerinin kalıcı ve tam kullanımı altında elde edilebilecek, üretilebilir enerji 
miktarını ölçmektedir. Pratik olarak bu değerleri yakalamak pek mümkün değildir, örneğin güneş ışığı kollektörleri 
bulutlu bir iklimde daha az verimlidir. Bu değerler sadece genel bir bakış ve diğer ülkelerle karşılaştırma açısından 
yararlı olabilmektedir.
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Enerji Kaynakları Tüketilen Toplam Enerjinin Kaynaklara
Göre Dağılımı

Tüketilen Toplam Elektriğin Kaynaklara
Göre Dağılımı

%42.1

%50.7

%7.2

%76.67

%8.24

%15.09

Nükleer Enerji

Fosil Yakıtlar

Yenilenebilir Enerji

Fransa diğer Avrupa ülkelerinden çok farklı bir potansiyele sahip olmamasına ve sahip olduğu potansiyeli de çok 
verimli bir şekilde kullanmamasına rağmen (fotovoltaik ve rüzgar uygulamaları çok düşük düzeylerde ele alınıyor) 
yenilenebilirlerden enerji üretimi konusunda diğer ülkelerin önündedir. Bu durum Fransız politikaları (yeni yasal ve 
finansal çerçeve yenilenebilir enerji uygulamalarını destekliyor) ve programlarıyla açıklanabilir. Fransa’da Endüstri 
Bakanlığı tarafından oluşturulan yenilenebilir enerji politikaları, yenilenebilir enerjinin diğer enerji türleriyle 
rekabetinde yenilenebilirleri destekliyor. Yenilenebilir enerji politikaları, enerji koruma programları ve yenilenebilir 
enerji tanıtımından sorumlu ulusal organ ADEME (Fransa Enerji ve Çevre Yönetimi Ajansı) aracılığıyla uygulanıyor. 
Hükümet yenilenebilir enerjiyi lokal ve bölgesel projelere direkt fonlar aktararak, EDF (Fransa Elektrik İşletmesi) ile 
ADEME anlaşmalarına katılarak, finansal yatırımlarla (vergileri azaltmak vb.) ve bilgilendirme/eğitim programları gibi 
çeşitli yollarla destekliyor. 2004 yılı elektrik üretiminin sektörlere göre dağılımı ise; nükleer %88, hidrolik %9, termal %3 
olmuştur.

Fransa ürettiği enerji ile ihtiyacının tamamını karşılayabilmektedir. Tüm elektrik enerji üretim tesislerinin toplam 
üretimi 529 milyar kWh’ dir. Bu değer Fransa’nın kendi kullanımının %117’ sini karşılamaktadır.

Aşağıdaki tablo 2003 yılında Fransa’da tüketilen toplam enerjinin ve elektriğin kaynaklara göre dağılımını 
göstermektedir.

Şekil 2: Fransa Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı
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