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Po zwyci stwie komunistów w Chinach (1949 r.) Francja by a dopiero siódmym pa -

stwem europejskim, które uzna o nowy rz d w Pekinie, ale za to pierwszym mocarstwem 
zachodnim, które nawi za o z nim � w po owie lat 60. � stosunki dyplomatyczne w ran-
dze ambasad. Omówienie znaczenia ChRL dla Francji w a nie w okresie �zimnej wojny� 
wydaje si  dla zrozumienia przes anek chi skiej polityki Pary a w latach 90., zw aszcza 
w drugiej ich po owie, wr cz niezb dne. Chodzi jednak e nie tyle o szczegó owe przybli e-
nie historii stosunków chi sko-francuskich, ile o analiz  pewnych charakterystycznych ry-
sów polityki Pary a oraz ewolucji doktryny, której podstawy wyznaczy  Charles de Gaulle, 
a której kontynuatorem mieni si  dzi  prezydent Jacques Chirac i gaullistowska prawica. 

Nawi zanie stosunków dyplomatycznych z Pekinem, og oszone we wspólnym ko-
munikacie z 27.01.1964 r., by o przedsi wzi ciem, z którego praktycznie wy czono s u -
by francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych1. Wynika o ono z osobistych decyzji 
genera a de Gaulle�a i jego wizji adu mi dzynarodowego, wy aniaj cego si  po schizmie 
chi sko-radzieckiej. Wed ug niego nast powa  schy ek systemu dwublokowego, a wy-
ania  si  nowy uk ad strategiczny Waszyngton�Moskwa�Pekin. Francja musia a zatem 

wykorzysta  t  szans , aby przeciwstawi  si  hegemonii ameryka skiej w ramach bloku 
zachodniego i tym samym zaj  miejsce jako czwarty o rodek nowego systemu strate-

1 Francuski prezydent powierzy  negocjacje z w adzami ChRL osobistemu wys annikowi 
Edgarowi Faure, który odbywa  swoj  misj  (18.10�5.11.1963) w najwi kszym sekrecie. Po latach 
okaza o si , e Faure � gor cy zwolennik nawi zania stosunków z Pekinem na najwy szym szczeb-
lu � manipulowa  informacjami wysy anymi de Gaulle�owi. Sugerowa  fa szywie, e Chi czycy 
nie godzili si  na rozpocz cie jakiejkolwiek wspó pracy bez uprzedniego ustanowienia stosunków 
dyplomatycznych. W ten sposób Faure wp yn  w sposób istotny na decyzj  francuskiego prezy-
denta, który rozwa a  pocz tkowo nawi zanie jedynie wspó pracy gospodarczej i kulturalnej. Zob.: 
Thi Minh-Hoang Ngo, De Gaulle et l�unité de la Chine, �Revue d�histoire diplomatique� 1998, No.  

4, s. 404�406.



gicznego2. Wa nym argumentem przemawiaj cym za zbli eniem by o równie  znaczenie 
geopolityczne Chin, które sk ania o Pary  do uczynienia z nich osi swojej polityki azja-
tyckiej i umieszczenia ich w centrum stosunków francusko-ameryka skich w regionie. 
Zdaniem de Gaulle�a bowiem, na obszarze tym ciera y si  interesy dwóch mocarstw 
o bardzo ró nych wizjach adu mi dzynarodowego. Polityka Stanów Zjednoczonych 
w Wietnamie, cofaj ca sytuacj  do stanu sprzed porozumie  genewskich z 1954 r., mia a 
na celu � w oczach francuskiego prezydenta � umocnienie wp ywów USA w regionie, 
ze szkod  dla interesów Pary a. ChRL urasta a zatem stopniowo do roli partnera w prze-
ciwdzia aniu ameryka skiej dominacji, jak równie  w odbudowywaniu wp ywów francu-
skich w Azji3.

Warto jednak doda , e motywacja Chin � cho  podobna do francuskiej w swoim 
wyd wi ku antyameryka skim � pozostawa a zasadniczo odmienna. Dla Pekinu nawi za-
nie stosunków z Pary em mia o by  przede wszystkim sposobem na wydobycie pa stwa 
z izolacji mi dzynarodowej. Chodzi o te  o to, aby uniezale ni  si  od ZSRR i budowa  
w asne, autonomiczne wp ywy. Mao Zedong wyznacza  bowiem Chinom rol  eksportera 
rewolucji, zwalczaj cego zarówno �imperializm ameryka ski�, jak i �socjalimperializm 
radziecki�. Koncepcja ta mia a by  realizowana poprzez strategi  zak adaj c  izolacj  
wrogów, tymczasow  neutralizacj  ich sojuszników, przyci gni cie pa stw wahaj cych 
si , a tak e zjednoczenie si  rewolucyjnych pod przywództwem Pekinu. Porozumienie 
z Francj  znakomicie wpisywa o si  w realizacj  tych planów4.

Polityka de Gaulle�a wobec ChRL zosta a zmody kowana przez jego nast p-
c  � Georges�a Pompidou (1969�1974). Zbli enie w stosunkach francusko-ameryka -
skich spowodowa o, i  koncentrowa  si  on bardziej na Azji Po udniowo-Wschodniej 
i na kon ikcie wietnamskim ni  na dialogu z Pekinem. Zmieni a si  tak e zasadni-
czo pozycja mi dzynarodowa Chin. Wizyta Richarda Nixona i komunikat szanghaj-
ski (luty 1972 r.), w którym USA i ChRL zgadza y si , by po wycofaniu Amerykanów 
z Indochin nie dopu ci  do penetracji regionu przez ZSRR, czyni y z Moskwy wspólne-
go przeciwnika Waszyngtonu i Pekinu. Zbli enie ze Stanami Zjednoczonymi prze ama o 
mi dzynarodow  izolacj  Chin. Tym samym spad o znaczenie Francji, która odgrywa a 
dot d rol  uprzywilejowanego � cznika� ChRL z blokiem zachodnim. Teraz g ównym 
rozmówc  na Zachodzie sta  si  dla Chi czyków Waszyngton. Mówi c we wrze niu 1973 
r. w Pekinie o potrzebie odpr enia w stosunkach Wschód-Zachód,  Georges Pompidou 
nie móg  wi c liczy  na zrozumienie gospodarzy. W swojej determinacji w zwalczaniu 
hegemonizmu sowieckiego, komunistyczne Chiny zajmowa y paradoksalnie stanowisko 
bardziej proameryka skie ni  Pary 5.

2 Tam e, s. 393.
3 Tam e, s. 394.
4 Jan Rowi ski, Nawi zanie stosunków dyplomatycznych pomi dzy Chi sk  Republik  Ludow  

a Republik  Francusk  (spojrzenie z Pekinu) w: Gra yna Micha owska (red.), Integracja europej-
ska. Instytucje. Polityka. Prawo. Ksi ga pami tkowa dla uczczenia 65�lecia Profesora Stanis awa 
Parzymiesa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, s. 435. 

5 Samy Cohen, Marie-Claude Smouts (red.), La politique extérieure de Valéry Giscard 
D�Estaing, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris 1985, s. 377�378.



W dobie Valéry�ego Giscard d�Estaing (1974�1981) francuska dyplomacja 
w Azji pozostawa a aktywna na �wszystkich azymutach�, bez szczególnej koncentracji 
na okre lonym pa stwie czy regionie. G ównym staraniem prezydenta by a wówczas 
mo liwie najwi ksza harmonizacja azjatyckiej polityki Pary a ze stanowiskiem partne-
rów ze Wspólnot Europejskich, Waszyngtonu i Pekinu. Pokaza a to m.in. postawa wo-
bec wietnamskiej interwencji w Kambod y i w konsekwencji zbrojnej reakcji ChRL 
(17.02�6.03.1979 r.), kiedy to Francja nie tylko nie pot pi a dzia a  Pekinu, ale nawet 
� s dz c po komentarzach prasowych � zdawa a si  pochwala  �chi sk  lekcj � udzielo-
n  Hanoi6. 

Jednocze nie koniec lat 70. przyniós  Chinom pocz tek przemian gospodarczych 
i otwarcie na inwestycje zagraniczne. W Pary u umacnia o si  wówczas �chi skie lobby� 
� kr gi g ównie ekonomiczne, popieraj ce �uprzywilejowane partnerstwo� z Pekinem 
i unikanie wszelkich nieprzychylnych Chinom kroków politycznych, które mog yby odbi  
si  negatywnie na negocjowanych kontraktach handlowych7. Nale y podkre li , e by  
to w a ciwie zupe nie nowy czynnik oddzia uj cy na polityk  azjatyck  Francji. Jeszcze 
w latach 60. de Gaulle uwa a  bowiem ChRL za pa stwo �n dzne� (misérable), z którym 
wymiana nie mog a da  Francuzom wi kszych korzy ci. Stosunki handlowe nie mia y 
wielkiego wp ywu na polityk  genera a wobec Pekinu.8

Warto tak e wspomnie  o tym, e Giscard d�Estaing wykazywa  wyj tkow , wy-
kraczaj c  poza protokó , serdeczno  w stosunkach z chi skimi w adzami9. By  to te  
pierwszy francuski prezydent, który ch tnie podkre la  swoj  fascynacj  histori , literatu-
r  i sztuk  Chin. Jego nast pcy, François Mitterrand (niezale nie od zawirowa  w stosun-
kach francusko-chi skich za jego kadencji) a ju  zw aszcza Jacques Chirac, wielokrotnie 
powo ywa  si  b d  na osobiste zainteresowania kultur  Pa stwa rodka10. 

6 Wiele wskazuje na to, e Pekin wr cz dzia a  z poparciem Pary a. Niewyja niony pozosta-
je cel wizyt osobistego wys annika prezydenta, Michela Poniatowskiego oraz Raymonda Barre�a 
w Pekinie akurat w okresie najwi kszych napi  mi dzy Chinami i Wietnamem, które doprowadzi-
y bezpo rednio do kon iktu zbrojnego. Warto zauwa y , e francuskie media rozp ta y wówczas 

kampani  przeciw Hanoi, krytykuj c g ównie amanie praw cz owieka. Po wietnamskiej interwen-
cji w Kambod y Pary  zawiesi  pomoc ekonomiczn  a nawet ywno ciow , udzielan  dot d Hanoi. 
Zob.: Tam e, s. 393�397. 

7 Tam e., s. 390�391, 404.
8 Thi Minh-Hoang Ngo, De Gaulle et l�unité de la Chine, cyt. wyd., s. 394.
9 Giscard d�Estaing by  pierwszym zachodnim przywódc , który pojecha  z wizyt  do Tybetu 

(pa dziernik 1980 r.), wyra aj c tym samym poparcie dla chi skiej polityki wobec tego obszaru. Po 
mierci Mao, Giscard d�Estaing osobi cie z o y  w  Ambasadzie ChRL uroczyste kondolencje, zapi-

suj c si  w ten sposób w historii jako pierwszy francuski prezydent, który odwiedzi  ambasad  ob-
cego pa stwa. Zobacz: Samy Cohen, Marie-Claude Smouts (red.), La politique extérieure de Valéry 
Giscard d�Estaing, cyt. wyd., s. 399; French Presidents� China Complex na stronach �People�s 
Daily�:http://english.people.com.cn/200403/10/eng20040310_137086.shtml (12.12.2005). 

10 Francuski tygodnik �Le Point� w sposób nast puj cy opisuje chi sk  fascynacj  prezydenta 
Chiraca: �W Pary u ma dwie ulubione rozrywki � odwiedziny w konkuruj cych ze sob  muzeach: 
pa stwowym Guimet i miejskim Cernuschi [gromadz cych dzie a sztuki staro ytnej Azji � przyp. 



1. Chi ska polityka Francji mi dzy �doktryn  de Gaulle�a� 
a merkantylizmem (1989�1994)

Stosunki chi sko-francuskie wesz y w zupe nie now  faz  w wyniku brutalne-
go st umienia przez w adze w Pekinie pokojowej demonstracji na placu Tiananmen 
(4.06.1989 r.). Jeszcze w tym samym miesi cu Wspólnota Europejska zgodnie zadecy-
dowa a o na o eniu sankcji gospodarczych i wojskowych na Chiny. Wprowadzono zakaz 
sprzeda y broni, zawieszono realizacj  wa niejszych kontraktów i pomocy  nansowej, 
ograniczono wspó prac  kulturaln , naukow  i techniczn , a tak e zwi kszono liczb  wiz 
przyznawanych chi skim studentom ubiegaj cym si  o azyl na Zachodzie. Jednak ju  
sze  miesi cy pó niej Francja z ama a solidarno  z partnerami europejskimi i podj a 
dzia ania na rzecz wydobycia Pekinu z mi dzynarodowej izolacji. �Pierwszym krokiem� 
w kierunku odnowienia z nim stosunków by a propozycja pomocy w wysoko ci 830 
mln franków na budow  fabryki Citroëna w Wuhan (grudzie  1989 r.). W tym samym 
czasie przedstawiciele francuskiego przemys u za przyzwoleniem rz du odnowili wspó -
prac   nansow  i techniczn  przy realizacji takich projektów jak konstrukcja lotniska 
w Haikon (Hainan), rozwój przemys u energetycznego oraz transfer technologii nuklearnej 
w Zatoce Daya11. Dziesi  miesi cy pó niej Wspólnoty Europejskie zgodzi y si  na o -
cjalne zniesienie sankcji na o onych na Chiny12.

Pary  nie pozwoli  co prawda zaszkodzi  swoim interesom ekonomicznym, ale kon-
takty francusko-chi skie nie wróci y ju  do stanu sprzed czerwca 1989 r., gdy  zosta y 
zdominowane przez temat praw cz owieka. A  do 1992 r. francuskie w adze pozostawa y 
�nieprzejednane� w tej kwestii � zw aszcza prezydent Mitterrand oraz minister spraw 
zagranicznych Roland Dumas, który m.in. proponowa  wys anie do Chin komisji prawni-
ków w celu zbadania sytuacji praw cz owieka13. Zdaniem Christopha Nesshövera retoryka 
Pary a okaza a si  zupe nie nieskuteczna; po pierwsze dlatego, e towarzyszy a jej zasa-
da prymatu spraw gospodarczych w stosunkach z Pekinem, a po drugie � poniewa  od 
pocz tku przeznaczona by a niemal wy cznie na u ytek francuskiej opinii publicznej14. 
Incydentem, który jednak najbardziej zaszkodzi  stosunkom Pary �Pekin, by a sprzeda  
francuskich fregat i my liwców Tajwanowi. 

Przypomnijmy, e od 1964 r. Francja nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych 
z Tajwanem. Genera  de Gaulle, zwolennik �teorii dwóch Chin�, stara  si , by uzna-
nie ChRL odby o si  bez adnych warunków wst pnych, tj. aby nie nak ada o na Pary  

M.W] [...] Kr  s uchy, e pisze ksi k  o pewnym chi skim poecie, pos uguj c si  nie publiko-
wanymi nigdzie materia ami, przekazanymi mu przez przewodnicz cego Chin.� Zob.: Catherine 
Pégard, Wielki orientalista, �Forum�, 7�13 stycznia 2002.

11 P. Wellons,  Sino-French Relations: Historical Alliance vs. Economic Reality, �The Paci c 
Review�. 1994, Vol. 7, No 3, s. 343.

12 Tam e, s. 342. 
13 Podczas swej wizyty w Pekinie w kwietniu 1991 r. R. Dumas  spotka  si  w ambasadzie fran-

cuskiej z chi skimi dysydentami.
14 Ch. Nesshöver, Bonn et Paris face à Pekin (1989�1997): vers une stratégie commune?,  

�Politique étrangère� 1999, No 1, s. 93�94.



obowi zku zerwania kontaktów z Tajpej15. Jednak e wkrótce po nawi zaniu stosunków 
dyplomatycznych (28 stycznia 1964 r.) z Pekinem Tajwan zerwa  stosunki z Francj . 
François Joyaux w nast puj cy sposób charakteryzuje ówczesn  doktryn  polityki chi -
skiej Pary a: �Je li istnieje doktryna gaullistowska, to polega ona przede wszystkim na 
uznaniu znaczenia geopolitycznego kontynentu chi skiego � a zatem i Chin ludowych 
� jednak bez opowiadania si  w kwestii legitymizacji re imu komunistycznego oraz 
w kwestii dwóch Chin, jak te  bez pot piania re imu nacjonalistycznego i unikania wszel-
kich z nim kontaktów�16. Dzia aj c w tym duchu, Francja otworzy a w po owie lat 70. 
swoje formalnie nieo cjalne przedstawicielstwa na Tajwanie, a tak e rozwija a z nim 
wymian  handlow . W 1989 r. francuski eksport na wysp  przekroczy  po raz pierwszy 
miliard dolarów; jednocze nie stopniowo dokonywa a si  demokratyzacja tego kraju. 

Wobec stagnacji wymiany handlowej z ChRL zaistnia a zatem pokusa, aby pój  
w kontaktach z Tajpej jeszcze dalej, oferuj c mu kupno szesnastu fregat La Fayette, war-
tych 4,8 miliardów dolarów17. Dzi  wiadomo, e za tym istotnym zwrotem w polityce 
Pary a � ale i tak e za zmian  planów Tajwanu, który na pocz tku mia  naby  znacznie 
ta sze fregaty po udniowokorea skie � sta y m.in. wysokie apówki. Francuscy politycy 
i przedstawiciele przemys u zbrojeniowego oraz w adze Republiki Chi skiej wr cza y je 
przeciwnym transakcji o cjelom na Tajwanie, we Francji, a nawet w ChRL. W ujawnion  
w 1997 r. afer  korupcyjn  zamieszany by  francuski rz d, który odegra  kluczow  rol  
w negocjacjach umowy pa stwowego przedsi biorstwa Thomson (obecnie Thalès) ze 
stron  tajwa sk . We Francji sprawa fregat stanowi a zaledwie element szerszego skan-
dalu korupcyjnego, z którym zwi zane by y nazwiska czo owych przedstawicieli by ego 
pa stwowego koncernu paliwowego Elf-Acquitaine oraz samego ministra spraw zagra-
nicznych Rolanda Dumasa18. 

Dowiedziawszy si  o negocjacjach z Tajpej Pekin zareagowa  bardzo ostro, zarzu-
caj c Francji ingerowanie w wewn trzne sprawy Chin. Nie przyj  te  argumentu, e 
fregaty nie mia y s u y  do obrony wybrze a Tajwanu i w aden sposób nie zagrozi -
by bezpiecze stwu narodowemu ChRL. Kon ikt dodatkowo pog bi a misja do Tajpej 

15 Francja obawia a si , e pogorszy oby to jeszcze bardziej jej stosunki z USA, zob.: 
Ch. Zorgbibe, Paris-Taipei-Pékin: les secrets du triangle, �Politique Internationale�, été 2004, 
No 104; dost pny na stronach: www.politiqueinternationale.com/PI_PSO/fram_revpde_re_11104.
htm (20.11.2006).

16 Tam e.
17 Ch. Nesshöver, Bonn et Paris face à Pekin, cyt. wyd., s. 96.
18 Pieni dze pochodz ce z apówek odprowadzano przez koncern Elf do przyjació ki ministra, 

Christine Deviers-Joncour, która mia a go przekona  do popierania umowy z Republik  Chi sk . 
Elf i Thomson p aci y tak e o cerom marynarki tajwa skiej a tak e prywatnym doradcom Deng 
Xiaopinga, aby za agodzi  reakcj  Pekinu. Zob: Jean-Pierre Cabestan, France�s Taiwan Policy: a Case 
of Shopkeeper Diplomacy, dost pny na stronach Centre d�Etudes et de Recherche Internationales: 
www.ceri-sciencespo.com/archive/july01/jpcabest.pdf (12.04.2006); Thomas Crampton, France 
Facing Big Bill in Taiwan Frigate Deal, �International Herald Tribune�, 30 stycznia 2004 (artyku  
dost pny na stronach �International Herald Tribune�: www.iht.com/articles/2004/01/30/t1_88.php 
(12.04.2006). 



Rogera Fauroux  � ministra przemys u, handlu zagranicznego i rozwoju regionalnego (od 
1964 r. najwy szego rang  urz dnika francuskiego). Fauroux oferowa  Tajwanowi francu-
sk  pomoc techniczn  i dwudziestoletni plan wspó pracy w handlu broni 19. Ostatecznie 
we wrze niu 1990 r. Tajwan zakupi  fregaty La Fayette, ale Francuzom uda o si  tym 
razem os abi  gwa towno  protestów Pekinu za pomoc  oferty po yczki w wysoko ci 
370 mln dolarów. Na pocz tku 1992 r. Pary  zacz  jednak rozwa a  sprzeda  na wy-
sp  my liwców Mirage 2000�5. Francja zdawa a sobie spraw  z tego, e konsekwencj  
tego kroku b dzie zapewne zerwanie kontraktów przez ChRL. Alternatyw  pozostawa-
a jednak utrata ok. 5000 miejsc pracy w rodzimym koncernie zbrojeniowym Dassault, 

a mo e nawet bankructwo samego koncernu, pozbawionego, wraz z ko cem zimnej woj-
ny i zmniejszeniem wydatków na zbrojenia, wi kszych zamówie . Zauwa ano tak e, 
i  sprzeda  my liwców  b dzie op acalna (liczono pocz tkowo na dochód w wysoko ci 
11 miliardów dolarów), nawet je li kontrakty z Pekinem (szacowane na 2,7 miliardów 
dolarów) zostan  zerwane20. 

10.09.1992 r. francuski rz d zatwierdzi  sprzeda  60 my liwców w adzom Tajwanu. 
Skutki tej decyzji okaza y si  jednak dla Pary a op akane. Po pierwsze, dochód ze sprze-
da y wyniós  prawie trzy razy mniej ni  oczekiwano, tj. zaledwie 3,8 miliarda dolarów. 
Kiedy bowiem, w sierpniu 1992 r., negocjacje handlowe utkn y w martwym punkcie, 
Tajwan zapowiedzia  zakup znacznie ta szych ameryka skich my liwców F16, co pomo-
g o mu zbi  cen  oferowan  przez Francuzów. Przede wszystkim jednak, w wyniku tego 
incydentu dyplomatycznego ucierpia y znacznie stosunki Pary �Pekin. Chiny od pocz tku 
negocjacji z Tajpej mno y y ostrze enia pod adresem Francji. Pomin y j  przy wysy aniu 
wa nej delegacji handlowej do pa stw Wspólnot Europejskich (czerwiec 1992 r.), zamkn -
y nowo otwarty francuski konsulat generalny w Kantonie, wreszcie wykre li y Francj  

z przetargu o kontrakt na metro w tym mie cie i trzeci  faz  budowy elektrowni j drowej 
w Zatoce Daya. Pot piaj c dzia ania Pary a, Pekin skupi  si  jednak przede wszystkim 
na krytyce �krótkowzrocznego socjalistycznego rz du�, który �pogwa ci  zasady, ci le 
przestrzegane przez wszystkie francuskie rz dy od czasów Charlesa de Gaulle�a�. 

Sprzeda  fregat i my liwców na Tajwan zaszkodzi a Francji, ale te  jednocze nie 
ukaza a podwójny standard polityki Pekinu wobec Francji oraz Stanów Zjednoczonych, 
które nie zap aci y podobnej ceny za sprzeda  broni Tajpej.21 Okaza a si  tak e szkodli-
wa dla przedsi biorstw bezpo rednio zaanga owanych w sprzeda  my liwców Mirage, 
a g ównie koncernów Dassault i Matra, które przez kilka kolejnych lat by y bojkotowane 
przez Pekin (co zmusi o Matra nawet do zmiany nazwy na Datavision, aby tylko móc 
pozosta  na chi skim rynku)22. Poza tym, na kryzysie w stosunkach chi sko-francuskich 
skorzystali Niemcy � to w a nie im przypad  kontrakt na budow  metra w Kantonie 
(700 mln marek). W latach 1992�1994, podczas gdy Berlin praktycznie podwoi  swoje 

19 P. Wellons,  Sino-French Relations, cyt. wyd., s. 344.
20 Tam e, s. 345.
21 Tam e, s.345�347.
22 A. Heckmann, La présence française en Chine,  �Le courrier des pays de l�Est�, décembre 

1998, No 435, s. 22, 28.



dochody z eksportu do Chin, Wielka Brytania zwi kszy a je o 71%, W ochy � równie  
o 71%, Holandia � o 146 %, a Hiszpania o 227%; eksport Francji do tego pa stwa wzrós  
zaledwie o 22%23.

Wnioski wyci gn  prawicowy rz d Edouarda Balladura. Napraw  stosunków 
z Pekinem umo liwi o os abienie zainteresowania francuskiej opinii publicznej kwesti  
praw cz owieka w Chinach. Warto tak e wskaza  na fakt, i  wraz z doj ciem prawicy do 
w adzy, wzmocni o si  lobby przedsi biorstw cywilnych w Pary u (po silnych wp ywach 
lobby zbrojeniowego w latach 1992�1993)24. Francja podj a zatem prób  normalizacji 
stosunków z Chinami, ale jednocze nie� zaproponowa a Tajwanowi kolejny zakup bro-
ni25. Jednak 13 stycznia 1994 r., na dwa tygodnie przed trzydziest  rocznic  nawi za-
nia wzajemnych stosunków, francuski minister spraw zagranicznych Alain Juppé obieca  
nie sprzedawa  ju  broni Tajpej. Po raz pierwszy Pary  og osi  wtedy, e uznaje Tajwan 
za integraln  cz   ChRL. W kwietniu 1994 r. premier Balladur pojecha  do Pekinu; 
kontraktów jednak przywióz  niewiele, mimo e w trakcie swojej wizyty nawet s owem 
nie wspomnia  o problemie praw cz owieka26. Takie warunki pojednania Pary -Pekin nie 
spodoba y si  we Francji � �doktryna Balladura� zosta a skrytykowana przez ekspertów 
bliskich socjalistom (np. François Joyaux), a nawet i gaullistom (Jean-Luc Domenach). 
Dziennik �Le Monde� zastanawia  si , czy zbli enie z ChRL nast puje faktycznie w du-
chu �doktryny de Gaulle�a�. Interesuj ca wydaje si  opinia C. Zorgbibe, który uwa a, 
i  �pod pozorami kontynuacji doktrynalnej, Pary  post puje wbrew sensowi historycz-
nemu�27. Istotnie polityka zagraniczna prawicowego rz du, a pó niej tak e i prezydenta 
Chiraca, niewiele ma wspólnego z �teori  dwojga Chin�, preferowan  przez genera a. 
Nawi zuje jednak, przynajmniej w swej warstwie retorycznej, do lat 60. i pod wieloma 
wzgl dami przypomina polityk  chi sk  Pary a z tego okresu. W odró nieniu od niej 
pozostaje jednak pod ogromnym wp ywem stosunków ekonomicznych. 

2. Wspó praca polityczna i gospodarcza z Pekinem za kadencji prezy-
denta Jacquesa Chiraca (1995�2007)

W 1995 roku, wraz z doj ciem do w adzy Jacques�a Chiraca, polityka chi ska wraca 
na swoje centralne miejsce w �wielkiej polityce azjatyckiej� Pary a. W przeciwie stwie 
do niech tnego Pekinowi Mitterranda, który odda  rz dowi inicjatyw  w uk adaniu sto-
sunków z ChRL, prezydent Chirac w pe ni korzysta ze swoich tradycyjnych prerogatyw. 
Jego zdaniem Francja powinna odzyska  sw  siln , historyczn  pozycj  w regionie Azji 

23 Ch. Nesshöver, Bonn et Paris face à Pekin, cyt. wyd., s. 99.
24 Tam e, s. 98.
25 Chodzi o o sprzeda  pakietu o warto ci 2,6 miliardów dolarów, który obejmowa : pociski 

Exocet typu ship-to-ship, pociski przeciwlotnicze Crotale i Mistral, torpedy, dzia a szybkostrzelne 
a tak e elektroniczny osprz t wojskowy. 

26 Tam e, s. 98; P. Wellons,  Sino-French Relations, cyt. wyd., s. 347.
27 Ch. Zorgbibe, Paris-Taipei-Pékin: les secrets du triangle, cyt. wyd..



i Pacy ku. Nale y wi c zintensy kowa  kontakty z Pekinem, wracaj c przy tym do ha-
se  �wspólnej  lozo i niezale no ci� z okresu zimnej wojny. Przede wszystkim jednak, 
zgodnie z tym, co Chirac og osi  w przemówieniu do francuskich ambasadorów w 1996, 
a potem 1997 r., priorytetem ma by  odt d gospodarka i potrojenie udzia ów w azjaty-
ckich rynkach28. 

2.1. Dialog polityczny pod znakiem �globalnego partnerstwa 
strategicznego�

16.05.1997 r. w Pekinie prezydenci Chin i Francji podpisali �wspóln  deklaracj  na 
rzecz globalnego partnerstwa�, otwieraj c tym samym nowy rozdzia  we wzajemnych 
stosunkach. W dokumencie tym wyra ono wol  wspó pracy na rzecz budowania wie-
lobiegunowego adu mi dzynarodowego. Postanowiono te , e prezydenci obu pa stw 
b d  si  spotyka  przynajmniej raz w roku, a ministrowie spraw zagranicznych � dwa 
razy w roku. Strony wyrazi y te  zamiar wzmocnienia wi zi handlowych oraz wspó -
pracy w takich sektorach jak: lotnictwo, energia, telekomunikacja, przemys  chemiczny 
i metalurgiczny, rolnictwo, us ugi, ochrona rodowiska oraz szkolenia zawodowe; a tak-
e rozwijania wymiany kulturalnej, uniwersyteckiej i naukowej. �Globalne partnerstwo 

strategiczne� mia o odt d obejmowa  ca o  stosunków chi sko-francuskich, cznie ze 
wszystkimi ich elementami: dialogiem politycznym, wymian  handlow , wspó prac  kul-
turaln , naukow  i techniczn . G ówne za o enia dokumentu z 1997 r. powtórzono we 
�wspólnej deklaracji na rzecz francusko-chi skiego globalnego partnerstwa strategicz-
nego�, któr  prezydenci Hu Jintao i Chirac podpisali w czterdziest  rocznic  nawi zania 
stosunków dyplomatycznych (27.01. 2004 r.)29.

Po roku 1997 wzajemne kontakty uleg y wyra nemu ociepleniu, o czym wiad-
czy a chocia by cz stotliwo  wzajemnych wizyt na najwy szym politycznym szczeb-
lu. Prezydent Chirac odwiedzi  Chiny jeszcze trzykrotnie � w pa dzierniku 2000, 2004 
i 2006 r. Szczególny wyd wi k mia  przyjazd najpierw ministra spraw zagranicznych 
a potem premiera Francji do Chin w roku 2003 � w czasie kiedy Pekin zmaga  si  z epi-
demi  SARS. Przewodnicz cy Jiang Zemin odwiedzi  Francj  w pa dzierniku 1999 r., 
a jego nast pca Hu Jintao w czerwcu 2003 r., przy okazji szczytu G8 w Evian; nast pnie 
z o y  wizyt  pa stwow  w Pary u jeszcze w styczniu 2004 r.30. 

Elementem nowej polityki chi skiej Pary a by o tak e popieranie Pekinu w wa -
nych dla niego kwestiach. Chodzi tu np. o status Tajwanu. Jak ju  wspomniano, w 1994 

28 Ch. Nesshöver, Bonn et Paris face à Pekin, cyt. wyd., s.102�103.
29 China and France Aim to Build a Long-term Full Partnership, na stronach MSZ ChRL:
 www.fmprc.gov.cn/eng/ziliao/3602/3604/t18031.htm (18.12.2005); Bilan et perspectives des 

relations franco-chinoises en 2004, na stronach MSZ Francji:
 www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/chine_567/index.html (18.12.2005).
30 Szczegó owe kalendarium wizyt podano na stronach chi skiego MSZ: www.fmprc.gov.cn/

eng/wjb/zzjg/xos/gjlb/3291/default.htm (15.01.2006).    



roku Francja uzna a t  wysp  za �integraln  cz  terytorium chi skiego�. Prezydent 
Chirac poszed  jednak dalej we wspó pracy z Pekinem przy okazji decyzji tajwa skiego 
prezydenta Chen Shui-biana o og oszeniu referendum w styczniu 2004 r., które powszech-
nie odczytywano jako test przed ewentualnym g osowaniem w sprawie niezale no ci. 
Podczas gdy prezydent Hu Jintao go ci  w Pary u, dyrektor departamentu europejskiego 
w chi skim MSZ, Liu Haixing wyrazi  nadziej  na to, e Pary  poprze sprzeciw ChRL 
wobec referendum na Tajwanie (26.01.2004 r.). Tego samego dnia Jacques Chirac zarzuci  
Tajpej prób  �zmiany status quo za pomoc  jednostronnej destabilizuj cej inicjatywy�. 
Wtedy to równie  na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE Francja próbowa-
a nak oni  pozosta e pa stwa cz onkowskie do zniesienia embargo na handel broni  

z Chinami. Wspólne francusko-chi skie manewry marynarek wojennych, przeprowadzo-
ne na Morzu ó tym akurat na pi  dni przed referendum na Tajwanie, stanowi y bardzo 
czytelny, nieprzyjazny sygna  wys any Tajpej31.

Prezydent Chirac stara  si , aby francuskim interesom w Chinach nie zaszkodzi a 
równie  kwestia praw cz owieka. Najbardziej jaskrawym tego przejawem by o spotkanie 
ministrów spraw zagranicznych Pi tnastki w Noordwijk 6.04.1997 r. Pary  nie zgodzi  si  
wtedy na to, aby UE do czy a do rezolucji Komisji Praw Cz owieka ONZ, która mia a 
pot pi  Pekin. Francji uda o si  uzyska  poparcie Niemiec, W och, Grecji i Hiszpanii, 
i w efekcie Unia nie zaaprobowa a projektu. Stanowisko Pary a spotka o si  jednak 
z krytyk  takich pa stw jak Dania, która z o y a podobn  rezolucj , popart  przez cz  
pa stw UE, Szwajcari , Norwegi , Lichtenstein a przede wszystkim Stany Zjednoczone 
(ale zablokowan  przez Chiny za po rednictwem innych pa stw cz onkowskich w ONZ). 
Organizacje praw cz owieka zarzuci y wtedy Chiracowi oportunizm, wskazuj c na fakt, 
i  prezydent wybiera  si  niebawem do Chin z delegacj  przedsi biorców. Poparcie dla re-
zolucji mog o kosztowa  Pary  utrat  kontraktów handlowych. Z pewno ci  oznacza oby 
ono jednak tak e wzmocnienie pozycji USA, które u ywaj  polityki praw cz owieka do 
realizacji w asnych interesów w stosunkach z Chinami32. Warto zauwa y , e Francja nie 
zgodzi a si  na to, by stanowisko UE w kwestii swobód obywatelskich w Pa stwie rodka 

31 Ch. Zorgbibe, Paris-Taipei-Pékin: les secrets du triangle, cyt. wyd.
32 Temat praw cz owieka s u y Amerykanom jako narz dzie presji g ównie w sporach han-

dlowych oraz kwestii handlu broni . Pekin uwa a ponadto, e dyplomacja praw cz owieka sta-
nowi instrument, za pomoc  którego Zachód d y do zmiany systemu spo ecznego, politycznego 
i gospodarczego Chin a w rezultacie � ich podporz dkowania. Argumentuje tak e, e wywodz cy 
si  z innego kr gu kulturowego cudzoziemcy nie maj  moralnego prawa os du systemu politycz-
nego wybranego przez Chi czyków. Pi tnuje przy tym hipokryzj  pa stw zachodnich (maj cych 
na sumieniu holocaust czy niewolnictwo) oraz stosowanie podwójnych standardów (co odnosi 
si  g ównie do USA, które za amanie praw cz owieka nie krytykuj  np. Izraela i Indii). Politycy 
chi scy zauwa aj  przy tym cz sto, e Zachód nie pot pia  narusze  w okresie re imu Mao, nato-
miast wzmóg  protesty wobec o wiele agodniejszych nadu y  za rz dów Denga Xiaopinga. Zob.: 
A. J. Nathan, Human Rights In Chinese Foreign Policy, �The China Quarterly�, September 1994, 
No. 139, s. 633, 642.



oprze  na zasadzie konfrontacji w stylu Stanów Zjednoczonych. W rezultacie przyj te 
podej cie zak ada o dialog oraz wspó prac  prawn  i polityczn 33. 

 Powy szy przyk ad dobrze ilustruj  tez  o tym, e Francja stanowi dla Pekinu 
warto ciowego sojusznika g ównie ze wzgl du na swoj  pozycj  w UE34. Sama nie jest 
w stanie odgrywa  roli porównywalnej do Stanów Zjednoczonych, ale wp yw, jaki wy-
wiera na decyzje Brukseli, podnosi jej znaczenie. Nawet jednak Unia � teoretycznie na 
tym samym poziomie co USA, Japonia czy Rosja � stanowi dla Chin partnera mniej wa -
nego ni  Stany Zjednoczone. Po pierwsze, z powodu braku wspólnoty interesów geo-
strategicznych UE. Po drugie, ze wzgl du na jej podzia y wewn trzne i skomplikowan  
struktur  instytucjonaln , co czyni j  mniej skuteczn 35. 

2.2. Francusko-chi skie stosunki gospodarcze

Efekty wymiany handlowej z Pekinem nie wygl daj  jednak tak korzystnie, jak 
móg by to sugerowa  intensywny dialog polityczny. Wed ug danych Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Francji, Chiny reprezentuj  obecnie zaledwie 1,4% francuskiego eksportu 
(dziesi te miejsce na li cie odbiorców) oraz 4,1% importu (dziesi ty dostawca). Jeszcze 
w 2005 roku de cyt w handlu z Chinami si ga  8,7 miliardów euro, co stanowi o najwi k-
szy �przed Niemcami (-8,5 miliardów euro) � de cyt Francji. Jej udzia  w rynku chi skim 
w 2006 roku to zaledwie 1,45%; niezwykle ma o w porównaniu z RFN (4,4%)36. 

Do takiego stanu rzeczy przyczyni  si  g ównie udzia  Francji w sankcjach w 1989 r., 
a tak e sprzeda  broni Tajpej. Wynika on jednak tak e wed ug opinii ekspertów ze s a-
bo ci funkcjonowania samych przedsi biorstw francuskich. Nale y tutaj zauwa y , e 
pó no rozpocz y one dzia alno  w Chinach. Firmy, które zdecydowa y si  zaryzykowa  
i odegra  rol  pionierów, nie musia y walczy  z konkurencj . Mog y te  atwiej pozy-
ska  zaufanie przysz ych partnerów, aby móc w przysz o ci oprze  dzia alno  na so-
lidnych podstawach � element bardzo istotny w kraju, w którym bezpo rednie kontakty 
osobiste maj  cz sto wi ksze znaczenie ni  wi zi instytucjonalne. Poza tym Francuzi nie 
w pe ni korzystaj  z mo liwo ci, jakie oferuje im rynek chi ski. Wiele ma ych i rednich 
przedsi biorstw chi skich poszukuje zachodnich partnerów, aby za pomoc  spó ek joint 
venture uzyska  dost p do nowoczesnych technologii. Wci  zbyt ma o francuskich red-

33 K. Gardet, Chine � Union européenne: vers un partenariat global?, �Le courrier des pays de 
l�Est�, décembre 1998, No  435, s. 12, 14�15.

34 Innym przyk adem jest konstruktywna rola Unii Europejskiej w negocjacji cz onkostwa 
ChRL w wiatowej Organizacji Handlu (WTO). UE nie pozwoli a, by interesy ekonomiczne zosta-
y zdominowane przez kwestie polityczne oraz problem praw cz owieka, odgrywaj c tym samym 

rol  �pomostu� mi dzy stanowiskami USA i Chin. Zob.: Michaela Eglin, China�s Entry into the 
WTO with a Little Help from the EU, �International Affairs�, July 1997, Vol. 73, No. 3.

35 Tam e., s. 14.
36 Strony MSZ Francji: www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/chine_567/index.html 

(18.12.2005), Anne Michel, La Société générale mise sur l�appui présidentiel pour entrer dans la 
Guangdong Bank , �Le Monde�, 25.10.2006. 



nich przedsi biorstw decyduje si  jednak na rozpocz cie dzia alno ci w Chinach. Na miej-
scu cz sto okazuje si  zreszt , e s  one zupe nie nieprzygotowane do funkcjonowania 
w zupe nie odmiennej, obcej kulturze37. Nie mog  te  zazwyczaj liczy  na pomoc innych 
 rm francuskich, maj cych wi ksze do wiadczenie na rynku chi skim. Brak solidarno ci 
mi dzy francuskimi przedsi biorcami kontrastuje wyra nie z inwestorami ameryka ski-
mi, którzy potra  (a przede wszystkim chc ) narzuca  chi skim partnerom swoich pod-
wykonawców i dostawców. Ponadto, w odró nieniu od innych pa stw Zachodniej Europy, 
Francja d ugo nie docenia a wspó pracy na poziomie regionów. Wysy ane do Chin francu-
skie delegacje regionalne reprezentowa y ró ne sektory gospodarcze, co zmniejsza o ich 
efektywno  w porównaniu z delegacjami z Niemiec i W och. Z o one z przedsi biorców 
jednego sektora, delegacje niemieckie i w oskie mia y szanse na nawi zanie kontaktów 
z partnerami bardziej wp ywowymi38. 

Stosunki ekonomiczne pozostaj  zatem zdominowane przez wielkie kontrakty. 
Najwa niejsze francuskie koncerny obecne na chi skim rynku to m.in. Alcatel, Citroën, 
Thalès, CSEE, Alstom, Michelin, Veolia i Lafarge. Jedn  z najwa niejszych i najbar-
dziej dochodowych bran  jest dla Francuzów przemys  lotniczy. W samych latach 1994�
1997 sprzeda  samolotów do Chin zwi kszy a si  trzykrotnie. Airbus podniós  swój 
udzia  w rynku chi skim do 34%, licz c na dalszy wzrost a  do 50% w roku 201339. 
W grudniu 2005 r. premier Wen Jiabao podpisa  we Francji kontrakt na zakup kolejnych 
150 samolotów Airbus A 320 o cznej warto ci 9 miliardów dolarów. O gospodarczych 
priorytetach francusko-chi skiej wspó pracy wymownie wiadczy fakt, i  premier Wen 
Jiabao rozpocz  sw  wizyt  w stolicy europejskiej aeronautyki, Tuluzie, a dopiero pó niej 
spotka  si  z prezydentem i premierem w Pary u40. Podczas wizyty prezydenta Chiraca 
w Chinach w pa dzierniku 2006 r. Airbus podpisa  kolejny kontrakt na 150 samolotów 
A 320 oraz budow  fabryki w Tianjinie. Z kolei Alstom zawar  umow  na dostaw  500 loko-
motyw dla chi skich kolei pa stwowych oraz konstrukcj  sprz tu hydroelektrycznego41. 

*     *     *
Reasumuj c, chi ska polityka Francji przesz a w latach 90. znaczn  ewolucj , po-

legaj c  g ównie na jej �ekonomizacji�; podporz dkowaniu licznych kwestii politycz-
nych (Tajwan, prawa cz owieka, embargo) dobrym stosunkom gospodarczym. Mimo 
och odzenia relacji politycznych i handlowych za kadencji prezydenta Mitterranda ChRL 
jest obecnie najwa niejszym partnerem handlowym Francji na kontynencie azjatyckim. 
Dynamicznie rozwija si  tak e wspó praca kulturalna, naukowa i techniczna, która ust -

37 A. Heckmann, La présence française en Chine, cyt. wyd., s. 22.
38 Tam e, s. 23.
39 D. Denuit, La Chine s�offrirait 150 Airbus A 320, �Le Figaro� z 5 grudnia 2005; La signature 

d�accords commerciaux au centre de la visite du premier ministre chinois en France (AFP), �Le 
Monde� z 4 grudnia 2005.

40 Sixtine Léon-Dufour, Paris espère une pluie de contrats de Pékin, �Le Figaro� z 5 grudnia 
2005.

41 J. J. Mével, Jacques Chirac engrange les contrats en Chine, �Le Figaro�, 27 pa dziernika 
2006.



puje jedynie stosunkom Pary a z Wietnamem. Zmieni o si  równie  nastawienie fran-
cuskiej opinii publicznej, przeciwnej bli szej wspó pracy z Pekinem na pocz tku lat 90. 
Ju  dekad  pó niej, jak pisze by y francuski premier Jean-Pierre Raffarin, �Chiny wy-
sz y ze strefy magicznej, aby wej  w nasz codzienny medialny wiat�42. Spektakularna 
czerwona iluminacja wie y Eif a, inauguruj ca rok chi ski we Francji (2003/04) oraz 
pod wietlona trójkolorowo brama Zhengyang w Pekinie (rozpoczynaj ca rok francuski 
w Chinach, 2004/05) stanowi  symbol zbli enia przede wszystkim mi dzy spo ecze stwa-
mi obu pa stw. We Francji dynamicznie wzrasta zainteresowanie j zykiem chi skim43, 
tak e coraz wi cej Chi czyków uczy si  francuskiego44, co wynika z du ego popytu na 
studia we Francji. Pozwala to przewidywa , e wzajemna wspó praca polityczna, ekono-
miczna, kulturalna, techniczna i naukowa b dzie dalej zacie niana. 

42 J. P. Raffarin, Lettre à un ami chinois, �Le Figaro� z 5 grudnia 2005.
43 Obecnie chi skiego uczy si  go ok. 12 000 Francuzów, tj. ok. 9500 wi cej ni  dziesi  

lat temu. Tym samym chi ski awansuje na pozycj  pi tego pod wzgl dem popularno ci j zyka 
nauczanego we Francji. Zobacz: Developpement de l�enseignement du chinois, allocution du 
Ministre de l�Education nationale, de l�Education Natonale, de l�Enseignement Superieur et de la 
Recherche, M.Gilles de Robien, http://www.diplomatie.gouv.fr/actu/bulletin.asp?liste=20060302.
html#Chapitre5 (7.10.2006).

44  Obecnie szacuje si , e francuskiego uczy si  50 000 Chi czyków. Daje to j zykowi fran-
cuskiemu czwart  pozycj  w Pa stwie rodka (na równi z niemieckim) � daleko za angielskim, 
japo skim i rosyjskim. Zob.: Etat de l�enseignement du français en Chine, http://www.ambafrance-
cn.org/fr/showdetail.php?menu_id=0041402&story_id=9 (7.10.2006). 


