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Rezumat
Teza de doctorat „De la Françafrique la Afrique-France. Relațiile franco-africane
după 1990. Studii de caz : Coasta de Fildeș, Gabon, Benin” a fost construită ca un proiect de
cercetare menit să investigheze și evalueze evoluția relațiilor franco-africane din ultimele trei
decenii, manifestată prin ceea ce pe parcursul tezei am definit drept trecerea de la Françafrique
la Afrique-France. Principalul obiectiv a fost acela de a articula și explica această transformare
prin intermediul teoriei regimurilor internaționale și a analizei de rețea.
Teza reprezintă rezultatul unui program de studii doctorale, dar alegerea temei și
interesul pentru analizarea relațiilor franco-africane își au originea și în cadrul unor cercetări
anterioare realizate încă de la finalizarea studiilor de licență. De asemenea, teza nu poate fi însă
privită ca o cercetare academică exhaustivă, ci mai degrabă ca un punct de pornire în cadrul
unor demersuri științifice mai extinse deopotrivă din perspectivă tematică și temporală în
domenii de cercetare axate pe studiul și analiza aplicabilității teoriilor relațiilor internaționale
mai ales asupra unui spațiu geografic precum cel al continentului african. Nu în ultimul rând,
teza constituie un prim demers important în preluarea și adaptarea unor abordări noi din cadrul
unor discipline precum sociologia, cum este acum cazul analizei de rețea și inserarea acestora
în procesul de analizare și evaluare al evoluției unor fenomene istorice și politice.
Având drept punct de referință anul 1990, considerat a fi un moment de turnură în
evoluția relațiilor internaționale în general (implicând un proces de schimbare și recalibrare a
sistemului internațional), lucrarea de cercetare se concentrează asupra impactului acestor
transformări asupra relaționării Franței cu fostele sale colonii din zona Africii.
În acest demers, din perspectivă istorică, teza împarte axa temporală a evoluției relațiilor
franco-africane în două perioade distincte: ante și post 1990. În urmărirea acestui proces de
transformare lucrarea a fost împărțită în patru capitole, fiecare dintre acestea încercând să
calibreze și expliciteze cât mai bine miza tezei.
Având în vedere complexitatea, unicitatea și mai ales intensitatea relațiilor francoafricane atât în perioada de vârf a colonialismului cât și ulterior acesteia, lucrarea operează cu
un cadru teoretic și metodologic extins pentru a facilita înțelegerea transformărilor produse și
pentru a avea o analiză aprofundată asupra fenomenului.
Din această perspectivă, scopul central al lucrării este acela de a reflecta într-o manieră
cât mai clară schimbarea produsă în relațiile franco-africane după 1990, cu accent pe
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transformările apărute în modul de relaționare dintre Franța și fostele colonii: Coasta de Fildeș,
Gabon și Benin. În evidențierea acestor schimbări, lucrarea utilizează teoria regimurilor
internaționale și analiza de rețea drept abordări teoretice menite să surprindă modul de
construcție și reformare a relațiilor Franței cu aceste trei state.
În același timp, o miză importantă a lucrării a fost aceea de a elabora o grilă de analiză
cât mai elocventă care să ilustreze această transformare profundă și care să aibă capacitatea de
a evidenția domeniile concrete de manifestare a acestei schimbări, prin formularea unor ipoteze
care au fost testate pe parcursul tezei și prin definirea unor criterii transversale.
Pornind de la realitățile istorice cunoscute și de la modul de raportare deopotrivă al
liderilor francezi și ai celor africani unii față de ceilalți, lucrarea analizează în detaliu conceptul
de Françafrique1 privit ca element fundamental în definirea relațiilor franco-africane până în
anul de referință, 1990.
Pentru cea de-a doua parte a axei temporale de analiză a relațiilor dintre Franța și Africa
(după 1990), termenul-cheie, ilustrativ în a portretiza schimbarea pe care o prezumă ipoteza
centrală a lucrării este acela de Afrique-France.2 Transformarea majoră care a survenit după
1990 și care a reclamat o redefinire a relațiilor franco-africane s-a materializat sub forma
inversării centrului de putere, prin dobândirea unui rol tot mai proeminent al liderilor africani
În acest sens, aceștia încep nu doar să condiționeze accesul Franței la resurse, ci să utilizeze
materiile prime de care dispun drept monedă de schimb pentru obținerea unor avantaje și
urmărirea propriilor interese în raport cu Franța și cu alte puteri la nivel global.
Această schimbare este, pe de o parte, rodul mutațiilor geopolitice produse la nivel
global după 1990, iar, pe de altă parte, este rezultatul unor evoluții și schimbări interne, produse
la nivelul societăților africane, fie sub forma cristalizării unei societăți civile autentice, fie prin
apariția unor lideri noi, care susțin desprinderea completă de trecutul colonial și practicile
franco-africane din trecut.
Evidențierea acestei schimbări a fost susținută de un cadru teoretic complex și inovativ
și de o metodologie care a permis o analiză mai amănunțită a fenomenului în toate dimensiunile
sale. În mod concret, teoria regimurilor internaționale și analiza de rețea sunt cele două
instrumente teoretice care au servit drept cadru de analiză al celor două concepte: Françafrique
și Afrique-France. Unicitatea și complexitatea relațiilor franco-africane a impus o sondare
1

Termen avansat de primul președinte al Coastei de Fildeș, Félix Houphouët-Boigny pentru a ilustra gradul ridicat
de intensitate și complexitate al legăturilor franco-africane. Ulterior, acesta a fost utilizat adesea în sens peiorativ
(începând cu François-Xavier Verschave) pentru a sublinia corupția rețelelor franco-africane.
2
Termen avansat de Antoine Glaser pentru a descrie noul mod de interacțiune în cadrul rețelei franco-africane, în
cadrul căreia liderii africani au început să dobândească un rol tot mai proeminent.
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atentă a disciplinei teoriei relațiilor internaționale dată, atât de dorința de a alege o teorie care
să surprindă natura și evoluția acestor relații în ansamblul lor, cât și de încercarea de a aduce o
perspectivă nouă asupra fenomenului, prin abordarea unor teorii mai nou apărute în cadrul
disciplinei.
Din această perspectivă, după analizarea deopotrivă a abordărilor realiste, liberale și
constructiviste asupra teoriei regimurilor internaționale, lucrarea operează cu definiția oferită
de Stephen Krasner, considerată a fi cea mai influentă în domeniu, prin reconcilierea celor două
viziuni concurente din cadrul teoriilor clasice ale relațiilor internaționale (realism și liberalism).
Dincolo de aceasta însă, din dorința de a spori complexitatea cadrului teoretic, dar și
pentru a putea identifica noi valențe de interpretare a relațiilor franco-africane, cea de-a doua
componentă a dimensiunii teoretice este reprezentată de o abordare mai nou-apărută în câmpul
teoriei relațiilor internaționale: analiza de rețea. Aceasta conferă un grad mai mare de
profunzime analizei și aduce posibilități de interpretare multiple prin inserții de factură
sociologică, element mai puțin întâlnit în cadrul analizelor din domeniul științelor politice axate
îndeosebi pe utilizarea unor teorii mai degrabă clasice. De asemenea, alegerea acestui cadru
teoretic dual poate fi privită ca o pledoarie în favoarea extinderii posibilităților de analiză a
fenomenelor istorice și politice prin intermediul teoriilor relațiilor internaționale.
Având în vedere scopul central al lucrării, devine clar că o miză atât de complexă
necesită și un aparat metodologic adecvat, care să reflecte aplicabilitatea teoriilor utilizate și să
permită demonstrarea ipotezelor tezei. În acest sens, pornind de la constrângeri geografice și
temporale date de distanța și dificultatea unei deplasări în spațiul respectiv, lucrarea s-a centrat
pe utilizarea cu precădere a metodei studiului de caz. Prin urmare, am apelat la metoda studiului
de caz multiplu, pe care am considerat-o a fi cea mai complexă și cu gradul cel mai ridicat de
profunzime dintre metodele care nu presupuneau o deplasare în zona respectivă.
Pornind de la premisa că lucrarea are un caracter eminamente teoretic și că urmărește
în primul rând să ofere noi perspective de analiză asupra unui spațiu neglijat pentru o perioadă
destul de lungă din sfera celor mai importante cercetări academice în domeniu, am considerat
că studiul de caz asigură cel mai bine conexarea cadrului teoretic cu realitatea istorică. În acest
sens, studiul de caz a rămas metoda-nucleu a cercetării, care a fost completată de analiza de
text, de documente și de metoda de urmărire a procesului (process-tracing).
În același timp, existența unor documentare care cuprind interviuri cu foști și actuali
lideri francezi și africani care abordau istoria legăturilor dintre statele lor, a permis accesul mult
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mai facil la o serie de informații care ar fi rezultat din intervievarea directă sau completarea
unor chestionare.
Având în vedere toate aceste elemente, devine clar că prin natura sa pur teoretică și
analitică, studiul de caz rămâne fundamentul cel mai adecvat al aparatului metodologic al
lucrării. Acesta are rolul de valorifica elementele conceptuale și de a facilita conexarea
premiselor teoretice cu cele de factură empirică.
Mai mult decât atât, am construit o grilă de analiză care să permită o evaluare cât mai
clară și obiectivă a evoluției și transformării relațiilor franco-africane. Pornind de la întrebările
de cercetare am construit ipoteza centrală și ipotezele transversale, am definit obiectivele
specifice și, nu în ultimul rând, am definit patru criterii transversale care să definească cât mai
clar parametrii de funcționare și ulterior modificare a interacțiunii Franței cu cele trei foste
colonii africane.
Pornind de la toate aceste considerații și de la noile realități existente în relațiile francoafricane după 1990 și noul mod de interacțiune care devine tot mai vizibil mai ales în prezent,
am încercat pe de-o parte să identificăm modalitatea prin care să descriem cât mai clar și concis
ce a însemnat de fapt această schimbare (eforturi materializate prin formularea și testarea
ipotezei centrale de cercetare și a ipotezelor secundare ale lucrării), iar ulterior să analizăm
succint, dar totodată aprofundat valențele acestei schimbări, domeniile concrete de manifestare
ale acesteia.
Grila de analiză a fost extrem de utilă în conexarea dimensiunii teoretice cu cea empirică
și în validarea ipotezei centrale a lucrării. Ipotezele secundare și criteriile transversale au avut
un rol esențial în decantarea modului de interacțiune dintre Franța și cele trei studii de caz alese:
Coasta de Fildeș, Gabon și Benin atât în etapa de dinainte de 1990 cât mai ales în perioada de
după.
Având drept punct de pornire toate aceste aspecte, am putut constata că această
scurtcircuitare și reinversare a relațiilor franco-africane a fost considerată un element
fundamental în regândirea politicii Franței față de Africa și în reflectarea evoluției statelor
africane mai ales în etapa post 1990. Nefiind exclusiv un fenomen motivat de factori externi și
cu atât mai puțin coordonat unilateral (de Franța), redesenarea relațiilor franco-africane sub
forma Afrique-France este extrem de relevantă în ilustrarea evoluției statelor africane din mai
multe perspective. În primul rând, așa cum am putut observa în cadrul celor trei studii de caz
ale lucrării, aceasta a fost (în mod surprinzător dacă ne raportăm la trecutul colonial) rezultatul
unui proces intrinsec parcurs de statele africane în ultimele decenii.
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Am putut constata că această schimbare nu poate fi atribuită exclusiv însă contextului
internațional diferit de după 1990. Schimbarea a fost ghidată și de dorința liderilor africani de
schimbare, de dispariția figurilor clasice ale rețelei franco-africane, de apariția unor noi elite
africane (care cel puțin la nivel de discurs pledează pentru o desprindere totală de fosta putere
colonială) și de venirea la putere a unor noi lideri francezi (Hollande, Macron). Aceștia nu doar
că nu au o istorie strânsă de relații personale cu liderii africani, dar conștienți fiind atât de
profunzimea procesului de globalizare cât și de noile caracteristici ale sistemului internațional
actual, înțeleg nevoia de reformă a politicii față de Africa și lipsa de aplicabilitate a politicilor
de tip neocolonial care existau în trecut.
Devine tot mai clar că Franța însăși și-a văzut rolul subminat și a asistat la un proces de
inversare de forțe. De această dată, rolul de coordonator al relației franco-africane a fost treptat
preluat de liderii africani pentru care dialogul cu Franța rămâne o componentă a politicii
externe, dar are o dimensiune mult mai tranzacțională.
Dacă în trecut, Africa asigura combustibilul necesar funcționării acestei mașini numită
Françafrique, iar Franța era șoferul, ghidul, liderul, după 1990 și mai ales în prezent, putem
observa că realitatea este una complet diferită. Africa reprezintă în continuare o sursă
importantă de „combustibil”, de materii prime pentru Franța, dar nu mai este dispusă să îi ofere
un acces privilegiat. Deschiderea piețelor africane spre alte rute și actori comerciali precum
China sau SUA dovedește limitele influenței actuale a Franței în fostele sale colonii africane.
Liderii africani au devenit tot mai mult conștienți de importanța materiilor prime de care
dispun și s-au angajat într-un proces de diversificare a legăturilor comerciale și în urmărirea
unei politici externe mult mai ambițioase în general, în care legătura cu Franța reprezintă doar
o parte a dialogului politico-diplomatic derulat în plan extern.
Mai mult decât atât, modelul francez, în toate dimensiunile sale- politic, economic,
social, militar, cultural- nu mai prezintă un interes sporit pentru societățile africane care în trecut
au fost parte a Imperiului Colonial Francez, iar acest aspect devine tot mai pregnant în ultima
perioadă. Liderii africani încep să se profileze ca actori importanți în plan regional (Alassane
Ouattara, președintele Coastei de Fildeș, a devenit președintele ECOWAS pentru un mandat),
sistemul monetar impus de Franța după încheierea decolonizării devine tot mai contestat,
președintele Beninului, Patrice Talon devenind unul dintre promotorii înlocuirii monedei CFA
cu ECO. De asemenea, din perspectivă culturală, modelul american începe să devină tot mai
atrăgător, actualul președinte al Gabonului, Ali Bongo urmărind asigurarea unui parteneriat cât
mai strâns cu SUA inclusiv pe această dimensiune.
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Devine tot mai clar că relația cu Franța, deși rămâne pe agenda noilor lideri africani,
cunoaște totuși o dinamică diferită de cea de dinainte de 1990. Acesta este un lucru inedit dacă
ne raportăm la interacțiunile franco-africane din perioada colonială care au fost expresia unui
sistem colonial unic, centrat în jurul urmăririi și dezvoltării unei politici de civilizare și
asimilare asumată în mod deschis de Franța la vremea respectivă.
Așadar, noua relație a Franței cu Africa păstrează nostalgia trecutului, dar poartă cu sine
noi valențe și noi posibilități de dezvoltare, în special pentru statele care odinioară nu reușeau
să își afirme propriile valori și tradiții locale și nici să își promoveze propriul mod de viață.
Acest France-Afrique poate fi expresia unui nou început în măsura în care există
disponibilitatea Franței de a se rupe de vechile practici și dorința statelor africane de a învăța
din trecut și nu de a încerca să îl șteargă cu totul din memoria colectivă și din istoria lor.
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