Polacy doceniają rolę Francji w Europie, ale
polskie elity pozostają krytyczne
Komunikat prasowy z badania Instytutu Spraw Publicznych
Mimo wielu różnic między Warszawą a Paryżem w ostatnich latach, Polacy są w
ogromnej większości (82%) przekonani o dobrym stanie stosunków polsko-francuskich.
Zdecydowana większość (88%) ankietowanych w badaniu Instytutu Spraw Publicznych
jest zdania, że oba kraje powinny ściślej ze sobą współpracować w zjednoczonej
Europie. Jednak grupy, które są lepiej poinformowane bardziej krytycznie niż
przeciętny Polak oceniają zarówno stan stosunków dwustronnych jak i rolę Francji w
Europie.
Polacy mają pozytywne zdanie o wzajemnych stosunkach polsko-francuskich. Na opinie
te nie miały istotnego wpływu spory polityczne ostatnich lat (m.in. zakup samolotów F16,
Traktat konstytucyjny UE, wojna w Iraku).
Tabela 1.

(w proc.)

JAK, PANA(I) ZDANIEM, UKŁADAJĄ SIĘ STOSUNKI MIĘDZY FRANCJĄ I POLSKĄ?
bardzo dobrze
raczej dobrze
raczej źle
bardzo źle
trudno powiedzieć

3
79
10
0

82
10
8
Dane: Instytut Spraw Publicznych

Zdaniem ponad dwóch trzecich badanych, Francja jest krajem o dużym znaczeniu w
Europie.

Pomimo

odrzucenia

przez

Francuzów

Traktatu

Konstytucyjnego

w

ogólnonarodowym referendum, większość Polaków uważa, że Francja działa na rzecz
pogłębienia integracji europejskiej (61%). Jednocześnie ponad jedna trzecia Polaków
uważa, że Francja to kraj, który realizuje własne interesy kosztem innych państw, a co
czwarty jest zdania, że Francja przyczynia się do zaogniania sporów w UE.
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Tabela 2.

(w proc.)

CZY DZISIEJSZA FRANCJA JEST KRAJEM, KTÓRY:
działa na rzecz pogłębiania integracji europejskiej
hamuje integrację europejską
trudno powiedzieć

61
21
18
Dane: Instytut Spraw Publicznych

Jednak grupy lepiej poinformowane mają wyraźnie gorszą opinię o Francji od
przeciętnych Polaków. Co czwarty Polak (ale co drugi na kierowniczym stanowisku)
uważa, że Francja przyczynia się do zaostrzania konfliktów w Europie. Co trzeci Polak
uważa, że realizując swoje cele Francja ignoruje inne państwa. Zdanie to podziela ponad
połowa Polaków o wyższym wykształceniu, mieszkańców dużych miast, zajmujących
kierownicze stanowiska. Mieszkańcy dużych miast częściej niż przeciętni Polacy
zauważają też negatywny wpływ Francji na integrację europejską.
Tabela 3.

(w proc.)

CZY DZISIEJSZA FRANCJA JEST KRAJEM, KTÓRY:
raczej przyczynia się do zaostrzania sporów i napięć w Europie
raczej przyczynia się do lepszej współpracy w Europie
trudno powiedzieć

25
61
14
Dane: Instytut Spraw Publicznych

Tabela 4.

(w proc.)

CZY DZISIEJSZA FRANCJA JEST KRAJEM, KTÓRY:
dąży do realizacji własnych interesów kosztem innych państw
dąży do realizacji własnych interesów, ale z poszanowaniem
interesów innych państw
trudno powiedzieć

36
51
13
Dane: Instytut Spraw Publicznych

Pomimo tych różnic w postrzeganiu francuskiej polityki w Unii Europejskiej, Polacy
zdecydowanie opowiadają się za ściślejszą współpracą między dwoma krajami.
Tabela 5.

(w proc.)

CZY UWAŻA PAN(I), ŻE FRANCJA I POLSKA POWINNY ŚCIŚLEJ NIŻ OBECNIE
ZE SOBĄ WSPÓŁPRACOWAĆ CZY TEŻ NIE?
Tak
Nie
trudno powiedzieć

88
4
8
Dane: Instytut Spraw Publicznych

Badanie jest częścią większego projektu Instytutu Spraw Publicznych o postrzeganiu Polski we Francji i
Francji w Polsce. Sponsorami badania są Telekomunikacja Polska SA i Ambasada Republiki Francuskiej w
Warszawie. Badanie Instytutu Spraw Publicznych zrealizował TNS OBOP w dniach 9-12 czerwca 2006 na
próbie 1005 respondentów.
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