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Rola Turcji w planie odblokowania eksportu zboża 
z ukraińskich portów 

Rozmowy turecko-rosyjskie dotyczące deblokady szlaków transportowych na 

Morzu Czarnym pokazują, że władze tureckie kontynuują działania 

dyplomatyczne na rzecz jak najszybszego osiągnięcia pokoju na Ukrainie. 

W tureckim scenariuszu powinno do tego dojść przede wszystkim w rezultacie 

ustępstw Kijowa i jego zgody na zawieszenie broni, co oznaczałoby de facto 

pogodzenie się z utratą terytoriów okupowanych przez Rosję po 24 lutego 

2022 roku. Kreml wykorzystuje tureckie inicjatywy pokojowe, w tym poparty 

przez Ankarę oenzetowski plan przywrócenia eksportu ukraińskiego zboża 

z Odessy, aby po raz kolejny narzucić swoją narrację dotyczącą wojny z Ukrainą. 

Powoduje to rosnące napięcia między Turcją i Ukrainą. 

W dniach 7-8 czerwca 2022 roku z wizytą w Turcji przebywał minister spraw 

zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Jego rozmowy z szefem tureckiego MSZ Mevlütem 

Çavuşoğlu dotyczyły szeregu kwestii międzynarodowych, w tym tureckiej operacji 

wojskowej w północno-wschodniej Syrii, sytuacji w Libii i na Kaukazie Południowym, 

a także problemu żeglugi na Morzu Czarnym i przez cieśniny tureckie. Kluczowym 

tematem był plan odblokowania portu w Odessie. W związku z rosyjską blokadą morską 

Ukraina nie jest w stanie eksportować swojej produkcji rolnej drogą morską. To z kolei 

prowadzi do pogłębienia światowego kryzysu żywnościowego, w tym groźby głodu 

w państwach Afryki, które importują ukraińskie zboże. O podjęcie działań w celu 

rozwiązania tego problemu i stworzenie morskiego korytarza dla eksportu ziarna 

zaapelował 8 czerwca br. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres. 

Główne tezy przedstawione po spotkaniu szefów MSZ Turcji i Rosji w Ankarze  
Çavuşoğlu na konferencji prasowej po spotkaniu z Ławrowem poparł plan na rzecz 

stworzenia korytarza, zakładający współpracę ONZ, Turcji i Federacji Rosyjskiej, 

stwierdzając, że jest on rozsądny i realistyczny. Uznał też, jako uzasadnione, żądania Rosji, 

aby znieść nałożone na nią sankcje w zamian za współpracę przy tworzeniu korytarza. 

Zniesienie sankcji, według tureckiego ministra, sprzyjałoby wzrostowi eksportu zboża 

szlakiem czarnomorskim1. Sprzedaż pszenicy, a także nawozów sztucznych z Rosji 

(ważnych dla produkcji żywności w innych częściach świata) nie podlega sankcjom 

nałożonym na FR przez USA, Wielką Brytanię i państwa UE. Jednak według Rosji, sankcje 

ograniczają swobodę eksportu przez problemy z logistyką, transportem, ubezpieczeniem 

oraz przekazami bankowymi2. 

Jeśli chodzi o negocjacje między Rosją a Ukrainą, Çavuşoğlu poinformował, że prezydent 

Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził niedawno w rozmowie z prezydentem 

Recepem Tayyipem Erdoğanem, że chce wrócić do negocjacji i spotkać się z Władimirem 

Putinem. Szef tureckiego MSZ wyraził też opinię, że „atmosfera jest obecnie bardziej 

pozytywna niż kilka tygodni temu” i sprzyja powrotowi Kijowa i Moskwy do rozmów. 

Ponowił też ofertę zorganizowania ukraińsko-rosyjskich negocjacji w Stambule. 
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Ławrow w swoim wystąpieniu na konferencji podkreślił, że strona rosyjska przywiązuje 

wielką wagę do działań Turcji w kwestii korytarza. Przekonywał też, że Rosja jest gotowa 

do jego realizacji. Jednocześnie przerzucał odpowiedzialność za ewentualne 

niepowodzenie tego projektu na Ukrainę, stwierdzając, że to Kijów nie jest gotowy do 

rozminowania akwenu w regionie Odessy, a nie Moskwa. W przeciwieństwie do 

Çavuşoğlu, Ławrow był sceptyczny co do roli ONZ w tworzeniu korytarza 

transportowego. Stwierdził, że rola tej organizacji mogłaby być wyłącznie „symboliczna”. 

W odniesieniu do Syrii, Ławrow stwierdził, że rosyjsko-turecka współpraca jest 

kontynuowana. Podkreślił, że strona rosyjska rozumie wrażliwość Turcji w sprawie 

„nielegalnego” wspierania przez USA organizacji w północnej Syrii (tj. odnosząc się do 

autonomicznych władz Kurdów syryjskich). Dodał też, że Rosja boryka się „z tymi samymi 

zagrożeniami na swoich granicach”3. Ławrow nie wymienił tu z nazwy ani kurdyjskich sił 

YPG w Syrii, ani Ukrainy. Jest jednak oczywiste, że starał się przekonać turecką opinię 

publiczną, że sytuacja Turcji i Rosji jest analogiczna: rząd w Kijowie jest „nielegalnie 

wpierany” przez Zachód i jest „marionetką” Stanów Zjednoczonych podobnie jak władze 

kurdyjskiej autonomii w Syrii. 

Morska blokada Ukrainy przez Rosję a kryzys żywnościowy 
Blokada ukraińskich portów na skutek rosyjskiej agresji zbrojnej spowodowała 

ograniczenie możliwości eksportu ukraińskiej produkcji rolnej, która w około 90 proc. 

była transportowana przez ukraińskie porty położone nad Morzem Czarnym. Uderza to 

w ukraińską gospodarkę, a także w światowy rynek żywnościowy. Drogą morską 

eksportowano około 5 mln ton produkcji rolnej miesięcznie, obecne alternatywne szlaki, 

choć ich przepustowość wzrosła do 1,7 mln ton, nie są w stanie zastąpić zablokowanych 

portów.  

Ukraina odpowiada za niemal 10 proc. światowego eksportu pszenicy i niemal połowę 

produkcji oleju słonecznikowego. Duża część tej produkcji trafiała do państw Afryki 

Północnej, na Bliski Wschód i do Azji Południowo-Wschodniej. Inwazja Rosji na Ukrainę, 

która przyczynia się do pogłębienia kryzysu żywnościowego przez wzrost cen na 

produkty rolne oraz problemy z ich logistyką może oznaczać, według szacunków ONZ, 

ryzyko głodu dla 47 mln mieszkańców przede wszystkim Afryki Subsaharyjskiej. 

Kreml stara się jednak celowo bagatelizować kwestię kryzysu żywnościowego oraz 

jednocześnie umniejszać rolę Ukrainy jako globalnie ważnego producenta żywności. 

Ławrow na konferencji prasowej w Ankarze dowodził, że ukraiński udział w światowej 

produkcji pszenicy wynosi zaledwie 1 proc. (w rzeczywistości jest to niemal 10 proc.). 

Rosyjski dyplomata przemilczał także fakt, że to właśnie ukraińskie ziarno zabezpieczało 

potrzeby narażonych na klęskę głodu państw Afryki, a zmiana dostawcy może nie 

nastąpić wystarczająco szybko, aby zapobiec groźnemu deficytowi żywności w tym 

regionie. 
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Rosyjska wizja realizacji planu korytarza zbożowego 
Wizytę Ławrowa w Turcji poprzedził przeciek medialny w rosyjskiej gazecie Izwiestia 

6 czerwca br., gdzie opisano zarys planu odblokowania portów ukraińskich. Polegać 

miałby on na rozminowaniu przez turecką marynarkę wojenną portu w Odessie, udział 

tureckich jednostek w eskortowaniu statków handlowych w wodach terytorialnych 

Ukrainy, a następnie dalsze konwojowanie w wodach międzynarodowych do Bosforu 

przez jednostki rosyjskie. Strona rosyjska żądała także prawa kontroli statków, żeby 

wykluczyć przewożenie nimi broni dla Ukrainy. 

Realizacja takiego planu oznaczałaby osłabienie obrony wybrzeża ukraińskiego, 

uczynienie z Turcji i Rosji państw kontrolujących żeglugę z ukraińskich portów nad 

Morzem Czarnym i zgodę Ukrainy, wyrażoną w formie porozumienia o odblokowaniu 

Odessy, na brak kontroli nad ukraińskim wybrzeżem. 

Reakcja Ukrainy na rosyjsko-turecki plan korytarza 
Strona ukraińska zdystansowała się od prowadzonych przez Turcję rozmów z Rosją na 

temat odblokowania portów czarnomorskich. W poniedziałek 6 czerwca br. prezydent 

Zełenski stwierdził, że ani on, ani minister spraw zagranicznych nie zostali zaproszeni do 

rozmów w Ankarze 8 czerwca br. W przeddzień spotkania Ławrowa z tureckim szefem 

dyplomacji ukraiński MSZ wydał oświadczenie, w którym podkreślono, że na razie brak 

jest porozumienia w sprawie odblokowania portów między Ukrainą, Rosją i Turcją, 

a decyzje powinny być podejmowane przy udziale wszystkich stron i z uwzględnieniem 

interesów Ukrainy. Ponadto podkreślono, że warunkiem dla ewentualnego korytarza 

humanitarnego z Odessy są gwarancje bezpieczeństwa w postaci przekazania Ukrainie 

broni umożliwiającej jej skuteczną obronę wybrzeża oraz udział marynarek wojennych 

państw trzecich w patrolowaniu części Morza Czarnego4. Ukraiński szef dyplomacji 

komentując wizytę Ławrowa w Turcji stwierdził, że dla Ukrainy głównym partnerem do 

rozmów o odblokowaniu portów jest ONZ, choć jest ona otwarta na inne inicjatywy, ale 

muszą one uwzględniać jej interesy. 

Kilka dni wcześniej ukraiński ambasador w Turcji Wasyl Bodnar stwierdził, że Turcja jest 

jednym z państw, do których trafia kradzione z terenów okupowanych ukraińskie zboże. 

Wydaje się, że ta wypowiedź miała nie tylko ujawnić udział tureckich podmiotów w tym 

procederze, ale i pokazać brak bezstronności Turcji jako pośrednika w negocjacjach 

dotyczących odblokowania ukraińskich portów i niezadowolenie strony ukraińskiej 

z braku zaproszenia na spotkanie w Ankarze. W późniejszej wypowiedzi Bodnar 

tłumaczył, że kradzione zboże trafia na rynki światowe jako rosyjskie na podstawie 

sfałszowanych dokumentów. 
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Wnioski 
− Dla Turcji rozmowy z szefem rosyjskiego MSZ w Ankarze w sprawie odblokowania 

portu w Odessie miały znaczenie wizerunkowe. Były pierwszym od spotkania 

ukraińskich i rosyjskich dyplomatów w Stambule 29 marca br. widocznym 

przejawem działań tureckiej dyplomacji na rzecz deeskalacji wojny na Ukrainie. 

Turcja nie przyłączyła się do zachodnich sankcji wobec Rosji po 24 lutego br. Stara 

się pozycjonować jako aktywny mediator między Kijowem a Moskwą. Jednak po 

ujawnieniu na początku kwietnia rosyjskich zbrodni wojennych w Buczy i innych 

podkijowskich miejscowościach, mediacje prowadzone przez Ankarę stanęły 

w miejscu.  

− Władze tureckie są pod presją sojuszników w NATO, aby wykazać solidarność 

w kwestii Ukrainy. Dyplomacja turecka będzie więc kontynuować działania na 

rzecz postępu w rozmowach między Kijowem a Moskwą, choćby nawet były one 

bardziej pozorowaniem aktywności dyplomatycznej niż realnymi negocjacjami 

stron. Nie można też wykluczyć rosnącego poparcia Ankary dla postulatów Kremla 

i wynikającego z niego pogorszenia relacji turecko-ukraińskich. W związku 

z zaplanowanymi na 2023 rok wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi, 

rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju będzie skłonna do nasilenia narracji 

antyamerykańskich. Te zaś obejmują także tezę o odpowiedzialności USA i NATO 

za wojnę na Ukrainie i zbieżne są z propagandowym stanowiskiem Rosji. 

− Swoją politykę nieprzyłączania się do sankcji Turcja uzasadnia, oprócz argumentu 

ogólnej krytyki takiego narzędzia w stosunkach międzynarodowych, tezą, że 

neutralna postawa wobec Kijowa i Moskwy sprzyja negocjacjom dotyczącym 

pokoju. W rzeczywistości jednak władze w Ankarze nie chcą zrywać silnych więzi 

gospodarczych z Rosją. Co więcej liczą, że rosyjscy biznesmeni będą przenosić 

swoje firmy do Turcji. W sytuacji pogłębiającego się kryzysu gospodarki tureckiej, 

napływ rosyjskiego kapitału – obok innych zysków ze współpracy gospodarczej 

z Rosją np. w sektorze turystycznym – jest postrzegany przez władze w Ankarze 

jako jeden ze sposobów poprawy sytuacji ekonomicznej.  

− Z kolei odblokowanie transportu ukraińskiej pszenicy, kukurydzy i oleju 

słonecznikowego może wpłynąć na zmniejszenie wzrostu cen żywności w Turcji. 

Inflacja oraz rosnące ceny produktów spożywczych to główny powód krytyki 

rządu ze strony społeczeństwa i opozycji. Zaangażowanie tureckiej dyplomacji 

w kwestię deblokady portu w Odessie wynika więc także z realnego 

zainteresowania Ankary rozwiązaniem tego problemu. Dla rządu Partii 

Sprawiedliwości i Rozwoju ma to też szczególne znaczenie w związku z wyborami 

prezydenckimi i parlamentarnymi w 2023 roku. 

− Zarówno przeciek medialny w Izwiestiach, jak i prowokacyjne wypowiedzi 

Ławrowa na konferencji prasowej po spotkaniu z tureckim szefem dyplomacji 

pokazały, że Rosja nie była zainteresowana porozumieniem, a jedynie 

wykorzystała spotkanie do propagowania swojej narracji. Ławrow powtórzył 
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oskarżenia formułowane już wcześniej przez przedstawicieli władz rosyjskich, że 

to Ukraina i państwa zachodnie są winne blokady. 

− Ukraina wobec inicjatywy Ankary i Moskwy próbuje balansować między 

koniecznością utrzymania możliwie dobrych relacji z Turcją, która jest ważnym 

partnerem w kwestiach bezpieczeństwa, a obroną własnych interesów 

strategicznych, integralności terytorialnej i suwerenności. Z wypowiedzi władz 

ukraińskich wynika, że Turcja wywierając presję na porozumienie z Rosją kosztem 

ukraińskich interesów, nie osiągnie zamierzonych celów. Nie będzie zgody Kijowa 

na deblokadę w takim kształcie, jak to przedstawiły rosyjskie media. Dystansując 

się od ustaleń rosyjsko-tureckich Ukraina podkreśla, że głównym pośrednikiem 

w negocjacjach dotyczących transportu ukraińskiej pszenicy jest ONZ, choć 

deklaruje gotowość do rozmów w innych formatach. 
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