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Ukraina zacieśnia współpracę zbrojeniową z Turcją 

Efektem wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Turcji w dniach 16-17 

października br. jest pogłębienie współpracy ukraińsko-tureckiej, przede 

wszystkim w sektorze zbrojeniowym. Ożywiony dialog turecko-ukraiński na ten 

ostatni temat prowadzony jest już od kilku lat i korzystają na nim obie strony. 

Turcja rozbudowuje własne siły zbrojne i rozwija przemysł obronny, w tym przy 

współpracy z Ukrainą, która jest łatwiejszym partnerem niż państwa zachodnie. 

Będące tego efektem wzmacnianie potencjału armii ukraińskiej jest również 

elementem równoważenia wpływów Rosji w regionie czarnomorskim. 

Jednocześnie test rosyjskiego systemu S-400, przeprowadzony przez Turcję 

w dniu wizyty Zełenskiego w Stambule, pokazuje, że Turcja będzie kontynuować 

współpracę z Rosją w tych obszarach, w których uznaje to za zgodne ze swoimi 

interesami. 

W trakcie wizyty podpisano ramową umowę o współpracy wojskowej oraz list intencyjny 

dotyczący wspólnych projektów w obszarze przemysłu obronnego, obejmujących okręty 

wojenne, bezzałogowe statki powietrzne i silniki turbinowe. Nie udało się nadal dojść 

do porozumienia w sprawie negocjowanej od lat umowy o wolnym handlu, przede 

wszystkim ze względu na sporne kwestie dotyczące metalurgii i produkcji rolnej. 

Wymiar polityczny wizyty: między deklaracjami a rzeczywistością 

W trakcie wizyty turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan powtórzył zapewnienia 

o nieuznaniu aneksji Krymu i wsparciu dla Tatarów Krymskich. Poparcie Turcji dla 

integralności terytorialnej Ukrainy i potępienie nielegalnej aneksji Krymu ma także 

znaczenie w kontekście walk w Górskim Karabachu. Minister spraw zagranicznych Turcji 

Mevlüt Çavuşoğlu jeszcze 30 września br. stwierdził, że społeczność międzynarodowa ma 

traktować sytuację Azerbejdżanu tak jak Ukrainy i Gruzji.  

Sukcesem ukraińskiej dyplomacji było uzyskanie tureckiego poparcia dla inicjatywy 

tzw. platformy krymskiej, która ma być nowym formatem konsultacji i koordynacji 

na rzecz deokupacji półwyspu. Intencją Ukrainy jest podtrzymanie dyskusji na temat 

rosyjskiej aneksji Krymu na forum międzynarodowym, wbrew woli władz w Moskwie, 

które uznają tę sprawę za zamkniętą. Dotychczasowa polityka Turcji wobec aneksji 

Krymu była jednak niejednoznaczna. Turcja co prawda deklaruje wsparcie integralności 

terytorialnej Ukrainy, jednak nie dołączyła do sankcji przeciw Rosji, a statki tureckie 

pływają do portów na Krymie.  

Powołano także nowy format współpracy obok dotychczasowej Rady Strategicznej 

Wysokiego Szczebla – corocznych wizyt prezydentów z delegacjami kluczowych 

ministerstw. Będą to spotkania ministrów spraw zagranicznych i obrony w formacie 2+2, 

który nazwano Kwadrygą. Uzupełni on działalność dotychczasowych komisji 

sektorowych, i, zważywszy na skład, będzie koncentrował się na kwestiach polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa. 
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Zadeklarowano dążenie do wzmocnienia bezpieczeństwa regionu czarnomorskiego 

w ramach współpracy regionalnej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym zwłaszcza 

zacieśnienie współpracy marynarek wojennych. Morze Czarne nie jest priorytetowe 

w polityce bezpieczeństwa Turcji, która bardziej skupiona jest na Bliskim Wschodzie, 

Morzu Egejskim czy wewnętrznym problemie kurdyjskim. Ponadto przez lata Ankara 

dążyła do unikania konfrontacji na tym obszarze i kierowała się zasadą „regionalne 

problemy, regionalne rozwiązania”, oznaczającą ograniczanie dostępu państwom spoza 

basenu Morza Czarnego. Turcja nie popierała zwiększania obecności NATO w regionie 

czarnomorskim, czego dowodem była odmowa rozszerzenia operacji Active Endeavour. 

W trakcie kryzysu w relacjach turecko-rosyjskich po zestrzeleniu myśliwca Su-24 na 

granicy syryjskiej Erdoğan miał stwierdzić, że Morze Czarne stało się niemal „rosyjskim 

jeziorem”1. Dalszy rozwój współpracy turecko-rosyjskiej w energetyce (TurkStream, 

elektrownia atomowa Akkuyu) i przemyśle zbrojeniowym (umowa na kupno przez Turcję 

systemów S-400) pokazał, że świadomość rosnącego potencjału militarnego Rosji 

w regionie czarnomorskim nie przeszkadza Ankarze w rozwijaniu współpracy z Moskwą 

w strategicznych sektorach.  

Drażliwą kwestią w relacjach dwustronnych jest działalność struktur Fethullaha Gülena 

na Ukrainie – w czasie wizyty Erdoğana na Ukrainie w lutym br. Zełenski przyznał, że to 

zagadnienie było szczegółowo omawiane. Strona turecka przedstawiła materiały na ten 

temat, które Zełenski przekazał Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy2. Mowa mogła być także 

o ekstradycji członków organizacji terrorystycznych – o bliskiej współpracy w tej sferze 

świadczyć może zatrzymanie w Odessie we wrześniu br. przez funkcjonariuszy 

tureckiego wywiadu Isy Ozera, oskarżanego przez Turcję o działalność terrorystyczną 

w ramach Partii Pracujących Kurdystanu (PKK)3.  

W trakcie spotkania Erdoğana z Zełenskim doszło do rozmowy telefonicznej z premierem 

Kanady Justinem Trudeau, o czym poinformowało Biuro Prezydenta Ukrainy4. 

Prawdopodobnie Erdoğan chciał skorzystać ze wsparcia ukraińskiego w zmiękczeniu 

stanowiska Kanady, która wprowadziła sankcje na dostawy do Turcji komponentów 

do budowy dronów wykorzystywanych przez Azerbejdżan w walkach w Górskim 

Karabachu. Kanada, poza liczną diasporą ormiańską, naciskającą na wprowadzenie 

sankcji na Turcję za jej wsparcie dla Azerbejdżanu, ma również wpływową diasporę 

ukraińską.  

Zacieśnienie współpracy obronnej i zbrojeniowej 

W trakcie wizyty ministrowie obrony Ukrainy Andrij Taran i Turcji Hulusi Akar podpisali 

ramową umowę wojskową, która rozszerza i pogłębia współpracę obronną. Treść 

dokumentu nie została dotychczas opublikowana. Z oficjalnych wypowiedzi wynika, 

że nowa umowa dotyczy ponad dwudziestu nowych kierunków współpracy5. Poza tym, 

umowa reguluje kwestie bezpieczeństwa informacji niejawnych, wymianę informacji 

wywiadowczych, rozwiązania prawne związane z pracą oddelegowanych fachowców, 

wypłatę potencjalnych odszkodowań i zasady rozstrzygania sporów. 
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Turcja we wspólnym oświadczeniu wyraziła poparcie dla członkostwa Ukrainy w NATO 

i dalsze sprzyjanie interoperacyjności ukraińskich sił zbrojnych z Sojuszem. 

Zapowiedziano też kontynuowanie wspólnych ćwiczeń. Już wcześniej uzgodniono, 

że ukraińscy wojskowi będą szkolić się na uczelniach wojskowych w Turcji, na co Ankara 

przeznaczy 630 tys. dolarów. 

Właśnie współpraca w sektorze zbrojeniowym ma priorytetowy charakter i jest 

obszarem, gdzie oba kraje mają zbieżne interesy. Dotyczy ona zarówno zakupów 

uzbrojenia, jak i wspólnych prac nad nową bronią. Dla Ukrainy wspólne projekty 

w przemyśle zbrojeniowym są atrakcyjne z kilku względów. Po pierwsze, daje 

to możliwość pozyskania uzbrojenia od państwa członkowskiego NATO, zwłaszcza gdy 

inni członkowie Sojuszu ze względów politycznych ograniczają sprzedaż broni 

dla Ukrainy. Po drugie, turecka produkcja jest bardziej atrakcyjna cenowo 

dla ukraińskiego ograniczonego budżetu, niż choćby amerykańska. Po trzecie, 

dla ukraińskich producentów współpraca z Turcją stanowi częściową rekompensatę 

utraty rynku rosyjskiego. Po czwarte, wspólne projekty turecko-ukraińskie mają zachęcić 

innych inwestorów i poprawić wizerunek biznesowy Ukrainy, tak jak w przypadku innych 

sektorów ukraińskiej gospodarki, jak infrastruktura czy telekomunikacja, w których 

obecne są tureckie firmy. Z kolei dla Turcji ważnym impulsem do współpracy z Ukrainą 

jest poszukiwanie zamienników dla produkcji państw zachodnich, z którymi Turcja ma 

trudne relacje lub które nakładają na nią sankcje, jak w przypadku austriackich silników 

do czołgów Altay czy kanadyjskich silników i optoelektroniki do bezzałogowców 

Bayraktar TB2.  

W sierpniu 2019 roku Biuro Konstrukcyjne Iwczenko-Progress podpisało umowę 

na dostawę 500 silników różnych typów dla Turcji do 2030 roku. Ukrspeceksport i Baykar 

Defence powołały wtedy także spółkę joint venture o nazwie Black Sea Shield, która 

ma produkować broń precyzyjną oraz technologie lotnicze i kosmiczne. Ukraina posiada 

w niej 49 proc., a Turcja 51 proc. udziałów. Siedziba spółki znajduje się w Turcji. Do Rady 

Dyrektorów weszli dyrektor generalny Ukrspeceksportu, zastępca dyrektora 

generalnego Ukroboronpromu i konstruktor generalny – dyrektor Biura Konstrukcyjnego 

Łucz, Ołeh Korostelow. 

Wspólne projekty zbrojeniowe 

1. Zakup samolotu bezzałogowego Bayraktar TB2 i jego możliwa produkcja na Ukrainie 

Ukraina jako drugie państwo po Katarze kupiła tureckie bezzałogowce Bayraktar TB2. 

Według ukraińskich ekspertów wojskowych, na decyzję początkowo niechętnej 

transakcji Turcji wpływ miał atak rosyjski na tureckich żołnierzy na północy Syrii w lutym 

2017 roku, a także dobre relacje między prezydentami Erdoğanem i Poroszenką6. Ukraina 

podpisała umowę na dostawę bezzałogowców Bayraktar TB2 firmy Baykar Defence 

w listopadzie 2018 roku w czasie wizyty ówczesnego prezydenta Petra Poroszenki, 

zaś kontrakt na 6 dronów, 3 stacje kierowania, 6 systemów optoelektronicznych Wescam 

o wartości 70 mln dolarów podpisano w styczniu 2019 roku7. Umowa zakładała również 

przeszkolenie 30 ukraińskich wojskowych do obsługi systemów, które zakończyło się 
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we wrześniu 2019 roku. Systemy zostały przekazane ukraińskim siłom zbrojnym 

w marcu 2019 roku. Są one sprawdzane pod kątem działania w surowszym klimacie, 

zwłaszcza zimą. Turecka firma Roketsan w październiku 2019 roku dostarczyła Ukrainie 

partię uzbrojenia do lotów szkoleniowych Bayraktarów (MAM-L i MAM-C). 

Na plany ukraińskiego resortu obrony dotyczące kolejnych zamówień tych dronów bez 

wątpienia miała wpływ ich skuteczność w walkach na Bliskim Wschodzie i w Górskim 

Karabachu. Na początku października br. dyrektor generalny Ukrspeceksportu Wadym 

Nozdria poinformował, że trwają negocjacje dotyczące kolejnych systemów Bayraktar 

TB2 i ich produkcji na Ukrainie8. Ministerstwo obrony planuje zakup 

do 48 bezzałogowców. Współpraca z Ukrainą może pomóc Turcji obejść ograniczenia 

dostaw podzespołów nakładane przez państwa zachodnie. Tureckie Bayraktar TB2 mają 

silniki Rotax 912 austriackiej firmy należącej do kanadyjskiej korporacji BRP. W związku 

z użyciem tych bezzałogowców przez Azerbejdżan w Karabachu, Kanada objęła 

je zakazem sprzedaży do Turcji. Możliwe, że jednym z wariantów rozważanym przez 

Turcję jest zastąpienie kanadyjskich silników ukraińskimi.  

2. Wspólna produkcja ciężkiego bezzałogowca bojowego Bayraktar Akıncı  

Ten nowy dron bojowy ma zostać przyjęty na uzbrojenie tureckiej armii w 2021 roku, 

trwają jeszcze jego testy. Wkład strony ukraińskiej obejmuje przede wszystkim silniki AI-

450T, które dostarcza Motor Sicz i Iwczenko-Progress, choć jeszcze przed nałożeniem 

sankcji przez Kanadę rozważano także zamontowanie kanadyjskich silników firmy 

Pratt&Whitney9. Akıncı ma być uzbrojony w pociski manewrujące SOM produkowane 

przez Roketsan, do których silniki dostarczy Motor Sicz. 

3. Ukraiński silnik AI-35 dla tureckich rakiet kierowanych Gezgin 

Zaprojektowany przez Biuro Konstrukcyjne Iwczenko-Progress silnik AI-35 ma być 

montowany w nowych tureckich rakietach kierowanych Gezgin (zasięg do tysiąca km). 

W październiku br. Iwczenko-Progress złożył zamówienie na komponenty do budowy 

12 silników tego typu (termin realizacji zamówienia przez podwykonawców do końca 

2021 roku)10. 

4. Przeciwpancerne pociski kierowane Skif 

Współpraca ukraińsko-turecka dotyczy także przeciwpancernych pocisków kierowanych 

Skif produkowanych przez biuro konstrukcyjne Łucz. Turcja chciałaby je produkować 

u siebie – na bazie Aselsan; współpraca dotyczyłaby także ich eksportu. Łucz z kolei 

planuje produkować na bazie licencji Roketsan amunicję dla bezzałogowców Bayraktar 

TB2 (UMTAS i MAM-L). Pociski Skif są również częścią zdalnie sterowanego modułu 

uzbrojenia Serdar, które na zamówienie nieokreślonego klienta bliskowschodniego 

wyprodukowały wspólnie Aselsan i Łucz11. 
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5. Przeciwpancerny pocisk kierowany Konus dla tureckich czołgów 

Biuro Konstrukcyjne Łucz podpisało kontrakt z turecką firmą MKAK na przeciwpancerny 

pocisk kierowany Konus dla tureckich czołgów.  

6. Silniki czołgowe 

Turcja wyrażała także zainteresowanie ukraińskimi silnikami do czołgów 

produkowanymi przez charkowskie zakłady im. Małyszewa do tureckich czołgów Altay. 

Miały one zastąpić austriackie silniki, na których sprzedaż Turcji rząd w Wiedniu nałożył 

embargo w listopadzie 2016 roku, po represjach wprowadzonych po nieudanym zamachu 

stanu w Turcji. Ostatecznie Turcja wybrała silniki niemieckiego producenta MTU 

Friedrichshafen, choć nie porzuciła planów własnej produkcji. 

7. Systemy łączności kodowanej dla ukraińskich sił zbrojnych 

Od 2016 roku dla ukraińskich sił zbrojnych systemy łączności kodowanej dostarcza 

Aselsan, zaś od 2019 roku są one montowane na Ukrainie. 

8. Samolot transportowy na bazie An-178 i okręty typu korweta 

Trwają rozmowy na temat budowy samolotu transportowego dla sił zbrojnych Turcji 

na bazie An-178, a także odnośnie konstrukcji okrętu typu korweta dla ukraińskiej 

marynarki wojennej. 

9. Satelity teledetekcyjne 

Turcja jest zainteresowana doświadczeniami ukraińskimi w projektach satelitów 

teledetekcyjnych. Wicepremier i minister strategicznych gałęzi przemysłu Ukrainy Ołeh 

Uruski spotkał się z ministrem przemysłu i technologii Mustafą Varankiem. W spotkaniu 

ze strony tureckiej udział wzięli szef agencji kosmicznej Hüseyin Yıldırım, a także 

przewodniczący Rady Badań Naukowo-Technicznych Hasan Mandal. W czasie wizyty 28 

sierpnia br. Uruskiego z delegacją Ukrawiaprom podpisano memorandum o współpracy 

badawczej i szkoleniowej z turecką SAHA Istanbul Defence and Aerospace Cluster.  

Uruski za wzór dla Ukrainy uznał równouprawnienie prywatnych i państwowych 

producentów uzbrojenia oraz spółki joint venture z zagranicznymi podmiotami12. Według 

niego Ukraina mogłaby, za przykładem Turcji, walczyć o rynek części zamiennych 

w produkcji zbrojeniowej. Ukraińscy urzędnicy przyznają, że turecki przemysł 

zbrojeniowy jest także modelem dla reformy Ukroboronpromu. W planach jest 

wyodrębnienie holdingów skupiających przedsiębiorstwa z danej gałęzi przemysłu 

zbrojeniowego.  

Trudne negocjacje o strefie wolnego handlu 

Odpowiedzialny za negocjacje ze strony ukraińskiej wiceminister rozwoju gospodarczego 

Taras Kaczka deklarował zainteresowanie Ukrainy podpisaniem szerokiej umowy 

o wolnym handlu z Turcją. Ukraina chciałaby zwiększać eksport gotowych produktów. 

Wśród sektorów Ukraina wskazuje na IT, energetykę, infrastrukturę transportową oraz 

turystykę. 
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Minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba w sierpniu deklarował, że podpisanie 

umowy będzie możliwe do końca bieżącego roku. Z kolei Ihor Petraszko, minister rozwoju 

gospodarczego we wrześniu br. za cel postawił nadanie nowego impulsu trwającym 

od 2012 roku negocjacjom o strefie wolnego handlu. Handel między oboma krajami 

ma wzrosnąć do 10 mld dolarów. Jest to ambitny cel zważywszy na to, że w pierwszej 

połowie 2020 roku wymiana handlowa osiągnęła wysokość 2,27 mld dolarów13. 

Petraszko spotkał się z przedstawicielami Aksoy Ventures, która działa w energetyce 

i budownictwie. Zadeklarowali zainteresowanie wzięciem udziału w prywatyzacji 

przedsiębiorstw energetycznych i inwestycjach infrastrukturalnych. Zełenski zachęcał 

turecki biznes do inwestowania na Ukrainie i udziału w prywatyzacji.  

Wnioski 

⎯ Współpraca ukraińsko-turecka, zwłaszcza przemysłów zbrojeniowych 

ma potencjał rozwojowy ze względu na wzajemne korzyści. Turcja nastawiona jest 

na rozbudowę swojego potencjału zbrojeniowego, korzystając z doświadczeń 

i technologii ukraińskich. Jest to też sposób na poszukiwanie zamienników 

dla komponentów produkowanych przez przedsiębiorstwa państw zachodnich, 

które ze względu na pogarszające się relacje dwustronne mogą podlegać lub już są 

objęte embargiem. 

⎯ Pogłębianie współpracy z Turcją jest dla Ukrainy elementem powstrzymywania 

ekspansji Rosji w regionie czarnomorskim. Zacieśnianie związków między 

przedsiębiorstwami zbrojeniowymi daje możliwość pozyskiwania nowoczesnego 

uzbrojenia, z drugiej zaś strony pozwala częściowo zrekompensować utratę rynku 

rosyjskiego. 

⎯ Dla Ukrainy bardzo ważne jest także wsparcie przez Turcję jej euroatlantyckich 

aspiracji. Z jednej strony, tureckie poparcie dla ukraińskiego członkostwa stoi 

w całkowitej kontrze do strategicznego interesu Rosji (nie jest nawet w żaden 

sposób zawoalowane). Z drugiej – niezależnie od napięć między Turcją a innymi 

państwami NATO, pozwoli Ukrainie na podnoszenie standardów do tych, 

funkcjonujących w armiach Sojuszu. 

1 Russia and Turkey in the Black Sea and the South Caucasus, International Crisis Group, 28.06.2018; 
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/250-russia-
and-turkey-black-sea-and-south-caucasus [dostęp: 3.11.2020]. 
2 Зеленський після зустрічі з Ердоганом дав термінове доручення СБУ, segodnya.ua, 3.02.2020; 
https://politics.segodnya.ua/ua/politics/zelenskiy-posle-vstrechi-s-erdoganom-dal-srochnoe-
poruchenie-sbu-1396864.html [dostęp: 3.11.2020]. 
3 Turkey brings back PKK terrorist from Ukraine, Anadolu Agency, 11.09.2020; 
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