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Rozwój gospodarki francuskiej zosta³ silnie zwi¹zany z niektórymi powszechnymi cechami okresu powojennego. W ramach wewnêtrznych oznacza³o to m.in., obok migracji z rolnictwa do sfery przemys³u i us³ug, rosn¹c¹ aktywizacjê zawodow¹ kobiet, zw³aszcza m³odszych, a tak¿e zwiêkszon¹ mobilnoæ
przestrzenn¹, polegaj¹c¹ na przenoszeniu siê z terenów ekonomicznie pasywnych czy podupadaj¹cych do orodków dynamicznego wzrostu, zw³aszcza do
miast b¹d innych miejsc du¿ych inwestycji. £¹czy³ siê z tym przyrost dochodów oraz popytu konsumpcyjnego, co z kolei sprzyja³o szansom zbytu produktów przemys³owych i rolnych oraz us³ug. Natomiast w stosunkach zagranicznych wymieniæ nale¿a³oby przede wszystkim zjawisko efektu demonstracji
miêdzynarodowej, polegaj¹ce na uwa¿nej obserwacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, administracyjnych i organizacyjnych osi¹gniêæ
krajów, przoduj¹cych w skali globalnej b¹d regionalnej. I ich naladowaniu
 czasami w sposób dos³owny, czêciej  z rozs¹dnym dostosowaniem do specyfiki struktur wewnêtrznych. W powojennych dekadach powodowa³o to g³ównie wzorowanie siê na dowiadczeniach Stanów Zjednoczonych, którym druga wojna wiatowa przynios³a bezprecedensowe przewagi nad reszt¹ gospodarki wiatowej. Z tym ¿e Francja dosyæ wyranie  ze wzglêdu na psychologiczne nastêpstwa swojego pomniejszonego na rzecz USA presti¿u miêdzynarodowego  w relatywnie licznych przypadkach wchodzi³a z Amerykanami
w ró¿nego typu konflikty, nie rezygnuj¹c z odrêbnych rozwi¹zañ instytucjonalnych czy systemowych. I ró¿ni¹c siê pod tym wzglêdem zarówno od zawsze
proamerykañskiej Anglii, jak te¿ Niemiec czy W³och, przez d³ugi powojenny
czas wyzbytych wiêkszej pewnoci siebie, z przyczyn sk¹din¹d w pe³ni zrozumia³ych. Chocia¿ warto zauwa¿yæ, ¿e  jak to wielokrotnie stwierdza³ de
Gaulle  w przypadku spraw o randze strategicznie najwy¿szej Francja zawsze znajdowa³a wspólny jêzyk z polityk¹ amerykañsk¹. W ka¿dym razie oczywist¹ prawid³owoci¹ pozostaje zjawisko szybkiego przenoszenia  na skalê
znacznie szersz¹ ni¿ w okresie przedwojennym  udanych osi¹gniêæ mocarstw ekonomicznych, g³ównie zreszt¹ USA, do wszystkich pañstw, które by³y
w stanie konstruktywnie zaadaptowaæ je do swoich potrzeb. St¹d powojenny
boom technologiczno-ekonomiczny, jako przejaw wspó³dzia³ania techniczne-
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go oraz nowych silnych  lansowanych g³ównie przez dominuj¹c¹ gospodarkê
Stanów Zjednoczonych  tendencji liberalizacyjnych, forsowanych przez
kana³y dwustronne, lecz w wysokiej mierze tak¿e przez politykê Ogólnej Umowy w Sprawie Ce³ i Handlu, Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego oraz
Banku wiatowego1.
Nie zmienia to faktu, ¿e na wy¿szym szczeblu zaawansowania ekonomicznego i nasycenia rynków stopa realnego wzrostu napotyka³a ró¿norodne nowe
bariery. W przypadku Francji PKB rós³ w wyranie zmienny sposób  np. od
0,7% w 1983 r., przez blisko 2-procentow¹ dynamikê w nastêpnych latach, do
4,5% w 1988 r., 4,3% w 1989 r., by spaæ a¿ do 1,0% w 1991 r., a nastêpnie do kolejnego wzrostu redniorocznie w okresie 19922000  1,8% w cenach sta³ych
(w kolejnych latach: 1,3%, 0,9%, 1,8%, 1,9%, 1,0%, 1,9%, 2,2%, 3,2%, 3,2%).
Dosyæ podobne wielkoci charakteryzowa³y zmiany prywatnych (realnych)
wydatków konsumpcyjnych. W porównaniu z Wielk¹ Brytani¹, Niemcami
i W³ochami oznacza³o to na ogó³ wyniki skromniejsze, przede wszystkim ze
wzglêdu na, przez d³u¿szy czas, korzystniejsze wskaniki angielskie. Jeszcze
gorzej przedstawia³a siê sytuacja Francji w zakresie nak³adów inwestycyjnych: minusowy przyrost np. w takich latach jak 1983, 1984, 1991, 1992 czy 1993
(w tym roku nawet blisko 7%), nieznaczne osi¹gniêcia plusowe w innych
okresach, je¿eli nie liczyæ paru przypadków wyj¹tkowej dynamiki dodatniej
(1988  blisko 10%, 1989  blisko 8%). W zestawieniu z przeciêtn¹ sytuacj¹
ogó³u unijnych mocarstw ekonomicznych Francja w ostatnich paru dekadach
w sumie wyranie jednak  dotyczy to zw³aszcza lat 90.  reprezentowa³a
wyniki mniej pomylne, okresowo nawet wyranie2, co po czêci t³umaczy siê
wysokim udzia³em sektora publicznego, w pierwszych powojennych dekadach
zorganizowanego lepiej od prywatnego, lecz nastêpnie nienad¹¿aj¹cego za
tempem rynkowych usprawnieñ.

1. Miêdzynarodowa pozycja mocarstwowoci francuskiej
Ró¿ni¹c siê pod wieloma innymi wzglêdami, w zakresie niektórych podstawowych wskaników ekonomicznych Francja wydaje siê podobna do Wielkiej
Brytanii. Prawie identyczna wielkoæ zaludnienia (oko³o 60 mln) i jego przeciêtnego rocznego przyrostu (0,5% i 0,4%), prawie identyczne wielkoci PKB
(1334 mld USD oraz 1323 mld USD w 1999 r.), minimalnie ni¿szy poziom PKB
(realny  PPP) per capita (21 988 USD i 22 238 USD), dosyæ zbli¿ony ostatnio
przeciêtny roczny przyrost wydajnoci na zatrudnionego (1,6% i 1,8%), analogiczne rozmiary eksportu towarów i us³ug, bliskie poziomu 400 mld USD rocznie. Je¿eli nie liczyæ wzrostu wydajnoci pracy (ni¿szego) i przyrostu demograficznego (wy¿szego, g³ównie ze wzglêdu na imigracjê), wszystkie te wskaniki
przewy¿szaj¹ parametry W³och. Ustêpuj¹ natomiast z regu³y  zw³aszcza pod
1
2

Por. M. Dobroczyñski, Miêdzynarodowa polityka gospodarcza, Warszawa  Toruñ 2000.
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wp³ywem d³ugookresowych zmian  osi¹gniêciom Niemiec, dopiero w ostatniej dekadzie napotykaj¹cym powa¿niejsze trudnoci rozwojowe.
Na tym jednak koñcz¹ siê silniejsze analogie francusko-brytyjskie. Wiêksze ró¿nice z kolei odnosz¹ siê do takich dziedzin czy procesów, jak stopa bezrobocia (w 1999 r. 11,3% we Francji i 6,1% w Wielkiej Brytanii, w czym udzia³
bezrobocia trwa³ego  ponad 1 rok  odpowiednio 40,3% i 29,8%), dochody
fiskalne (w 1997 r. 45,1% PKB we wci¹¿ dosyæ elastycznej Francji, a 35,4% PKB
w sprywatyzowanej Wielkiej Brytanii), ranga zaopatrzenia gospodarki w importowane towary i us³ugi (22,7% PKB we wszechstronniejszej strukturalnie
Francji, 29,2% PKB w Wielkiej Brytanii). Tu nale¿y dodaæ, ¿e rolnictwo wytwarza 3,1% wartoci dodanej w PKB Francji (1998), a tylko 1,2% w Wielkiej
Brytanii, przy odpowiednio wiêkszym udziale przemys³u w strukturze brytyjskiej i prawie identycznych parametrach us³ug. Istotne wreszcie rozpiêtoci
wystêpuj¹ w zakresie udzia³u zagranicznych inwestycji bezporednich w PKB
obu pañstw. W przypadku Francji wynios³y one (1999 r.) jedynie 2,6% PKB po
stronie przywozowej, a 6,2% PKB po stronie wywozowej; w przypadku brytyjskim wyranie wiêcej, bo odpowiednio 5,8% i 14,0%3. Nale¿a³oby to ³¹czyæ
w sporej mierze z rang¹ angielskich powi¹zañ ekonomiczno-kulturowych
z przewa¿aj¹co anglojêzycznymi partnerami zamorskimi, takimi zw³aszcza
jak Stany Zjednoczone, Kanada, RPA, Australia, Nowa Zelandia czy niektóre
kraje Czarnej Afryki, przy zdecydowanie mniejszym potencjale gospodarek,
które po okresie kolonializmu zachowa³y silniejsze zwi¹zki z by³¹ metropoli¹
francusk¹  by wymieniæ tu zw³aszcza czêæ pañstw ródziemnomorskiej oraz
tropikalnej Afryki.
Te ostatnie ró¿nice  nawet je¿eli w sumie nie odegra³y determinuj¹cej
materialnej roli w powojennym rozwoju wydarzeñ  nie pozosta³y bez wp³ywu na stosunek do europejskich oraz ogólnowiatowych aspektów polityki zagranicznej obu pañstw. Obok odmiennoci historii, po³¹czonych m.in. z wielkim francuskim up³ywem krwi w pierwszej wojnie wiatowej, z jej podleg³oci¹ niemieckiemu okupantowi w drugim globalnym starciu oraz  byæ mo¿e
nawet przede wszystkim  z wyranym spadkiem miêdzynarodowego presti¿u
Francji po 1945 r. Tak¿e po dalszych kompromituj¹cych pora¿kach, by wymieniæ zw³aszcza Wietnam oraz Algieriê w sensie polityczno-wojskowym oraz
wiatow¹ ucieczkê od jêzyka i kultury francuskiej  na rzecz angielskiego
jako powszechnego instrumentu komunikacji, masowej produkcji amerykañskiej jako najpopularniejszej we wszystkich czêciach ziemi atrakcji spêdzania wolnego czasu czy w ogóle kultury w stylu blue jeans  wed³ug okrelenia K. T. Toeplitza.
W d¹¿eniu do odzyskania utraconych w innych dziedzinach pozycji miêdzynarodowych, Francja wnios³a wiele zorganizowanego wysi³ku w unowoczenienie gospodarki. Bardzo powa¿n¹ rolê, ogólnie przewy¿szaj¹c¹ pod
wzglêdem swojego praktycznego znaczenia procesy zachodz¹ce w innych kra3
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jach rynkowych, odegra³y koncepcje, inicjatywy i finansowe oraz technologiczne dzia³ania aparatu pañstwowego  poczynaj¹c od posuniêæ nacjonalizacyjno-inwestycyjnych, do póniejszego wydatnego wspierania stopniowo
krzepn¹cego sektora prywatnego, przy szczególnej trosce o samodzielne badania naukowe i efektywne ich wykorzystanie.
W warunkach wysokiej francuskiej dojrza³oci administracyjno-organizacyjnej musia³o to przynieæ rezultaty na skalê miêdzynarodow¹. W porównaniu np. z przoduj¹cymi w wiecie Stanami Zjednoczonymi, francuski postêp
w zakresie przemys³owej wydajnoci pracy by³ w latach piêædziesi¹tych,
szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych zdecydowanie wy¿szy. Sytuacja uleg³a
jednak odwróceniu w okresie 19801987, by ponownie zmieniæ siê w nastêpnych latach na korzyæ Francji, rednio od 71% poziomu amerykañskiego
w 1987 r. do 90% w 1990 r., przy znacznych jednak ró¿nicach bran¿owych, np.
wyranie wiêkszej przewadze Stanów Zjednoczonych w przemyle rolno-spo¿ywczym ni¿ w produkcji maszyn, urz¹dzeñ i innego sprzêtu technicznego.
W zestawieniu z pañstwami zachodnioeuropejskimi Francja reprezentowa³a
w przemyle w 1950 r. zbli¿ony poziom wydajnoci. W latach piêædziesi¹tych
i szeædziesi¹tych Niemcy wyprzedzi³y wyranie swojego zachodniego s¹siada, w latach siedemdziesi¹tych ju¿ tylko nieznacznie, w okresie 19801987 sytuacja uleg³a wyrównaniu, a w nastêpnym okresie zmieni³a siê na korzyæ
Francji. Poci¹gnê³o to jednak za sob¹ zwiêkszone trudnoci na rynku pracy4.
W sferze us³ug relatywna miêdzynarodowa pozycja efektywnoci francuskiej
by³a zdecydowanie ró¿na w poszczególnych dziedzinach, by jednak  pod koniec lat osiemdziesi¹tych  osi¹gn¹æ nawet 99,5% produktywnoci Stanów
Zjednoczonych w transporcie, przy korzystniejszym czasie pracy 5.
W sumie: opónienia rozwojowe oraz rosn¹ca otwartoæ gospodarki narodowej zmusi³y Francjê do intensywnych starañ o wzrost jej miêdzynarodowej
konkurencyjnoci ekonomicznej  w po³¹czeniu z polityk¹ przyspieszeñ technologicznych, deregulacj¹ oraz pewnym ograniczeniem przywilejów socjalnych, przynajmniej w praktyce  co by³o mo¿liwe w warunkach wyranego
os³abienia wp³ywów zwi¹zków zawodowych 6.
Ustêpuj¹c ekonomicznej potêdze Niemiec, a bêd¹c pod presj¹ globalnej
konkurencji  zw³aszcza ze strony Stanów Zjednoczonych i Japonii  Francja wykaza³a ponadto wiele dalekowzrocznoci w poszukiwaniu nowych miêdzynarodowych rozwi¹zañ instytucjonalnych. W stosunkach dwustronnych
dosz³o przede wszystkim do powa¿nego zbli¿enia francusko-niemieckiego.
Francja kierowa³a siê w tym wyborze przekonaniem o swoistej równowadze
stron, wynikaj¹cej z ekonomicznej przewagi Niemiec, ale polityczno-moral4
B. van Ark, R. Kouwenhoven, La productivité du secteur manufacturier français en comparaison internationale, Economie Internationale, 1994 nr 4.
5
Por. N. Mulder, La productivité du travail dans les services en France et aux Etats-Unis, Economie Internationale, 1994 nr 4.
6
Por. K. Greffe, France, w: A. Pfaller, J. Gough, G. Therborn, Can the Welfare State Compete?,
Houndmills 1991.
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nej Francji, wchodz¹cej przecie¿ w sk³ad zwyciêskiej, alianckiej koalicji.
Zdawa³a sobie przy tym sprawê z powa¿nych integracyjnych w¹tpliwoci
znacznej czêci brytyjskiej opinii publicznej, zainteresowanej bardziej tradycyjnymi kontaktami z Ameryk¹ Pó³nocn¹ i Commonwealthem, a w ogóle traktuj¹c wyspy jako co odrêbnego kulturowo i w zakresie bezpieczeñstwa w zestawieniu z Europ¹ kontynentaln¹. Przy politycznej inercji, a w ka¿dym razie
s³abej ekspansywnoci W³och, Niemcy wydawa³y siê najkorzystniejszym partnerem dla osi, która mog³aby decydowaæ o zasadniczych zmianach w powojennej Europie  partnerem wysoce zainteresowanym odzyskaniem szacunku i akceptacji przez rodowisko miêdzynarodowe7, a w zwi¹zku z tym przygotowanym na powa¿ne kompromisy i ustêpstwa.
W 1963 r. zawarto francusko-niemiecki Traktat Elizejski, stanowi¹cy podwalinê pod nowy charakter stosunków w wielu istotnych dziedzinach. Francja
poszerzy³a i zintensyfikowa³a równie¿ kontakty z Wielk¹ Brytani¹, W³ochami
i Hiszpani¹, jednak tylko w przypadku Niemiec dosz³o do traktatowego uregulowania wzajemnej wspó³pracy. W lad za tym powo³ano do ¿ycia m.in. Francusko-Niemieck¹ Radê Gospodarcz¹ i Finansow¹, Francusko-Niemieck¹
Radê ds. rodowiska, a tak¿e inne wspólne instytucje kontaktowe, edukacyjne i wojskowe8. Wszystko to nie mog³o nie poci¹gn¹æ za sob¹ konsekwencji
w zakresie wymiany handlowej, kapita³owej i inwestycyjnej. Z tym ¿e  wraz
z up³ywem czasu, postêpem ekonomicznym, popraw¹ stosunków z Rosj¹
i zmianami wynikaj¹cymi z przy³¹czenia NRD  Niemcy stawa³y siê nie tylko
znacznie od Francji wiêksz¹ potêg¹ ekonomiczn¹, lecz tak¿e przestawa³y byæ
politycznym kar³em, przewa¿aj¹co biernym z racji zrozumia³ych kompleksów, co nieco naruszy³o równowagê w relacjach francusko-niemieckich, niezale¿nie od dosyæ odmiennych uk³adów francusko-amerykañskich w porównaniu z niemiecko-amerykañskimi. Nie nale¿a³oby jednak tej sprawy wyolbrzymiaæ  w zasadniczej strategicznej polityce w obliczu globalnych problemów, trudnoci i zagro¿eñ wszystkie mocarstwa atlantyckie wykazuj¹ jednomylnoæ, natomiast silnie ju¿ zliberalizowany rynek coraz samodzielniej rozstrzyga kwestie ekonomicznej konkurencji miêdzynarodowej. Tym bardziej
¿e zarówno gospodarki Niemiec, jak te¿ USA i Japonii nie oczekuj¹ w najbli¿szym czasie  wed³ug prognoz MFW  dobrych rezultatów (mniej ni¿ 1%
PKB, w Japonii nawet zmiana ujemna)9, przy korzystniejszej sytuacji w reszcie UE. Z drugiej jednak strony ocenia siê, ¿e najnowsi cz³onkowie Unii (Austria, Finlandia, Szwecja) oraz prawie wszyscy kandydaci do cz³onkostwa s¹
wyranie silniej zwi¹zani  zw³aszcza ekonomicznie i technologicznie 
z Niemcami ni¿ z Francj¹, czemu trudno przeciwdzia³aæ instrumentami politycznymi i kulturowymi, mimo ich oczywistej rangi cywilizacyjnej.
7

Por. J. Howorth, France and European Security; Re-reading the Gaullist Consensus, London  New York 1996.
8
Por. J.-M. Trouille, The Franco-German Axis since Unification, London  New York 1996.
9
Nowe ¯ycie Gospodarcze z 13 stycznia 2002 r.
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W warunkach oczekiwañ na globaln¹ poprawê koniunktury gospodarczej
w przysz³oci nieco dalszej  zw³aszcza pod wp³ywem reakcji rz¹dów i banków centralnych (redukcje stóp procentowych)  Francja nadal wykazuje
wiele energii w zakresie utrzymywania i podnoszenia swojego presti¿u miêdzynarodowego za pomoc¹ kombinacji bodców ekonomicznych oraz instrumentów kulturowo-cywilizacyjnych. Ma to zreszt¹ racjonalne uzasadnienie.
Po³¹czenie dwóch pañstw niemieckich stworzy³o przecie¿ konkurencyjny
organizm ekonomiczny, który wprawdzie przejciowo musi funkcjonowaæ relatywnie gorzej ni¿ w warunkach podzia³u przez przesz³o cztery powojenne
dekady, jednak z czasem uzyska szanse wzmocnienia na miarê zdecydowanie
pierwszej gospodarczej potêgi Europy od Atlantyku do Uralu.
Instrumenty oddzia³ywania cywilizacyjnego na rodowisko miêdzynarodowe to szczególnie silna aktywnoæ czynników publicznych w kierunku rozpowszechniania jêzyka francuskiego, wraz z wiedz¹ o Francji, w tym o jej gospodarce i technice, promowania francuskiej kultury, sztuki oraz nauki. W ostatniej dekadzie dosz³o do tego  byæ mo¿e pod wp³ywem dowiadczeñ niemieckich i rosyjskich  intensywne popieranie francuskiego sportu wyczynowego,
sk¹din¹d na ogó³ bardzo efektywne (inna sprawa, ¿e przy wielkim udziale
gwiazd, sprowadzanych z krajów Po³udnia i Wschodu).
Sukcesy sportowców, zw³aszcza w ga³êziach spektakularnych, takich jak
pi³ka no¿na, widocznie zwiêkszaj¹ wiatowe zainteresowanie krajem, co
w efekcie rozci¹ga siê nawet na odleg³e od kultury fizycznej sfery. W ka¿dym
jednak razie Francja niezmiennie dba o czystoæ swojego jêzyka (eliminowanie wp³ywów angielszczyzny), jako wa¿nego instrumentu transmisji narodowych mo¿liwoci ekonomicznych, technologicznych, kulturalnych i innych.
Wci¹¿ najbardziej (najszerzej) rozpowszechniony  po oczywicie zdecydowanie dominuj¹cym angielskim  propagowany jest w wiecie m.in. przez 212
szkó³, 131 instytutów oraz 1085 orodków Alliance Française, finansowanych
i sterowanych z francuskiej centrali. Ucz¹ one szacunku i podziwu dla osi¹gniêæ, których innowacyjnoæ i oryginalnoæ jest silnie przez francuskie instytucje publiczne popierana we wszystkich mo¿liwych dziedzinach: technologii,
polityce gospodarczej i spo³ecznej, architekturze, sztuce i innych sferach kultury. W znacznej mierze w³anie pod k¹tem przyci¹gania uwagi wiata zewnêtrznego. Nie tylko dla satysfakcji moralnej, lecz m.in. tak¿e, porednio,
dla potrzeb kszta³towania marketingowej wizji gospodarki wysoce cywilizowanego podmiotu miêdzynarodowego.
W zakresie geografii zagranicznej ekspansji ekonomicznej Francja k³ad³a
i k³adzie akcent nie tylko na stosunki z integruj¹cymi siê krajami Unii Europejskiej, lecz tak¿e na rynki, które równolegle z ekonomicznymi przes³ankami
rozbudowy wspó³pracy z przyczyn historycznych, politycznych i kulturowych
stwarzaj¹ dodatkowe szanse wzajemnego zbli¿enia, niezale¿nie od ni¿szego
ich udzia³u w zagranicznych obrotach Francji.
Dotyczy to zw³aszcza pañstw pó³nocnej Afryki i Bliskiego Wschodu, a tak¿e
stowarzyszonych z Uni¹ Europejsk¹ pañstw ACP (tj. szeædziesiêciu s³abo roz-
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winiêtych pañstw Afryki, Karaibów i Pacyfiku), których du¿a czêæ od dawna
pozostaje zwi¹zana  przewa¿nie z racji zale¿noci okresu kolonialnego 
z gospodark¹, edukacj¹ i kultur¹ francusk¹. Ale tak¿e niektórych pañstw Azji
(b. Indochiny) czy Ameryki  by wymieniæ chocia¿by kanadyjski Quebec 
oraz Europy Wschodniej. Tam Francja tradycyjnie by³a zainteresowana przede wszystkim Polsk¹ i Rumuni¹, krajami niegdy wyranie frankofoñskimi
(w warstwie inteligenckiej) i profrancuskimi w ramach ró¿norodnych porozumieñ. Po drugiej wojnie wiatowej godne uwagi sta³o siê francuskie  z pewn¹ wzajemnoci¹  zbli¿enie, oczywicie na ograniczonych p³aszczyznach, do
Zwi¹zku Radzieckiego, póniej Rosji, zapewne jako swoiste przeciwstawienie
uprzywilejowanym stosunkom Wielkiej Brytanii i Japonii, w jakim stopniu
tak¿e Niemiec, ze Stanami Zjednoczonymi.
Niemiecka karta Francji w tym kontekcie nigdy zreszt¹ nie by³a jednoznaczna. Przy niektórych spektakularnych przejawach przyjani francusko-niemieckiej (by wspomnieæ np. o silnej interwencji Bundesbanku w 1993 r.
w obronie pozycji franka czy, w tym¿e roku, o wspólnym stanowisku w skomplikowanych negocjacjach rundy GATT) nie nale¿a³oby traciæ z pola widzenia
ostrej konkurencji z niemieck¹ ekspansj¹ handlow¹ i kapita³ow¹ na rynkach
wschodnioeuropejskich, a wiêc tam, gdzie  pomimo minionych antagonizmów politycznych  Niemcom udawa³o siê, i ze wzglêdów strukturalnych,
i z racji przestrzennej bliskoci, i na gruncie oddzia³ywañ cywilizacyjno-kulturowych, uzyskiwaæ dominuj¹ce rezultaty, znacznie wiêksze ni¿ sukcesy
francuskiego handlu, chocia¿ w niektórych przypadkach (Polska) nie w ekspansji kapita³owej10.
To oczywicie nie mo¿e byæ traktowane jako stan ustabilizowany, gdy¿ polityka Francji wci¹¿ intensywnie zmierza do umiêdzynarodowionego charakteru
rozwoju ekonomicznego, a w jej eksporcie najwy¿sz¹ pozycjê zajmuj¹ konkurencyjne dobra inwestycyjne, obok produktów chemii i bogatego asortymentu
artyku³ów konsumpcyjnych11, a wiêc towary powszechnie doceniane nie tylko
w Unii, lecz tak¿e we wszystkich krajach rednio i s³abo rozwiniêtych.
Osobnym wreszcie tematem o miêdzynarodowej randze jest francuski
wk³ad we wspó³czesne koncepcje przeobra¿eñ spo³eczno-gospodarczych.
Wi¹¿¹ siê one najbardziej z ideologi¹ socjaldemokratyzmu. Wspólny Program F. Mitterranda zak³ada³ silne zwiêkszenie konsumpcji oraz inwestycji
w nastêpstwie rozbudowy sektora publicznego (nacjonalizacja wielkich banków i zak³adów produkcyjnych); w pocz¹tkach lat 80. doprowadzi³o to m.in. do
30-procentowego udzia³u tego sektora w eksporcie. Niepowodzenie przyjêtych za³o¿eñ i zmiana na rzecz polityki neoliberalizmu, zw³aszcza deflacji,
spowodowa³o jednak gorsze rezultaty. O ile w latach 19601979 francuski
10
Por. C. Gulvin, The French Economy and the End of the Cold War, London 1996. Natomiast
w ca³oci polskiej wymiany handlowej z Uni¹ Europejsk¹ na Francjê przypada³o (2000 r.) 10,5%
po stronie importu i 7,4% po stronie eksportu, podczas gdy na Niemcy odpowiednio 39,1% i 49%
(GUS, Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2001).
11
World in Figures, London 2000.
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wzrost PKB na g³owê ludnoci by³ wy¿szy ni¿ w ca³ej Unii, o tyle w latach 1980
1995 okaza³ siê ni¿szy, przy spektakularnym zwiêkszeniu bezrobocia (z 8,3%
w 1983 r. do 12,6% ogó³u pracowników w 1997 r.). Z kolei rz¹d Jospina skróci³
tydzieñ pracy z 40 do 35 godzin, ograniczy³ proces prywatyzacji na rzecz zachowania wiêkszoci pakietów akcji przez pañstwo, co pozostawa³o w zwi¹zku ze
znan¹ sprawnoci¹ administracji publicznej, a tak¿e nastawa³ na unijne promowanie wzrostu i zwalczanie bezrobocia jako przeciwwagi polityki Europejskiego Banku Centralnego12. Dopiero bli¿sze centrum koncepcje trzeciej
drogi, lansowane przez Blaira i Schrödera, przyæmi³y pod koniec lat 90. miêdzynarodowe zainteresowanie innowacyjnoci¹ francuskiej myli socjaldemokratycznej.

2. Francja a procesy integracji europejskiej
Z ekonomicznego i demograficznego punktu oceny sytuacja Francji wydaje
siê wrêcz zaskakuj¹co podobna, bior¹c pod uwagê odmiennoci historycznego, dawnego i niedawnego, rozwoju historycznego, do parametrów Wielkiej
Brytanii, a tak¿e W³och. Dotyczy to zw³aszcza wskaników tak zasadniczych
jak ludnoæ, wielkoæ PKB oraz PKB na jednego mieszkañca, skala eksportu
i jego udzia³u w PKB. Ustêpuje natomiast wyranie silniejszej pozycji zjednoczonych Niemiec. W kontekcie tym pojawiæ siê musi istotne pytanie o ród³a
szczególnej prointegracyjnej aktywnoci pañstwa, którego materialna charakterystyka b¹d nawet jest gorsza, b¹d nie odbiega od poziomu pozosta³ych
ekonomicznych mocarstw Europy.
W zasadzie wszystkie spo³eczeñstwa Europy Zachodniej zdawa³y sobie po
zakoñczeniu drugiej wojny wiatowej sprawê ze znacznej miêdzynarodowej
niepewnoci swojego statusu i z zagro¿eñ zewnêtrznych, wynikaj¹cych przede
wszystkim z ideologiczno-strategicznej ekspansywnoci Zwi¹zku Radzieckiego, wykorzystuj¹cego znaczn¹ jeszcze w owym czasie popularnoæ komunistycznych hase³, obok niebezpieczeñstw z tytu³u ogromnych przewag Stanów
Zjednoczonych  po 1945 r. bezkonkurencyjnej ekonomicznej dominanty
w skali wiatowej.
Do tego dochodzi³y zrozumia³e po dramatach wojny potrzeby bezpieczeñstwa i pokojowej stabilizacji, której nie mog³a zapewniæ polityka pojedynczych pañstw wyniszczonego kontynentu. Podobnie silne pragnienia obejmowa³y oddalon¹ wizjê wysokiego dobrobytu, której szybsze zbli¿enie równie¿
wymaga³o wspólnych dzia³añ w kierunku modernizacji gospodarki, dla osi¹gniêcia wydajnoci oraz jakoci, porównywalnej ze standardami amerykañskimi. Do tego  po latach restrykcji i izolacji  dochodzi³y nadzieje na nieskrêpowane kontakty zagraniczne, po³¹czone z odzyskiwaniem chocia¿ czêci
utraconych przez europejski Zachód wp³ywów miêdzynarodowych. Tym bardziej ¿e europejskie i azjatyckie pora¿ki mocarstw kolonialnych sprzyja³y nie12

Por. T. Kowalik, Wspó³czesne systemy ekonomiczne, Warszawa 2000.
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podleg³ociowym tendencjom w krajach Po³udnia, do niedawna jeszcze
w skrajnej wrêcz mierze uzale¿nionego od polityki metropolii, ale z ka¿dym
rokiem powiêkszaj¹cego kadrê wykszta³conych, narodowo uwiadomionych
elit, zafascynowanych szans¹ odzyskania godnoci na gruncie równouprawnienia.
Jakkolwiek wiele okolicznoci sprzyja³o wiêc inicjatywie europejskiego
jednoczenia si³, konkretne mo¿liwoci bynajmniej nie prowadzi³y prost¹ drog¹ do celu, g³ównie ze wzglêdu na przeciwstawnoæ dwóch zasadniczych koncepcji politycznych: pañstwa zwi¹zkowego i zwi¹zku pañstw. Realia szybko
zreszt¹ udowodni³y, ¿e zbyt daleko id¹ca rezygnacja z suwerennych praw
pañstw jest niedopuszczalna w warunkach silnego przywi¹zania do narodowych to¿samoci. Odnosi³o siê to równie¿ do Francji, która stanowi³a jednak
najbardziej zdecydowany prointegracyjny podmiot europejski zarówno w sferze koncepcyjnej, jak te¿ w politycznej praktyce.
Pierwszym krokiem w nowym kierunku by³ kongres wielu presti¿owych
stowarzyszeñ europejskich, m.in. z udzia³em Roberta Schumana, tzw. Kongres Haski, w maju 1948 r., który opowiedzia³ siê za utworzeniem Rady Europy
(powsta³a rok póniej), maj¹cej siê zaj¹æ wspólnymi dzia³aniami w zakresie
problemów spo³ecznych i kulturowych. Wczeniej zreszt¹ (marzec 1948 r.) dosz³o ju¿ do podpisania Traktatu Brukselskiego, zak³adaj¹cego wspó³pracê
miêdzy Francj¹, Wielk¹ Brytani¹, Belgi¹, Holandi¹ i Luksemburgiem w sferze
gospodarczej, socjalnej i kulturalnej oraz zespo³ow¹ samoobronê, z akcentem
na to ostatnie (Unia Zachodnioeuropejska  UZE).
Wspó³praca integracyjna w dziedzinie ekonomicznej zaczê³a siê w Europie Zachodniej realnie dopiero jednak wraz z utworzeniem Europejskiej
Wspólnoty Wêgla i Stali (18 kwietnia 1951 r.) na bazie planu (deklaracji) francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana z 9 maja 1950 r.13.
Twórc¹ koncepcji by³ natomiast kto inny, francuski komisarz do spraw planowania Jean Monnet, który sk¹din¹d ju¿ w 1940 r., w obliczu niemieckiej
inwazji, wysun¹³ plan Unii Francusko-Brytyjskiej. Tym razem zreszt¹ francusk¹ inicjatyw¹ kierowa³a równie¿ obawa przed zagro¿eniem niemieckim,
w zwi¹zku z zatargiem o Okrêg Saary, który  w razie przy³¹czenia do gospodarki Niemiec  móg³by, dziêki potencja³owi górniczemu i hutniczemu, doprowadziæ do europejskiej dominacji, a uwzglêdniæ nale¿y, ¿e w owym czasie
przemys³ wêglowy i hutniczy odgrywa³y miêdzynarodow¹ rolê tak strategiczn¹
jak obecnie np. przemys³ elektroniczny czy chemiczny.
Plan Schumana zosta³ poparty przez Adenauera, m.in. dlatego ¿e nie tylko
u³atwia³ francusko-niemieckie porozumienie, lecz tak¿e pozwala³ Republice
Federalnej Niemiec na wejcie na arenê miêdzynarodow¹ w charakterze akceptowanego partnerskiego podmiotu 14.
13
14
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W zasadzie wiêc od samego zarania europejskiego procesu integracyjnego
Niemcy stawa³y siê g³ównym partnerem Francji w jej d¹¿eniu do jednoczenia
si³ europejskich. Zrêcznoæ polityczna i dalekosiê¿na wyobrania niektórych
indywidualnoci przywódczych (tu trzeba wspomnieæ przede wszystkim o generale de Gaulle, który na francuskiej scenie strategicznej stanowi³ autorytet
najwy¿szy) okaza³y siê w tym kontekcie czynnikiem wyprzedzaj¹cym zmiany
instytucjonalne. Nie zmienia to rangi materialnych  a wiêc zw³aszcza ekonomicznych  uwarunkowañ nowych tendencji rozwojowych. Przy izolacyjnych
sk³onnociach brytyjskich, potencja³y Francji i Niemiec stanowi³y mianowicie ju¿ wtedy swoist¹ opokê, na której mog³y siê opieraæ inicjatywy wizjonerskich polityków. Z czasem wprawdzie, w miarê kolejnych sukcesów integracyjnych, liczba podmiotów zainteresowanych wspólnot¹ dzia³añ wci¹¿ siê powiêksza³a. I nadal powiêksza. Nale¿y jednak we w³aciwych proporcjach oceniæ decyduj¹cy wk³ad Francji, zw³aszcza w okresie pocz¹tkowym, nawet je¿eli
doskonale znane s¹ motywy francuskiego zaanga¿owania, najsilniej podporz¹dkowane interesowi w³asnemu  Francja, os³abiona nowym uk³adem stosunków miêdzynarodowych, liczy³a na dominacjê we Wspólnocie i wynikaj¹ce z tego szanse wp³ywów ogólnoeuropejskich oraz pozaeuropejskich.
Powodzenie w funkcjonowaniu EWWiS oraz odrzucenie przez francuskie
Zgromadzenie Narodowe (sierpieñ 1954 r.) projektu Europejskiej Wspólnoty
Obronnej i  w lad za tym  rezygnacja z utworzenia Europejskiej Wspólnoty Politycznej spowodowa³y nawrót do idei integracji sektorowej, nadal wiêc
przewa¿aj¹co ekonomicznej. W marcu 1957 r. kraje EWWiS podpisa³y Traktaty Rzymskie, kreuj¹ce Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹ oraz Europejsk¹
Wspólnotê Energii Atomowej (Euratom). Odpowiada³o to potrzebom Francji,
reprezentuj¹cej odrêbny, wstrzemiêliwy stosunek do zasiêgu ograniczeñ
suwerennoci, w trosce o wyrane zachowanie to¿samoci narodowej. Ustanowienie unii celnej, a w perspektywie tak¿e swobody przep³ywu kapita³u, us³ug
oraz ruchu osobowego mia³o natomiast, wed³ug wszelkich kalkulacji, przynieæ stronom oczywiste zyski. Francja nalega³a jednak na utrzymanie niektórych barier ochronnych, zdaj¹c sobie sprawê z sytuacji swojego rolnictwa oraz
drobnego przemys³u. Sprzeciwi³a siê tak¿e z przyczyn militarnych transferowi
wiedzy o technologii j¹drowej nawet dla jej pokojowego wykorzystywania
(Euratom). Dopiero odpowiednie kompromisowe uzgodnienia z Niemcami
doprowadzi³y do zasadniczo pozytywnych za³o¿eñ miêdzynarodowego wspó³dzia³ania.
W miarê rosn¹cych efektów wspólnotowego zbli¿enia gospodarczego powraca³y próby ³¹czenia ich z integracj¹ typu politycznego, sk¹din¹d racjonalne w zasadniczej intencji, bior¹c pod uwagê niemo¿noæ izolowania miêdzynarodowych procesów ekonomicznych od politycznych15. Wed³ug francuskich
preferencji, wspólnotowe negocjacje prowadzone pod przewodnictwem Foucheta zmierza³y tym razem, zgodnie z uchwa³¹ szczytu w Bonn w 1961 r., do
15

Por. M. Dobroczyñski, Miêdzynarodowe zwi¹zki gospodarki z polityk¹, Toruñ 1994.
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porozumieñ miêdzynarodowych, a nie do systemu ponadnarodowego. Nie dosz³o jednak do zgody, tym bardziej ¿e odrzucono wówczas (znowu g³ównie
z powodu stanowiska Francji) wniosek Wielkiej Brytanii o przyjêcie do EWG
na szczególnych prawach. Natomiast kolejne uzgodnienie mia³o charakter
dwustronny. Francusko-niemiecki uk³ad o przyjani z 1963 r., inspirowany
przez de Gaullea i Adenauera, zmierza³ w ostatniej instancji do przyci¹gniêcia pozosta³ych pañstw cz³onkowskich do pog³êbionego wspó³dzia³ania politycznego.
Kolejnym problemem by³a kwestia przewidzianego na okres przejciowy,
od 1 stycznia 1966 r., g³osowania w Radzie Ministrów wed³ug modelu wiêkszoci kwalifikowanej w sprawach szczególnej wagi. Francja przeciwstawi³a siê temu radykalnie, nie uczestnicz¹c nawet w posiedzeniach. Przyjêto
wprawdzie w rezultacie zasadê poszukiwania jednomylnoci we wszystkich
kontrowersyjnych punktach (kompromis luksemburski), lecz zaakceptowano
 zgodnie z presj¹ Francji  prawo ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego do
weta. Umocni³o to niezale¿noæ narodow¹, ale ograniczy³o mo¿liwoci przyspieszonej rozbudowy integracji.
Po mierci de Gaullea dosz³o natomiast, za prezydentury Pompidou, do
zgody na poszerzenie Wspólnoty o dalsze kraje, w tym zw³aszcza o Wielk¹ Brytaniê (uk³ady ze stycznia 1972 r.), a tak¿e na utworzenie instytucji miêdzyrz¹dowej Europejskiej Wspó³pracy Politycznej, unii gospodarczej i walutowej, zwiêkszenie kompetencji Parlamentu Europejskiego, powo³anie do ¿ycia
niektórych dalszych instytucji, a tak¿e wytyczenie dalszych kierunków zespo³owego wspó³dzia³ania, w³¹czaj¹c w to politykê zagraniczn¹. We wszystkich
odnonych dyskusjach, projektach i decyzjach Francja uczestniczy³a aktywnie, dysponuj¹c swoim za³o¿ycielskim autorytetem. Wymieniæ tu m.in. trzeba wa¿n¹ inicjatywê Giscarda dEstaing oraz Helmuta Schmidta, w której
rezultacie od 1 stycznia 1979 r. zacz¹³ funkcjonowaæ Europejski System Walutowy, polegaj¹cy na pewnym uporz¹dkowaniu wzajemnych relacji wymiennych miêdzy walutami narodowymi pañstw cz³onkowskich.
Zapocz¹tkowana w po³owie lat 70. sytuacja kryzysowa utrudnia³a integracyjny postêp, ale zarazem wymaga³a zespo³owej reakcji na trudnoci o bezprecedensowym czêsto charakterze. Francja w dodatku liczyæ siê musia³a ze
stanowiskiem nowego mocarstwa cz³onkowskiego  Wielkiej Brytanii, a tak¿e z tym, ¿e krytyczna sytuacja wzmaga³a sk³onnoci protekcjonistyczne w poszczególnych pañstwach Wspólnoty. Zwiêkszy³y siê ponadto problemy zwi¹zane z bud¿etem ugrupowania, g³ównie na gruncie skomplikowanej, kosztownej
polityki rolnej, której podtrzymywaniem Francja by³a nieprzeciêtnie zainteresowana ze wzglêdu na stan i strukturê swojego rolnictwa, a która poci¹ga³a
za sob¹ zawsze dra¿liwe transfery finansowe miêdzy krajami cz³onkowskimi.
Wymaga³o to reform, których program zreszt¹ ³¹czy siê z nazwiskiem Jacques
Delors. Z kolei Francja z niechêci¹ akceptowa³a zamys³ poszerzenia Wspólnoty o kilka krajów po³udniowoeuropejskich, których rolnictwo i rybo³ówstwo
stanowiæ musia³o dla niej powa¿n¹ konkurencjê strukturaln¹. Ale mimo
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wszystko  d¹¿¹c do utrzymania i wzmocnienia ugrupowania integracyjnego,
które przecie¿ z jej precyzyjnie kalkulowanej inicjatywy powsta³o  sz³a na
kolejne kompromisowe ustêpstwa dotycz¹ce rozwi¹zañ i reform, interpretuj¹c m.in. luksembursk¹ ugodê w taki sposób, by nikomu nie narzucaæ rozwi¹zañ naruszaj¹cych jego podstawowe zasady, ale by weto nie komplikowa³o
normalnej dzia³alnoci Wspólnoty.
W d¹¿eniu do pog³êbienia zakresu dzia³añ  a stopniowo tak¿e poszerzenia o nowych cz³onków  Wspólnota przechodzi³a przez kolejne, czasami nawet niezwykle dramatyczne, etapy. Przygotowuj¹c Jednolity Akt Europejski,
komisje przygotowa³y na szczyt mediolañski (czerwiec 1985 r.) wiele innowacyjnych propozycji. Nie dosz³o tam wprawdzie do konkretnych ustaleñ, jednak najwa¿niejszym efektem konferencji by³a francusko-niemiecka koncepcja d³ugofalowych strategicznych przemian Wspólnoty, zaprezentowana przez
Mitterranda i Kohla. Spotka³a siê ona pocz¹tkowo z siln¹ opozycj¹ brytyjsk¹,
wynikaj¹c¹ zarówno z przyczyn merytorycznych, jak i z angielskiego stosunku
do, nieformalnego, wspólnotowego przywództwa dwóch kontynentalnych mocarstw.
Dalsza ewolucja wspólnot  a¿ do Unii Europejskiej, wdra¿aj¹cej aktualnie w ¿ycie uniê monetarn¹  niezmiennie poszukuj¹cych najbardziej efektywnego kszta³tu bezprecedensowej w historii wiata integracji, czêsto powi¹zana by³a z francuskimi inicjatywami, konstruktywnymi b¹d raczej taktycznymi, akceptowanymi przez partnerów, z regu³y przy wiêkszych lub mniejszych modyfikacjach, b¹d z ró¿nych przyczyn je odrzucaj¹cymi. Niektóre
z inicjatyw podejmowane by³y wspólnie przez Francjê i Wielk¹ Brytaniê b¹d
wynika³y z ustaleñ francusko-w³oskich. Dominowa³y jednak zespolone przywódcze koncepcje pañstwa najbardziej w nowy europejskich instytucjonalizm zaanga¿owanego16 i pañstwa najsilniejszego zarówno w sensie ekonomicznym, jak i demograficznym.
Duet FrancjaNiemcy zmieni³ przy tym dosyæ ju¿ znacznie swój pierwotny
charakter, przede wszystkim z racji niemieckiego okrzepniêcia materialnego,
z ponownego zjednoczenia rozdzielonych czêci kraju  w perspektywie obiecuj¹cego ekonomicznie wydarzenia  oraz z samego up³ywu czasu, nios¹cego
stopniowe zapomnienie o faszystowskich podbojach Europy. Oznacza³o to
pomniejszenie, jeli nie pe³n¹ likwidacjê, dawnych przewag francuskich, przy
jednoczesnym pewnym zbli¿eniu Niemiec do Wielkiej Brytanii i na gruncie
poprawnoci stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, i w kontekcie okrelonej
ideologicznej wiêzi rz¹dz¹cych w Niemczech i Anglii si³, by wymieniæ np. socjaldemokratyczn¹ wizjê trzeciej drogi jako swoistego przymierza rynkowej
sprawnoci oraz socjalistycznego podejcia do rzeczywistych potrzeb ca³ego
spo³eczeñstwa, choæ zarazem nie nale¿a³oby pomijaæ czynnika niechêci Francuzów i Anglików do zbyt daleko id¹cych europejskich aspiracji federalnych,
16
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pojawiaj¹cych siê w Niemczech. W ka¿dym razie na uwagê zas³uguje opinia,
w myl której
jeli kiedykolwiek Francja i RFN wystêpowa³y we Wspólnocie razem, ich wp³yw by³
zawsze tak ogromny, ¿e najczêciej osi¹ga³y swoje cele. Gdy jednak zaprzestawa³y
wspó³pracy, Wspólnota zaczyna³a dryfowaæ i trudno jej by³o, a nawet stawa³o siê niemo¿liwe, ustaliæ w³aciwy kierunek dzia³añ 17.
Bez wzglêdu na polityczne i ideologiczne aspekty stosunków Francji z zachodnioeuropejskimi potêgami ekonomicznymi, zbyt w Unii pozostaje decyduj¹cym w skali francuskich obrotów zagranicznych. Ponad dwie trzecie
handlu zagranicznego Francji przypada na rynki UE, wród których Niemcy,
Wielka Brytania i W³ochy s¹ najwa¿niejszymi odbiorcami francuskich towarów i us³ug, a Niemcy oraz W³ochy  dostawcami. Francja uzyskuje przy tym
z regu³y saldo nadwy¿kowe (choæ niezbyt wielkie), wykorzystuj¹c specjalistyczne walory niektórych ga³êzi przemys³u przetwórczego  motoryzacyjnego,
maszynowego, chemicznego, rolno-spo¿ywczego, wyposa¿enia gospodarstw
domowych  oraz us³ug, przede wszystkim turystycznych, budowlanych
i transportowych.
Pañstwo francuskie w sumie odnios³o wiele sukcesów z tytu³u utworzenia
i ewolucji ugrupowania integracyjnego  od Europejskiej Wspólnoty Wêgla
i Stali, przez kolejne stadia, do Unii Europejskiej oraz euro. Sukcesów ró¿nej
natury: ekonomicznej, moralno-politycznej, presti¿owej, mo¿e nawet dotycz¹cej bezpieczeñstwa  uwzglêdniaj¹c pog³êbiony charakter cis³ej wspólnoty narodów, wspó³pracuj¹cych ze sob¹ na znacznie bardziej kompleksowej
podstawie ni¿ NATO. Dzielona z Niemcami, w gruncie rzeczy  nieformalnie
oczywicie  ekspansywna pozycja Francji przynosi³a jej nie tylko cich¹
satysfakcjê, lecz tak¿e praktyczne mo¿liwoci oddzia³ywania na zmienne procesy scalania wielu spo³eczeñstw w podmiot jednolicie zorganizowany, chocia¿ traktuj¹cy z szacunkiem ka¿d¹ narodow¹ to¿samoæ. Z drugiej jednak
strony uwzglêdniaæ trzeba i to, ¿e w miarê up³ywu czasu inne mocarstwa gospodarcze Europy, a tak¿e rosn¹ca liczba ma³ych i rednich pañstw cz³onkowskich uzyskiwa³a zwiêkszone rozeznanie w strategicznych i taktycznych aspektach tworzenia nowej instytucjonalnej jakoci miêdzynarodowej. Korzystaj¹c z coraz bardziej demokratycznych uprawnieñ, zespó³ ten stawa³ siê
obiektywnie si³¹, redukuj¹c¹ wzglêdn¹ rangê wp³ywów francuskich.
Budzi³o to oczywicie ró¿ne reakcje francuskiej opinii publicznej. J. Lamy
(europejski komisarz ds. handlu) oraz J. Pisani-Ferry (b. doradca premiera
Jospina) wypowiadaj¹ siê np. za zmian¹ polityki, twierdz¹c, ¿e zamiast troski
o równoæ Francji i Niemiec w instytucjach europejskich (dotyczy to m.in.
wywalczonej przez Chiraca na szczycie Unii w Nicei, grudzieñ 2000 r., równoci g³osów z ludnociowo wiêkszymi Niemcami), Pary¿ powinien dbaæ o rozs¹d17
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n¹ przysz³oæ ca³ego regionu. Pisz¹ oni, ¿e Francja jest w stanie walczyæ tylko
o to, co ju¿ ma. Krytycznie oceniaj¹ równie¿ obecny kszta³t wspólnej polityki
rolnej i niedostatek harmonizacji polityki gospodarczej pañstw cz³onkowskich. Z kolei D. Strauss-Kahn (b. minister gospodarki i finansów) apeluje nie
tylko o dalej id¹c¹ integracjê unijn¹, lecz nawet o dwustronne porz¹dkowanie
tego przez odpowiednie porozumienia z Niemcami obejmuj¹ce utworzenie
unii politycznej, poczynaj¹c od takich instytucjonalnych posuniêæ jak wspólna reprezentacja obu pañstw w Miêdzynarodowym Funduszu Walutowym
i Banku wiatowym 18.
Z uwag¹ traktuj¹c sygna³y tego typu, zdawaæ sobie trzeba zarazem sprawê
z wci¹¿ wyranej dominacji ponadnarodowych aspektów filozofii europejskiej w spo³eczeñstwie francuskim.

3. Francuska ekspansja w warunkach globalizmu
Zainteresowania i aspiracje globalizacyjne charakteryzuj¹ od dawna 
a zw³aszcza w ostatnich paru stuleciach  politykê Francji. Nieprzypadkowo
mówi siê czêsto równie¿ o mondializacji, czasami tylko nadaj¹c temu terminowi znaczenie nieco odmienne od globalizacji. Z tym, ¿e wczeniejszy dalekosiê¿ny ekspansjonizm francuski  podobnie jak portugalski, hiszpañski czy
angielski  polega³ jedynie na zdolnoci do skutecznego wkraczania na odleg³e lub bardzo odleg³e obszary  w zró¿nicowanej zreszt¹ formie, czasami czysto handlowej, z up³ywem czasu coraz bardziej militarno-zaborczej, jakkolwiek
te¿, niejako uzupe³niaj¹co, kapita³owej i edukacyjnej (wyznaniowej, ideologicznej), niezbêdnej zarówno do powiêkszenia, jak i  zw³aszcza  utrwalenia zysków oraz wp³ywów. Prowadzi³o to do zmiennych antagonizmów i sojuszów z poszczególnymi konkurentami, do przekszta³ceñ zasiêgu sfer dominacji czy oddzia³ywania, lecz dopiero od niedawna do zdecydowanie pe³niejszego, coraz bardziej rzeczywicie globalnego ³¹czenia wszystkich czêci planety
w gospodarkê wiatow¹.
Niepodleg³ociowe sukcesy dziewiêtnastowiecznej Ameryki £aciñskiej,
klêska Niemiec w pierwszej wojnie wiatowej oraz strukturalne s³aboci ekonomiczne Portugalii i Hiszpanii doprowadzi³y przed kilkudziesiêciu laty do
kolonizatorskiej dominacji dwóch w³aciwie tylko potêg europejskich 
Wielkiej Brytanii i w³anie Francji, je¿eli nie liczyæ trwa³oci dalekowschodnich zdobyczy terytorialnych carskiej Rosji.
Upadek kolonializmu i eliminacja najbardziej spektakularnych, zinstytucjonalizowanych postaci miêdzynarodowych zale¿noci politycznych wp³ynê³y jednak tylko czêciowo na now¹ geograficzn¹ strukturê wiatowej wymiany
gospodarczej. Te metropolie, których potencja³y ekonomiczne unowoczenia³y siê we wzglêdnie konsekwentny sposób  a nale¿y do nich Francja 
zachowa³y, choæ nie bez nowych barier i trudnoci, dominuj¹ce pozycje na
18
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rynkach du¿ej czêci swoich by³ych terytoriów zale¿nych. St¹d wci¹¿ wysoki
udzia³ Francji, Wielkiej Brytanii w zagranicznych obrotach wielu gospodarek
Po³udnia, przede wszystkim Afryki.
Z drugiej natomiast strony ranga krajów znajduj¹cych siê na niskim
szczeblu cywilizacyjnego zaawansowania nie powodowa³a rosn¹cego zainteresowania i zaanga¿owania francuskiej polityki zagranicznej, pomimo okresowo wyobra¿alnych postkolonialnych, spektakularnych szans. St¹d w³anie
w radykalnie zmieniaj¹cym siê rodowisku miêdzynarodowym opowiedzenie
siê za Uni¹ Europejsk¹, jako potencjalnym zespo³owym podmiotem, mog¹cym
Francji przywróciæ mo¿liwoæ stania siê ponownie silnie respektowan¹ jakoci¹ w skali nie tylko regionalnej, lecz i globalnej  jednym z kilku najwa¿niejszych decydentów na skalê coraz bardziej powszechn¹.
Zmiany polega³y m.in. na tym, ¿e przewartociowaniom podlega³a sytuacja
dotychczasowych miêdzynarodowych oponentów wobec francuskiej chêci dominowania w wiatowej polityce, gospodarce czy kulturze, poprzez odpowiednie presje w ramach europejskich uzgodnieñ regionalnych, przy wci¹¿ wyj¹tkowo silnym przywi¹zaniu do w³asnych tradycji i utrwalonych cech.
Koncentracja polityki oraz obrotów ekonomicznych na obszarze pañstw
Wspólnoty nie oznacza³a bynajmniej lekcewa¿enia globalnych aspektów przemian i wzrostu. Nie tylko z racji naturalnego, konkurencyjnego poszukiwania
nowych rynków zbytu, inwestycji i lokat kapita³owych, lecz tak¿e dla potrzeb
po³¹czonej z tym ekspansji polityczno-kulturowej, Francja d¹¿y³a do zachowania b¹d odtworzenia dawnych wp³ywów na by³ych terytoriach instytucjonalnie zale¿nych  g³ównie w Afryce, lecz tak¿e na Bliskim Wschodzie, w Azji
Wschodniej, a nawet w Ameryce (Quebec) i w Oceanii (wyspy Pacyfiku), ponadto w krajach z ró¿nych historycznych powodów zainteresowanych cilejszymi kontaktami w³anie z Francj¹, by wymieniæ tu np. Rumuniê i Polskê,
a w zmiennie skomplikowanym sensie nawet Rosjê.
Potêguj¹ce siê tendencje globalizacyjne  g³ównie ich aspekt liberalizacyjny  przyczyniaj¹ siê przy tym jednak¿e do narastania konkurencji miêdzynarodowej równie¿ na tych obszarach, które jeszcze do niedawna by³y wyranie zdominowane przez Francjê, jak np. kolonie afrykañskie, które obecnie stowarzyszone s¹ z Uni¹ Europejsk¹ na mocy traktatów Lome i Juande,
pobudzaj¹c dzia³ania ekspertów czêci przynajmniej pañstw Wspólnoty,
zw³aszcza Niemiec i Wielkiej Brytanii, zacz¹tkowo W³och. Jednoczenie firmy
francuskie uzyska³y mo¿liwoæ niedyskryminowanej aktywnoci na tych¿e
stowarzyszonych rynkach Po³udnia, które w przesz³oci opanowane by³y przez
pozosta³e metropolie wspólnotowe. Zrozumia³e wielostronne znaczenie ma
tak¿e stowarzyszenie b¹d porozumienie co do innego typu preferencyjnej
wspó³pracy Unii z dosyæ liczn¹ ju¿ grup¹ pañstw Europy Wschodniej, krajów
ródziemnomorskich, latynoamerykañskich. W tym ostatnim regionie tradycyjn¹ inicjatywê wykazuj¹ Niemcy, lecz utworzenie strefy wolnego handlu UE
 Meksyk (2001 r.) i przygotowanie podobnej strefy w stosunkach z grup¹ Mer-
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cosur (Brazylia, Argentyna, Urugwaj, Paragwaj) stwarza równie¿ Francji nowe szanse.
Rozwijaj¹cy siê globalizm dla gospodarki takiej jak francuska oznacza jednak przede wszystkim zobiektywizowane, trwa³e narastanie kontaktów wymiennych z pozaunijnymi wielkimi partnerami  Stanami Zjednoczonymi,
Japoni¹, Chinami, Indiami, Kanad¹, Rosj¹. Przede wszystkim ze wzglêdu na
aktualn¹ b¹d potencjaln¹ skalê ich rynków. Poza Rosj¹, która dopiero koñczy
niezbêdne prace przystosowawcze, wszystkie te pañstwa s¹ cz³onkami wiatowej Organizacji Handlu, z czego wynika na ogó³ niski ju¿ obecnie poziom barier we wzajemnych relacjach ekonomicznych, a tak¿e znaczne prawdopodobieñstwo akceptacji dalszych posuniêæ liberalizacyjnych w nastêpstwie kolejnych rund oczekiwanych negocjacji. Konstruuje to dodatkow¹ mo¿liwoæ
wykorzystania wielu elementów procesu globalizacyjnego19, takich jak: poprawnoæ stosunków politycznych, koordynacja w sferze walutowej, zaawansowany podzia³ pracy, w tym specjalizacja wewn¹trzga³êziowa, zbli¿enie
modeli konsumpcyjnych na gruncie sk³onnoci do imitacji, rozpowszechnianie informacji, sprawnoæ i wzglêdna tanioæ transportu oraz ³¹cznoci elektronicznej, transfer technologii, upodabnianie systemów organizacyjnych
i ekonomicznych, socjalnych i edukacyjnych, wzajemne zrozumienie cywilizacyjno-kulturowe, powi¹zane z narastaj¹c¹ tolerancj¹ odmiennoci, pomimo
ponawiaj¹cych siê przypadków religijnego, ideologicznego czy nacjonalistycznego ekstremizmu, a wreszcie gotowoæ pomocowego wspó³dzia³ania,
zw³aszcza w odniesieniu do krajów znajduj¹cych siê w trwa³ych b¹d przejciowych trudnociach gospodarczych na skalê zagra¿aj¹c¹ szerokiemu rodowisku miêdzynarodowemu.
Osi¹gniêty przez Francjê poziom dojrza³oci cywilizacyjnej, jakoci ekonomicznej oraz wysoce na ogó³ cenionej sprawnoci administracji publicznej
u³atwia lepsze ni¿ w przypadku wielu innych pañstw wiata, konstruktywne
dostosowanie siê do nowych warunków, co oczywicie nie mo¿e byæ uto¿samiane z ca³kowicie harmonijn¹ i dynamiczn¹ intensyfikacj¹ wspó³pracy z ka¿d¹ gospodark¹ narodow¹, zw³aszcza w okresach napiêæ lub zagro¿eñ recesyjnych. Sprzyja jednak  obok dosyæ wci¹¿ jeszcze znacznego miêdzynarodowego upowszechnienia jêzyka francuskiego oraz utrzymuj¹cego siê uznania dla
francuskiej to¿samoci kulturowej  niektórym sukcesom w procesie globalnego konkurowania.
Francja z wiod¹c¹ rol¹ we Wspólnotach czy w Unii Europejskiej, nie mo¿e
byæ izolowana od wydarzeñ i procesów zmian na forum globalnym, zarówno
dzisiaj, kiedy Piêtnastka traktowana jest nie bez racji jako jeden z trzech
g³ównych filarów gospodarki wiatowej, jak i w perspektywie czasu, kiedy
Unia powinna staæ siê znacznie bardziej ni¿ wspó³czenie zintegrowanym
podmiotem stosunków miêdzynarodowych  w dodatku poszerzonym o kilka,
19
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a zapewne nawet kilkanacie gospodarek pañstw cz³onkowskich. Pozostaje
natomiast kwesti¹ otwart¹, czy uda siê Francji zachowaæ tak wysok¹ obecnie
pozycjê w zespole UE, zw³aszcza w obliczu niemieckich sukcesów politycznych na arenie wiatowej, ze szczególnie wyran¹  wyraniejsz¹ ni¿ w przypadku Francji  popraw¹ wzajemnego zrozumienia w relacjach ze Stanami
Zjednoczonymi i z Rosj¹, a chyba tak¿e z Chinami. Liczyæ oczywicie trzeba na
to, ¿e w obustronnym interesie zachowany zostanie model uprzywilejowanych
stosunków wzajemnych FrancjaNiemcy, lecz ju¿ bez dotychczas  czy do
niedawna  istniej¹cej przewagi Pary¿a w sensie moralno-politycznym i koncepcyjnym.
W kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi powojenne Niemcy zawsze
wprawdzie unika³y wszelkich mo¿liwych zadra¿nieñ, nie mówi¹c ju¿ o konfliktach, zarazem jednak stara³y siê o podobn¹ lojalnoæ wobec Francji oraz
pozosta³ych mocarstw unijnych. W odró¿nieniu od tego postaliancka, pewna
siebie Francja wykorzystywa³a ka¿d¹ mo¿liw¹ okazjê, by g³oniej lub ciszej
przeciwstawiaæ siê przejawom amerykañskiej hegemonii politycznej, nacisku
ekonomicznego czy jaskrawej dominacji kultury masowej  z sukcesami
obiektywnie raczej ograniczonymi, lecz daj¹cymi Francuzom poczucie pewnej satysfakcji, a zirytowanym Amerykanom nieco materia³u do refleksji,
pomimo ka¿dorazowego kompromisu w ramach wspólnej podstawowej strategii. Kompromisu wartociowego z punktu widzenia wiatowej stabilizacji politycznej, lecz nie zawsze odpowiadaj¹cego gospodarczym interesom krajów
mniejszych i ni¿ej rozwiniêtych, poszukuj¹cych raczej mo¿liwoci wykorzystania rywalizacji pomiêdzy wielkimi miêdzynarodowymi podmiotami, ale zawsze pamiêtaj¹cymi, ¿e to wielkoæ rynku amerykañskiego  w tym popytu
importowego  stanowi silnik wiatowego wzrostu 20.
Pomimo wielkich zagro¿eñ, wynikaj¹cych z rozwarstwienia gospodarki
wiatowej, z jej podzia³em na Pó³noc i Po³udnie, Stany Zjednoczone  zw³aszcza po 11 wrzenia 2001 r.  koncentruj¹ wysi³ki nie tyle na sprawie przyspieszeñ rozwojowych w krajach zacofanych, ile na militarnym aspekcie swojej
hegemonii, planuj¹c bliskie ju¿ zwiêkszenie rocznych wydatków na cele wojskowe do 379 mld USD21. Takimi mo¿liwociami nie dysponuje Francja nawet
w ma³ej czêci, co oczywicie nie pozostaje bez konsekwencji dla jej globalnego wizerunku.
Rosja wprawdzie te¿ nie, lecz  w warunkach zwiêkszonego autorytaryzmu  staæ by³oby j¹, podobnie jak w przesz³oci, na bardziej zdecydowan¹
rezygnacjê z innych potrzeb dla celów si³owo-militarnych, bez wzglêdu na opiniê publiczn¹. St¹d, obok oczekiwañ na korzyci ekonomiczne, powa¿ne zainteresowanie wschodnim mocarstwem równie¿ ze strony Francji, która zreszt¹
od pierwszych ju¿ lat powojennych wyprzedzi³a inne pañstwa zachodnie
20
V. Arora, A. Vamvakidis, United States increasingly serves as engine for world growth,
IMF Survey, January 11, 2002.
21
Gazeta Wyborcza z 4 lutego 2002 r.
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w d¹¿eniu do mo¿liwie poprawnych stosunków z krajem, mog¹cym siê okazaæ,
podobnie jak zintegrowanie Europy, pewn¹ przeciwwag¹ dla amerykañskiej
pozycji monopolistycznej.
Dotyczy³o to ró¿nego rodzaju licznych kontaktów dwustronnych, ale tak¿e
pozycji ca³ej Unii Europejskiej wobec Rosji. W tym ostatnim Francja by³a
z regu³y inicjatorem kolejnych kroków zbli¿aj¹cych, czego wynikiem by³o
zw³aszcza podpisanie w czerwcu 1994 r. przez szefów rz¹dów Unii oraz prezydenta Jelcyna dziesiêcioletniego uk³adu o partnerstwie i wspó³pracy, przewiduj¹cego m.in. utworzenie w perspektywie (raczej dalszej) strefy wolnego
handlu, regularne konsultacje na najwy¿szym szczeblu i poparcie dla rosyjskiego cz³onkostwa w GATT (WTO). Ponadto w marcu 1995 r. Rada Europejska
zaakceptowa³a wniosek Francji w sprawie podpisania przez NATO i Rosjê
paktu o nieagresji i konsultacjach, przy zaakceptowaniu programu Partnerstwa dla Pokoju. Na wielk¹ uwagê zas³uguje tak¿e przyjêta, z inicjatywy Francji oraz Niemiec (w czerwcu 1999 r.), Wspólna Strategia Unii Europejskiej
wobec Rosji, której konstruktywny charakter spotka³ siê z ¿yczliw¹ reakcj¹
Moskwy.
W miarê pog³êbiania integracji unijnej i coraz bardziej kompleksowego jej
charakteru narasta³y te¿ sformalizowane kontakty ugrupowania z kolejnymi
partnerami z bardzo nawet oddalonych regionów wiata, zarówno indywidualnymi, jak i zespo³owymi. We wszystkich tych uk³adach Francja odgrywa³a
niezmiennie aktywn¹ rolê, jak przysta³o mocarstwu o globalnych aspiracjach.
Pozostaje natomiast kwesti¹ otwart¹, na ile wyci¹gnê³a z tego adekwatne
korzyci natury ekonomicznej. Wysoce aktywna rola instytucji publicznych
i mia³e inicjatywy miêdzynarodowe nie prowadz¹ przecie¿ bezporednio do
wymiernych profitów materialnych. W tym zakresie wiele bowiem zale¿y od
si³y przedsiêbiorstw, pañstwowych b¹d prywatnych, lecz kompetentnych,
operatywnych, a przede wszystkim dysponuj¹cych finansowymi mo¿liwociami funkcjonowania na miarê rzeczywicie globaln¹. Z tego punktu widzenia
francuskie korporacje w dosyæ ograniczonej liczbie przypadków mog³y siê
mierzyæ z miêdzynarodowymi gigantami amerykañskimi, japoñskimi czy nawet wywodz¹cymi siê z niektórych konkurencyjnych pañstw unijnych, pomijaj¹c ju¿ kwestiê zbyt du¿ych rozpiêtoci jakociowych pomiêdzy korporacjami
a francusk¹ ma³¹ i redni¹ przedsiêbiorczoci¹.
Aktywnoæ administracji publicznej i sektora pañstwowego pozwala³a
wprawdzie Francji na pewne kompensowanie s³aboci kapita³u prywatnego,
nie mog³a jednak zast¹piæ tego, co najskuteczniej toruje drogê procesom globalizacyjnym: bezkompromisowych z regu³y dzia³añ na rzecz zysku, bior¹cych
pod uwagê interesy takiego czy innego narodu i jego celów pañstwowych tylko
w granicach zimnego skalkulowania wynikaj¹cych z tego w³asnych korzyci.
W grupie piêædziesiêciu najwiêkszych korporacji miêdzynarodowych pod
koniec minionego stulecia Francjê reprezentowa³o jedynie piêæ (Elf Aquitaine i Total  przemys³ naftowy, Alcatel  elektronika, Rhône-Poulenc  chemia, Renault  przemys³ motoryzacyjny), podczas gdy np. Niemcy ju¿ siedem
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(Volkswagen, Daimler-Benz, BMW, Bosch  przemys³ motoryzacyjny, Bayer,
BASF i Hoechst  przemys³ chemiczny), Japoniê  osiem, Stany Zjednoczone
 jedenacie. W pierwszej dziesi¹tce nie by³o ani jednej korporacji francuskiej, natomiast a¿ szeæ amerykañskich, dwie japoñskie, jedna niemiecka
i jedna brytyjsko-holenderska 22.
Recesyjna sytuacja w gospodarce wiatowej ograniczy³a wprawdzie dynamikê rozbudowy miêdzynarodowych gigantów i ich ekspansjê we wszelkich
mo¿liwych kierunkach, jednak¿e proces globalizacji wci¹¿ utrzymuje siê dziêki postêpowi naukowo-technicznemu, technologicznemu oraz liberalizacyjnym porozumieniom miêdzypañstwowym, obejmuj¹cym obecnie wreszcie sferê us³ug, m.in. telekomunikacyjnych, a tak¿e z powodu rosn¹cych u³atwieñ dla
obcych inwestycji bezporednich ze strony krajów zainteresowanych przyci¹ganiem kapita³ów zagranicznych, co wiêcej, liberalizacja wymiany handlowej powoduje, ¿e firmy korporacyjne inwestuj¹ wprawdzie nadal na terenach
tañszej si³y roboczej i korzystnych zasobów naturalnych, lecz w znacznej mierze po to, by swobodnie eksportowaæ tak uruchomion¹ produkcjê przetwórcz¹, a wiêc ju¿ nie tylko surowce, na rynki trzecie. Odnosi siê to oczywicie
równie¿ do podmiotów francuskich  ale w ostrym wspó³zawodnictwie z pozosta³ymi korporacjami miêdzynarodowymi.
Ogólnie  korzystaj¹c z dopuszczonej porozumieniami pomocy administracji publicznej  Francja stara siê szczególnie intensywnie o coraz silniejsze w³¹czenie w miêdzynarodow¹ wymianê towarów i us³ug. U³atwia to szybciej rosn¹cy  w porównaniu z dynamik¹ PKB  i przewa¿aj¹co racjonalny
import, powoduj¹cy nie tylko komfort konsumpcyjny, lecz tak¿e inwestycyjn¹
modernizacjê gospodarki narodowej. Sprzyja to jednak przywróceniu do niedawna wyranie nadwy¿kowej ekspansji eksportowej, do czego rz¹d przywi¹zuje nadzwyczajn¹ wagê. Francuska polityka zmierza do penetracji obcych rynków w dziedzinach ró¿nych, zarówno tradycyjnych, choæ systematycznie udoskonalanych (artyku³y ¿ywnociowe, takie m.in. jak ciesz¹ce siê wysok¹ renom¹ alkohole, przetwory mleczarskie, miêsne i zbo¿owe), jak i nowoczesnych (maszyny, urz¹dzenia, rodki transportu l¹dowego i powietrznego 
stanowi¹ce ju¿ blisko po³owê wywozu; produkty chemii, elektroniki itd.). Do
tego trzeba dodaæ korzystn¹ sytuacjê w sferze us³ug, zw³aszcza turystycznych.
Dochody z tych ostatnich plasuj¹ Francjê  obok W³och i Hiszpanii  w czo³ówce wiatowej23, gdzie wyranie wyprzedzaj¹ wszystkich konkurentów jedynie Stany Zjednoczone.
Procesy globalizacyjne nie wp³ywaj¹ na razie na wyraniejsze zwiêkszenie
znaczenia rynków pozaunijnych jako partnerów handlowych Francji, zw³aszcza w warunkach recesyjnych tendencji w Stanach Zjednoczonych i Japonii.
Najwa¿niejszymi dla Francji rynkami pozostaj¹ przeto s¹siednie pañstwa:
Niemcy, Wielka Brytania, W³ochy, BelgiaLuksemburg, Hiszpania, za którymi
22
23
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dopiero znajduj¹ siê Stany Zjednoczone. W bli¿szej perspektywie nowe mo¿liwoci powinny siê otworzyæ w stosunkach z Europ¹ rodkowo-Wschodni¹,
Rosj¹ i Ukrain¹, w nieco dalszej  z Chinami i innymi wschodz¹cymi gospodarkami Azji oraz Ameryki £aciñskiej. I oczywicie ponownie ze Stanami
Zjednoczonymi i Japoni¹, o ile te wielkie potêgi ekonomiczne zdo³aj¹ siê wyzbyæ s³aboci, od pewnego ju¿ czasu zak³ócaj¹cych poprzedni¹ dynamikê.
Wiele bêdzie w tych relacjach zale¿a³o od poprawnoci i innowacyjnoci polityki spo³eczno-gospodarczej, która zw³aszcza w Japonii ju¿ od dekady napotyka coraz ostrzejsz¹ krytykê.
Ale tak¿e we Francji, której gospodarka wci¹¿ wyraniej staje w obliczu
wyzwañ, tworzonych przez globalizacjê oraz unijn¹ integracjê. Dotyczy to
przede wszystkim kwestii proporcji miêdzy rozbudowanym interwencjonizmem pañstwowym a niezbêdn¹ dla efektywnej ekspansji wiatowej rol¹ korporacji czy w ogóle prywatnej przedsiêbiorczoci w jej najszerszym strukturalnie znaczeniu24.
Abstract

24

The Contribution of France to the Unification of the European Economy
The European Union is a grouping of formally equal states, in reality however
some subjects played and still play a special role in its development (or in the
shaping of the forms of European integration preceding the European Union).
From this point of view the position of France can be considered as an outright
priority. Both with regard to the first (Monnet, Schuman) initiatives as well as
the later contribution to the constructive evolution of the most comprehensive
in the economic history of international relations of the integration team. It is
also understandable that the possibilities of French interaction upon the collective situation result not only from intellectual prowess but also from advantageous political alliances with a bilateral character. This refers first of all to relations with Germany, which actually represent a bigger economic potential but
for various historical reasons try however in general to adapt to the French suggestions. All the more so that France indicates much energy and ingenuity in
sustaining its international prestige by means of combinations of economic,
technological, political and cultural-civilisation factors. In this context it is
worth stressing among other the French restraintif not outright dislikewith
reference to farther going conceptions of development of the Union in a federal
direction.

Por. P. Kresl, S. Gallais, France Encounters Globalization, Cheltenham Glos 2002.

ekonomia 6

91

