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Koniec wydobycia wêgla w Europie Zachodniej
Adam Maksymowicz1
Epoka wydobycia wêgla kamiennego
rozpoczê³a siê w Anglii pod koniec
XVIII w., a w XIX w. dotar³a ju¿ do
wszystkich krajów Europy pod has³em
wieku pary i elektrycznoœci. Po przejœciu
ma³ej epoki lodowcowej Wielka Brytania
by³a ogo³ocona z lasów i wszelkiego
opa³u. Wêgiel kamienny znany by³ w niej
od dawna, poniewa¿ niektóre pok³ady
wêglowe ods³ania³y siê w tym kraju na
powierzchni ziemi. Rzadko go jednak dot¹d u¿ywano, gdy¿
wymaga³ zastosowania innych palenisk, a drewno, jak
dot¹d, znacznie ³atwiej by³o pozyskiwaæ i spalaæ. Kiedy jednak zabrak³o drewna, siêgniêto po wêgiel. W latach
1770–1780 roczna produkcja wêgla wynosi³a ok. 6 mln t.
Do 1815 r osi¹gnê³a 16 mln t, a w 1830 r. wzros³a do ponad
30 mln t (Griffin, 2010). Wydobycie wêgla kamiennego
sta³o siê podstaw¹ rozwoju przemys³u Europy i umo¿liwi³o produkcjê sprzêtu wojennego dla potrzeb I i II wojny
œwiatowej. Poniewa¿ by³ to surowiec niezbêdny do rozwoju przemys³u zbrojeniowego sk³óconych dot¹d krajów
Europy, zjednoczenie dzia³añ tych pañstw w bran¿y wêglowej mia³o na celu wyeliminowanie przysz³ych konfliktów
militarnych. Szczytowym osi¹gniêciem bran¿y wêglowej
by³o utworzenie w 1951 r. Wspólnoty Wêgla i Stali. Od
tego czasu w Europie Zachodniej notuje siê coraz mniejsze
zainteresowanie wydobyciem tego surowca.
EKONOMICZNY ZMIERZCH
WÊGLA KAMIENNEGO
Proces likwidacji górnictwa wêglowego, wdro¿ony w
Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji, jest obecnie charakterystyczny dla gospodarki ca³ej UE. W 2017 r. zu¿ycie
wêgla kamiennego w UE osi¹gnê³o zaledwie 236 mln t,
w tym tylko 33%, tj. ok. 78 mln t wêgla pochodzi³o z w³asnej produkcji, a ok. 150 mln t – z importu, podczas gdy w
1990 r. a¿ 74% zu¿ywanego w Europie wêgla pochodzi³o
w³asnej produkcji (Eurostat, 2019). Proces ten rozpocz¹³
siê w II po³owie XX w. w wyniku likwidacji kolonializmu
w Afryce oraz polityki wspó³istnienia przeciwstawnych
systemów politycznych, co umo¿liwi³o znacznie tañszy
import wêgla ani¿eli jego wydobycie w pañstwach Europy
Zachodniej. Jednoczeœnie rozwinê³y siê nowe, konkurencyjne dla wêgla technologie pozyskiwania energii. Prawie
we wszystkich krajach Europy Zachodniej powsta³y liczne
elektrownie j¹drowe, czêœciowo eliminuj¹c wêgiel z rynku
energetycznego. Kolejnymi konkurentami wêgla sta³y siê
gaz ziemny i ropa naftowa. S¹ to surowce znacznie tañsze
w eksploatacji i ³atwiejsze w u¿yciu. Odkrycia gigantycznych zasobów gazu ziemnego w Holandii oraz ropy naftowej na Morzu Pó³nocnym sprawi³y, ¿e eksploatacja wêgla
kamiennego ze z³ó¿ w Europie sta³a siê nieop³acalna.
Ostatnim argumentem jest fakt, ¿e nowe technologie, wykorzystuj¹ce osi¹gniêcia informatyczne zwi¹zane z wyœcigiem
w kosmosie, tworz¹ du¿o bardziej wartoœciowe miejsca
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pracy ani¿eli proste wydobycie wêgla. To wszystko razem
doprowadza do kolejnych decyzji o likwidacji górnictwa
wêgla kamiennego w Europie Zachodniej i zastêpowania
w³asnego wydobycia znacznie tañszym importem. W Wielkiej Brytanii ostatni¹ podziemn¹ kopalniê wêgla kamiennego zamkniêto w grudniu 2015 r., a w Niemczech w grudniu
2018 r. Jednak wêgiel (kamienny i brunatny) nie przesta³
byæ, przynajmniej potencjalnym, konkurentem nowych
technologii energetycznych.
BRYTYJSKIE BIEDASZYBY
Na pocz¹tku XXI w. powsta³y w W. Brytanii niewielkie
odkrywkowe kopalnie wêgla kamiennego. S¹ to dobrze
zorganizowane prywatne zak³ady pracy, na ogó³ bezwypadkowe, zatrudniaj¹ce od kilkunastu do 100–200 osób.
Przyczyn¹ ich utworzenia by³ stale zwiêkszaj¹cy siê import
wêgla kamiennego, wynosz¹cy w 2017 r. ok. 14,5 mln t.
Import ten postanowiono wiêc zast¹piæ w³asnym wydobyciem wêgla z p³ytko zalegaj¹cych pok³adów. Wykorzystano sytuacjê, ¿e na trenie Wielkiej Brytanii wystêpuj¹ one
od Szkocji na pó³nocy po Waliê na po³udniu. Te ma³e
kopalnie wydobywaj¹ od ok. 0,5 do 3,5 mln t wêgla rocznie. Najmniejsze z nich uzyskuj¹ wydajnoœæ ok. 6 tys. t
wêgla/rok na jednego zatrudnionego górnika, a najwiêksze
osi¹gaj¹ rekordowe wskaŸniki, nale¿¹ce do najwy¿szych
na œwiecie – ok. 70 tys. t wêgla/rok/osobê. Takich odkrywkowych kopalñ otwarto ju¿ kilkanaœcie. Lokalne urzêdy
administracyjne, na terenie których dzia³aj¹ te zak³ady, na
ogó³ chêtnie wydaj¹ zezwolenia na wydobywanie wêgla.
Sprzyja temu utrzymuj¹ce siê w Wielkiej Brytanii
powszechne przekonanie, ¿e wêgiel jest podstaw¹ przemys³owej potêgi tego kraju. Szczytowy okres w rozwoju
górnictwa wêglowego, które zatrudnia³o wtedy ok.1,2 mln
ludzi, nast¹pi³ pomiêdzy dwiema wojnami œwiatowymi.
Banki chêtnie udzielaj¹ kredytów na rozwój odkrywkowej
eksploatacji wêgla kamiennego, maj¹c zaufanie do kompetencji organizatorów i w³aœcicieli kopalñ. Kilka nowych
wniosków o rozpoczêcie tego rodzaju eksploatacji czeka
obecnie na pozytywne decyzje administracyjne. Jest to w
jakiejœ mierze sprzeczne z polityk¹ pañstwa, zmierzaj¹c¹ do
zamkniêcia wszystkich elektrowni wêglowych do 2025 r.
Jednoczeœnie narasta sprzeciw organizacji ekologicznych wobec istniej¹cych i nowo budowanych odkrywkowych kopalñ wêgla. Organizacje te przypominaj¹, ¿e w
trakcie spalania wêgli kopalnych wydziela siê dwutlenek
wêgla, który jest podstawowym czynnikiem powoduj¹cym
ocieplenie klimatu. Wielka Brytania podpisa³a w tej sprawie odpowiednie dokumenty ONZ o ograniczeniu wydobycia i spalania wêgla kamiennego. W odpowiedzi na to
Grupa Banks, która prowadzi wiele kopalñ odkrywkowych, twierdzi, ¿e bez produkcji w³asnego wêgla Wielka
Brytania musia³aby importowaæ ten surowiec z takich krajów, jak Rosja, USA, Kolumbia i Australia. Transport
wêgla przyczyni³by siê do wydzielenia wiêkszej iloœci
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dwutlenku wêgla, ani¿eli jego spalanie z w³asnych zasobów (Musariri, 2018).
W brytyjskim spo³eczeñstwie narasta poparcie dla niezale¿noœci energetycznej kraju, który coraz wiêcej energii
musi importowaæ podmorskim kablem z Francji (Ambrose, 2018). Sensacj¹ sta³a siê jednog³oœna decyzja rady
hrabstwa Cumbria w pó³nocno-zachodniej Anglii o wznowieniu podziemnej eksploatacji wêgla kamiennego w
kopalni Woodhouse Colliery. Koszt jej uruchomienia
wynosi 218 mln USD, projektowane zatrudnienie 500 osób,
wydobycie 2,5 mln t rocznie (Jamasmile, 2019).
NIEMIECKA KATASTROFA
Jesieñ minionego roku up³ynê³a w Niemczech pod znakiem protestów przeciwko rozbudowie kopalni wêgla brunatnego Hambach. Jest to najwiêksza niemiecka kopalnia
odkrywkowa. Nale¿y ona do koncernu RWE i wydobywa
40 mln t wêgla brunatnego rocznie, zasilaj¹cego pobliskie
elektrownie. Spór z organizacjami ekologicznymi dotyczy³
wycinki 800 ha lasu, który pierwotnie zajmowa³ powierzchniê 4100 ha. Dziœ rosn¹ ju¿ tylko jego resztki. Kilkaset osób wziê³o udzia³ w trwaj¹cym prawie dwa tygodnie
proteœcie. Oko³o 200 z nich zamieszka³o w lesie, buduj¹c
sobie na drzewach miejsca pobytu podczas wycinki. Policja sprowadza³a protestantów na ziemiê i odwozi³a do
komisariatów na przes³uchania. Pozosta³ych ludzi wspieraj¹cych tych „nowych leœnych mieszkañców” konna
policja nie dopuszcza³a do lasu. Czêœæ z nich wdar³a siê do
odkrywki i na krótko wstrzyma³a wydobycie. Serwisy
fotograficzne z akcji policji zosta³y zamieszczone w mediach
publicznych. Po przeciwnej stronie odby³y siê równie¿ manifestacje górników opowiadaj¹cych siê za utrzymaniem
wydobycia wêgla brunatnego i korzystaniem z najtañszej
energii elektrycznej, jak¹ otrzymuje siê z tego Ÿród³a. Na
tym tle zauwa¿alna jest wyraŸna zmiana stanowiska
mediów, dot¹d zawsze wspieraj¹cych protestuj¹cych przeciwko górnictwu wêgla brunatnego. W podanym do publicznej wiadomoœci oœwiadczeniu RWE stwierdzono, ¿e ze
strony protestuj¹cych dosz³o do przestêpstw i aktów sabota¿u, skierowanych przeciwko pracownikom zak³adu górniczego, i okreœlono ich jako ekoterrorystów (Parth, 2017).
Zwraca siê uwagê na to, ¿e elektrownie j¹drowe, które
jeszcze w 2011 r., dostarcza³y 25% energii elektrycznej,
zostan¹ definitywnie zamkniête w 2020 r. Niemiec nie staæ
na jednoczesne zamkniêcie elektrowni j¹drowych i na
import wêgla kamiennego (14% energii) oraz wêgla brunatnego (13% energii). Niemiecka transformacja energetyczna spowodowa³a wprowadzenie do sieci 33% energii
pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych (OZE). Jednak produkcja tej energii jest nierównomierna – w sprzyjaj¹cych
warunkach potrafi pokryæ 100% zapotrzebowania (Derski,
2018), ale w niesprzyjaj¹cych okolicznoœciach mo¿e jej
zabrakn¹æ. Stabilny dop³yw energii mog¹ zapewniæ jedynie elektrownie spalaj¹ce paliwa. Zamiast elektrowni
wykorzystuj¹cych wêgiel kamienny lub brunatny mog³yby
to byæ elektrownie gazowe. K³opot w tym, ¿e ich jeszcze
nie ma. Dlatego zarówno media, jak i politycy nie wyznaczaj¹ daty likwidacji kopalñ wêgla brunatnego – prawdopodobnie nie nast¹pi to a¿ do wyczerpania z³ó¿ tego
surowca. Niemcy coraz bardziej obawiaj¹ siê, ¿e pomimo
tych wszystkich ostrze¿eñ polityka wobec wêgla brunatnego oka¿e siê tak samo b³êdna, jak dotycz¹ca energii j¹drowej (Eisenring, 2018). Oficjalnie ju¿ stwierdza siê, ¿e
zainicjowana w 2011 r. transformacja energetyczna, zwana
przewrotem w energii, nie powiod³a siê. Jej has³em by³o

odejœcie od wêgla (Raus aus der Kohle). Alfred Gaffal –
prezes Stowarzyszenia Bawarskiego Biznesu – wyniki
badañ nad transformacj¹ energetyczn¹ Niemiec nazwa³:
zasadnicz¹ katastrof¹. Prognos Instituts z Bazylei na podstawie przeprowadzonych badañ oceni³, ¿e niemiecka
transformacja energetyczna: mija siê ze wszystkimi celami
efektywnoœci (Spiegel, 2017).
BEZWÊGLOWA FRANCJA
Francja to kolejny kraj, który dziêki wydobyciu wêgla
sta³ siê w XIX w. mocarstwem przemys³owym. Od 1850 r.
do 1865 r. wydobycie wêgla kamiennego wzros³o w tym
kraju z 12 do 40 mln t, a w 1913 r. osi¹gnê³o 65 mln t. Obecna francuska kampania antywêglowa ma swój pocz¹tek w
decyzjach, jakie zapad³y pod koniec II wojny œwiatowej.
Francuzi byli wówczas pod du¿ym wra¿eniem u¿ycia
przez USA bomb atomowych przeciwko Japonii. Dysponuj¹c tradycj¹ naukow¹ zapocz¹tkowan¹ przez Mariê
Curie-Sk³odowsk¹ i Fr¾d¾rica Joliot-Curie oraz wynikami
ich badañ nad procesami promieniotwórczymi ju¿ w latach
60. XX w. podjêto decyzjê o likwidacj górnictwa wêglowego
i rozwoju energetyki j¹drowej. Utworzono pañstwowy
koncern nuklearny EDF (Electricité de France) i zbudowano sieæ elektrowni j¹drowych, które dostarczaj¹ ok. 80%
energii elektrycznej. Równoczeœnie zainwestowano w
dystrybucjê gazu ziemnego, tworz¹c GDF (Gas de France).
W tej sytuacji ostania podziemna kopalnia wêglowa (Houve),
usytuowana przy granicy niemieckiej, zosta³a zamkniêta w
2004 r. (Planete Energies, 2015). Kilkakrotnie podejmowano próby wznowienia eksploatacji wêgla kamiennego na
wzór odkrywkowych kopalñ w Wielkiej Brytanii. By³o to
uzasadnione likwidacj¹ importu wêgla do istniej¹cych
jeszcze elektrowni wêglowych. Import ten jednak zmala³
z 33 mln t w 1980 r. do 9 mln t w 2017 r. (Le Prioux, 2006).
Podczas kampanii wyborczej w 2017 r. Emmanuel Macron
(ówczesny minister gospodarki) intensywnie popiera³ rozwój górnictwa we Francji (Lempriere, 2017), lecz kiedy
zosta³ prezydentem, postanowi³ przyœpieszyæ likwidacjê
ostatnich elektrowni wêglowych, która ma nast¹piæ do
2021 r. (Johnson, 2018).
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