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Tezy 

 Rosyjska inwazja na Ukrainę uderzyła w kluczowy dla jej gospodarki sektor 

rolny, spowodowała wzrost niepewności dotyczącej dostępu do wybranych 

artykułów żywnościowych i zubożenie społeczne, lecz wobec dużych 

nadwyżek produkcji rolnej Ukrainie nie grozi widmo głodu. Problemy 

z eksportem artykułów rolnych spowodowały jednak wzrost zagrożenia dla 

globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, a niepewność będzie się 

utrzymywać dopóki trwają działania zbrojne. 

 Ze względu na dużą rolę eksportu produkcji rolnej dla ukraińskiej gospodarki, 

blokada portów miała uderzyć w jej podstawy, a w konsekwencji doprowadzić 

do kryzysu społecznego i politycznego. Pomoc międzynarodowa oraz 

rozwijanie alternatywnych szlaków nie pozwoliły na pełną realizację tego 

planu. Mimo wysiłków nie udało się jednak w krótkim czasie zastąpić 

potencjału transportu morskiego. 

 Rosja dostosowuje swoje stanowisko wobec blokady portów do szerszej 

sytuacji wojennej oraz międzynarodowej, czyniąc z kryzysu żywnościowego 

kartę przetargową. Blokada eksportu z ukraińskich portów miała uderzyć 

w ukraińską gospodarkę oraz wywrzeć presję na państwa zachodnie przez 

wzrost cen żywności oraz perspektywę kolejnej fali migracji z Afryki i Bliskiego 

Wschodu. Podpisanie porozumienia o utworzeniu korytarza humanitarnego 

dla ukraińskiej produkcji rolnej świadczy o tym, że w obecnych kalkulacjach 

rosyjskich zwyciężył wariant pokazania „konstruktywnego” stanowiska, 

a także złagodzenia ograniczeń nakładanych na Rosję w związku z inwazją. 

Porozumienie jest wykorzystywane zwłaszcza przez Turcję jako punkt wyjścia 

do wznowienia rozmów pokojowych, którym pośredniczyła Ankara. Jednak 

zawieszenie broni pozwoliłoby Rosji zachować obecne zdobycze terytorialne 

i przygotować się do wznowienia działań w dogodnym momencie. Jest to dla 

Ukrainy wariant niekorzystny. Niepewność co do trwałości umowy 

o odblokowaniu trzech portów dla ukraińskiej produkcji rolnej więc pozostaje 

i będzie wpływać na jej realizację, zwłaszcza biorąc pod uwagę niewiążący 

prawnie charakter i brak skutecznych mechanizmów reagowania na 

naruszenia. 

 Rosja przeprowadziła kampanię informacyjną nakierowaną przede wszystkim 

na odbiorców wewnętrznych oraz państwa importujące produkcję rolną 

z Ukrainy i Rosji, w której głównym przekazem było obarczanie państw 

zachodnich odpowiedzialnością za pogłębienie się kryzysu żywnościowego 

w związku z sankcjami. Następnie podpisując porozumienie o odblokowaniu 
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trzech ukraińskich portów dla produkcji rolnej, zaczęła przedstawiać się jako 

państwo odpowiedzialne, które troszczy się o sytuację państw zagrożonych 

głodem. Kampania informacyjna została wprzęgnięta w działania 

dyplomatyczne ukierunkowane na wzmocnienie pozycji Moskwy w Afryce i na 

Bliskim Wschodzie.  
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Wstęp 

Rosyjska inwazja postawiła przed Ukrainą, która ma głęboko zakorzenioną pamięć 

o doświadczeniu głodu z lat 30. XX wieku, pytanie o bezpieczeństwo żywnościowe 

w obliczu wyniszczającej wojny. W tym kontekście ważnym zadaniem stało się 

utrzymanie sektora rolnego będącego jednym z głównych filarów gospodarki 

i źródłem dochodów budżetowych. Zważywszy na to, że przed lutym br. ponad 90 proc. 

eksportu produkcji rolnej wysyłano przez porty na Morzu Czarnym i Azowskim, 

konieczne okazało się przeorientowanie szlaków transportowych, które częściowo 

udało się zrealizować.  

Agresja rosyjska oraz blokada ukraińskich portów pogłębiła kryzys żywnościowy na 

świecie, do którego już wcześniej przyczyniły się zmiany klimatyczne, w tym 

ekstremalne susze i niski urodzaj, dotykające zwłaszcza państwa afrykańskie, a także 

pandemia COVID-19 i jej konsekwencje ekonomiczne, czy ogólny wzrost cen żywności 

i paliw. Uczyniła przez to temat wojny na Ukrainie przedmiotem zainteresowania 

światowych mediów, dając Ukrainie szansę na zwrócenie uwagi międzynarodowej 

społeczności na kwestię rosyjskiej inwazji trwającej od 2014 roku. 

Po pięciu miesiącach wojny udało się wypracować porozumienie o odblokowaniu 

trzech portów czarnomorskich Ukrainy dla ukraińskiego zboża i produkcji rolnej. Na 

razie jednak za wcześnie przesądzać czy zapewni ono stabilne funkcjonowanie chociaż 

tych wybranych punktów. Toczące się działania zbrojne będą stanowić ciągłe 

zagrożenie zarówno dla ukraińskich upraw i przyszłych zasiewów, zbiorów 

przechowywanych w magazynach oraz sieci transportowej nie ograniczającej się tylko 

do portów. Dlatego sytuacja niepewności będzie się utrzymywać, nawet jeśli korytarz 

humanitarny pozostanie uruchomiony. Jego działanie będzie uzależnione od 

arbitralnej decyzji Rosji, która pokazała w ostatnich miesiącach, że zarówno żywność, 

jak i energię, może wykorzystywać jako broń na wojnie z Ukrainą i wspierającymi ją 

państwami zachodnimi. 

W rozdziale 1 przeanalizowany został wpływ inwazji na bezpieczeństwo żywnościowe 

Ukrainy. W rozdziale 2 pokazano znaczenie eksportu produkcji rolnej dla światowego 

bezpieczeństwa żywnościowego, przedstawiono głównych odbiorców ukraińskiej 

produkcji, którzy najbardziej zagrożeni są zakłóceniem dostaw. Omówiono także 

możliwości magazynowania zboża. W rozdziale 3 opisane zostały narzędzia 

umożliwiające Rosji zastosowanie szantażu żywnościowego, prowadzonej przez Rosję 

operacji informacyjnej dotyczącej kryzysu żywnościowego, której głównym celem była 

kwestia osłabienia reżimu sankcyjnego. W rozdziale 4 przedstawiono najważniejsze 

alternatywne szlaki wobec transportu przez ukraińskie porty czarnomorskie, a także 

rezultaty ich wykorzystania. W ostatnim rozdziale opisano aktywność dyplomatyczną 

dotyczącą odblokowania portów oraz omówiono osiągnięte w Stambule porozumienie 

i perspektywy jego realizacji. 
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Rozdział 1.  

Wpływ inwazji na bezpieczeństwo żywnościowe Ukrainy 

Ukraina, określana mianem spichlerza świata, w obliczu rosyjskiej agresji zbrojnej na 

pełną skalę musi mierzyć się z problemami związanymi z dostępem do żywności na 

terenach, gdzie prowadzone są działania zbrojne, ale jako państwo nie jest zagrożona 

obecnie kryzysem żywnościowym. Według szefa Ukraińskiego Stowarzyszenia 

Zbożowego Ukraina ma 3-letnie zapasy pszenicy, a po tegorocznych zbiorach sięgną 

one poziomu 10-letniego zapotrzebowania. Ministerstwo rolnictwa Ukrainy w lipcu br. 

oszacowało tegoroczne zbiory łącznie na 65-67 mln ton (52 mln ton zboża i około 

15 mln ton roślin oleistych). Z tego około 18 mln ton trzeba będzie przeznaczyć na 

spożycie wewnętrzne1. Zbiory samej pszenicy wyniosą w 2022 roku około 18–19 mln 

ton, co jest dużym spadkiem w porównaniu z rekordowymi 32 mln ton w 2021 roku. 

Ukraina dysponuje także 7 mln ton ziaren słonecznika, z którego można uzyskać 

3,5 mln ton oleju, a roczne spożycie wewnętrzne wynosi jedynie 400 tys. ton.  

Co roku ministerstwo rolnictwa podpisywało z producentami zbóż memorandum, 

które miało nie dopuścić do sytuacji braku surowca na rynku wewnętrznym 

spowodowanego nadmiernym eksportem. Na sezon 2021/2022 rozpoczynający się 

w lipcu 2021 roku dozwolony limit eksportu pszenicy wynosił 25,3 mln ton2. Na 7 

lutego br. udało się wyeksportować 17,2 mln ton pszenicy i 16 mln ton kukurydzy3. 

Ministerstwo rolnictwa szacuje wewnętrzne całościowe zapotrzebowanie na zboża 

i rośliny strączkowe na 20 mln ton. Planowano wyeksportować ich w minionym 

sezonie 65 mln ton, z czego do inwazji wysłano 39,2 mln ton. 

Agresja rosyjska na pełną skalę spowodowała diametralną zmianę sytuacji. Ukraina na 

początku marca br. wprowadziła szereg ograniczeń eksportowych, aby nie dopuścić do 

kryzysu żywnościowego. Zakazem eksportu objęto owies, proso, grykę, żyto, cukier, 

sól, bydło oraz mięso wołowe. Wprowadzono również licencjonowanie pszenicy 

i meslinu, kukurydzy, jaj, mięsa drobiowego oraz oleju słonecznikowego. Część z tych 

ograniczeń została w późniejszym czasie zniesiona.  

                                                        
1 Урожай зернових та олійних культур у 2022 році очікується на рівні 65-67 мільйонів тонн – 
Мінагрополітики, Укрінформ, 19.07.2022; https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3532287-
urozaj-zernovih-ta-olijnih-kultur-u-2022-roci-ocikuetsa-na-rivni-6567-miljoniv-tonn-
minagropolitiki.html [dostęp: 30.08.2022]. 
2 Мінагрополітики підписало з учасниками зернового ринку додаток до Меморандуму про 
взаєморозуміння, Міністерство аграрної політики та продовольства України, 19.10.2021; 
https://minagro.gov.ua/news/minagropolitiki-pidpisalo-z-uchasnikami-zernovogo-rinku-dodatok-do-
memorandumu-pro-vzayemorozuminnya-na-20212022-marketingovij-rik [dostęp: 28.07.2022]. 
3 З початку 2021/2022 МР Україна експортувала 39,2 млн тонн зерна, Міністерство аграрної 
політики та продовольства України, 8.02.2022; https://minagro.gov.ua/news/z-pochatku-20212022-
mr-ukrayina-eksportuvala-392-mln-tonn-zerna [dostęp: 28.07.2022]. 
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Jak wynika z raportu Światowego Programu Żywnościowego (WFP) z maja br. 

dotyczącego bezpieczeństwa żywnościowego na Ukrainie, 33 proc. badanych w skali 

kraju jest dotkniętych niepewnością żywnościową, choć w zdecydowanej większości 

ma ona umiarkowany charakter, a więc dotyczy ograniczenia dostępu do niektórych 

produktów żywnościowych, przede wszystkim ze względu na zakłócenia w łańcuchach 

dostaw oraz ubożenie społeczeństwa. Bardziej dotknięci tym problemem są 

mieszkańcy południa i wschodu, a także osoby wewnętrznie przemieszczone, których 

liczba wynosi według Międzynarodowej Organizacji Migracji ponad 7 mln. 

Mapa 1. Bezpieczeństwo żywnościowe na Ukrainie.  

 

Źródło: WFP Ukraine Food Security Report May 2022. 

Ze względu na okupację południowych obwodów zmniejszyła się dostarczana z nich 

ilość owoców i warzyw, co powoduje wzrost cen tych produktów. Problemem coraz 

bardziej odczuwalnym będzie na Ukrainie brak środków finansowych i konieczność 

przeznaczania coraz większej części posiadanych funduszy na żywność. Jak wynika 

z cytowanego wyżej raportu WFP, 1/3 badanych utraciła dochody, a 1/4 zadłuża się, 

aby zaspokoić podstawowe potrzeby. Problem ten dotyczy zwłaszcza pracujących 

przed inwazją w szarej strefie. 

Jak wynika z danych Ukraińskiego Klubu Biznesu Rolniczego (UKBR) na obszarach 

wyzwolonych od okupantów na północy 90 proc. rolników powróciło do pracy. 

Najgorsza sytuacja jest w obwodzie charkowskim, mikołajowskim i nieokupowanej 

części obwodu zaporoskiego, gdzie pracuje około połowy gospodarstw rolnych. UKBR 

szacuje spadek urodzaju o 10-15 proc. ze względu na konieczność oszczędzania na 
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nawozach, środkach ochrony roślin oraz paliwie. Rolnicy, dostosowując się do realiów 

wojennych, zmieniają uprawy na tańsze oraz łatwiejsze do transportu – jary jęczmień 

i pszenicę oraz rośliny oleiste zamiast kukurydzy.  

Rabunkowy sposób zarządzania terenami okupowanymi, w tym kradzież ziarna 

i maszyn rolniczych może powodować problemy ukraińskich rolników w obwodzie 

chersońskim i zaporoskim, znaczące pogorszenie sytuacji finansowej gospodarstw na 

tym obszarze, a w konsekwencji problemy z kolejną kampanią siewną oraz 

zaopatrzeniem. 

Według wiceministra rolnictwa Ukrainy Tarasa Wysockiego tegoroczny urodzaj 

będzie niższy od poprzedniego roku o około 35 proc.4 Jednak przewidywanie wyników 

żniw oraz dalszej sytuacji rolnictwa, zwłaszcza na terenach południa i wschodu kraju, 

znajdujących się pod kontrolą ukraińską, jest utrudnione. Na skutek ostrzału 

rosyjskiego dochodzi do niszczenia pól oraz maszyn rolniczych. Prowadzenie prac 

polowych na tym terenie wiąże się z dużym zagrożeniem dla rolników lub staje się 

niemożliwe. Straty finansowe związane z mniejszymi zbiorami oraz mniejszą 

możliwością sprzedaży zboża wpłyną na kolejną kampanię siewną. Już prognozowana 

jest zmiana struktury zasiewów w celu maksymalizowania zysków i minimalizowania 

kosztów transportu – zamiast kukurydzy i jęczmienia bardziej opłacalne będzie sianie 

rzepaku.  

  

                                                        
4 Anastasija Kałatur, Мінагрополітики: Наступний врожай в Україні може скоротитися на 40%, 
Українська правда, 10.06.2022; https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/10/7351609/ [dostęp: 
28.07.2022]. 
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Rozdział 2.  

Blokada ukraińskich portów a światowe bezpieczeństwo 

żywnościowe 

Znaczenie eksportu produktów rolnych z Ukrainy 

Ukraina jest ważnym producentem podstawowych produktów rolnych. Według 

Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) 

w 2020 roku ukraiński eksport pszenicy stanowił 9 proc. światowego eksportu 

(5. miejsce), kukurydzy 14 proc. (4. miejsce) i oleju słonecznikowego 44 proc. 

(1. miejsce). Eksport produktów rolnych ma duże znaczenie dla ukraińskiej 

gospodarki. Gdyby uwzględnić wszystkie gałęzie rolnictwa to ich łączny udział 

w całości ukraińskiego eksportu wynosił ponad 40 proc.5  

Wykres 1. Najwięksi eksporterzy pszenicy (2020). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FAO. 

                                                        
5 Według danych Ukrstatu za 2021 roku w strukturze eksportu Ukrainy produkcja roślinna stanowiła 
22,8 proc. (z czego na zboża przypadało 18,1 proc.), a kolejne 10,3 proc. oleje. 
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Wykres 2. Najwięksi eksporterzy kukurydzy (2020). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FAO. 

Wykres 3. Najwięksi eksporterzy oleju słonecznikowego (2020). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FAO. 

Do wojny 75 proc. ukraińskiego eksportu transportowano przez porty na Morzu 

Azowskim i Czarnym. Ponad 90 proc. zbóż i olejów, produkcji hutniczej i dużych 

gabarytów wywożono przez porty morskie. Ukraina wysyłała co miesiąc około 5-6 mln 

ton zboża. Łączne obroty ukraińskich portów w 2021 roku wyniosły 153 mln ton, 

z czego na eksport przypadało 118 mln ton. Najwięcej eksportowano ziarna (49,9 mln 

ton) oraz rudy (37,75 mln ton). Do portów o największym obrocie należały: Piwdennyj 

(53,3 mln ton), Mikołajów (29,8 mln ton), Czarnomorsk (25,63 mln ton), Odessa 

(22,55 mln ton). Mniejsze obroty miały pozostałe porty, np. Mariupol (6,8 mln ton), 

Olwija (5,14 mln ton). Na porty naddunajskie: Izmaił, Reni i Ust Dunajsk przypadało 

łącznie 5,3 mln ton. Szacuje się, że eksport towarów transportem morskim 
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w 2021 roku przyniósł Ukrainie 47 mld dolarów z 68 mld dolarów dochodu z całości 

eksportu6. 

Rosja ograniczyła żeglugę na dużym obszarze Morza Czarnego jeszcze 13 lutego br., 

powołując się na ćwiczenia wojskowe. W obliczu rosyjskiej inwazji ukraiński rząd 

wydał rozporządzenie 25 lutego br. na mocy którego zamknięto wejście i wyjście 

z portów ukraińskich. Według ONZ, jeśli wojna będzie się przedłużać, 47 mln ludzi 

może dotknąć głód, zwłaszcza w Afryce Subsaharyjskiej. Światowe ceny zbóż jeszcze 

przed inwazją były najwyższe od dekady (pszenicy o 31 proc. wyższe niż w roku 

poprzednim, a oleju słonecznikowego o 63 proc. wyższe). Według danych ONZ ceny 

pszenicy i kukurydzy w ciągu pierwszego miesiąca inwazji wzrosły o odpowiednio 

22 i 20 proc. 

Głównymi odbiorcami ukraińskiej produkcji rolnej były kraje Afryki Północnej, 

Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej. Najwięcej kukurydzy z Ukrainy 

w 2021 roku kupiły Chiny (ponad 30 proc.), Hiszpania, Holandia, Egipt i Iran, 

a pszenicy – Egipt, Indonezja, Turcja, Pakistan, Bangladesz, Maroko i Jemen. Egipt 

zużywa ponad 20 mln ton pszenicy rocznie, z czego połowę pokrywa z własnej 

produkcji, a resztę, importując zboże z Ukrainy i Rosji. Według egipskich władz, obecne 

zapasy wystarczą do końca roku. Egipt chce częściowo zastąpić zboże ukraińskie 

i rosyjskie dostawami z Francji, Argentyny i Kazachstanu. Niepewność dostaw 

z Ukrainy będzie więc powodować ryzyko utraty przez nią rynku zbytu. Już w tej chwili 

podejmuje ona działania, aby temu zapobiec. Udało się porozumieć na temat czterech 

transportów zboża do Egiptu, które będą szły koleją do portu w Gdańsku, a stamtąd 

transportem morskim7. 

Biorąc pod uwagę udział pszenicy z Ukrainy w spożyciu w poszczególnych krajach, 

ograniczenie dostaw najbardziej może dotknąć kraje afrykańskie i bliskowschodnie 

(Erytreę, Somalię, Liban, Dżibuti, Mauretanię, Tunezję, Oman) i Indonezję (zob. Wykres 

4). Według danych Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju 

(UNCTAD) 32 proc. importu pszenicy w Afryce w latach 2018–2020 pochodziło z Rosji, 

a kolejne 12 proc. z Ukrainy. Aż 25 państw afrykańskich sprowadza ponad 1/3 

pszenicy z Rosji lub Ukrainy, a dla 15 z nich stanowi ona ponad połowę 

zapotrzebowania8. 

                                                        
6 Dmytro Ulanycki, Туреччина та Росія домовляються розблокувати порти Одеси. П’ять причин, 
чому морський коридор для вивозу українського зерна – це майже утопія, Forbes, 7.06.2022; 
https://forbes.ua/inside/turechchina-ta-rosiya-domovlyayutsya-rozblokuvati-porti-odesi-pyat-prichin-
chomu-morskiy-koridor-dlya-vivozu-ukrainskogo-zerna-tse-mayzhe-utopiya-07062022-6442 [dostęp: 
28.07.2022]. 
7 Baher al-Kady, Egypt to receive wheat shipments from Ukraine by rail from Poland, Al-Monitor, 
29.05.2022; https://www.al-monitor.com/originals/2022/05/egypt-receive-wheat-shipments-ukraine-
rail-poland [dostęp: 28.07.2022]. 
8 The Impact on Trade and Development of the War in Ukraine, UNCTAD, 16.03.2022; 
https://unctad.org/system/files/official-document/osginf2022d1_en.pdf [dostęp: 28.07.2022]. 
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Wykres 4. Główni odbiorcy ukraińskiej pszenicy i meslinu w 2021 roku (tony). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ukrstat. 

Z kolei olej słonecznikowy, którego Ukraina jest głównym producentem na świecie, 

przede wszystkim trafiał do Indii (ponad 34 proc.) oraz Chin (17 proc.), państw 

europejskich (Holandii, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Francji), na Bliski Wschód 

(do Iraku, Arabii Saudyjskiej i Iranu), a także do Egiptu i Turcji (zob. Wykres 5). 

Negatywne tendencje związane z zakłóceniami w podaży pszenicy w związku 

z działaniami wojennymi, wzrostem cen paliw i nawozów, co również wpłynie na 

plony, jeszcze bardziej mogą być odczuwalne w przyszłym roku. 
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Wykres 5. Główni odbiorcy ukraińskiego oleju słonecznikowego w 2021 roku (tony). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ukrstat. 

 

Ukraińskie możliwości magazynowania zboża 

Problemy z wywozem produkcji z Ukrainy związane z blokadą portów spowodowały, 

że ukraińscy producenci muszą dłużej przechowywać swoje towary. Na dodatek 

działania wojenne zmniejszyły pojemność dostępnych elewatorów z 57 mln ton 

(w tym portowych, wykorzystywanych przez młyny, producentów pasz oraz olejów)9 

do 44 mln ton. FAO, powołując się na dane Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy 

(Ukrstat), przyjmuje, że na 1 stycznia br. Ukraina miała do dyspozycji 75 mln ton 

pojemności elewatorów, a biorąc pod uwagę rzeczywistość wojenną pozostało jej 

dostępnych 60,9 mln ton10. Sytuację komplikuje jednak geografia rozmieszczenia 

silosów. Większość z nich znajduje się w regionach centralnej, wschodniej 

i południowej Ukrainy, a więc tam gdzie toczą się działania zbrojne lub dochodzi do 

częstych ostrzałów. W obwodach zachodnich pojemność elewatorów wynosi około 

9 mln ton (zob. Mapa 2). Według szefa Ukraińskiego Stowarzyszenia Zbożowego na 

razie nie ma problemów z przechowywaniem zbiorów. Jednak przy zaleganiu zboża 

                                                        
9 Проблеми експорту зерна через ЄС та потужностей зберігання в Україні, Elevatorist.com, 
22.03.2022; https://elevatorist.com/blog/read/761-eksport-cherez-suhoputni-shlyahi-do-yes-
mojlivosti [dostęp: 28.07.2022]. 
10 Ukraine: FAO scales up efforts to save upcoming harvest, ensure export of vital grains, FAO, 5.07.2022; 
https://www.fao.org/newsroom/detail/ukraine-fao-scales-up-efforts-to-save-upcoming-harvest-
ensure-export-of-vital-grains/en [dostęp: 30.08.2022]. 
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z poprzednich zbiorów i wolniejszym tempie eksportu obecne pojemności będą 

niewystarczające.  

Mapa 2. Pojemność elewatorów w poszczególnych obwodach Ukrainy (w tys. ton). 

 
Czerwoną linią zaznaczone są granice obwodów, gdzie toczą się walki, trwa okupacja lub elewatory uległy 
uszkodzeniu. Kolorem szarym zaznaczono obwody, których całe terytorium objęte jest walkami lub 
okupacją. 
Źródło: elevatorist.com.  

Należy założyć, że w wyniku dalszych walk uszkodzeniu mogą ulegać kolejne 

elewatory, co będzie powodowało kurczenie się kubatury do przechowywania zbóż 

(zob. Tabela 1). Przykładem jest ostrzał terminala zbożowego w Mikołajowie na 

początku czerwca br., w wyniku którego uszkodzono dwa magazyny (nie 

uwzględnione w poniższej tabeli). 

Już teraz zmienia się geografia infrastruktury służącej do przechowywania zbóż. Trwa 

jej rozbudowa w zachodniej części Ukrainy, gdzie dotychczas było najmniej takich 

obiektów. W celu zwiększenia bezpieczeństwa eksperci proponują odejście od 

dominacji kilku dużych elewatorów w regionie na rzecz budowy mniejszych silosów.  

Ponadto ukraińscy producenci wobec ograniczenia możliwości eksportu poszukują 

innych metod przechowywania zboża. Część zbiorów zamiast w elewatorach będzie 

przechowywane w specjalnych polimerowych workach (dają możliwość składowania 

do około 18 miesięcy na zewnątrz)11. Możliwość dłuższego przechowywania zbiorów 

nie rozwiąże jednak problemów związanych ze wzrostem jego kosztów oraz 

zmniejszeniem zasobów finansowych na przyszłe zasiewy.  

 

                                                        
11 Pojemność jednego worka wynosi 200-250 ton. 
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Tabela 1. Pojemność elewatorów według obwodów przed inwazją i obecnie. 
Obwód Pojemność elewatorów 

przed 24 lutego br. 
Pojemność elewatorów  

po 24 lutego br. 
Winnicki 4212,5 4150 

(uszkodzony elewator na stacji kolejowej 
Żmerynka) 

Żytomierski 1303 1205 
Kijowski 2688 2688 
Kirowohradzki 3565 3565 
Czerkaski 2850 2850 
Czernihowski 3185 3185 

Częściowo uszkodzonych jest kilka 
elewatorów, brak dokładnych danych. 

Sumski 2901 2877 
Uszkodzony Wjaziwski elewator 

Połtawski 5150 5150 
Zaporoski 2170 (52 szt.) 264 (10 szt.) 

Pozostałe na terenach okupowanych lub 
w strefie walk. 

Mikołajowski 4221 2080 
1740 tys. ton to zablokowane terminale 

zbożowe w portach morskich i 
rzecznych, uszkodzony elewator 

Kostiantyniwski. 
Odeski 5500 2400 

Pozostałe 3100 tys. ton stanowią 
zablokowane terminale portowe. 

Chersoński 1817 Okupowane lub w strefie walk. 
Doniecki 1127,23 Okupowane lub w strefie walk. 
Ługański 880 Okupowane lub w strefie walk. 
Dniepropietrowski 3190 3100 
Charkowski 3007 1670 

Dwa elewatory uszkodzone, cześć 
okupowana. 

Chmielnicki 3000 3000 
Tarnopolski 1837 1837 
Iwanofrankowski 527 527 
Rówieński 1054 1054 
Lwowski 1050 1050 
Wołyński 887 887 
Czerniowiecki 234 234 
Zakarpacki 111,45 111,45 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych elevatorist.com. 

Głównym sposobem rozwiązania problemu z transportem w pierwszych miesiącach 

wojny było usprawnienie lądowych połączeń, zniesienie barier administracyjnych oraz 

zapewnienie większej pojemności przechowywania zboża. O zaangażowaniu USA 

w budowę silosów przy granicy ukraińsko-polskiej mówił 14 czerwca br. prezydent 

Joe Biden. Możliwość udzielenia Ukrainie tymczasowych magazynów na zboże 

rozważały także państwa UE. Według wiceministra rolnictwa Ukrainy Markijana 
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Dmytrasewycza deficyt pojemności magazynowania zboża może sięgnąć 10-15 mln 

ton. Podane przez niego dane pojemności elewatorów przed inwazją wynosiły 75 mln 

ton, a obecnie jest to 60 mln ton12. 

  

                                                        
12 Країни ЄС можуть надати Україні тимчасові сховища для зернових, Економічна правда, 
14.06.2022; https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/14/688154/ [dostęp: 28.07.2022]. 
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Rozdział 3.  

Bezpieczeństwo żywnościowe jako rosyjska broń 

Rosja ma narzędzia do szantażu żywnościowego w postaci blokady portów 

ukraińskich, ale także dzięki swojej pozycji największego eksportera pszenicy na 

świecie oraz dużemu udziałowi produkcji na rynku nawozów. Jednocześnie 

wywierając wpływ na kształtowanie się cen gazu ziemnego, wpływa na wzrost 

kosztów produkcji nawozów dla innych producentów, na które w około 80 proc. 

przypadają koszty gazu ziemnego. Rosja pozostaje od powyższych czynników w dużej 

mierze niezależna, dzięki własnej produkcji rolnej, nawozom oraz surowcom 

energetycznym. Możliwym ograniczeniem dla Rosji są przesłanki ekonomiczne – chęć 

utrzymania, a nawet ekspansji jako producenta zbóż kosztem Ukrainy i pozyskiwania 

dochodów do budżetu. Jednak udział produkcji rolnej w dochodach rosyjskiego 

budżetu jest stosunkowo niewielki13, co może dodatkowo zachęcać Rosję do 

wykorzystywania kryzysu żywnościowego jako narzędzia politycznego. 

Wykres 6. Udział Rosji i Białorusi w światowym eksporcie nawozów (2020). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD. 

 

Rosja wykorzystuje kwestie blokady ukraińskich portów w walce informacyjnej. 

Rozpowszechniała kilka narracji dotyczących kryzysu żywnościowego, które opierały 

się na często stosowanym zabiegu – oskarżaniu o to, o co Rosja sama jest oskarżana. 

Zgodnie z tą logiką pojawiły się główne tezy propagandowe: 

 państwa zachodnie są winne blokady portów, gdyż wprowadziły sankcje;  

 Ukraina powinna rozminować dojścia do swoich portów; 

                                                        
13 Według danych rosyjskiej Federalnej Służby Celnej udział całej produkcji rolnej w 2021 roku 
w eksporcie stanowił 7,3 proc. Dla porównania paliwa i surowce energetyczne stanowiły 54,5 proc. 
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 państwa zachodnie wywożą dla własnego zysku zboże z Ukrainy, co może 

doprowadzić do kryzysu humanitarnego.  

Takie komunikaty formułowane są zarówno przez przedstawicieli władz cywilnych, 

wojskowych, jak i propagandystów telewizyjnych. Generał Michaił Mizincew 

stwierdził, że w zamian za broń i amunicję wywieziono z Ukrainy na Zachód 20 mln 

ton zboża, nie zważając na duże braki żywności dla ludności i brak nasion dla 

wiosennej kampanii siewnej. Z kolei doradca prezydenta FR Maksim Orieszkin 

skonstatował, że USA chcą czerpać zyski z wywozu ziarna z Ukrainy, co powoduje 

kryzys humanitarny na Ukrainie, ale także globalny głód, którego główną przyczyną 

w tym roku będą nieprzemyślane działania ekonomiczne Stanów Zjednoczonych i UE. 

Tę samą tezę powtórzyła rzeczniczka MSZ FR Maria Zacharowa. Stwierdziła, że UE 

i USA chcą wywieźć 20 mln ton zboża rzekomo na Bliski Wschód, a w rzeczywistości 

zboże jest transportowane do magazynów w Europie. Ponadto podała, że Kijów będzie 

płacił za broń pszenicą. Programy propagandowe idą jeszcze dalej, oskarżając Ukrainę, 

że przez dziesięciolecia próbowała monopolizować termin „głód” i „wymyśliła 

hołodomor”, którego w rzeczywistości nie było. Oskarżenia padają także pod adresem 

USA, które „chcą wywieźć lub zniszczyć zapasy ziarna, zorganizować głód i obwinić 

Rosję, bo Putin rzucił im wyzwanie i przeciwstawił się ich hegemonii”. Gazeta Izwiestia 

ogłaszając szczegóły dotyczące porozumienia w sprawie transportu z Odessy przy 

udziale okrętów Turcji i Rosji, podkreślała, że zboże, które jest transportowane przez 

państwa UE i Mołdowę jeszcze nie dotarło do odbiorców. Zasugerowano, że mogą one 

zatrzymywać pszenicę jako opłatę za broń14.  

Rosja chciała wykorzystać problem odblokowania portów ukraińskich do uzyskania 

ustępstw ze strony Zachodu w sprawie sankcji. Wiceminister spraw zagranicznych FR 

Andriej Rudenko 25 maja br. oświadczył, że Rosja mogłaby zaakceptować tzw. korytarz 

humanitarny dla transportu ukraińskiego zboża w zamian za zniesienie części sankcji 

i rozminowanie przez Ukrainę wybrzeża Morza Czarnego. W podobnym tonie 

wypowiedział się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow 26 maja br., stwierdzając, że 

państwa zachodnie powinny „skasować te nielegalne decyzje, które przeszkadzają 

frachtowi statków, wywozowi ziarna”15. Rosyjski ambasador przy ONZ Wasilij 

Nebenzia zadeklarował, że choć sankcje wobec Rosji nie obejmują nawozów i zboża, to 

ograniczają swobodę eksportu przez problemy z logistyką, transportem, 

ubezpieczeniem oraz przekazami bankowymi16. Jednocześnie odciął się od kwestii 

                                                        
14 Robert Łanskij, Хороший злак: Анкара и Москва обеспечат коридор для зерна из Одессы, 6.06.2022; 
https://iz.ru/1344680/robert-lanskii/khoroshii-zlak-ankara-i-moskva-obespechat-koridor-dlia-zerna-
iz-odessy [dostęp: 28.07.2022]. 
15 Песков: обвинения Запада в адрес РФ в „блокировке поставок зерна” с Украины неприемлемы, ТАСС, 
26.05.2022; https://tass.ru/ekonomika/14736483 [dostęp: 28.07.2022]. 
16 Michelle Nichols, Talk to Ukraine about ports, not us, says Russia ahead of U.N. talks in Moscow, Reuters, 
25.05.2022; https://www.reuters.com/world/europe/russia-ready-set-up-corridor-ukrainian-food-
ships-with-conditions-2022-05-25/ [dostęp: 28.07.2022]. 
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eksportu ukraińskiego zboża, stwierdzając, że na ten temat trzeba rozmawiać 

z Ukrainą. 

Wykres 7. Państwa najbardziej uzależnione od importu pszenicy z Rosji i Ukrainy 
(2021). 

 

Źródło: FAO. 
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Rosja zaczęła również grać kwestią uznania okupowanych przez nią ukraińskich 

portów na Morzu Azowskim. Ministerstwo obrony FR ogłosiło, że zakończono 

rozminowanie portu w Mariupolu i przywrócono jego działalność. Zacharowa, 

odnosząc się do rosyjskiej blokady ukraińskich portów stwierdziła, że port 

w Mariupolu wznowił działalność, co dowodzi, że to nie strona rosyjska jest winna 

blokady. Port w Mariupolu był jednak przed inwazją wykorzystywany głównie do 

transportu produkcji metalurgicznej, zdecydowana większość eksportu zboża była 

kierowana przez porty czarnomorskie, więc jego funkcjonowanie dla światowego 

rynku żywnościowego nie ma kluczowego znaczenia, w przeciwieństwie do portów 

czarnomorskich Ukrainy. Za wykorzystaniem portu w Berdiańsku lub tranzytu przez 

Białoruś opowiedział się rosyjski prezydent. Putin 3 czerwca br. spotkał się 

z prezydentem Senegalu Macky Sallem pełniącym obowiązki przewodniczącego Unii 

Afrykańskiej. Głównym tematem były kwestie bezpieczeństwa żywnościowego. Po 

spotkaniu prezydent Senegalu wezwał państwa zachodnie do zniesienia części sankcji 

nałożonych na Rosję17. Aby przeciwdziałać rosyjskiemu postępowaniu w przypadku 

kryzysu żywnościowego wobec regionów najbardziej narażonych na jego zaostrzenie, 

prezydent Zełenski 12 lipca br. nominował specjalnego przedstawiciela ds. Afryki 

i Bliskiego Wschodu. Został nim były ambasador Ukrainy w Algierii i Mauretanii 

Maksym Subch. Planowane są także wizyty ministra spraw zagranicznych Ukrainy oraz 

deputowanych Rady Najwyższej w krajach Afryki Subsaharyjskiej. Celem jest 

utrzymanie kontaktów handlowych oraz walka z rosyjską dezinformacją w sprawie 

kryzysu żywnościowego i wojny na Ukrainie18. 

Otwarcie sprawę postawiła czołowa propagandzistka rosyjska Margarita Simonian, 

która na forum ekonomicznym w Petersburgu w czerwcu br. w rozmowie z Putinem 

stwierdziła, że w Moskwie krążą plotki, że „cała nadzieja w głodzie”. Według niej, gdy 

głód zacznie coraz bardziej doskwierać (wywołując kolejne fale migracji), państwa 

zachodnie zorientują się, że nie da się nie przyjaźnić z Rosją i sankcje zostaną zniesione. 

Rosyjska propaganda zaczęła także wykorzystywać temat niszczenia upraw na skutek 

toczących się działań zbrojnych. Przedstawiciele tzw. Donieckiej Republiki Ludowej 

wydali oświadczenie, w którym oskarżyli ukraińską armię o zbrodnie, w tym o celowe 

podpalanie pól przez ukraińską armię i „bataliony nacjonalistyczne” przy pomocy 

śmigłowców i artylerii19. Takie informacje są wykorzystywane w celu budowania 

niechęci mieszkańców południa i wschodu Ukrainy do ukraińskich sił zbrojnych. 

                                                        
17 Grain supply tops Putin-African Union head talks agenda, Washington Post, 3.06.2022; 
https://www.washingtonpost.com/world/grain-supply-tops-putin-african-union-head-talks-
agenda/2022/06/03/caebb324-e340-11ec-ae64-6b23e5155b62_story.html [dostęp: 28.07.2022]. 
18 Aliona Mazurenko, Зеленський призначив спецпредставника з питань Африки і Близького Сходу, 
Українська правда, 12.07.2022; https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/12/7357763/ [dostęp: 
28.07.2022]. 
19 Russia-Ukraine war latest: Putin and Erdoğan to discuss grain deliveries; EU set to add Sberbank to 
sanctions list, Guardian, 19.07.2022; https://www.theguardian.com/world/live/2022/jul/19/russia-
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W związku z rozmowami Putina w Teheranie 19 lipca br. rosyjskie MSZ wydało 

oświadczenie, które ma „zdementować mity” o ukraińskim eksporcie zboża. 

Umniejszono w nim rolę ukraińskiego ziarna dla sytuacji żywnościowej na świecie. 

Zapewniono, że Rosja nie blokuje ukraińskiej produkcji, a wręcz przeciwnie – 

podejmuje wysiłki na rzecz utworzenia dwóch korytarzy humanitarnych na Morzu 

Czarnym i Azowskim. W ten sposób chcąc przeforsować transport przez Morze 

Azowskie Moskwa ponownie podjęła próbę uznania okupacji ukraińskich portów na 

tym akwenie. Oskarżono także Ukrainę o to, że uniemożliwia bezpieczną żeglugę na 

wodach terytorialnych przez miny i zagrożenie ostrzałem statków. 

Kradzież ukraińskiego zboża 

Z danych ukraińskiego ministerstwa rolnictwa wynika, że na terenach zajętych przez 

Rosję po 24 lutego br. przechowywano około 1,5 mln ton zboża (jego wartość 

szacowana jest na około 450 mln dolarów), z czego już co najmniej 400 tys. ton 

wywieziono z terenów okupowanych. Część przewożona jest na Krym, a stamtąd 

transportowana drogą morską. Inny szlak prowadzi do rosyjskich portów. Na skutek 

działań ukraińskiej dyplomacji, przyjęcia statków z kradzionym ładunkiem odmówił 

m.in. Egipt, jednak Rosja skierowała je do Syrii. Firma Maxar opublikowała zdjęcia 

satelitarne pokazujące statki załadowywane zbożem w Sewastopolu, po kilku dniach 

te same statki stały zacumowane w porcie w Syrii20.  

Ułatwieniem handlu skradzionym zbożem jest fakt, że jego eksport z Rosji nie został 

objęty sankcjami. Zboże może być więc wywożone do Rosji, a następnie sprzedawane 

jako rosyjskie. Jak wynika z obserwacji ruchu statków z okupowanych przez Rosję 

ukraińskich portów oraz rosyjskich portów na Morzu Czarnym, ukraińska produkcja 

rolna, ale także złom czy ruda żelaza trafia do portów tureckich, które czasem są 

portami docelowymi, a czasem tranzytowymi. Proceder ten został nagłośniony przez 

ukraińskich dziennikarzy, a także przez zachodnie media. Ukraińska dyplomacja 

zwracała uwagę na te naruszenia, zwłaszcza, że dotyczyły one również statków, które 

płynęły do Turcji z portów na okupowanym Krymie, więc nie było wątpliwości co do 

ukraińskiego pochodzenia zboża. Gdy Turcja, mimo oficjalnego wniosku ukraińskiego 

dotyczącego jednego ze statków przewożącego według strony ukraińskiej kradzione 

zboże, zezwoliła mu na opuszczenie tureckiego portu, ukraiński MSZ na znak protestu 

wezwał tureckiego ambasadora. Ukraińscy dziennikarze ustalili także, że tworzone są 

specjalne firmy, aby umożliwić uniknięcie sankcji przez de facto rosyjskie statki21. Dla 

                                                        
ukraine-war-live-news-putin-and-erdogan-to-meet-us-weaponry-stabilising-frontlines-ukraine-
military-chief-says#top-of-blog [dostęp: 28.07.2022]. 
20 Anastasija Kałatur, Maxar опублікувала фото, як російські судна возять вкрадене українське зерно 
до Сирії, Українська правда, 17.06.2022; https://www.pravda.com.ua/ 
news/2022/06/17/7352981/ [dostęp: 28.07.2022]. 
21 Turkish geopolitical analyst Yoruk Isik says erosion of rule of law in Turkey eases illegal trade in stolen 
Ukrainian wheat, AI_Monitor, https://www.al-monitor.com/podcasts/turkish-geopolitical-analyst-
yoruk-isik-says-erosion-rule-law-turkey-eases-illegal-trade#ixzz7aNM6XZzt [dostęp: 28.07.2022]. 
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strony ukraińskiej taka polityka Turcji stawia pod znakiem zapytania rolę Ankary jako 

pośrednika w negocjacjach i gwaranta porozumień dotyczących odblokowania 

ukraińskich portów. 
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Rozdział 4.  

Alternatywne szlaki transportowe 

Kilkumiesięczna blokada portów ukraińskich zmusiła do poszukiwania 

alternatywnych tras transportu. Porozumienie ze Stambułu daje perspektywę 

częściowego odciążenia tych szlaków o produkcję rolną (tylko jej dotyczy umowa), 

jednak wobec nieprzewidywalności sytuacji konieczne jest dalsze rozwijanie połączeń 

lądowych. 

Szlak przez inne europejskie porty czarnomorskie i Mołdowę 

Alternatywą dla zablokowanych portów stały się inne europejskie porty 

czarnomorskie, przede wszystkim port w Konstancy. Wysłanie swoich statków 

handlowych do Rumunii, aby pomóc w transporcie ukraińskiego zboża, zaoferowała 

Kanada. Również Bułgaria przyjęła przepisy ułatwiające tranzyt ukraińskich zbóż 

i innych towarów, w tym eksport zboża przez port w Warnie. 

Do transportu towarów do Rumunii wykorzystywane są przede wszystkim dwa 

ukraińskie porty na Dunaju – Reni i Izmaił. Jednak ich moce przerobowe są 

niewystarczające w stosunku do potrzeb, gdyż dotychczas obsługiwały ruch lokalny. 

Ponadto przez porty morskie wysyłano także większość wyrobów metalowych i rud, 

drugiej dużej grupy produktów eksportowych Ukrainy. Jak poinformował ukraiński 

minister polityki rolnej, w kwietniu br. Ukraina wyeksportowała 1,09 mln ton ziarna, 

głównie właśnie przez porty rzeczne na Dunaju do Rumunii. Dla porównania przed 

inwazją miesięcznie eksportowano przez czarnomorskie porty Odessy i Mikołajowa 

5 mln ton ziarna. Ponadto latem rumuńskie porty są wykorzystywane do eksportu 

zbóż ozimych z Rumunii, Serbii, Bułgarii i Węgier, co oznacza mniejsze możliwości 

transportu ukraińskich towarów w tym czasie22. 

Pod uwagę brany jest także mołdawski port w Giurgiulesti, który ma połączenie 

szerokotorowe z Ukrainą, a także z rumuńskim portem w Gałaczu (również 

szerokotorowe). Ograniczeniem pozostają jednak niewielkie moce przeładunkowe 

oraz konieczność modernizacji linii kolejowej do Gałaczu, nad czym jednak już pracują 

rumuńskie władze. 

 

                                                        
22 Будуть проблеми із Румунією. Україна за два місяці втратить канал відправки зерна на експорт, 
NV.UA, 9.05.2022; https://biz.nv.ua/ukr/markets/ukrajina-mozhe-vtratiti-yediniy-nadiyniy-shlyah-
postachannya-zerna-na-eksport-ostanni-novini-50240619.html [dostęp: 28.07.2022]. 
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Szlak lądowy przez Polskę 

Poza rumuńskimi portami szlak przez Polskę jest kluczową obecnie trasą transportu 

ukraińskich towarów. Celem wspólnych działań jest uzyskanie w krótkim czasie 

zwiększenia przepustowości przejść granicznych, dostępności taboru kolejowego oraz 

przyspieszenia procedur. 

Ukraińskie koleje zapowiedziały chęć podwojenia przepustowości kolejowych przejść 

granicznych z Unią Europejską23. Przy każdym przejściu granicznym pracują grupy 

robocze, które mają wdrożyć działania na rzecz zwiększenia ruchu transgranicznego, 

prowadzone są też negocjacje z sąsiednimi krajami w celu przyspieszenia procedur 

celnych. 23 kwietnia w Krakowie premierzy Ukrainy i Polski podpisali memorandum 

w sprawie powołania wspólnego przedsiębiorstwa zajmującego się przewozem 

towarów z Ukrainy.  

Jednak działania te wobec skali problemu nie rozwiązały całkowicie kwestii wąskich 

gardeł na granicach, a także niewystarczającej liczby wagonów i samochodów. 

Przedstawiciele izb rolniczych we wschodnich województwach wskazywali na pełne 

magazyny i obawy związane z przechowywaniem tegorocznych zbiorów. Z kolei Polski 

Związek Producentów Roślin Zbożowych zaczął skarżyć się na obniżenie cen zbóż ze 

względu na podaż ukraińskiego ziarna, które ma zagrażać stratami finansowymi dla 

polskich rolników24.  

Szlak przez państwa bałtyckie 

Limit przepustowości portów w Rumunii i w Polsce kazał ukraińskim politykom 

szukać bardziej odległych dróg tranzytu dla swoich towarów eksportowych. Już 

w kwietniu br. pojawiła się informacja, że Litwa i Łotwa oferują Ukrainie korzystanie 

ze swoich portów morskich. Litewski minister rolnictwa Kęstutis Navickas 10 kwietnia 

br. był z wizytą w Kijowie, gdzie ogłosił zamiar pomocy Ukrainie w eksporcie produkcji 

rolnej. Podobną deklarację złożył prezydent Łotwy Egils Levits podczas swojej wizyty 

w Kijowie 13 kwietnia br. Rozmowy kontynuowano w trakcie wizyty ministra 

rolnictwa Ukrainy Mykoły Solskiego na Łotwie 23–24 kwietnia br. Jej celem było 

zbadanie potencjalnych możliwości łotewskich portów w Lipawie, Windawie oraz 

w Rydze pod względem tranzytu ukraińskiej produkcji rolnej25. W kolejnych dniach 

                                                        
23 Witold Urbanowicz, Ukrzaliznycia chce podwoić przepustowość przejść granicznych, ZDG TOR, 
13.03.2022; https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/ukrzaliznycia-chce-podwoic-przepustowosc-
przejsc-granicznych-107121.html [dostęp: 28.07.2022]. 
24 Aleksandra Ptak-Iglewska, Tranzyt przez Polskę nie działa, tańsze zboże niepokoi, Rzeczpospolita, 
12.07.2022; https://www.rp.pl/przemysl-spozywczy/art36688421-tranzyt-przez-polske-nie-dziala-
tansze-zboze-niepokoi [dostęp: 28.07.2022]. 
25 Kristīne Kļaveniece, Latvijas un Ukrainas zemkopības ministri pārrunā sadarbības iespējas Ukrainas 
graudu eksportam izmantot Latvijas ostas, Latvijas Republikas Zemkopības Ministrija, 25.04.2022; 
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/latvijas-un-ukrainas-zemkopibas-ministri-
parruna-sadarbibas-iespejas-u?id=12993 [dostęp: 31.05.2022]. 
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Solski odwiedził Litwę. Kwestia zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego na 

świecie była omawiana także podczas trójstronnego spotkania ministrów Litwy 

i Ukrainy z udziałem komisarza Unii Europejskiej ds. rolnictwa Januszem 

Wojciechowskim.  

Podczas tych wizyt ustalono, że z Ukrainy na Litwę do portu w Kłajpedzie zostanie 

wysłany próby pociąg towarowy. Transport dotarł do celu w połowie maja i przywiózł 

50 kontenerów ziarna. Przedstawiciele litewskiego przewoźnika LTG Cargo planowali 

przewożenia dwóch składów z ukraińską produkcją rolną tygodniowo (ziarno, olej, 

kukurydza). Tego typu transporty miały być ekonomicznie opłacalne dla litewskiego 

przewoźnika26. Ukraińskie ziarno przewożono by koleją przez Polskę, pomijając 

Białoruś. Pod koniec maja pierwsze składy dojechały na Litwę. Jednak przeszkodą dla 

skuteczniejszego korzystania z tego szlaku logistycznego jest niewystarczająca 

wydajność infrastruktury kolejowej, w tym inna szerokość torów.  

Zdolności do eksportu ukraińskiego ziarna w bałtyckich portach są znacznie większe 

niż przepustowość infrastruktury kolejowej. Według ministra transportu 

i komunikacji Litwy Mariusa Skuodisa już obecnie port w Kłajpedzie rocznie mógłby 

przetransportować ponad 8 mln ton ziarna i w perspektywie można tę przepustowość 

zwiększyć. Niestety przepustowość infrastruktury kolejowej pomiędzy Polską a Litwą 

tą drogą pozwoliłaby przewieźć jedynie 1-1,5 mln ton ziarna rocznie. Gdyby osiągnięto 

porozumienie z Białorusią o tranzycie ukraińskiego eksportu, to Litwa zgodziłaby się 

na przyjmowanie ukraińskich towarów także z tego kierunku27. 

Również porty łotewskie posiadają znaczne rezerwy pod względem przepustowości, 

jednak problemem jest wydolność infrastruktury kolejowej. Łotwa również rozważała 

możliwość włączenia Białorusi do tranzytu ukraińskiej produkcji rolnej, jednak 

premier Łotwy Krišjānis Kariņš przestrzegał przed wielkością ustępstw, jakie 

w przypadku takiego rozwiązania będą oczekiwane ze strony Mińska28. 

Problem z przepustowością infrastruktury kolejowej będzie też stał na przeszkodzie, 

by do eksportu ukraińskiej produkcji wykorzystywać porty Estonii, ponieważ 

połączenia przewozów towarowych pomiędzy państwami bałtyckimi są słabo 

rozwinięte. W latach okupacji sowieckiej infrastruktura była budowana na potrzeby 

gospodarki całego Związku i w okresie niepodległości nie udało się przezwyciężyć 

                                                        
26 Remigijus Bielinskas, Į Šeštokus atvyko antrasis traukinys iš Ukrainos, Delfi Lietuva, 23.05.2022; 
https://www.delfi.lt/verslas/transportas/i-sestokus-atvyko-antrasis-traukinys-is-
ukrainos.d?id=90295949 [dostęp: 31.05.2022]. 
27 Lithuania ‘ready’ to accept Ukraine’s grain export corridor via Belarus, says minister, Lietuvos nacionalinis 
radijas ir televizija, 10.05.2022; https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1691593/lithuania-ready-to-
accept-ukraine-s-grain-export-corridor-via-belarus-says-minister [dostęp: 31.05.2022]. 
28 Ilze Nagle, Ukrainas graudus varētu eksportēt caur Baltkrieviju un Latvijas ostām, Latvijas Sabiedrikais 
Medijs, 30.05.2022; https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/ukrainas-graudus-varetu-eksportet-
caur-baltkrieviju-un-latvijas-ostam.a459251/ [dostęp: 31.05.2022]. 
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powstałej wtedy orientacji Wschód-Zachód tworząc wydajne wzajemne połączenie na 

kierunku Północ-Południe. Obecny kryzys każe państwom bałtyckim ponownie 

zmierzyć się z tą kwestią przez przyspieszenie prac nad uruchomieniem tzw. 

„bursztynowego pociągu” czyli regularnego połączenia towarowego pomiędzy 

Tallinem, Rygą a Szesztokami na Litwie29. 

Szlak przez Białoruś 

W czerwcu br. agencja Biełta poinformowała, że Alaksandr Łukaszenka rozmawiał 

z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem na temat możliwości transportu 

ukraińskiego zboża przez Białoruś do portów bałtyckich. Białoruski dyktator 

zaproponował przeprowadzenie negocjacji na ten temat z udziałem Białorusi, Ukrainy 

i państw bałtyckich. Warunkiem Białorusi było otwarcie portów na towary 

białoruskie30. Zastępca ministra gospodarki Ukrainy Taras Kaczka oświadczył, że 

Ukraina nie wyklucza „korytarza humanitarnego” przez Białoruś do portów bałtyckich 

ze względu na presję czasu związaną ze znalezieniem alternatywy dla ukraińskich 

portów morskich. Przyznał, że jest to jeszcze mniej akceptowalne politycznie 

rozwiązanie niż korytarz humanitarny przez Morze Czarne ze względu na 

nieprzewidywalność Łukaszenki i ruchy wojsk na terytorium Białorusi31. Jednak ze 

względu na ten sam rozstaw torów kolejowych jest to rozwiązanie łatwiejsze niż 

transport przez Polskę. Ukraina chciała, żeby gwarantem tych przewozów było ONZ 

lub inna organizacja międzynarodowa. Według Kaczki transport przez granicę 

zachodnią w krótkiej perspektywie nie zastąpi portów, ale może to nastąpić w ciągu 

kilku lat.  

Przed rosyjską inwazją szlakiem przez Białoruś trwała wymiana handlowa, zwłaszcza 

dla regionów północnych Ukrainy była to wygodniejsza trasa niż przez porty 

czarnomorskie. Szlak kolejowy przez Białoruś był używany do tranzytu towarów, 

przede wszystkim paliw i nawozów, które Ukraina sprowadzała z litewskiej rafinerii 

Orlen Lietuva w Możejkach. Realizowany był również transport koleją kontenerów do 

portu w Kłajpedzie tzw. pociągiem Viking (większość kursów odbywała się między 

Litwą a Białorusią). Funkcjonował również pociąg Baltic Ukraine Shuttle, 

przeznaczony do przewozów na trasie Browary pod Kijowem – port w Kłajpedzie. 

Przed inwazją napięcia polityczne nie miały znaczącego wpływu na relacje 

gospodarcze między Ukrainą a Białorusią. Zaangażowanie reżimu białoruskiego 

                                                        
29 Helen Wright, Ukraine looking to divert trade through Baltics, Eesti Rahvusringhääling, 21.04.2022; 
https://news.err.ee/1608571537/ukraine-looking-to-divert-trade-through-baltics [dostęp: 31.05.2022]. 
30 Лукашенко заявив генсеку ООН про готовність до транзиту українського зерна через Білорусь, 
Європейська правда, 3.06.2022; https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/06/3/7140574/ 
[dostęp: 28.07.2022]. 
31 Україна припускає можливість створення гумкоридору для експорту зерна через Білорусь до 
портів країн Балтії, Інтерфакс-Україна, 13.05.2022; 
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/831977.html [dostęp: 28.07.2022]. 
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w inwazję na Ukrainę, zwłaszcza w pierwszej fazie ataku na Kijów, którego 

konsekwencją były m.in. zbrodnie w podkijowskich miejscowościach, powodują, że dla 

władz ukraińskich byłby to politycznie bardzo ryzykowny krok, nawet jeśli określić 

takie rozwiązanie mianem korytarza humanitarnego. Poza tym ustępstwa wobec 

Łukaszenki stanowiłyby kolejne osłabienie reżimu sankcyjnego, które nie jest 

w interesie Ukrainy. 

Spekulacje na temat trasy przez Białoruś przecięła jednoznaczna wypowiedź 

Zełenskiego wykluczająca możliwość jej wykorzystania. Podobne stanowisko wyraził 

także prezydent Litwy, tłumacząc, że Łukaszenka „płynie w jednej łódce” z Putinem na 

wojnie z Ukrainą i istnieją obawy, że z czasem ta infrastruktura może zostać 

wykorzystana przeciw Ukrainie do transportu przez Rosję techniki wojskowej. 

Ponadto Litwa odrzuciła warunek uruchomienia tranzytu stawiany przez Łukaszenkę. 

Rezultaty transportu szlakami alternatywnymi 

Poszukiwanie nowych szlaków eksportu towarów z Ukrainy oraz sposobów na 

zwiększenie ich przepustowości zaczęły przynosić wymierne efekty. Jak wynika 

z danych ministerstwa rolnictwa Ukrainy w maju br. udało się wyeksportować 1,7 mln 

ton produkcji rolnej (zbóż, roślin oleistych i produktów z nich wytworzonych), co 

oznacza wzrost o 80 proc. w porównaniu z kwietniem br. Nadal są to wielkości dużo 

mniejsze od możliwości portów morskich Ukrainy.  

Najwięcej wywieziono kukurydzy – 959 tys. ton, ale w maju zeszłego roku było to 

2,2 mln ton. Eksport pszenicy wyniósł w maju br. 43,5 tys. ton, mimo nieznacznego 

wzrostu eksportu w porównaniu do wcześniejszych wojennych miesięcy nie udało się 

zniwelować dużego spadku w porównaniu z majem 2021 roku, gdy wyeksportowano 

857,8 tys. ton. 

W maju br. zmieniły się główne kanały eksportu – na pierwsze miejsce wysunęły się 

porty rzeczne i promy, którymi wysłano niemal 800 tys. ton zboża (75 proc. pszenicy, 

50 proc. soi, 59 proc. słonecznika i 57 proc. jęczmienia). Na transport kolejowy 

przypadło 700 tys. ton zboża, roślin oleistych i produkcji rolnej.  
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Wykres 8. Eksport produkcji rolnej w czasie wojny (tony). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ministerstwa rolnictwa Ukrainy. 

Eksport drogą lądową i transportem rzecznym stanowił niecałe 20 proc. potencjału 

portów morskich32. Szef Ukraińskiego Stowarzyszenia Zbożowego oceniał, że 

alternatywne szlaki nie zmienią znacząco sytuacji – możliwości wzrosną do 2 mln ton 

na miesiąc33. Z kolei według wiceministra infrastruktury Ukrainy Jurija Waśkiwa, porty 

na Dunaju mogą zapewnić 10 proc. obrotu handlowego obsługiwanego wcześniej przez 

wszystkie porty morskie Ukrainy, a jeśli uwzględnić obroty handlowe przez zachodnie 

granice Ukrainy koleją lub ciężarówkami, kraj może wysłać i przyjąć jedynie około 

35 proc. ilości towarów sprzed wybuchu wojny34. 

  

                                                        
32 Andrij Karakuz, Dana Hordijczuk, Аграрний бізнес, металурги, IT, хімія та інші: як справи в гігантів 
української економіки, Економічна правда, 6.06.2022; 
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/06/6/687837/ [dostęp: 28.07.2022]. 
33 Україна експортує близько 47 млн т зерна за сезон – УЗА, Elevatorist.com, 16.05.2022; 
https://elevatorist.com/novosti/14744-ukrayina-eksportuye-blizko-47-mln-t-zerna-za-sezon--uza 
[dostęp: 28.07.2022]. 
34 Resort infrastruktury Ukrainy: kraj stracił 90 proc. morskiego obrotu handlowego, PortalMorski.pl, 
7.05.2022; https://www.portalmorski.pl/wiadomosci/porty-logistyka/50988-resort-infrastruktury-
ukrainy-kraj-stracil-90-proc-morskiego-obrotu-handlowego [dostęp: 28.07.2022]. 
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Rozdział 5.  

Dyplomatyczne próby odblokowania portów 

Wobec trwającej od 24 lutego br. blokady portów i roli ukraińskiej produkcji rolnej dla 

światowego bezpieczeństwa żywnościowego, od początku podejmowane były 

inicjatywy dyplomatyczne, których celem było początkowo umożliwienie ewakuacji 

statków przebywających w ukraińskich portach w momencie inwazji, a następnie 

zorganizowanie transportu zboża. Rada Międzynarodowej Organizacji Morskiej 

10 marca br. wyszła z inicjatywą „niebieskiego korytarza” dla ewakuacji statków, które 

nie mogą opuścić ukraińskich portów ze względów bezpieczeństwa35. Rosja powołując 

się na te decyzje, złożyła do sekretariatu organizacji dokumenty wyznaczające 

„korytarze humanitarne” dla statków handlowych z okupowanego portu 

w Mariupolu36 oraz na wodach międzynarodowych Morza Czarnego przylegających do 

ukraińskich wód terytorialnych, który miałby umożliwić żeglugę do Odessy37. Ukraina 

jednostronne ogłoszenie przez Rosję „niebieskiego korytarza” nazwała propagandą. 

Jednocześnie podkreśliła, że warunkiem bezpiecznej ewakuacji statków z ukraińskich 

portów jest zaprzestanie działań zbrojnych przez Rosję, wycofanie jej wojsk 

i rozminowanie akwenu przy udziale państw położonych nad Morzem Czarnym. Rosja 

swoją propozycją korytarza humanitarnego chciała stworzyć pozory otwartości na 

współpracę, przerzucić na Ukrainę odpowiedzialność za brak żeglugi z jej portów oraz 

usankcjonować okupację portu w Mariupolu. 

Ukraina postulowała powołanie pod egidą NATO misji konwojującej statki ze zbożem, 

ale nie uzyskała ona poparcia państw członkowskich Sojuszu. W związku z tym 

minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis wyszedł z propozycją 

morskiej „koalicji chętnych”. W jej skład wchodziłyby państwa posiadające znaczne 

siły morskie, jak Wielka Brytania oraz państwa importujące zboże jak np. Egipt. 

Według Landsbergisa byłaby to misja humanitarna, w której okręty i samoloty 

zapewniałyby bezpieczną żeglugę z Odessy do Bosforu. Wymagałoby to rozminowania 

części Morza Czarnego oraz zgody Turcji na żeglugę przez cieśniny Bosfor i Dardanele. 

Szefowa MSZ Wielkiej Brytanii Liz Truss zadeklarowała gotowość poparcia udziału 

brytyjskich okrętów pod warunkiem uzgodnienia kwestii rozminowania Odessy oraz 

                                                        
35 IMO Council decisions on Black Sea and Sea of Azov situation, IMO, 11.03.2022; 
https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/ECSStatement.aspx [dostęp: 28.07.2022]. 
36 Circular Letter No.4574 – Humanitarian corridor established from Mariupol, IMO, 26.05.2022; 
https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Black-Sea-and-Sea-of-Azov-Member-States-
Communications.aspx [dostęp: 28.07.2022]. 
37 Pierwsza propozycja została przedstawiona 28 marca, druga zmodyfikowana trasa, 30 maja. Circular 
Letter No.4577 Humanitarian maritime corridor in the Black Sea, IMO, 30.05.2022; 
https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Black-Sea-and-Sea-of-Azov-Member-States-
Communications.aspx [dostęp: 28.07.2022]. 
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wyposażenia Ukrainy w broń umożliwiającą obronę portu przed atakiem Rosji38. 

Inicjatywa ta również nie zyskała poparcia. 

Rozmowy o możliwości deblokady ukraińskich portów prowadził z Putinem 

w Moskwie sekretarz generalny ONZ. Jak ujawnił The Wall Street Journal dyskutowano 

o możliwości uwolnienia handlu ukraińskim zbożem w zamian za zniesienie 

ograniczeń na eksport białoruskich nawozów i wsparcie eksportu nawozów 

rosyjskich39. Przedstawiciele Kremla zaczęli następnie publicznie formułować swoje 

warunki dotyczące umożliwienia eksportu ukraińskich towarów, a więc zniesienie 

części sankcji i rozminowanie przez Ukrainę części wybrzeża. Minister spraw 

zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował, aby państwa zachodnie nie godziły 

się na szantaż rosyjski. Rzecznik Departamentu Stanu również odrzucił taką 

propozycję Rosji, uznając, że USA nie pójdą na „puste obietnice” Kremla40. Podobne 

stanowisko zajęła Wielka Brytania.  

Putin 28 maja br. w trakcie rozmowy telefonicznej z niemieckim kanclerzem Olafem 

Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, miał powiedzieć, że Rosja 

jest gotowa wspierać poszukiwanie wariantów eksportu zboża, w tym z portów 

czarnomorskich. Stwierdził, że „napięcie na rynku żywnościowym można zmniejszyć 

przez dostawy rosyjskich nawozów oraz rosyjskiej produkcji rolnej, co oczywiście 

wymaga zniesienia odpowiednich ograniczeń sankcyjnych”41. Z kolei służba prasowa 

Scholza poinformowała, że Putin „obiecał”, że rozminowanie ukraińskich portów 

w celu eksportu zboża nie będzie wykorzystywane przez Rosję do prowadzenia ataku 

na ukraińskie wybrzeże. Ustalono, że za realizację takiego porozumienia ma 

odpowiadać ONZ. Natomiast francuskie media podały, że Macron zaproponował 

Putinowi przyjęcie rezolucji ONZ dotyczącej odblokowania portu w Odessie. 

Przeszkodą dla realizacji tych inicjatyw pozostawał brak woli Rosji do rozwiązania 

tego problemu, a wręcz jej zainteresowanie w jego eskalacji. Ponadto zagrożeniem są 

dryfujące miny oraz kwestia ubezpieczenia takich transportów42. Międzynarodowa 

Organizacja Morska (IOM) wydała 24 maja komunikat, w którym ostrzegła przed 

dryfującymi minami na Morzu Czarnym. Zgłoszenia takich przypadków miały miejsce 

w pobliżu Rumunii i Turcji. IOM wskazała nie tylko na zagrożenie bezpieczeństwa 

                                                        
38 Patrick Wintour, UK backs Lithuania’s plan to lift Russian blockade of Ukraine grain, Guardian, 
23.05.2022; https://www.theguardian.com/world/2022/may/23/lithuania-calls-for-joint-effort-on-
russia-black-sea-blockade [dostęp: 28.07.2022]. 
39 Захід шукає шляхи відновити заблокований Росією експорт українського зерна, Дзеркало тижня. 
Україна, 17.05.2022; https://zn.ua/ukr/WORLD/zakhid-shukaje-shljakhi-vidnoviti-zablokovanij-
rosijeju-eksport-ukrajinskoho-zerna.html [dostęp: 28.07.2022]. 
40 США не знімуть санкції з Росії в обмін на доступ до українських портів, Українська правда, 
26.05.2022; https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/26/7348594/ [dostęp: 28.07.2022]. 
41 Heorhij Erman, Конвої чи удар по Чорноморському флоту. Як Україні розблокувати порти, BBC 
News Україна, 29.05.2022; https://www.bbc.com/ukrainian/features-61601625 [dostęp: 28.07.2022]. 
42 Wody Morza Azowskiego i Czarnego należące do Ukrainy i Rosji zostały zaliczone do strefy ryzyka 
wojennego w połowie lutego br., co powoduje wzrost ceny ubezpieczenia nawet kilkukrotny 
w porównaniu do innych akwenów. 
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żeglugi związane z wojną na Ukrainie, ale i z negatywnymi konsekwencjami dla 

globalnego transportu, logistyki i łańcuchów dostaw43. 

Aktywność dyplomatyczną w kwestii odblokowania ukraińskich portów podjęła także 

Turcja, korzystając z dobrych relacji zarówno z Ukrainą, jak i z Rosją. Ankara niechętnie 

odnosiła się do inicjatyw dotyczących zwiększenia obecności sił NATO w akwenie 

Morza Czarnego i ewentualnego eskortowania przez nie statków ze zbożem, co 

postulowała Ukraina. Turcja od początku opowiadała się za szybkim zakończeniem 

wojny, którą postrzegała jako niekorzystną dla swoich interesów ekonomicznych. 

W negocjacjach pokojowych, które toczyły się na początku wojny między delegacjami 

ukraińską a rosyjską za pośrednictwem Turcji, opowiadała się za szybkim 

zawieszeniem broni, nawet kosztem interesów Ukrainy44. Jej aktywność miała więc 

z jednej strony nie dopuścić sił spoza regionu do rozwiązania problemu, z drugiej zaś 

zademonstrować potencjał tureckiej dyplomacji.  

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoǧan 30 maja br. odbył rozmowę telefoniczną 

z Putinem, a następnie z Zełenskim, podczas których zaproponował spotkanie 

w Stambule przedstawicieli Rosji, Ukrainy i ONZ. Jak podała służba prasowa Kremla, 

Putin zadeklarował gotowość wsparcia tranzytu towarów przez Morze Czarne 

w koordynacji z Turcją. Oskarżył państwa zachodnie, że ich „krótkowzroczna polityka 

finansowo-gospodarcza” odpowiada za problemy na rynku żywnościowym 

i stwierdził, że Rosja może eksportować więcej produkcji rolnej i nawozów, jeśli 

zniesione zostaną odpowiednie sankcje. Z kolei minister spraw zagranicznych Siergiej 

Ławrow stwierdził, że Rosja porozumiała się z Erdoǧanem na temat rozminowania 

ukraińskich portów45. Kułeba potwierdził 31 maja br., że trwają prace nad operacją 

pod egidą ONZ, w której statki ze zbożem konwojowane byłyby przez jednostki 

marynarek wojennych partnerów. 2 czerwca strona turecka ogłosiła, że w Stambule 

powstanie centrum monitoringowe na podstawie mapy drogowej przygotowanej pod 

auspicjami ONZ. W centrum mają się znaleźć przedstawiciele Ukrainy, Rosji i ONZ. 

Kwestie dotyczące szlaku, ubezpieczenia statków i ich bezpieczeństwa, a także 

rozminowania pozostawały jednak jeszcze do ustalenia, co miało nastąpić na 

czterostronnym spotkaniu z udziałem Rosji, Ukrainy, Turcji i ONZ. 

Agencja Bloomberg 6 czerwca br. poinformowała, że Turcja osiągnęła wstępne 

porozumienie z Rosją dotyczące rozminowania portu w Odessie i transportu statków 

                                                        
43 Maritime Security and Safety in the Black Sea and Sea of Azov, IMO, 
https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/MaritimeSecurityandSafetyintheBlackSeaand
SeaofAzov.aspx [dostęp: 28.07.2022]. 
44 Świadczą o tym wypowiedzi Erdoǧana, w których zapowiadał, że właściwie większość żądań Rosji 
Ukraina jest gotowa zrealizować. Więcej na ten temat zob. Analiza OSPP 27/2022 pt. Turecka gra 
dyplomatyczna o zachowanie przedwojennego stanu relacji z Rosją. 
45 Jeyhun Aliyev, 20M tons of grain to be available to world thanks to command center in Istanbul, Anadolu 
Agency, 2.06.2022; https://www.aa.com.tr/en/economy/20m-tons-of-grain-to-be-available-to-world-
thanks-to-command-center-in-istanbul/2603891# [dostęp: 28.07.2022]. 
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ze zbożem pod auspicjami ONZ46. Źródłem tych informacji była rosyjska gazeta 

Izwiestia, która podała, że siły tureckie miałyby konwojować statki ze zbożem na 

wodach terytorialnych Ukrainy, a w wodach międzynarodowych do Bosforu miałyby 

za to odpowiadać jednostki rosyjskie. Zapowiedziano także powołanie w Stambule 

centrum monitorującego transport zboża47. Artykuł w rosyjskiej prasie kontrolowanej 

przez władze rosyjskie sugerujący, że porozumienie zostało już praktycznie osiągnięte 

miał wywrzeć presję na Kijów i, jak stwierdził wiceminister gospodarki Ukrainy Taras 

Kaczka, przerzucić na Ukrainę odpowiedzialność za brak dostaw. 

Strona ukraińska zajęła wobec takiej turecko-rosyjskiej propozycji ostrożne 

stanowisko. Prezydent Zełenski stwierdził, że najlepszą gwarancją bezpieczeństwa 

ukraińskich portów byłyby dostawy uzbrojenia, którymi Ukraina mogłaby bronić się 

przed atakiem rosyjskich okrętów. Z kolei Kułeba podkreślił, że dla Ukrainy głównym 

pośrednikiem w rozwiązaniu kwestii dostaw zboża jest ONZ. Ukraina deklarowała 

otwarcie na inne inicjatywy, jak turecka, pod warunkiem, że będą one zgodne 

z ukraińskimi interesami. 

Ukraina wobec kwestii odblokowania portów i propozycji korytarza humanitarnego 

zmuszona była balansować między kwestiami bezpieczeństwa a kwestiami 

ekonomicznymi i międzynarodową presją. Kułeba nie ukrywał, że państwa, które są 

odbiorcami ukraińskiego zboża, często mają neutralne stanowisko wobec kwestii 

bezpieczeństwa Ukrainy i próbują wywierać presję, aby Ukraina porozumiała się 

z Rosją za wszelką cenę. Federacja Rosyjska proponowała, że jej okręty mogą 

gwarantować bezpieczeństwo frachtu, lecz takie zapewnienia należy uznać za 

pozbawione wiarygodności. Również ukraińscy eksperci krytycznie odnosili się do 

propozycji rozminowania portów bez obecności grupy okrętów NATO lub misji 

prowadzonej pod egidą ONZ, która miałaby gwarantować, że Rosja nie wykorzysta tzw. 

korytarza humanitarnego do desantu na ukraińskie wybrzeże.  

Do spotkania delegacji Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ ostatecznie doszło 13 lipca br. i po 

jego zakończeniu Guterres ogłosił, że osiągnięto znaczące postępy w negocjacjach. 

Nadal do uzgodnienia pozostawały jednak kwestie techniczne. Kułeba podkreślał, że 

warunkiem porozumienia są gwarancje bezpieczeństwa dla właścicieli statków, 

towarów oraz Ukrainy jako niezależnego państwa. Ponadto powołał się na wytyczne 

                                                        
46 Firat Kozok, Selcan Hacaoglu, Ukraine Cautious as Turkey, Russia Push Black Sea Grain Deal, Bloomberg, 
6.06.2022; https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-06/ukraine-cautious-as-turkey-russia-
push-black-sea-grain-deal [dostęp: 28.07.2022]. 
47 Оккупанты заявили, что договорились о вывозе зерна из Одессы. Киев не подтверждает, 
ЛIГАБiзнесIнформ, 6.06.2022; https://news.liga.net/politics/news/okkupanty-zayavili-chto-
dogovorilis-o-vyvoze-zerna-iz-odessy-kiev-ne-podtverjdaet [dostęp: 28.07.2022]. 
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prezydenta Zełenskiego, aby uzgodnienia zostały tak sformułowane, aby usunąć 

wszelkie zagrożenia dla Ukrainy od strony morza48. 

Porozumienie o odblokowaniu portów 

Po niemal pięciu miesiącach od inwazji rosyjskiej w Stambule 22 lipca br. podpisano 

dwa jednobrzmiące dokumenty zatytułowane Inicjatywa dotycząca bezpiecznego 

transportu zboża i produktów żywnościowych z portów ukraińskich (dalej Inicjatywa) – 

jeden między Ukrainą i Turcją, a drugi między Rosją i Turcją. Pod oboma dokumentami 

podpisał się także sekretarz generalny ONZ w charakterze poświadczającego 

porozumienie. Było to jednym z warunków strony ukraińskiej, która chciała 

zamanifestować, że nie zawiera umowy z agresorem. Ponadto Ukraina wysłała na 

ceremonię podpisania dokumentu ministra infrastruktury Ołeksandra Kubrakowa, 

aby podkreślić, że nie bierze na siebie zobowiązań o charakterze militarnym. Zarówno 

stronę rosyjską, jak i turecką reprezentowali ministrowie obrony Siergiej Szojgu 

i Hulusi Akar. 

Podpisany tekst Inicjatywy opublikował w mediach społecznościowych Andrij Sybiha, 

zastępca szefa Biura Prezydenta Ukrainy49. Inicjatywa dotyczy odblokowania trzech 

ukraińskich portów: Odessy, Piwdennego i Czarnomorska, które w 2021 roku 

odpowiadały za około 70 proc. wymiany handlowej Ukrainy50. Dla Ukrainy ważne było, 

aby porozumienie nie zostało odebrane jako element zamrażania status quo na 

południu, co na obecnym etapie byłoby w interesach Rosji. Rozmyta została kwestia 

inspekcji statków, które odbywać się będą nie jednostronnie przez Rosję, ale w ramach 

wspólnych inspekcji przy wejściu i wyjściu do cieśniny Bosfor. Przewidziano także 

powołanie Wspólnego Centrum Monitorującego pod egidą ONZ w Stambule, w którego 

skład mają wejść przedstawiciele Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ. Ma ono nadzorować i 

koordynować realizację Inicjatywy. W dokumencie zastrzeżono, że wszelkie działania 

w ukraińskich wodach terytorialnych będą się odbywać pod kontrolą Ukrainy. Strony 

umowy (Ukraina, Rosja i Turcja) zobowiązały się nie podejmować ataków na statki 

cywilne i infrastrukturę portów, których dotyczy Inicjatywa. Rozminowanie ma 

odbywać się w razie konieczności i może je przeprowadzić jednostka „innego 

państwa”, po uzyskaniu zgody stron. Statki mają poruszać się po korytarzu 

humanitarnym uzgodnionym przez strony, jednak w dokumencie nie uzgodniono 

szczegółów trasy. Centrum Monitorujące określi także na jaką odległość mogą zbliżać 

się do korytarza humanitarnego okręty, samoloty oraz bezzałogowce. 

                                                        
48 У Зеленського розповіли подробиці домовленостей у Стамбулі, Європейська правда, 13.07.2022; 
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/13/7143155/ [dostęp: 28.07.2022]. 
49 FB Andrija Sybihy, 22.07.2022; https://www.facebook.com/photo.php?fbid= 
582679760099076&set=pcb.582679793432406&type=3&theater [dostęp: 28.07.2022]. 
50 Порти знову запрацюють. Що підписали в Стамбулі та як тепер Україна буде вивозити зерно? 
Економічна правда, 22.07.2022; https://www.epravda.com.ua/publications/2022/07/22/689519/ 
[dostęp: 28.07.2022]. 
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Poza Inicjatywą Rosja podpisała także z ONZ 3-letnie memorandum dotyczące 

eksportu nawozów i produkcji rolnej z Rosji51. Zakłada ono wsparcie ze strony ONZ 

ułatwień dla eksportu rosyjskich artykułów rolnych. Należy je uznać za rosyjski sukces 

w wymiarze informacyjnym, gdyż Moskwa od początku przekonywała, że kryzys 

żywnościowy jest efektem sankcji państw zachodnich, a nie agresji rosyjskiej na 

Ukrainę. Sekretarz ONZ podpisując się pod tym memorandum, uwiarygodnił rosyjski 

przekaz na ten temat. 

W niespełna dobę po podpisaniu porozumień Rosja ostrzelała ukraiński port 

w Odessie. Według ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe dwie rakiety 

zostały zestrzelone, a dwie uderzyły w infrastrukturę portu, ale nie uszkodziły silosu. 

W reakcji minister obrony Turcji wyraził „zaniepokojenie” atakiem na port, 

jednocześnie stwierdził, że strona rosyjska zaprzeczyła odpowiedzialności za ostrzał 

i szczegółowo bada sprawę. Atak potępił także sekretarz generalny ONZ i wezwał do 

pełnej realizacji porozumień. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przyznał później, że 

Rosja ostrzelała port w Odessie, ale celem były obiekty wojskowe, więc w jego opinii 

nie narusza to uzgodnień ze Stambułu. Ostrzał został odebrany przez Kijów jako 

kolejny dowód na niezdolność Rosji do dotrzymywania porozumień. Rzecznik MSZ 

Ukrainy wezwał Turcję i ONZ do zapewnienia, by Rosja wywiązywała się ze swoich 

zobowiązań. Ukraina jest jednak zdeterminowana, aby odblokować porty – minister 

infrastruktury zapowiedział, że atak nie przerwie przygotowań do wysłania 

pierwszych statków ze zbożem.  

Mało zdecydowana reakcja ONZ i przede wszystkim Turcji postawiła pod znakiem 

zapytania nie tylko przyszłość samego porozumienia, ale i wiarygodność Ankary jako 

partnera Ukrainy52. Coraz bardziej krytyczne stanowisko wobec polityki Turcji wynika 

z jej zaangażowania w proceder handlu kradzionym zbożem ukraińskim oraz brak 

jednoznacznego stanowiska władz tureckich wobec rosyjskiej agresji. Słaba reakcja 

ONZ i Turcji na ostrzał Odessy pokazały, że obecny, niewiążący prawnie dokument nie 

ma skutecznych mechanizmów gwarantujących jego realizację i będzie zależała ona 

wyłącznie od dobrej woli Rosji. Po ataku na port perspektywa Inicjatywy 

porównywana jest na Ukrainie do losu negocjacji pokojowych w Stambule, które 

zostały zerwane po ujawnieniu zbrodni rosyjskich w podkijowskich 

miejscowościach53. Przywoływane są także analogie z porozumieniami mińskimi, 

                                                        
51 Foreign Minister Sergey Lavrov’s statement regarding agreements on transporting Ukrainian grain from 
Black Sea ports and on promoting Russian exports of food and fertilisers, The Ministry of Foreign Affairs of 
the Russian Federation, 22.07.2022; https://mid.ru/en/foreign_policy/news/1823484/ [dostęp: 
28.07.2022]. 
52 Jewhenija Haber, Хлібне місце: яку роль обрала Туреччина у ''зерновій угоді'' та чому закриває очі 
на дії РФ, Європейська правда, 25.07.2022; https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/ 
07/25/7143775/ [dostęp: 28.07.2022]. 
53 Ракетний обстріл Одеси: Росія вчергове продемонструвала своє ставлення до Ердогана, tsn.ua 
https://tsn.ua/ato/raketniy-obstril-odesi-rosiya-vchergove-prodemonstruvala-svoye-stavlennya-do-
erdogana-2117956.html [dostęp: 28.07.2022]. 
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które również pokazały niezdolność zarówno Niemiec i Francji, jak i OBWE do 

przeciwstawienia się łamaniu prawa międzynarodowego przez Rosję. Jednak Turcja 

chciałaby, aby porozumienie dotyczące odblokowania ukraińskich portów przyczyniło 

się do powrotu do negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją, o czym świadczą 

wypowiedzi tureckiego prezydenta w trakcie wizyty we Lwowie w sierpniu br. 

Prawdopodobnie taki cel przyświecał również Rosji, która szuka różnych sposobów na 

osłabienie determinacji państw zachodnich do pomocy zbrojnej dla Ukrainy. 

Pierwszy statek wyruszył korytarzem humanitarnym z portu Odessy 1 sierpnia br. Jurij 

Waśkow, wiceminister infrastruktury zapewnił, że celem jest nie tylko opuszczenie 

ukraińskich portów przez statki, które przebywały w nich od początku inwazji, ale 

trwałe funkcjonowanie korytarza. Potrzebne do tego będzie znalezienie armatorów 

gotowych podjąć ryzyko żeglugi do ukraińskich portów, według Waśkowa pojawią się 

oni z czasem, jeśli pierwsze transporty przebiegną bez zakłóceń. Ukraina prowadziła 

rozmowy m.in. z ONZ, IMO, Bankiem Światowym w sprawie możliwości udzielenia 

gwarancji finansowych, dzięki którym możliwe byłoby obniżenie stawek za fracht 

i ubezpieczenie. Takie gwarancje ma udzielić Światowy Program Żywnościowy ONZ 

(WFP), ale przede wszystkim dotyczyć to będzie statków przewożących zboże 

zakupione przez WFP w ramach pomocy państwom afrykańskim. Ministerstwo 

infrastruktury szacuje, że jeśli znajdą się chętni do udziału w transporcie zboża, to trzy 

porty biorące udział w Inicjatywie mogą miesięcznie wysyłać około 4 mln ton zboża. 

Jak poinformowała Administracja Portów Morskich Ukrainy, do 9 sierpnia 12 statków 

z 370 tys. ton produkcji rolnej opuściło ukraińskie porty, a jeden statek wpłynął do 

portu Czarnomorsk. 

Pozytywnym skutkiem umowy jest spadek opłat przewozowych po Dunaju – według 

danych ministra rolnictwa Ukrainy Mykoły Solskiego o 10-20 proc. do 8 sierpnia br., 

a zgodnie z prognozami ministerstwa do końca miesiąca mogą one spaść o 30-40 proc.  

Według szacunków ministerstwa rolnictwa Ukrainy już po uruchomieniu korytarza 

zbożowego do wywiezienia pozostanie niecałe 50 mln ton nowych zbiorów oraz około 

18 mln ton pozostałych z poprzedniego roku54.   

                                                        
54 Lubow Petruszko, Відновлення експорту, ринок землі та шлях до переробки. Як війна змінила 
український агробізнес. Інтерв’ю з міністром Миколою Сольським, Forbes Україна, 18.08.2022; 
https://forbes.ua/inside/mikola-solskiy-17082022-7750 [dostęp: 30.08.2022]. 
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Wnioski 

 Odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego było jednym z celów Rosji i elementem 

podporządkowania sobie Ukrainy. Trwająca pięć miesięcy blokada pokazała, 

że Rosja nie musi kontrolować całego południa Ukrainy dla realizacji tego celu. 

Sytuacja ta może się więc utrzymywać nawet po ograniczeniu działań 

zbrojnych. Dostawy zachodniego uzbrojenia pozwalającego razić rosyjskie cele 

na większych odległościach, ograniczyły możliwości rosyjskie, ale Rosja nadal 

może ostrzeliwać infrastrukturę transportową oraz zbożową, aby 

uniemożliwiać normalizację sytuacji. 

 Blokada portów dała Rosji narzędzia wywierania presji na Ukrainę. Uderzyła 

w ukraińską gospodarkę, dla której ważną rolę odgrywał handel przez porty 

morskie. Pogarszająca się sytuacja społeczno-ekonomiczna będzie coraz 

większym wyzwaniem dla władz ukraińskich w warunkach przedłużającej się 

wojny. Będzie także wykorzystywana przez Rosję do osłabiania poparcia dla 

obecnych władz w Kijowie oraz osłabiania morale społeczeństwa i jego woli 

stawiania oporu najeźdźcy. Propaganda rosyjska już rozpowszechnia narrację 

o wywożeniu ukraińskiego zboża na Zachód, ale nie jako pomocy przy 

eksporcie, a jako żerowaniu na Ukrainie. Jej celem jest sianie nieufności do 

władz w Kijowie oraz państw zachodnich. 

 Obecnie na Ukrainie nie ma problemu z dostępem do żywności i jej zapasami, 

choć występują problemy z dostępem do wybranych produktów, zwłaszcza 

w regionach, gdzie toczą się walki i na terenach okupowanych. Przedłużająca 

się wojna może prowadzić jednak do dalszych zniszczeń elewatorów, a także 

upraw. Walki oraz zaminowanie części pól wpłynie niekorzystnie na plony. 

Istotnym czynnikiem jest ubożenie społeczeństwa, które coraz bardziej będzie 

wpływać na bezpieczeństwo żywnościowe Ukrainy. 

 Eskalowanie kryzysu żywnościowego przez Moskwę przez sztuczne 

nakręcanie cen żywności odbija się przede wszystkim na biednych krajach 

Afryki i Bliskiego Wschodu, uzależnionych od importu zboża z Ukrainy i Rosji. 

Federacja Rosyjska posiada narzędzia, aby pogłębić problem głodu i przyczynić 

się do destabilizacji społecznej w biednych regionach świata, a w konsekwencji 

do wzrostu presji migracyjnej na państwa Europy Zachodniej. Umiejętnie 

również prowadzi walkę informacyjną, strasząc taką perspektywą społeczność 

międzynarodową. Rosja chciałaby w ten sposób osłabiać gotowość do 

nakładania kolejnych sankcji przez państwa zachodnie oraz wywierać presję 

na zdjęcie już istniejących. Sprzyjać temu będzie niezadowolenie społeczne 

w państwach zachodnich związane ze wzrostem cen żywności oraz energii.  
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 Poszukiwanie alternatywnych wobec portów szlaków transportu nie 

zrekompensowało w krótkim czasie braku dostępu do Morza Czarnego. 

Według ukraińskich szacunków mogą one osiągnąć poziom 35 proc. 

wcześniejszych obrotów. Wymaga to jednak nakładów na modernizację 

infrastruktury, rozwiązania problemów z brakującym taborem kolejowym, 

niewystarczającą przepustowością portów czarnomorskich i bałtyckich. 

Spowoduje również wzrost cen eksportowanych produktów ze względu na 

wysokie koszty paliwa. Jednak w dłuższej perspektywie prowadzić to będzie 

do zacieśnienia powiązań Ukrainy z państwami Unii Europejskiej i rozbudowy 

połączeń na osi Północ-Południe. 

 Inwazja wpływa na ukraiński sektor rolny – na geografię zasiewów, sprzyja 

rozwojowi tańszych upraw, a wobec problemów z logistyką – przechodzeniu 

na uprawy o mniejszym tonażu przy porównywalnej wartości. Wpływać też 

może na przechodzenie od transportu surowca do przetworzonej już produkcji 

rolnej.  

 W związku z planami państw europejskich pozyskiwania surowców 

energetycznych z Afryki w zamian za rosyjskie, celem Moskwy będzie 

zakłócanie tego procesu. Zboże może zostać wykorzystane jako element presji, 

zwłaszcza w krajach już sprowadzających duże ilości pszenicy z Rosji, jak np. 

Egipt. Moskwa może warunkować jego dostawy korzystnymi dla siebie 

decyzjami tych państw w innych sferach – energetycznej czy też na forum ONZ. 

Będąc coraz bardziej izolowana na Zachodzie, poszukuje poparcia w innych 

regionach, w tym na kontynencie afrykańskim. 

 Zarówno odbiorcy zboża oraz organizacje międzynarodowe zajmujące się 

pomocą humanitarną zainteresowane są skutecznym odblokowaniem dostaw, 

nawet kosztem bezpieczeństwa Ukrainy. Udało się jednak nie dopuścić do 

usankcjonowania przez porozumienie o transporcie ukraińskiej produkcji 

rolnej trwałej kontroli rosyjskiej nad ukraińskim wybrzeżem i podważenia 

suwerenności na ukraińskich wodach terytorialnych. 

 Ostrzał portu w Odessie po podpisaniu porozumień w Stambule pokazał 

stosunek Rosji to wziętych na siebie zobowiązań i wskazuje, że ich realizacja 

będzie narażona na ciągłe ryzyko zerwania. Aktualnym pozostaje ukraiński 

postulat, że do faktycznego odblokowania ukraińskich portów potrzebne jest 

wzmocnienie armii odpowiednim uzbrojeniem, a docelowo wyparcie 

najeźdźców z terenów okupowanych. Rosja może nadal testować, jak daleko 

może się posunąć w lekceważeniu porozumienia ze Stambułu, tak jak to robiła 

w przypadku innych porozumień. Zważywszy na powyższe oraz na 

ograniczenie uzgodnień do transportu produkcji rolnej z trzech ukraińskich 

portów, szlaki alternatywne będą nadal potrzebne Ukrainie do eksportu jej 
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produkcji. Nie jest również przesądzone, że Rosja zgodzi się na przedłużenie 

dokumentu po 120 dniach, przez które ma obecnie obowiązywać. 

 Rosja nie jest zainteresowana odblokowaniem portów, a jedynie 

wykorzystaniem tego tematu do realizacji swoich celów. Pozorowała 

konstruktywne stanowisko, chcąc przerzucić odpowiedzialność na Ukrainę 

i wymusić na niej korzystne dla siebie rozwiązania, jak forsowanie szlaków 

przez Białoruś i okupowane porty ukraińskie na Morzu Azowskim, żądanie 

zniesienia sankcji w zamian za deblokadę. Zarówno wypieranie Ukrainy 

z rynków zbytu produkcji rolnej i zwiększanie wpływów politycznych przez 

handel zbożem w krajach rozwijających się czy tworzenie presji migracyjnej na 

państwa zachodnie są dla Kremla scenariuszami korzystnymi. 

 Ukraińska strona podpisując porozumienie, chciała zademonstrować, że to nie 

ona odpowiada za to, że jej produkcja rolna nie dociera do potrzebujących jej 

odbiorców. Drugim ważnym powodem jest potrzeba uzyskania środków do 

budżetu państwa, którego ważnym elementem były dochody z eksportu 

produkcji rolnej. Dlatego mimo ataku na port w Odessie władze ukraińskie są 

zdeterminowane, aby choć częściowo uruchomić transport z portów 

czarnomorskich.  
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Executive summary 

Russian invasion on Ukraine has an impact on both internal food security of Ukraine, 

and global food crisis. Though there is no risk of famine in Ukraine at the moment, the 

agricultural sector, which plays an important role in the Ukrainian economy, has 

suffered significantly.  

Five months of full blockade of Ukrainian Black Sea ports have deepened global food 

crisis and led to seeking alternative routes for Ukrainian export products. But due to 

the limitations of border and transport infrastructure and high costs of adaptation to 

the new reality quick transformation and full replacement of ports has been 

impossible.  

Diplomatic efforts led by the UN with participation of Turkey resulted in signing of 

documents which have established a humanitarian corridor for Ukrainian agricultural 

products. Though it can be seen as a success of all sides involved, the full 

implementation of the agreement and its effect on the shipment of Ukrainian grain 

depends on many factors, such as a good will of Russia, readiness of shipowners and 

insurance companies to take risks. As long as the aggression continues, food insecurity 

in Ukraine and the global food crisis will remain affected. 

Kremlin has used a number of tools to escalate food crisis, hitting especially African 

and Middle East countries, which import siginificant amount of Ukrainian grain. At first 

it was a tool to weaken Ukrainian economy and cause political crisis and social unrest. 

When this scenario became ineffective, Russia has changed tactics and started to use 

food crisis as a tool to weaken the impact of sanctions. Russia also managed to organise 

information and diplomatic campaign addressed to African, Middle East and Latin 

American countries blaming the West for the food crisis and presenting Russia as 

a reliable partner. 

 


