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Rosyjska gra wokół korytarza zbożowego 

Decyzja Rosji o wstrzymaniu udziału w tzw. Czarnomorskiej Inicjatywie 

Zbożowej spotkała się ze stanowczą reakcją Turcji i ONZ. Nie chcąc doprowadzić 

do sytuacji, gdy własnymi działaniami pozbawia się wpływu na funkcjonowanie 

korytarza, Rosja musiała wycofać się z jego bojkotu. Jednak w negocjacjach 

dotyczących przedłużenia Inicjatywy po 19 listopada br. zarówno Ankara, jak 

i ONZ, wywierają presję na Ukrainę, aby poszła na ustępstwa wobec rosyjskich 

postulatów, w tym przede wszystkim tranzytu nawozów przez ukraińskie 

terytorium. 

Ministerstwo obrony Federacji Rosyjskiej 29 października br. poinformowało 

o wstrzymaniu udziału Rosji w tzw. Czarnomorskiej Inicjatywie Zbożowej. Oficjalnym 

powodem był atak w Sewastopolu na jednostki Floty Czarnomorskiej i statki cywilne 

„zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa korytarza”. Rosja stwierdziła, że jeden 

z dronów, które zaatakowały jednostki Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu został 

wystrzelony ze statku biorącego udział w umowie zbożowej. Jednak te oskarżenia 

zdementował przedstawiciel ONZ Martin Griffiths, wyjaśniając, że w czasie, gdy miał 

miejsce atak, korytarzem nie przemieszczał się żaden statek ze zbożem. Griffiths wyraził 

nadzieję, że ze względu na to, że Rosja tylko zawiesiła swój udział w Inicjatywie, nadal 

wiążące dla wszystkich (w tym Rosji) pozostają zobowiązania dotyczące nieatakowania 

statków ze zbożem i infrastruktury portowej1.  

Nieudana próba Rosji zerwania funkcjonowania korytarza zbożowego 
Mimo decyzji Rosji o zawieszeniu udziału w Inicjatywie, Wspólne Centrum 

Koordynacyjne (WKC) odpowiadające za nadzór nad funkcjonowaniem korytarza 

powołane na mocy porozumień o jego utworzeniu z 22 lipca br., nie przerwało inspekcji 

statków2. Na zwołanym 30 października br. posiedzeniu WKC postanowiono, że grupy 

inspektorów z ramienia Turcji i ONZ będą prowadzić kontrole statków następnego dnia. 

Decyzje podejmowali przedstawiciele Turcji, ONZ i Ukrainy, a strona rosyjska była o nich 

informowana. W związku z zawieszeniem udziału rosyjskich przedstawicieli 

w inspekcjach, również przedstawiciele Ukrainy nie brali w nich udziału, aby zapewnić 

bezstronność procesu. W rezultacie przez te kilka dni skontrolowano więcej statków niż 

z udziałem rosyjskich pełnomocników, co pokazało, że proces może być bez Rosji 

kontynuowany, a wręcz przebiega sprawniej. Taki rozwój wydarzeń spotkał się 

z protestem władz rosyjskich, które ostrzegły, że kontynuowanie żeglugi korytarzem jest 

ryzykowne i nieakceptowalne. W związku z tym i prowadzonymi intensywnie 

negocjacjami 1 listopada br. statki nie pływały korytarzem. Po rozmowie prezydentów 

Recepa Tayyipa Erdoğana i Władimira Putina oraz ministrów obrony Siergieja Szojgu 

i Hulusi Akara rosyjskie ministerstwo obrony 2 listopada ogłosiło, że Rosja wznawia 

udział w Inicjatywie. Putin na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa FR 2 listopada br. 

zastrzegł jednak, że Rosja pozostawia sobie prawo wycofania z umowy, jeśli Kijów złamie 

swoje zobowiązania.  
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Oficjalnym wytłumaczeniem rosyjskiej decyzji było uzyskanie przez Rosję gwarancji 

pisemnych od Ukrainy, że nie będzie ona wykorzystywała korytarza zbożowego i portów 

biorących w nim udział do prowadzenia działań zbrojnych. Strona ukraińska podkreśliła, 

że nie brała na siebie dodatkowych zobowiązań, aby Rosja powróciła do Inicjatywy. 

Według ukraińskich mediów wstrzymanie na jeden dzień ruchu statków miało pozwolić 

Rosji zachować twarz, by przywrócić ruch po oficjalnym ogłoszeniu przez Moskwę, 

że wznawia swój udział w umowie3. Presja Turcji i ONZ na kontynuowanie działania 

korytarza i perspektywa zmarginalizowania w nim Rosji zmusiły ją do powrotu 

do Inicjatywy. 

 
Mapa 1. Trasa korytarza zbożowego. 
Źródło: un.org. 

 

Rezultaty działania korytarza zbożowego 
Przez trzy miesiące funkcjonowania korytarza przewieziono nim ponad 10 mln ton 

produkcji rolnej, z czego 4,2 mln ton w październiku4. Jak wynika z raportu Konferencji 

Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) nadal jest to jednak o niemal 

połowę mniej niż przez pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę. W dużej mierze obecny 

udział poszczególnych grup produktów, jak i geografia dostaw, odpowiadają tym sprzed 

24 lutego br. Dominują przewozy komercyjne, mniejsza część dostaw realizowana jest 

w ramach programu żywnościowego ONZ. Z danych Wspólnego Centrum 

Koordynacyjnego porozumienia zbożowego na 18 października br. ponad 70 proc. 

przewozów przypadało na kukurydzę (42 proc.) i pszenicę (30 proc.). Większość 

kukurydzy transportowana była do państw rozwiniętych (niemal 70 proc.). Z kolei 

najwięcej pszenicy trafiało do krajów rozwijających się (47 proc.), do krajów 
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najuboższych 19 proc., a do rozwiniętych 34 proc.5 Przy czym dane te opierają się 

na deklarowanym porcie docelowym statków poruszających się korytarzem zbożowym, 

a w rzeczywistości towar mógł być reeksportowany (np. zboże z Hiszpanii jest dalej 

wysyłane do państw afrykańskich). 

Jeszcze we wrześniu Putin zarzucił, że Rosja i najbiedniejsze państwa zostały „oszukane”, 

bo zboże trafia nie do najbardziej potrzebujących, lecz głównie do państw UE 

i zapowiedział, że w rozmowach z Erdoğanem zaproponuje ograniczenie kierunków 

dostaw6. W porozumieniach nie wskazano wyłącznie humanitarnego charakteru 

korytarza, a przywrócenie działania szlaków transportu produkcji rolnej z Ukrainy miało 

przede wszystkim, przez większą podaż surowca, pozytywnie wpłynąć na ograniczenie 

wzrostu cen żywności. Jednak ze względu na krótki okres funkcjonowania korytarza 

i mniejszy poziom eksportu ukraińskiej produkcji rolnej w porównaniu z 2021 rokiem, 

dostawy ogółem, w tym także do krajów najbiedniejszych, są mniejsze. Biorąc pod uwagę 

eksport pszenicy do państw najbiedniejszych, luka w porównaniu z rokiem poprzednim 

wynosi 1,2 mln ton7. 

Strona ukraińska zarzuca Rosji celowe spowalnianie inspekcji statków. Rosja odmówiła 

zwiększenia liczby inspektorów dla usprawnienia ruchu statków; przed zawieszeniem jej 

udziału kolejka liczyła 150 statków. Pod nieobecność Rosji Ukraina, Turcja i ONZ 

uzgodniły zwiększenie liczby grup kontrolujących statki do 10, liczba zweryfikowanych 

w tym czasie statków wyniosła jednego dnia 46, a następnego 39. Po powrocie rosyjskich 

inspektorów, liczba skontrolowanych statków znów zmniejszyła się do 8-9 na dobę. 

Według stanu na 7 listopada br. w kolejce na wpłynięcie do ukraińskich portów czeka 

88 statków, a 18 statków oczekuje na opuszczenie tureckich wód terytorialnych8. 

Perspektywa dalszego funkcjonowania korytarza zbożowego 
Umowa o korytarzu zbożowym obowiązuje do 19 listopada br. i może zostać 

automatycznie przedłużona, jeśli żadna ze stron nie poinformuje, że chce ją zmienić lub 

zakończyć. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że powrót Rosji do umowy nie 

oznacza jej przedłużenia i należy jeszcze ocenić, jak wszystkie aspekty umowy są 

realizowane. W podobnym tonie wypowiedział się wiceminister spraw zagranicznych FR 

Andriej Rudienko, który zaznaczył, że Rosja przy podejmowaniu decyzji o przedłużeniu 

obowiązywania Inicjatywy będzie brała pod uwagę jak realizowane są postanowienia 

dotyczące przede wszystkim rosyjskiej części porozumienia. Jednocześnie ocenił, że nie 

ma w tym zakresie „dużego postępu”9. Rosja powołuje się na porozumienie między ONZ 

a Rosją podpisane równolegle do Inicjatywy zbożowej, w którym ONZ deklaruje wsparcie 

dla eksportu rosyjskiej produkcji rolnej i nawozów. Sprzedaż pszenicy, a także nawozów 

sztucznych z Rosji nie podlega sankcjom nałożonym na Federację Rosyjską przez USA, 

Wielką Brytanię i państwa UE. Zostało to potwierdzone w specjalnych deklaracjach 

wystosowanych przez USA i UE. Jednak pośrednio sankcje wpływają na problemy 

z logistyką, transportem, ubezpieczeniem oraz przelewami bankowymi, jest to jednak 

wynikiem polityki prowadzonej przez poszczególne prywatne podmioty gospodarcze 

w reakcji na rosyjską inwazję.  
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W kwestii eksportu rosyjskich nawozów Rosja ma poparcie ONZ, co wielokrotnie 

potwierdzali sekretarz generalny ONZ, jak i przedstawicielka ONZ odpowiedzialna 

za negocjacje w tej sprawie – Rebeca Grynspan. Przyznała ona, że dąży do uzyskania 

postępu w tej kwestii przed przedłużeniem umowy. Transporty z rosyjskimi nawozami 

mają być organizowane przez Światowy Program Żywnościowy ONZ10. Zapewnienie 

odpowiedniego poziomu podaży nawozów przedstawiciele ONZ uznają za niezbędny 

element walki z kryzysem żywnościowym. Ponadto upatrują w tym dodatkowej gwarancji 

trwałego funkcjonowania korytarza. Rosja w tej kwestii może też liczyć na poparcie 

Turcji. Minister spraw zagranicznych Mevlüt Çavuşoğlu przyznał, że przeszkody dla 

rosyjskiego eksportu nie zostały całkowicie zniesione i trwa ocena, jakie kroki mogą 

zostać poczynione dla wyjścia naprzeciw oczekiwaniom Rosji. Turcja zarówno 

ze względów wizerunkowych, jak i ekonomicznych, zainteresowana jest 

kontynuowaniem pracy korytarza i zwiększeniem jego obrotów. Z jednej strony czerpie 

zyski z opłat pobieranych za przewóz produkcji rolnej, z drugiej strony sama jest 

importerem produkcji rolnej z Rosji i w mniejszym stopniu z Ukrainy. Nawet zboże 

pochodzące z okupowanych terenów południa Ukrainy trafia do Turcji, co stało się 

przedmiotem napięć na linii Kijów-Ankara. 

Rozmowy dotyczące przywrócenia eksportu rosyjskiego amoniaku toczyły się już 

we wrześniu. Pojawiły się wtedy w mediach informacje, że ONZ chce przywrócenia 

eksportu rosyjskiego amoniaku przez rurociąg Togliatti-Odessa, prowadzący 

z rosyjskiego miasta Togliatti w obwodzie samarskim do portu Piwdennyj niedaleko 

Odessy. Stamtąd miałby go przejmować amerykański pośrednik handlowy Trammo. 

Tranzyt tym rurociągiem został wstrzymany po 24 lutego br. Rurociąg transportował 

amoniak z zakładów TogliattiAzot (największego producenta amoniaku na świecie) 

należącego do rosyjskiego oligarchy Dmitrija Mazepina oraz Minudobrienija Arkadija 

Rotenberga. Obaj znajdują się na liście sankcyjnej UE w związku z inwazją na Ukrainę, 

a w październiku br. zostali objęci sankcjami przez Ukrainę, w tym polegającymi 

na „częściowym lub pełnym wstrzymaniu tranzytu”11. FR jest jednym z większych 

eksporterów amoniaku. W 2021 roku eksport amoniaku wyniósł 4,4 mln ton, z czego 

połowa została przetransportowana przez rurociąg Togliatti-Odessa. Rosja dzięki temu 

mogła zarobić około 1,6 mld dolarów12. Prezydent Wołodymyr Zełenski we wrześniu 

deklarował, że jest przeciwny tranzytowi rosyjskiego amoniaku przez ukraińskie 

terytorium i uzależnił zgodę na to od uwolnienia przetrzymywanych przez Rosję 

ukraińskich jeńców13.  



Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej | Analiza OSPP 59 | 10.11.2022 

| 5 

 
Mapa 2. Trasa rurociągu Togliatti-Odessa. 
Źródło: epravda.com.ua. 

Temat rosyjskiego eksportu był przedmiotem rozmów Erdoğana z Putinem i Zełenskim 

prowadzonych w celu przywrócenia udziału Rosji w Inicjatywie. Turecki prezydent 

zapowiedział „szersze kroki” dotyczące umowy o korytarzu zbożowym, które mają zostać 

poczynione w najbliższym czasie. Podkreślił ponadto, że Inicjatywa powinna przede 

wszystkim być skierowana na pomoc państwom afrykańskim i uzgodnił z Putinem 

dostawy zboża do Dżibuti, Somalii i Sudanu. W rozmowie z Zełenskim wyraził 

zadowolenie z rozwiązania problemu korytarza zbożowego. Jednocześnie podkreślił, 

że ważne jest, aby zarówno Ukraina, jak i Rosja, mogły sprzedawać produkcję rolną. W ten 

sposób wsparł rosyjskie postulaty o konieczności realizacji postanowień zawartych 

między Rosją a ONZ o wsparciu eksportu rosyjskiej produkcji rolnej. Odniósł się także 

do kwestii negocjacji pokojowych – „dyplomatyczne wysiłki, których podstawą ma być 

dążenie do pełnego odnowienia integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy mają 

zostać zaktywizowane, aby zakończyć wojnę sprawiedliwym rozwiązaniem”14. 

W porównaniu do wcześniejszego stanowiska Turcji widoczna jest pewna ewolucja – 

podkreślenie, że wojna ma się zakończyć sprawiedliwym rozwiązaniem, a nie pokojem 

za wszelką cenę i powtórzenie przywiązania Ankary do integralności terytorialnej 

Ukrainy. 

Według Reuters, Rosja chce także poluzowania ograniczeń wobec Rossielchozbanku 

(rosyjski bank ukierunkowany na obsługę sektora rolnego), aby uprościć płatności za 

eksportowane zboże i nawozy z Rosji. Z kolei Ukraina postuluje rozszerzenie Inicjatywy 

o inne kategorie produktów oraz zaangażowanie większej liczby portów ukraińskich. 

Wobec niepewności co do przedłużenia umowy przez Rosję, powstało pytanie 

o możliwość funkcjonowania korytarza bez jej udziału, tak jak to miało miejsce 

na początku listopada. Taki wariant jest rozważany, co przyznał wiceminister 

infrastruktury Ukrainy Jurij Waśkiw, i zapewne jest wykorzystywany jako argument 

w negocjacjach z Rosją. Było to prawdopodobnie także przedmiotem konsultacji między 
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Putinem a Erdoğanem, o czym świadczy wypowiedź rosyjskiego prezydenta z 2 listopada, 

że w przypadku wyjścia Rosji z umowy, mógłby się odbywać transport między Ukrainą 

a Turcją. Jednak zarówno dla Ukrainy, Turcji i ONZ oraz dla prywatnych uczestników 

korytarza zbożowego taki wariant jest mniej korzystny, bo obarczony jest większym 

ryzykiem oraz kosztami (wiązałby się ze wzrostem cen frachtu i ubezpieczeń). Waśkiw 

przyznał, że obecnie niektóre firmy ubezpieczeniowe odmawiają ubezpieczania 

przewozów do czasu przedłużenia umowy. Wydaje się, że dla Rosji również bardziej 

korzystne jest zaangażowanie w korytarz, które daje jej wpływ na jego funkcjonowanie 

i możliwość kreowania wizerunku troszczącej się o bezpieczeństwo żywnościowe państw 

Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej.  

Wnioski 
 Rosja od początku nie była zainteresowana funkcjonowaniem korytarza 

zbożowego. Najpierw utrudniała negocjacje, zaraz po podpisaniu porozumienia 

przeprowadziła atak na infrastrukturę portową w Odessie, spowalniała 

prowadzenie inspekcji statków przewożących zboże oraz groziła zerwaniem 

umowy. Wykorzystała kwestię deblokady w swoich działaniach propagandowych 

wobec krajów Południa oraz towarzyszącej im ofensywie dyplomatycznej. 

Zawieszając swój udział w umowie chciała wywrzeć presję na Ukrainę i ograniczyć 

jej działania zbrojne przede wszystkim na odcinku południowym, a także wymóc 

ustępstwa dotyczące eksportu rosyjskiego zboża i nawozów, a docelowo 

doprowadzić do poluzowania reżimu sankcyjnego. 

 Przyjęty format dwóch równoległych umów oraz zaangażowanie z jednej strony 

Turcji, która pozycjonuje się jako mediator miedzy Ukrainą a Rosją, oraz ONZ 

dającej międzynarodową legitymację, okazał się skuteczny wobec rosyjskiego 

szantażu. Kontynuowanie inspekcji przez przedstawicieli ONZ i Turcji, i silny 

nacisk dyplomatyczny, ale też brak wiarygodności rosyjskich zarzutów 

spowodował, że Rosja nie chcąc utracić wpływu na funkcjonowanie korytarza, 

była zmuszona powrócić do porozumienia.  

 Powrót Rosji do Inicjatywy nie wiązał się z uzyskaniem przez nią realnych 

korzyści. Jednak z wypowiedzi przedstawicieli tureckich oraz ONZ wynika, 

że w ramach trwających negocjacji dotyczących przedłużenia Inicjatywy, Turcja 

i ONZ wywierają presję na Ukrainę, by ta poszła na ustępstwa wobec Rosji, 

przede wszystkim dotyczące tranzytu amoniaku.  

 Korytarz zbożowy był dużym sukcesem dyplomacji tureckiej, który chce 

wykorzystać w polityce wewnętrznej jak i zewnętrznej. Ankara chce pokazać się 

jako silny gracz w regionie, którego polityka neutralności wobec Kijowa i Moskwy 

oraz nieantagonizowania Rosji przynosi wymierne efekty. Korytarz przynosi 

Ankarze także korzyści ekonomiczne. Dlatego Turcja jest zdeterminowana, aby 

utrzymać jego funkcjonowanie. Jednocześnie skłonna jest przystać na rosyjskie 

postulaty dotyczące eksportu rosyjskiej produkcji rolnej i nawozów, gdyż sama 
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jest importerem rosyjskiego zboża i jest to zgodne z jej krytycznym stanowiskiem 

wobec polityki sankcji.  

 Nawet w przypadku przedłużenia Inicjatywy funkcjonowanie korytarza będzie 

obarczone ryzykiem rosyjskiego sabotażu. Rosja na obecnym etapie wykorzystuje 

inne narzędzia presji na Ukrainę i Zachód, więc może nie dążyć do powrotu 

do blokady, aby nie antagonizować państw Południa czy Turcji. Poza tym 

pokazanie Moskwie, że korytarz może funkcjonować bez udziału rosyjskiego, 

ogranicza jej pole manewru. Odzyskawszy wpływ na funkcjonowanie korytarza 

Rosja może sabotować jego działanie, powracając do praktyki przeciągania 

inspekcji.  

 

1 Michelle Nichols, U.N. says no ships in grain corridor when Russia says it was attacked, Reuters, 31.10.2022; 
https://www.reuters.com/world/un-no-ships-were-black-sea-grain-corridor-night-russia-says-it-was-
attacked-2022-10-31/ [dostęp: 8.11.2022]. 
2 Szerzej na temat negocjacji dotyczących powołania korytarza zbożowego oraz wpływu pełnoskalowej 
inwazji rosyjskiej na bezpieczeństwo żywnościowe zob. Natalia Orłowska-Chyż, Inwazja rosyjska a kryzys 
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