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Francja wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę 

Rosyjska inwazja na Ukrainę wywołała bezprecedensowe oburzenie władz 

francuskich, które do tej pory prowadziły raczej politykę ugodową wobec 

Moskwy. Znacząco różni się to od stanowiska poprzednich ekip, które były 

bardziej wyrozumiałe dla żądań Kremla, widząc w Rosji partnera biznesowego 

oraz centrum siły do zrównoważenia wpływów amerykańskich. Po raz pierwszy 

od rozpadu ZSRS Francuzi nazwali rosyjskie działania agresją oraz 

zadeklarowali gotowość do pomocy militarnej dla Ukrainy, co jest precedensem 

nawet jeśli wsparcie to ma ograniczony zakres. Skala realnego zaangażowania 

Francji w pomoc wojskową pozostaje raczej niewielka. Wynika to przede 

wszystkim z braków w zasobach zbrojeniowych samej Francji, ale także z obawy 

przed utratą kontaktów biznesowych z Moskwą. 

Francja ze strachem przyjęła rozpad ZSRS, obawiając się dominacji USA i umocnienia 

pozycji Niemiec. Kolejne rządy francuskie widziały w Rosji szansę na zrównoważenie 

wpływów Waszyngtonu oraz ważnego partnera biznesowego. Wyżej wymieniona 

strategia polityczna uwidoczniła się najmocniej za czasów prezydentury Nicolasa 

Sarkozy’ego, którego prezydenturę charakteryzowała „koncyliacyjna” postawa wobec 

Rosji. Było to widoczne zwłaszcza w czasie agresji rosyjskiej na Gruzję w 2008 roku, 

w trakcie której francuski przywódca negocjował zawieszenie broni. W przededniu 

lutowej inwazji na Ukrainę podobną postawę prezentował Emmanuel Macron, prowadząc 

rozmowy z Władimirem Putinem i licząc na zmniejszenie napięcia na linii Moskwa-Kijów. 

Jednak tuż po rozpoczęciu agresji rosyjskiej, Francja zaostrzyła swoje stanowisko. 

Putinowi wytknięto liczne kłamstwa na temat rzekomych baz NATO na Ukrainie, a rząd 

francuski oficjalnie nazwał Rosję agresorem.  

Francuskie wsparcie dla Ukrainy i wschodniej flanki NATO 
Paryż postanowił uruchomić dostawy sprzętu wojskowego i paliwa dla Kijowa. Minister 

spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian odmówił podania szczegółów na temat 

dostarczanego sprzętu, tłumacząc się względami strategicznymi. Jednak francuscy 

eksperci wojskowi rozpoczęli spekulacje na temat „dostępności i użyteczności” broni 

francuskiej, twierdząc, że w krótkim czasie Paryż mógłby przekazać Ukrainie jedynie 

pociski przeciwpancerne Milan i Eryx, których Francja posiada znaczne zapasy1. Tym 

bardziej, że do przygotowania personelu do obsługi tej broni nie potrzeba dużo czasu, 

wystarczy krótkie, kilkugodzinne szkolenie. Możliwe jest również przekazanie systemów 

przeciwlotniczych krótkiego zasięgu Mistral, lecz ich użycie wymaga już dłuższego 

instruktażu. Inny sprzęt, który Francja może dostarczać na Ukrainę to miny, materiały 

wybuchowe, detonatory i lornetki noktowizyjne. Władze francuskie mogą też wspierać 

Ukrainę przekazując informacje wywiadowcze, oferując pomoc planistyczną, 

dostarczając racje żywnościowe dla żołnierzy oraz wysyłając pomoc medyczną.  

W odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę we Francji zarządzono mobilizację 9,5 tys. 

żołnierzy zawodowych, z których około 500 skierowano do Rumunii (baza wojskowa 
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w Mihail Kogalniceanu niedaleko Konstancy) w postaci batalionu taktycznego strzelców 

alpejskich, wyposażonego w pojazdy opancerzone (VAB, VBCI, AMX-30). Kolejnych 

300 żołnierzy wysłano do Estonii wraz z 4 myśliwcami Mirage 2000-5 w celu 

wzmocnienia obrony przeciwlotniczej krajów bałtyckich. Ponadto 600 żołnierzy Paryż 

zamierza wysłać do Polski w ramach wzmocnienia obecności NATO na wschodniej 

flance2. Pozostałe około 8 tys. żołnierzy francuskich ma znajdować się w pogotowiu 

w ramach sił szybkiego reagowania NATO, nad którymi Francja sprawuje dowództwo 

w 2022 roku. Jednocześnie Macron wezwał żołnierzy francuskich do większej 

samokontroli podczas patroli na granicy w celu uniknięcia wszelkich prowokacji oraz 

niechcianej eskalacji3.  

Francja ogłosiła, że nie wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę. Powołano jednak do życia 

specjalną jednostkę wywiadowczą Impla, z siedzibą niedaleko Lyonu, której zadaniem 

jest udzielanie pomocy francuskim przedsiębiorcom i kadrze kierowniczej pracującej 

we francuskich firmach na Ukrainie w wydostaniu się z terenów objętych walkami. 

Militarny potencjał Francji w kontekście konfliktu na Ukrainie 
Francja zdecydowała o postawieniu w stan gotowości bojowej swoich sił nuklearnych. 

W odpowiedzi na putinowskie pogróżki nuklearne, trzy francuskie okręty podwodne 

z rakietami nuklearnymi zostały rozmieszczone na Oceanie Atlantyckim po raz pierwszy 

od trzech dekad. Dwa z czterech francuskich okrętów podwodnych z pociskami 

balistycznymi typu Triomphant opuściły swoją bazę w Ile Longue na południe od Brestu, 

udając się na patrolowanie bojowe. Do tej pory tylko jeden stale patrolował Atlantyk. 

Teoretyczna łączna siła ogniowa trzech okrętów podwodnych, z których każdy uzbrojony 

jest w 16 pocisków z sześcioma głowicami, wynosi prawie 2000-krotność bomby 

z Hiroszimy. Wysłanie na patrolowanie wspomnianych trzech okrętów z rakietami 

balistycznymi jest postrzegane we Francji jako działanie odstraszające4.  

Kontynuując strategię odstraszania, 25 marca br., z powodzeniem przeprowadzono 

testowy wystrzał zmodernizowanego pocisku manewrującego (ASMP-A) powietrze-

ziemia średniego zasięgu, odpalonego z myśliwca Dassault Rafale. ASMP-A może być 

uzbrojony w głowicę nuklearną o masie około 300 kiloton. Pocisk ten jest opisywany jako 

„przedstrategiczny” i ma być używany jako ostrzeżenie przed możliwym masowym 

uderzeniem pocisków balistycznych z okrętów podwodnych. 

Macron zapowiedział również wzmocnienie francuskich inwestycji wojskowych. 

Prezydent wskazał, że do 2025 roku na obronę narodową zostanie przeznaczone łącznie 

prawie 300 mld euro. Armia w tym roku planuje wydać 300 mln euro na poprawę 

wyposażenia i szkolenie żołnierzy, w tym na kamizelki kuloodporne oraz inny sprzęt 

taktyczny. 

We Francji mówi się o niewystarczającym potencjale wojskowym kraju. Eksperci 

francuscy twierdzą, że zdolności bojowe armii francuskiej w konflikcie o wysokiej 

intensywności są ograniczone. Wnioski wynikają z raportu, który opublikował w lutym 

br. zespół parlamentarzystów5. Mówi się wręcz o zdolności bojowej armii francuskiej na 

czas 5-10 dni intensywnych walk. Sprawozdawcy sygnalizują, że wynika to głównie ze 
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zbyt ograniczonych zapasów sprzętu i amunicji, oraz zbyt małej masy armii francuskiej 

jak na warunki intensywnej wojny, która cechuje się bardzo wysokim zużyciem ludzi 

i sprzętu6.  

Według ministerstwa obrony na dzień dzisiejszy siły operacyjne armii lądowej Francji 

wynoszą 77 tys. żołnierzy. Ogólna liczby żołnierzy francuskich zmalała z 453 tys. 

w 1991 roku do 206 tys. w 2020 roku. W zakresie sprzętu w ostatnich latach armia 

francuska postawiła na unowocześnienie swojego wyposażenia, który zyskał na precyzji 

i wydajności, lecz kosztem zmniejszenia ilości. W ciągu 30 lat liczba czołgów spadła 

sześciokrotnie z 1349 do 222 sztuk. Jeśli chodzi o samoloty bojowe, w 1991 roku Francja 

miała 686 sztuk, a w 2021 roku tylko 254. Mimo posiadania nowoczesnego lotnictwa, 

w intensywnej wojnie Francji grozi utrata zdolności operacyjnej sił lotniczych nawet 

w ciągu 5 dni7. Wskazuje się także, że armia francuska jest zaangażowana w wielu 

miejscach poza granicami kraju, których nie może opuścić z dnia na dzień. Francja ma 

doświadczenie bojowe, lecz od czasu interwencji w Afganistanie, żołnierze zajmują się 

głownie walką z ugrupowaniami partyzanckimi i terrorystycznymi.  

Francuskie sankcje wobec Rosji i reperkusje gospodarcze nad Sekwaną  
Francuska Rada Obrony uchwaliła decyzję o wprowadzeniu sankcji gospodarczych 

i finansowych w koordynacji z UE i USA. Doszło do zamrożenia aktywów finansowych 

wpływowych Rosjan ze świata polityki i biznesu, związanych z reżimem putinowskim. 

Francja wprowadziła zakaz transakcji z rosyjskim bankiem centralnym oraz zamrożenie 

jego aktywów, zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla wszystkich rosyjskich 

samolotów, jak i swoje porty dla rosyjskich statków. Wprowadzono również zakaz 

eksportu do Rosji towarów technologicznych. Włączono się również w działania mające 

na celu wygaszanie rosyjskich tub propagandowych w Europie Zachodniej, takich jak RT 

France oraz agencja Sputnik. 

Francuskie ministerstwo spraw zagranicznych wystosowało zalecenie dla firm 

francuskich o wycofaniu się z rynku rosyjskiego. Mimo to wiele z nich zdecydowało się 

pozostać. Francja jest wiodącym rosyjskim pracodawcą zagranicznym, zatrudniającym 

w Rosji prawie 160 tys. pracowników. Z danych Francusko-Rosyjskiej Izby Handlowej 

wynika, że 70 proc. Francuzów przebywających w Rosji chce pozostać w tym kraju. Marki 

francuskie, w tym duże jak Auchan i Leroy Merlin, nie wycofują się z Rosji, lecz 

przygotowują się na spowolnienie projektów i zmniejszenie rekrutacji8. 

W trakcie rosyjskiej agresji na Ukrainę, francuskie media zaczęły donosić, że Francja 

dostarczała Rosji sprzęt wojskowy przez kilka lat po aneksji Krymu, do 2020 roku mimo 

sankcji europejskich. Dostawy były legalne, ponieważ chodziło o realizację kontraktów 

podpisanych jeszcze przed nałożeniem sankcji w 2014 roku. Francja dostarczyła Rosji 

kamery termowizyjne do wyposażenia pojazdów opancerzonych oraz systemy 

nawigacyjne i detektory podczerwieni do samolotów myśliwskich i śmigłowców9. 

Problemem dla władz w Paryżu będą także ograniczenia finansowe, wynikające z kryzysu 

gospodarczego, wywołanego rosyjską agresją oraz nałożonymi sankcjami. W pierwszej 

kolejności rząd francuski wskazuje na wzrost cen energii oraz zmniejszenie siły 
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nabywczej francuskiego społeczeństwa. Będzie to miało poważne konsekwencje dla 

Francji i jej przemysłu. Macron ostrzegł Francuzów, że wojna nieuchronnie wpłynie na 

francuski wzrost gospodarczy10. Wypowiedź ta doprowadziła do spadku poparcia dla 

niego w społeczeństwie. W pierwszej turze marcowych wyborów prezydenckich uzyskał 

on zaledwie 27,4 proc. głosów. Z kolei jego rywalka – przewodnicząca partii Zjednoczenie 

Narodowe – Marine Le Pen (nie kryjąca się z prorosyjskimi poglądami) uzyskała najlepszy 

wynik w swojej karierze politycznej – 23,3 proc. głosów11. W obliczu pogorszenia się 

ekonomicznej sytuacji oraz nastrojów społecznych w kraju, nawet przy wygranej 

Macrona w II turze, ich konsekwencją może być presja Francji na jak najszybsze 

zakończenie wojny na Ukrainie, nawet kosztem ustępstw terytorialnych Kijowa na 

korzyść Moskwy. 

Wnioski 
 W odróżnieniu od reakcji na napaść rosyjską na Gruzję w 2008 roku i na Ukrainę 

w 2014 roku, tym razem rząd francuski nazwał otwarcie Rosję agresorem 

i przyłączył się do sankcji wobec niej. Zapowiedział też pomoc militarną dla 

Ukrainy w postaci wysłania jej sprzętu wojskowego. Mimo, zdawać by się mogło, 

odmiennej postawy niż dotychczas, wciąż jednak władze francuskie podkreślają 

potrzebę unikania niepotrzebnej eskalacji. Z kolei eksperci mówią o ograniczonych 

zdolnościach Francji, aby wesprzeć Ukrainę wyposażeniem wojskowym, które 

może znacząco wpłynąć na przebieg walk.  

 Francuskie kierownictwo mówi o możliwej wojnie w Europie oraz deklaruje 

zwiększenie inwestycji wojskowych. Jednocześnie w samej Francji sygnalizuje się, 

że armia francuska ma ograniczone zdolności bojowe w przypadku wojny 

o wysokiej intensywności. Wynika to z cięć budżetowych na wojsko z poprzednich 

lat, jak i modernizacji sił zbrojnych pod kątem walk w konfliktach o małej 

intensywności z wrogiem znacznie słabszym.  

 Rząd Francji podkreśla, że wojna rosyjsko-ukraińska spowoduje głęboki kryzys 

gospodarczy, który dotknie nie tylko Europę Wschodnią, lecz także Francję i będzie 

mieć poważne konsekwencje dla całej Europy Zachodniej. Na razie za wcześnie 

wyrokować czy w obliczu konsekwencji gospodarczych rząd francuski dokona 

zmiany „ostrej” retoryki wobec Kremla i powróci do starego, łagodniejszego kursu 

wobec Rosji. Fakt, że część firm francuskich została na rynku rosyjskim, a także 

wzrost popularności prorosyjskich populistów wśród Francuzów przed wyborami 

prezydenckimi mogą sygnalizować, że Paryż zajmie postawę wyczekującą i nie 

będzie się zbyt aktywnie angażował we wsparcie Ukrainy, dążąc do zawarcia 

porozumienia pokojowego i zatrzymania walk, idąc na ustępstwa wobec Rosji.  
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