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Tezy 

 Po 2014 roku bezpieczeństwo regionu czarnomorskiego stało się jednym 

z głównych priorytetów w polityce zagranicznej Ukrainy, a Turcja przez swój 

potencjał gospodarczy i militarny zaczęła być postrzegana przez ukraińskie 

władze jako ważny partner. Wiązano z Ankarą nadzieje na to, że będzie 

przeciwwagą Rosji w regionie jako państwo posiadające najsilniejszą po 

rosyjskiej armię w tej części świata. Władzom ukraińskim zależało także na 

zacieśnieniu współpracy gospodarczej z Turcją i przyciągnięciu tureckich 

inwestycji nad Dniepr. Niejednoznaczne stanowisko Ankary wobec 

pełnoskalowej agresji rosyjskiej doprowadziło jednak do przewartościowania 

wcześniej zbyt wygórowanych oczekiwań ukraińskich, co do korzyści 

wynikających z więzi z tureckim partnerem.  

 Dla Turcji relacje polityczne i ekonomiczne z Ukrainą nie miały priorytetowego 

znaczenia, a wzmocnienie rosyjskiej obecności militarnej w regionie 

czarnomorskim dzięki okupacji Krymu było postrzegane jako niekorzystny 

trend, ale nie największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Turcji. Nie 

przeszkadzało również Ankarze w zacieśnianiu współpracy z Moskwą, 

zwłaszcza po nieudanym puczu w 2016 roku, przede wszystkim w sferze 

energetycznej i wojskowej. 

 Turcja jest zainteresowana utrzymaniem pozycji mediatora między Rosją 

a Ukrainą, gdyż pozwala jej to kontynuować dwutorową politykę – z jednej 

strony popierać integralność terytorialną Ukrainy i wspierać ją militarne, 

z drugiej zaś korzystać ze współpracy gospodarczej z Rosją, która w związku 

z sankcjami ma ograniczony wybór partnerów handlowych. Strona ukraińska 

zdaje sobie sprawę z rozbieżności interesów dotyczących rozmów 

pokojowych. Turcja dąży do możliwie szybkiego zakończenia wojny, która 

zagraża rozwojowi jej współpracy z Rosją i opowiada się za rozwiązaniem, 

w którym żadna ze stron nie byłaby przegrana. Z kolei Ukrainie zależy na 

trwałym pokoju, którego szansę upatruje w porażce militarnej Rosji.  

 Uzgodnienie funkcjonowania tzw. korytarza zbożowego zostało przedstawione 

przez Turcję jako jej sukces dyplomatyczny oraz dowód na słuszność polityki 

neutralności wobec obu walczących stron. Ankara pokazała swoimi 

dotychczasowymi działaniami, że wobec szantażu rosyjskiego dotyczącego 

zawieszenia udziału w porozumieniu zbożowym, potrafi metodami 

dyplomatycznymi wymóc na Moskwie korzystne dla siebie rozwiązanie. Jednak 

w przypadku próby sabotowania działania korytarza zbożowego przez Rosję 

za pomocą środków militarnych, nie wydaje się, aby Turcja zareagowała 

asertywnie. 
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Wstęp 

Relacje Ukrainy i Turcji przez lata nie należały do priorytetów polityki zagranicznej 

obu państw, ale łączyło je wiele wspólnych poglądów na bezpieczeństwo regionalne. 

Jednocześnie poza czasami sprzecznymi interesami gospodarczymi, między Ankarą 

i Kijowem nie było istotnych kwestii spornych. Dla Ukrainy Turcja była punktem 

odniesienia jako państwo członkowskie NATO i mające aspiracje do członkostwa 

w Unii Europejskiej. Z kolei Ankara, choć popierała aspiracje euroatlantyckie Kijowa, 

postrzegała go przez pryzmat swoich relacji z Rosją. Wzrost znaczenia tych stosunków 

nastąpił w 2014 roku. Nie można jednak mówić o symetrii zainteresowania obu stron 

pogłębianiem dwustronnych kontaktów. Stało się to ważnym celem przede wszystkim 

dla Ukrainy, która zaczęła postrzegać Turcję jako alternatywę dla rynku rosyjskiego 

oraz partnera w przeciwstawianiu się rosyjskiej agresji. Ankara, choć widziała 

potrzebę zacieśniania współpracy z Kijowem i uznawała wzrost obecności militarnej 

Federacji Rosyjskiej na Morzu Czarnym jako niekorzystne zjawisko, chciała 

jednocześnie rozwijać z nią relacje gospodarcze. Wobec słabej międzynarodowej 

reakcji na rosyjską aneksję i okupację Krymu, w 2014 roku taka polityka Turcji nie 

napotykała na poważniejsze przeszkody. W hierarchii zagrożeń dla bezpieczeństwa 

narodowego Ankary kwestia militaryzacji Półwyspu Krymskiego przez Rosję 

zajmowała mało znaczące miejsce, priorytetami pozostawały wyzwania związane 

z problemem kurdyjskim, konfliktem w Syrii oraz obecnością ponad 3,5 mln syryjskich 

uchodźców w Turcji. Ponadto coraz więcej spornych punktów w relacjach z USA 

i państwami europejskimi spowodowało, że Turcja zaczęła wykorzystywać politykę 

zacieśniania więzi z Rosją jako element targu z zachodnimi sojusznikami.  

Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę przyniosła wzrost oczekiwań Ukrainy 

i wspierających ją państw na to, że Turcja jednoznacznie opowie się po stronie Kijowa. 

Turecka polityka balansowania między Zachodem a Rosją zaczęła napotykać na coraz 

większą krytykę. Aby się przed nią uchronić Ankara pozycjonuje się jako mediator 

między Moskwą a Kijowem. Początkowo wysiłki dyplomacji tureckiej w postaci 

organizacji spotkań delegacji obu skonfliktowanych stron w Antalyi i Stambule 

wydawały się być sukcesem na tle fiaska wcześniejszych formatów negocjacyjnych, 

w które zaangażowane były Francja i Niemcy. Turcja nadal podtrzymuje swoją 

aktywność na tym polu, aby zachować swoją politykę neutralności. Czerpanie korzyści 

ekonomicznych dzięki kontynuacji relacji gospodarczych łagodzi skutki zachodnich 

sankcji wobec Rosji oraz rzuca cień na relacje z Ukrainą. Stało się to również kolejnym 

punktem spornym między Ankarą a jej sojusznikami w NATO. 

Celem niniejszego raportu jest pokazanie dynamiki relacji ukraińsko-tureckich 

w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zrozumienie złożoności polityki Ankary wobec 

Kijowa zmagającego się z rosyjską agresją jest istotne ze względu na duże znaczenie 

Turcji jako mocarstwa regionalnego i czarnomorskiego sąsiada Ukrainy, który posiada 
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potencjał wpływania na losy tej wojny. Polityka Ankary wobec Rosji i Ukrainy nie 

pozostaje także bez znaczenia dla tureckich sojuszników w NATO, w tym zwłaszcza 

Polski i innych państw wschodniej flanki Sojuszu.  

W pierwszym rozdziale przedstawiony został rozwój stosunków ukraińsko-tureckich 

do pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Opisana została dynamika wzajemnych 

relacji politycznych, w której szczególne miejsce zajmuje problematyka Tatarów 

Krymskich. Przedstawiono również stopniowy rozwój relacji gospodarczych oraz 

współpracy przemysłów zbrojeniowych. Rozdział drugi poświęcony jest tureckiej 

reakcji na inwazję rosyjską w lutym br. i aktywności dyplomatycznej Turcji, której 

celem było doprowadzenie do zawarcia porozumienia pokojowego. W kolejnym 

rozdziale przedstawiono, jak wobec fiaska tych wysiłków oraz narastających 

problemów związanych z blokadą ukraińskich portów czarnomorskich, Turcja podjęła 

się mediacji, które doprowadziły do podpisania porozumienia o tzw. korytarzu 

zbożowym. Następnie na podstawie danych z pierwszego półrocza 2022 roku opisano 

stan dwustronnej wymiany handlowej i wpływ na nią działań wojennych oraz turecką 

pomoc wojskową, oraz perspektywy współpracy wojskowo-technicznej w obliczu 

z jednej strony rosnących potrzeb ukraińskich sił zbrojnych, a z drugiej rosyjskich 

ataków na obiekty przemysłu zbrojeniowego. W dwóch ostatnich rozdziałach 

przedstawiono jak postrzegają nawzajem swoje kraje tureckie i ukraińskie media, 

a także środowiska eksperckie i polityczne. 
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Rozdział 1. 

Stosunki turecko-ukraińskie do 2022 roku w cieniu 

„strategicznego partnerstwa” Turcji z Rosją 

Turcja w ciągu trzech pierwszych dekad istnienia niepodległej Ukrainy postrzegana 

była przez ukraińskie elity polityczne jako ważny partner, współpraca z którym może 

zmniejszyć polityczną i gospodarczą zależność od Rosji. Jednocześnie wektor 

południowy polityki zagranicznej Kijowa pozostawał zawsze mniej ważny niż 

wschodni – relacje z Moskwą, a także zachodni – stosunki z USA oraz z państwami Unii 

Europejskiej. Na tle długoletnich problemów ukraińskiej gospodarki rozwój wymiany 

handlowej z szybko rozwijającą się gospodarczo Turcją, a także plany turecko-

ukraińskiej współpracy energetycznej postrzegane były jednak w Kijowie jako szansa. 

Republika Turecka – członek NATO i państwo aspirujące do członkostwa w UE, 

traktowana była przez Ukraińców jako część świata zachodniego, do którego dołączyć 

chciała także Ukraina. Ankarę i Kijów łączył szereg wspólnych poglądów na kwestie 

bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego, a także Kaukazu Południowego. Oba 

państwa wspierały integralność terytorialną Azerbejdżanu, Gruzji i Mołdawii. Turcja 

otwarcie wyrażała poparcie dla uznanych międzynarodowo granic Ukrainy włącznie 

z Krymem, którego przynależność do niepodległego państwa ukraińskiego była 

kontestowana przez nacjonalistyczne środowiska rosyjskie jeszcze w latach 

90. ubiegłego wieku. 

Zarówno Ankara, jak i Kijów starały się budować partnerskie relacje z państwami 

południa byłego ZSRS. Ukraina podjęła polityczną i gospodarczą współpracę 

z Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Uzbekistanem w ramach zainicjowanej 

w 1997 roku organizacji GUAM1. Z kolei Turcja dążyła do pogłębienia więzi 

politycznych z Azerbejdżanem i Gruzją. Celem była m.in. realizacja wspólnych 

projektów transportu azerskich węglowodorów przez terytorium gruzińskie. Na 

udział w nich liczyła także Ukraina. W przypadku Azerbejdżanu Turcję od początku lat 

90. łączyły z nim szczególne relacje ze względu na kulturową i językową bliskość 

narodów tureckiego i azerskiego. Miała ona wpływ na polityczną współpracę Ankary 

i Baku często definiowaną poprzez hasło „dwa państwa, jeden naród”. Wspierane przez 

Rosję separatyzmy w Naddniestrzu, Abchazji, Osetii Południowej i Górskim Karabachu 

postrzegane były negatywnie zarówno w Kijowie, jak i w Ankarze. 

Jeszcze w okresie prezydentury Leonida Kuczmy, w 2002 roku władze ukraińskie 

ogłosiły chęć przystąpienia do NATO. Jakkolwiek cel ten wydawał się odległy, 

pogłębianie współpracy w sferze bezpieczeństwa z będącą członkiem Sojuszu Turcją, 

                                                        
1 W latach 1997-2005, gdy do organizacji należał także Uzbekistan jej nazwa będąca akronimem – 
od pierwszych liter nazw państw członkowskich – brzmiała GUUAM. 
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odgrywało dla Kijowa istotną rolę. W 2003 roku doszło do rosyjsko-ukraińskiego 

konfliktu w Cieśninie Kerczeńskiej o wyspę Tuzła, którą Rosja zaczęła traktować jako 

własną, budując z nią połączenie lądowe w postaci grobli. Turcja opowiedziała się 

podczas kryzysu wyraźnie za przynależnością tego niewielkiego skrawka terytorium 

do Ukrainy. Po aneksji Krymu w 2014 roku Rosjanie wykorzystali ten kawałek lądu do 

budowy mostu łączącego Półwysep Tamański z Krymem.  

Jednocześnie jednak polityka Turcji, mimo dobrych relacji z Ukrainą, nie oznaczała 

złych stosunków turecko-rosyjskich. Co więcej, Rosja była zawsze ważniejszym 

politycznie i ekonomicznie partnerem dla Ankary niż Ukraina. Wynikało to przede 

wszystkim z uzależnienia gospodarki tureckiej od dostaw rosyjskiego gazu, który przez 

lata stanowił większość tego surowca importowanego przez Turcję. Władze tureckie 

od początku rządów islamistycznej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju dążyły do 

stworzenia na terytorium Turcji węzła szlaków transportu węglowodorów. W tym celu 

oprócz wspierania projektów transportu gazu i ropy z Azerbejdżanu, a także Iranu 

i Iraku, rząd turecki zabiegał również o zwiększenie dostaw gazu rosyjskiego. Wysiłki 

te przyniosły skutek po raz pierwszy w 2005 roku, gdy powstał Błękitny Potok, 

pierwszy rosyjsko-turecki gazociąg idący po dnie Morza Czarnego. Już wcześniej Turcja 

otrzymywała gaz rosyjski trasą lądową biegnącą poprzez Ukrainę, Rumunię i Bułgarię. 

Umowa o kupnie gazu z Błękitnego Potoku nie była korzystna dla Turcji, gdyż 

zawierała klauzulę take or pay zmuszającą stronę turecką do zakupu całego 

zakontraktowanego gazu, wolumenów często przekraczających realne potrzeby, przy 

jednoczesnym zakazie reeksportu surowca do innych państw. Mimo to w grudniu 

2014 roku podczas wizyty prezydenta Władimira Putina w Turcji ogłoszono 

zainicjowanie projektu budowy nowego rosyjsko-tureckiego gazociągu TurkStream. 

W latach 2017–2018 powstała pierwsza nitka gazociągu łączącego rosyjską Anapę 

z tureckim Kıyıköy, a od stycznia 2020 roku płynie nią gaz, który trafia nie tylko na 

rynek turecki, ale także do Bułgarii i Macedonii Północnej. Co ważne, uruchomienie 

TurkStreamu oznaczało zakończenie transportu rosyjskiego gazu przez Ukrainę 

i Rumunię do Turcji. Wpisywało się więc w strategię Kremla zmniejszania znaczenia 

Ukrainy jako państwa tranzytowego, mającą na celu uderzenie w bezpieczeństwo 

energetyczne tego kraju. Z kolei Kijów wielokrotnie wyrażał chęć udziału w projektach 

budowy ropociągów i gazociągów na terytorium Turcji, a także wspólnego wydobycia 

węglowodorów na szelfie Morza Czarnego. Żaden z planowanych projektów nie został 

jednak zrealizowany. 

Jeszcze w 2010 roku doszło do podpisania rządowej umowy turecko-rosyjskiej, 

zgodnie z którą rosyjski Rosatom miał zbudować elektrownię atomową w Turcji 

w Ak Kuyu nad Morzem Śródziemnym. W 2018 roku budowa została rozpoczęta, 

a w 2023 roku planowane jest ukończenie pierwszego z czterech bloków elektrowni. 

W październiku 2021 roku prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zaproponował na 
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spotkaniu z Putinem, aby Rosja podjęła się budowy także dwóch innych planowanych 

elektrowni atomowych w Synopie i İğneada nad Morzem Czarnym.  

Relacje gospodarcze turecko-rosyjskie nie ograniczały się wyłącznie do sfery 

energetycznej, choć były przez nią zdominowane. Rosjanie pozostają jedną 

z największych grup turystów odwiedzających tureckie kurorty (w 2022 roku, byli 

drugą, co do wielkości grupą po Niemcach)2. Turcja eksportuje do Rosji owoce 

i warzywa, ale także maszyny, samochody, elektronikę i wyroby plastikowe3. Federacja 

Rosyjska była krajem, w którym tureckie firmy budowlane przez lata uzyskiwały 

najwięcej zamówień na swoje usługi4. Rosja była zawsze postrzegana przez tureckie 

elity polityczne i biznesowe jako państwo, z którym warto pogłębiać współpracę 

gospodarczą. Pozytywny wizerunek Federacji Rosyjskiej w Turcji był wyjątkowo silny 

w porównaniu z tym, jak postrzegano tamże Ukrainę i inne państwa postsowieckie. 

Percepcji Rosji jako kraju szans dla tureckiego biznesu nie zmieniał brak równowagi 

w handlu między oboma państwami i znaczący deficyt handlowy Turcji. Wynikał on 

z faktu, że wartość tureckich usług oraz eksportu towarów stanowiła w minionych 

latach wciąż mniej niż jedną czwartą wartości rosyjskiego eksportu na rynek turecki, 

którego dominujący element stanowiły węglowodory. Wzmacniające się relacje 

gospodarcze między Turcją i Rosją przekładały się na coraz bliższe więzi polityczne, 

a także współpracę obu państw w sferze bezpieczeństwa.  

Fakt turecko-rosyjskiego politycznego zbliżenia na początku XXI wieku nie wydawał 

się wpływać znacząco na bezpieczeństwo Ukrainy, ani na pogorszenie relacji 

ukraińsko-tureckich. Co więcej, znaczna część regionalnych inicjatyw czarnomorskich 

obejmowała wszystkie trzy państwa. Przykładem może być Organizacja Współpracy 

Gospodarczej Państw Morza Czarnego (ang. Organization of Black Sea Economic 

Cooperation, BSEC), zrzeszająca wszystkie państwa litoralne, a także Grecję, Mołdowę, 

Azerbejdżan i Armenię. Marynarki wojenne Turcji, Ukrainy i Rosji uczestniczyły też 

w działaniach grupy zadaniowej BLACKSEAFOR, mającej głównie ratownicze funkcje, 

ale także wymiar antyterrorystyczny. Jednocześnie połowa pierwszej dekady 

obecnego stulecia to początek rywalizacji Rosji z Zachodem, w tym rozgrywki 

o wpływy na akwenie czarnomorskim.  

Przeprowadzane cykliczne na Morzu Czarnym od 1997 roku manewry Sea Breeze 

organizowane przez Ukrainę, NATO i członków programu Partnerstwa dla Pokoju, 

zaczęły być z czasem prezentowane przez rosyjskie media jako „zastraszanie Rosji” 

                                                        
2 Tourism up 128% in Turkey with travelers from Germany, Russia, Al Monitor, 23.08.2022; https://www.al-
monitor.com/originals/2022/08/tourism-128-turkey-travelers-germany-russia [dostęp: 16.12.2022]. 
3 Turkey Exports to Russia, https://tradingeconomics.com/turkey/exports/Russia [dostęp: 16.12.2022]. 
4 Russia top market again for Turkey's overseas contracting services, Daily Sabah, 6.02.2019; 
https://www.dailysabah.com/business/2019/02/06/russia-top-market-again-for-turkeys-overseas-
contracting-services [dostęp: 16.12.2022]. 
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i „ekspansja wrogiego bloku militarnego”5. Eskalowanie przez Kreml sporu z NATO 

zaczęło też wpływać na sytuację bezpieczeństwa zarówno Ukrainy, jak i Turcji. 

Ta ostatnia, mimo członkostwa w Sojuszu, starała się zachować dobre relacje z Rosją. 

W związku z tym w 2006 roku doszło do sporu między Turcją a USA w kwestii 

rozszerzenia operacji morskiej NATO Active Endeavour, której celem była ochrona 

cywilnych jednostek przed działaniami terrorystycznymi, z Morza Śródziemnego także 

na Morze Czarne. Władze w Ankarze sprzeciwiły się planom poszerzenia, 

argumentując, że prowadzona tam jest już podobna operacja pod jej kierownictwem, 

Black Sea Harmony, z wyłącznym udziałem państw litoralnych. Marynarka wojenna 

Ukrainy uczestniczyła w obu operacjach. Za tą pozornie drobną różnicą zdań między 

Turcją i USA stała jednak znacznie bardziej istotna kwestia polityczna. Władze 

w Ankarze starały się ograniczyć obecność militarną USA w regionie Morza Czarnego. 

W percepcji tureckiej elity politycznej, niosła ona ze sobą destabilizację polityczną, 

w tym przede wszystkim wzrost napięć w relacjach z Rosją, czego Turcja chciała 

uniknąć.  

Kolejnym etapem wzrostu napięć między Ukrainą i Rosją stała się ukraińska 

Pomarańczowa Rewolucja przełomu lat 2004/2005 – protest przeciwko falsyfikacji 

wyborów prezydenckich dokonanej przez rząd wspieranego przez Putina premiera 

Wiktora Janukowycza. Elita polityczna i opinia publiczna w Turcji odnosiła się do tego 

wydarzenia z obojętnością, a nierzadko z podejrzliwością. W obywatelskim sprzeciwie 

Ukraińców przeciwko fałszerstwom wyborczym i niedemokratycznym działaniom 

rządu Janukowycza tureccy komentatorzy dopatrywali się zakulisowych działań 

wywiadu amerykańskiego (często też przyjmując za dobrą monetę rosyjskie 

komentarze w podobnym tonie). Podobnie zresztą zareagowano w Turcji na 

wydarzenia Rewolucji Godności w Kijowie przełomu 2013/2014. Co więcej, rozpętaną 

w 2014 roku przez Rosję wojnę na Donbasie postrzegano w Ankarze częściej jako 

wewnątrzukraiński konflikt między prozachodnim rządem a prorosyjskimi 

separatystami, niż interwencję Kremla. 

Sprzeciw wobec zwiększenia roli USA w regionie nie przekładał się wprawdzie na weto 

Ankary wobec członkostwa Ukrainy i Gruzji w NATO. Tureckie poparcie dla akcesji 

tych państw było jednak zawsze „równoważone” krytycyzmem wobec polityki 

Waszyngtonu i uznaniem „interesów” Rosji na obszarze jej tzw. „bliskiej zagranicy”, 

a więc państw byłego ZSRS. Kwestia aspiracji Ukrainy do członkostwa w NATO stała 

się zresztą mało realistyczna po ponownym objęciu stanowiska premiera przez szefa 

prorosyjskiej Partii Regionów Wiktora Janukowycza w 2006 roku i porzuceniu przez 

niego planów integracji z Sojuszem. Nie zmieniła tego również deklaracja państw 

NATO na szczycie tej organizacji w Bukareszcie w kwietniu 2008 roku. Sojusz nie 

                                                        
5 Disinfo: Sea Breeze 2021 Exercises are a primitive intimidation of Russia, EU vs. Disinfo, 28.01.2021; 
https://euvsdisinfo.eu/report/sea-breeze-2021-exercises-are-a-primitive-intimidation-of-russia# 
[dostęp: 16.12.2022]. 
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przyznał wówczas Ukrainie i Gruzji Planu Działań na rzecz Członkostwa (MAP), 

a jedynie zadeklarował, że oba państwa mogą w nieokreślonej przyszłości stać się 

członkami organizacji. 

Powodem konsternacji dla Ankary stała się rosyjsko-gruzińska wojna w sierpniu 2008 

roku. Turecka opinia publiczna nie potępiała zbyt mocno rosyjskiej agresji, 

a środowiska biznesowe i elita polityczna były przeciwne działaniom rządu, które 

mogłyby pogorszyć relacje z Rosją. Jednak Turcja nie mogła pozostać bierna wobec tak 

poważnego konfliktu zbrojnego w sąsiedniej Gruzji. Inwazja rosyjska stanowiła 

wyzwanie dla samej Turcji zagrażając m.in. bezpieczeństwu szlaków dostaw 

węglowodorów z Azerbejdżanu – ropociągowi Baku–Tbilisi–Ceyhan i gazociągowi 

Baku–Tbilisi–Erzurum6. Władze w Ankarze zmuszone były więc wykazać się 

aktywnością dyplomatyczną. Co więcej, postanowiły wykorzystać ten trudny moment, 

aby wzmocnić swoją pozycję na Kaukazie Południowym, ogłaszając nową inicjatywę 

uregulowania konfliktów i integracji regionalnej pod nazwą Kaukaskiej Platformy 

Stabilności i Rozwoju. Ówczesne dyplomatyczne działania Turcji wobec Gruzji i innych 

państw kaukaskich nie przyniosły jednak żadnych pozytywnych efektów. Pokazały 

natomiast ważny trend w polityce zagranicznej Turcji. Proponowana przez Ankarę 

Kaukaska Platforma wykluczała udział państw zachodnich oraz organizacji 

międzynarodowych i w założeniu miała objąć tylko państwa regionalne, a więc oprócz 

Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji, także Turcję, Iran i Rosję. Podobny format 

wykluczający udział państw NATO i USA, przyjęły później wysiłki tureckiej dyplomacji 

na rzecz doprowadzenia do porozumienia pokojowego między Moskwą a Kijowem po 

rozpoczęciu rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę 24 lutego br. 

Współpraca Turcji i Ukrainy w okresie prezydentury Janukowycza była nadal 

rozwijana. W Ankarze impulsem do pogłębiania relacji z Kijowem była doktryna 

„strategicznej głębi” tureckiego ministra spraw zagranicznych (a później premiera) 

Ahmeta Davutoğlu, zakładająca budowę mocnych więzi z wszystkimi sąsiadami Turcji. 

Relacje między Ankarą i Kijowem zostały określone mianem partnerstwa 

strategicznego wraz z utworzeniem jeszcze w 2011 roku Rady Strategicznej 

Wysokiego Szczebla. Podobna bilateralna instytucja turecko-rosyjska powstała jeszcze 

w 2010 roku.  

Stosunkowo krótkim momentem, gdy doszło do głębokiego kryzysu w relacjach Turcji 

z Rosją było osiem miesięcy po zestrzeleniu rosyjskiego myśliwca Su-24 przez tureckie 

siły powietrzne w listopadzie 2015 roku. Rosyjski samolot został zestrzelony 

kilkanaście sekund po tym, gdy wleciał nad terytorium tureckie. Znaczna cześć 

polityków państw NATO uznała reakcję Turcji za przesadną i będącą prowokacją 

wobec Rosji. Zachodnia opinia publiczna nie zauważała jednak kontekstu tego 

                                                        
6 Şener Aktürk, Toward a Turkish-Russian Axis? Conflicts in Georgia, Syria, and Ukraine, and Cooperation 
over Nuclear Energy, Insight Turkey, Vol. 16, No. 14, s. 18. 
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wydarzenia, m.in. faktu, że rosyjski Su-24 dokonywał bombardowań etnicznie bliskiej 

Turkom ludności turkmeńskiej w Syrii tuż przy granicy z Turcją, a rosyjskie samoloty 

i drony niejednokrotnie naruszały wcześniej turecką przestrzeń powietrzną bez 

ponoszenia konsekwencji. Niebezpodstawne były więc ówczesne zarzuty Ankary 

wobec sojuszników z NATO, że ignorują oni zagrożenia dla Turcji ze strony Syrii.  

Ten krótki okres zamrożenia relacji turecko-rosyjskich był obserwowany z nadzieją 

przez państwa wschodniej flanki NATO, a także Ukrainę od 2014 roku stawiającą opór 

rosyjskiej agresji po aneksji przez Rosję Krymu i jej interwencji na Donbasie. 

Oczekiwano, że Turcja stanie się ważnym państwem w Sojuszu wspierającym bardziej 

zdecydowaną politykę powstrzymywania ekspansji Rosji. Prezydent Erdoğan w maju 

2016 roku stwierdził wprost, że Morze Czarne przekształca się w „wewnętrzne jezioro 

Rosji”, odnotowując tym samym rosnące zagrożenie ze strony rosyjskiej dla państw 

NATO7. W związku z rosyjsko-tureckim kryzysem politycznym na przełomie 2015 

i 2016 roku doszło do wojny ekonomicznej, w tym wstrzymania eksportu zbóż 

i żywności z Rosji do Turcji. Wówczas rząd w Kijowie zadeklarował chęć wsparcia 

Ankary i uzupełnienia niedoborów na rynku tureckim poprzez eksport ukraińskich 

produktów spożywczych do Turcji takich jak pszenica, jęczmień, kukurydza, drób 

i nabiał8. 

Jednocześnie jednak Turcja była przeciwna europejskiej i amerykańskiej polityce 

sankcji wobec Rosji po aneksji Krymu. Tureckie statki wciąż pływały do portów 

krymskich, co osłabiało znaczenie deklaratywnego poparcia Ankary dla integralności 

terytorialnej Ukrainy. Co więcej, już w czerwcu 2016 roku doszło do błyskawicznego 

odbudowania relacji turecko-rosyjskich. Elity obu państw zainteresowane były 

kontynuacją współpracy politycznej z kilku ważnych powodów. Naprawa stosunków 

Ankary i Moskwy pozwalała obu stronom uniknąć dalszej eskalacji ich konfliktu 

w Syrii, gdzie Turcja wspierała opozycję, a Rosja reżim Baszszara al-Asada. Do 

odbudowania relacji dążyły grupy polityczno-biznesowe zarówno w Rosji, jak 

i w Turcji. Wreszcie zarówno Putin, jak i Erdoğan do listopada 2015 roku posługiwali 

się antyzachodnią retoryką, którą osłabili w okresie kryzysu, a następnie po jego 

zakończeniu w połowie 2016 roku szybko do niej powrócili. Trend ten wzmocnił 

nieudany pucz w Turcji w lipcu 2016 roku, który utrwalił autorytarne tendencje 

w systemie politycznym Turcji, co zbliżało ją do modelu politycznego putinowskiej 

Rosji. Budowanie wizerunku „kolektywnego Zachodu” jako głównego zagrożenia, 

służące konsolidowaniu poparcia społecznego dla władzy, stało się niezmiennym 

                                                        
7 Erdoğan: Karadeniz Rusya'nın gölü haline dönüştü, İnsan Haber, 11.05.2016; 
http://www.insanhaber.com/politika/erdogankaradeniz-rusyanin-golu-haline-donustu-h59713.html 
[dostęp: 16.12.2022]. 
8 Ukrayna'dan Türkiye'ye destek, Milliyet, 1.12.2022; https://www.milliyet.com.tr/dunya/ukraynadan-
turkiyeye-destek-2156253 [dostęp: 16.12.2022]. 
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elementem polityki wewnętrznej zarówno rządu Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, jak 

i Kremla. 

Wyrazem wzmacniających się więzi politycznych między Ankarą a Moskwą, a także 

pogłębiających się napięć między Turcją a USA i innymi sojusznikami w NATO była 

turecka decyzja o zakupie rosyjskich systemów rakietowych S-400 w 2017 roku. 

Pierwsza bateria S-400 została dostarczona do Turcji w 2019 roku. W rezultacie doszło 

do kryzysu w relacjach turecko-amerykańskich. Ankara została ponadto wyłączona 

przez USA z programu budowy myśliwców piątej generacji F-35. Objęcie urzędu 

prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Joe Bidena, podkreślającego swoje 

przywiązanie do idei demokracji i praw człowieka, nie sprzyjało wzmocnieniu 

stosunków Waszyngtonu z Ankarą. Erdoğan i turecka elita polityczna tradycyjnie 

odrzucali tego rodzaju amerykańską retorykę, traktując ją jako „zasłonę” dla 

budowania politycznych i ekonomicznych wpływów USA na świecie. W podobny 

sposób w Turcji postrzegano także sytuację Ukrainy jako państwa w dużym stopniu 

(jeśli nie całkiem) zależnego od Stanów Zjednoczonych. Taka percepcja Kijowa zbliżała 

polityków w Ankarze do stanowiska Kremla, podkreślającego wciąż brak 

suwerenności Ukrainy, jakoby całkowicie podległej woli Waszyngtonu. 

Relacje Erdoğana z kolejnymi dwoma prezydentami Ukrainy, Petrem Poroszenką 

i Wołodymyrem Zełenskim układały się poprawnie. Zarówno podczas jednej, jak 

i drugiej prezydentury Kijów ściśle współpracował z Ankarą w sferze bezpieczeństwa 

wewnętrznego. Po nieudanym puczu w lipcu 2016 roku Turcja rozpoczęła masowe 

aresztowania członków ruchu Fethullaha Gülena, oskarżanych o przygotowanie próby 

obalenia rządu Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. W latach 2017–2018 ukraińskie 

służby specjalne stawiały przeszkody działalności organizacji Gülena na Ukrainie. 

Co więcej, na żądanie Ankary niektórych przedstawicieli tego ruchu ekstradowano 

do Turcji. 

Za czasów prezydentury Zełenskiego zwiększyła się częstotliwość wizyt i spotkań obu 

przywódców. Zainicjowano także format Kwadrygi – jednej z kilku inicjatyw 

regionalnych rozwijanych przez Kijów (obok Trójkąta Lubelskiego z Polską i Litwą 

oraz Stowarzyszeniowego Trio z Gruzją i Mołdową). Zakładał on regularne spotkania 

ministrów spraw zagranicznych i obrony. Turcja poparła także ukraińską inicjatywę 

platformy krymskiej, która miała być forum poświęconym kwestii okupacji Krymu. 

Co prawda na inaugurującym szczycie nie było Erdoğana, ale obecność ministra spraw 

zagranicznych została uznana w Kijowie za sukces. Na drugim szczycie platformy 

krymskiej w sierpniu 2022 roku Erdoğan potępił aneksję Krymu jako bezprawną 

i uznał powrót Krymu do Ukrainy za wymóg prawa międzynarodowego9. 

                                                        
9 Diyar Güldoğan, Return of Crimea to Ukraine a requirement of international law: Turkish president, 
Anadolu Agency, 23.08.2022; https://www.aa.com.tr/en/russia-ukraine-war/return-of-crimea-to-
ukraine-a-requirement-of-international-law-turkish-president/2667680 [dostęp: 17.12.2022]. 
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W miesiącach poprzedzających pełnoskalową inwazję rosyjską na Ukrainę Ankara 

oferowała swoją rolę mediatora między Moskwą i Kijowem, proponując m.in. 

spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy na terytorium Turcji. W grudniu 2021 roku 

Kreml odrzucił turecką ofertę mediacji w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, tłumacząc, 

że nie jest jego stroną. Mimo to Turcja 19 stycznia ponowiła propozycję. Rzecznik 

prezydenta Erdoǧana İbrahim Kalın poinformował wówczas, że turecki przywódca 

zaprosił do Ankary Zełenskiego i Putina10. Minister spraw zagranicznych Turcji Mevlüt 

Çavuşoğlu, na szczycie ministrów państw NATO w Rydze w dniach 30 listopada – 

1 grudnia 2021 roku namawiał pozostałych sojuszników do wstrzemięźliwości przy 

poszerzaniu zakresu sankcji wobec Rosji, twierdząc, że taka polityka nie pomoże 

Ukrainie i proponując jednocześnie swoje pośrednictwo w dialogu z Kremlem11. 

Jednak komentując rosyjskie ultimatum w kwestii konieczności rezygnacji Sojuszu 

z polityki rozszerzenia NATO, szef tureckiej dyplomacji zwrócił się do Rosji, aby nie 

narzucała jednostronnie Zachodowi swojego stanowiska12. 

Kwestia Krymu i Tatarów krymskich w stosunkach turecko-ukraińskich 

Przynależność Krymu do Ukrainy była od początku lat 90. ubiegłego wieku częścią 

polityki poparcia dla integralności terytorialnej Ukrainy. Jednocześnie znaczenie tego 

regionu dla Ankary było zawsze powiązane z zainteresowaniem tureckiej elity 

politycznej sytuacją Tatarów krymskich, turkijskiej społeczności zamieszkującej 

głównie Krym, a po 2014 roku – w wyniku wewnętrznej migracji – także inne regiony 

Ukrainy. Choć naród krymskotatarski posiada swoją odrębną od Turków tożsamość, 

język i doświadczenie historyczne, w samej Turcji jest postrzegany raczej jako część 

wielkiej wspólnoty tureckiej. Zgodnie z powszechnym przekonaniem tureckiego 

społeczeństwa, a także części tureckiego środowiska akademickiego, wszystkie 

zamieszkujące poza Turcją turkijskie grupy etniczne stanowią po prostu część narodu 

tureckiego. 

Jeszcze w 1994 roku prezydent Turcji Süleyman Demirel podczas wizyty w Kijowie 

podkreślał, że Tatarzy krymscy mają prawo na powrót do ojczyzny z miejsc 

przymusowego zesłania w czasach sowieckich. Cała ludność krymskotatarska została 

w maju 1944 roku wywieziona z Krymu do Azji Centralnej, co było zastosowaniem 

przez władze sowieckie metody zbiorowej odpowiedzialności za rzekomą masową 

współpracę z III Rzeszą podczas niemieckiej okupacji półwyspu. W rezultacie brutalnej 

                                                        
10 İbrahim Kalın duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor, Internet Haber, 19.01.2022; 
https://www.internethaber.com/ibrahim-kalin-duyurdu-cumhurbaskani-erdogan-ukraynaya-gidiyor-
2231582h.htm [dostęp: 17.12.2022]. 
11 Çavuşoğlu: Ukrayna'ya kimse sadece yaptırımlar yoluyla yardım edemez, Gazete Duvar, 1.12.2021; 
https://www.gazeteduvar.com.tr/cavusoglu-ukraynaya-kimse-sadece-yaptirimlar-yoluyla-yardim-
edemez-haber-1543816 [dostęp: 17.12.2022]. 
12 Çavuşoğlu'ndan Moskova'ya Ukrayna uyarısı: Tek taraflı dayatmacı bir tutumla yaklaşmayın, Euronews 
Türkçe, 27.12.2021; https://tr.euronews.com/2021/12/27/cavusoglu-ndan-moskova-ya-ukrayna-uyar-
s-tek-tarafl-dayatmac-bir-tutumla-yaklasmay-n [dostęp: 17.12.2022]. 
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deportacji zginęło wówczas co najmniej 30 proc. ludności krymskotatarskiej13. 

Następnie ZSRS utrzymywał zakaz powrotu na Krym dla Tatarów krymskich. Wsparcie 

dla nich, choć nie było politycznym priorytetem kolejnych przywódców Turcji, było 

jednak stałym elementem polityki Ankary niezależnym od podziałów partyjnych 

i politycznych. Natomiast środowiskiem, które szczególnie podkreślało potrzebę troski 

o sytuację „rodaków” za granicą byli zwolennicy Partii Ruchu Nacjonalistycznego 

Devleta Bahçelego. Od 2018 roku ugrupowanie to pozostaje w sojuszu wyborczym 

(tzw. Sojusz Republikański, tur. Cumhur Ittifakı) z Partią Sprawiedliwości i Rozwoju, co 

oznacza, że mimo braku reprezentacji w rządzie posiada jednak wpływ na jego 

politykę. Wsparcie Tatarów krymskich przez władze Turcji miało też od lat 

90. ubiegłego wieku konkretny wymiar ekonomiczny. Projekty rozwoju infrastruktury 

w miejscowościach przez nich zamieszkanych były finansowane przez turecką 

rządową agencję pomocy rozwojowej (tur. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, TİKA). 

Poparcie władz tureckich dla społeczności krymskotatarskiej łączone było zawsze 

z uznaniem przynależności Krymu do Ukrainy. Polityka ta nie uległa zmianie także po 

dojściu do władzy islamistycznej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Mimo pogłębiania 

więzi z Rosją, Erdoğan niezmiennie wyrażał poparcie dla integralności terytorialnej 

Ukrainy. Co więcej, tuż przed rozpoczęciem pełnoskalowej wojny przez Rosję, 

w styczniu 2022 roku Erdoğan nie tylko po raz kolejny podkreślił przynależność 

półwyspu do Ukrainy, ale użył także słowa „okupacja” w odniesieniu do rosyjskiej 

aneksji Krymu14. 

Tatarzy krymscy od lat 90. ubiegłego wieku są jednym z niewielu środowisk łączących 

Turcję i Ukrainę nie tylko w aspekcie kontaktów międzyludzkich, lecz także 

politycznych i dyplomatycznych. Ich elita polityczna od odzyskania niepodległości 

przez Ukrainę pozostawała w dobrych relacjach z władzami w Kijowie. Ten sojusz 

polityczny ma swoje historyczne uzasadnienie. Wynika ze wspólnych dla Ukraińców 

i Tatarów krymskich tragicznych doświadczeń z totalitarnym systemem sowieckim. 

Stąd liderzy tej społeczności tacy jak Mustafa Dżemilew, w czasach ZSRS antysowiecki 

dysydent, a później wieloletni szef Medżlisu Tatarów krymskich, byli przeciwnikami 

neoimperialistycznej polityki Rosji, jak również współpracowali z elitą polityczną 

Ukrainy.  

Tatarzy krymscy nie poparli rosyjskiej aneksji Krymu w 2014 roku i byli najbardziej 

aktywną grupą, która protestowała przeciwko rosyjskiej okupacji. Jednocześnie ze 

                                                        
13 Brian Glyn Williams, The Crimean Tatars: From Soviet Genocide to Putin's Conquest, Oxford University 
Press, 2015, s. 109. 
14 Termin “okupacja” w odniesieniu do statusu Krymu jest używany głównie przez Ukrainę i jej partnerów, 
gdyż podkreśla tymczasowość obecnego stanu rzeczy. Na temat oceny decyzji Erdoğana o złożeniu wizyty 
na Ukrainie w tureckich mediach patrz m.in.: AKP, Ukrayna meselesinde tarafını seçti: Erdoğan, Zelenskiy 
ile görüşmeye, Bir Gün, 19.01.2022; gidiyorhttps://www.birgun.net/haber/akp-ukrayna-meselesinde-
tarafini-secti-erdogan-zelenskiy-ile-gorusmeye-gidiyor-373853 
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względu na bliskość językową i kulturową Tatarów krymskich i Turków, a także 

obecność w Turcji kilku milionów osób, których przodkowie pochodzą z Krymu, 

krymskotatarscy działacze i politycy zaczęli odgrywać aktywną rolę w budowaniu 

dobrych relacji między Ankarą i Kijowem. Po 2014 roku ich udział w ukraińskich 

delegacjach rządowych spotykających się z tureckimi politykami i dyplomatami zaczął 

mieć coraz większe znaczenie, gdyż Tatarzy krymscy stali się adwokatami Ukrainy 

i działań na rzecz deokupacji półwyspu.  

Mustafa Dżemilew odgrywa ważną rolę jako pośrednik w dyplomatycznych relacjach 

Ukrainy z Turcją. Występuje w tureckich mediach pod nazwiskiem Kırımoğlu 

(w tłumaczeniu „syn Krymu”), a także regularnie spotyka się z Erdoğanem. Pozostaje 

dla Kijowa ważnym lobbystą w Ankarze, gdzie generalnie głos polityków z Ukrainy jest 

słabo słyszalny, a lobby prokremlowskie pozostaje bardzo silne.  

Z kolei młode krymskotatarskie polityczki, Tamila Taszewa i Emine Dżepparowa, 

rozwijają swoją karierę w administracji Zełenskiego. Od maja 2020 roku Dżepparowa 

jest zastępczynią ministra spraw zagranicznych Dmytra Kułeby. Jej osiągnięciem była 

inauguracja w sierpniu ubiegłego roku Krymskiej Platformy, dyplomatycznej 

inicjatywy władz w Kijowie mającej na celu budowanie międzynarodowego poparcia 

dla sprawy odzyskania Krymu przez Ukrainę. Z kolei Taszewa od 25 kwietnia 

2022 roku pełni funkcję stałego przedstawiciela prezydenta Ukrainy na Krymie; do 

inwazji rosyjskiej siedziba tego urzędu mieściła się w Chersoniu. 

Po aneksji Krymu aktywność zaczęli wykazywać nie tylko Tatarzy krymscy na 

Ukrainie, ale także aktywiści krymskotatarskich stowarzyszeń diasporalnych w Turcji. 

Fakt obecności proukraińskiej i turkijskiej społeczności Tatarów krymskich na 

okupowanym półwyspie stał się też dodatkowym czynnikiem zmuszającym rząd Partii 

Sprawiedliwości i Rozwoju do reakcji na rosyjską aneksję Krymu. Wzmacniał również 

tendencję w Ankarze do dalszego popierania integralności terytorialnej Ukrainy.  

Z drugiej strony wpływowe pozostają w Turcji także środowiska prorosyjskie, które 

przekonują od 2014 roku turecką opinię publiczną o konieczności uznania rosyjskiej 

aneksji Krymu. Reprezentowane są głównie przez członków tzw. ruchu 

eurazjatyckiego, który posiada licznych zwolenników m.in. w tureckiej elicie 

wojskowej. Do zwolenników eurazjatyzmu należą zwłaszcza członkowie Partii 

Ojczyzny (tur. Vatan Partisi) kierowanej przez byłego maoistę, a obecnie nacjonalistę 

i lobbystę Rosji Doğu Perinçeka. I tak np. w 2020 roku na łamach gazety Aydınlık 

reprezentującej partię Perinçeka pojawił się jego artykuł, w którym przekonuje, że 

Turcja powinna uznać przynależność Krymu do Rosji w zamian za rosyjskie uznanie 
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niepodległości Tureckiej Republiki Północnego Cypru, której państwowość uznaje 

obecnie tylko Ankara15.  

Współpraca gospodarcza 

Turcja była dla Ukrainy w 2021 roku czwartym co do wielkości wymiany handlowej 

partnerem po Chinach, Polsce i Rosji. Według danych ukraińskiej służby celnej 

wymiana między oboma państwami w 2021 roku wyniosła 7,38 mld dolarów i wzrosła 

o ponad 50 proc. Eksport do Turcji w 2021 roku wyniósł ponad 4,1 mld dolarów 

i stanowił 6 proc. całości ukraińskiego eksportu16. Największą pozycję wśród 

eksportowanych produktów stanowiły metale (prawie połowa eksportu) i zboża 

(prawie ¼). Import był bardziej zróżnicowany – do najważniejszych kategorii należały 

maszyny, metale, ropa naftowa, owoce, autobusy i tekstylia. 

Tabela 1. Eksport towarów do Turcji i import towarów na Ukrainę z Turcji. 

Rok 
Eksport do Turcji 

(tys. dolarów) 

Udział 
w całości 
eksportu 

(proc.) 

Import z Turcji 
(tys. dolarów) 

Udział 
w całości 
importu 
(proc.) 

2021 4 142 633,7 6,1 3 260 265,2 4,5 
2020 2 436 266,9 5 2 418 811,8 4,5 
2019 2 619 024,9 5,2 2 355 446,7 3,9 
2018 2 352 356,0 5 1 714 301,8 3 
2017 2 519 134,4 5,8 1 262 526,8 2,5 

Źródło: ukrstat.gov.ua 

Ukraina nie była priorytetowym rynkiem zbytu dla Turcji. Według danych tureckiego 

urzędu statystycznego w 2021 roku Ukraina zajęła 20. miejsce wśród państw, do 

których Turcja eksportuje swoją produkcję17. Eksport do Ukrainy stanowił 

w 2021 roku niewiele ponad 1 proc. całego eksportu tureckiego (według danych 

tureckiego urzędu statystycznego jego wartość wyniosła 2,9 mld dolarów). 

Priorytetowym rynkiem nie była również Rosja, która znalazła się na miejscu 

dziesiątym, a jej udział w całości eksportu w 2021 roku stanowił 3 proc. (zob. Wykres 

1). Największym partnerem handlowym dla Turcji pozostaje Unia Europejska, do 

której trafia 41 proc. towarów z Turcji.  

                                                        
15Kırım'a stratejik bakış, Aydınlık, 4.02.2020; https://www.aydinlik.com.tr/haber/kirim-a-stratejik-
bakis-200291-2 [dostęp: 4.12.2022]. 
16 Tetjana Litwinczuk, Зона вільної торгівлі України з Туреччиною — про що домовилися, НВ, 
3.02.2022; https://biz.nv.ua/ukr/economics/zona-vilnoji-torgivli-ukrajini-z-turechchinoyu-pro-shcho-
domovilisya-novini-ukrajini-50213601.html [dostęp: 4.12.2022]. 
17 International Trade in Services Statistics 2021, TÜİK - Veri Portalı, 28.09.2022; 
https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=dis-ticaret-104&dil=2 [dostęp: 15.12.2022]. 
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Wykres 1. Eksport towarów z Turcji w 2021 roku (tys. dolarów, udział w całości 
eksportu). 

 
Źródło: tuik.gov.tr. 

Wykres 2. Import towarów do Turcji w 2021 roku (tys. dolarów, udział w całości 
importu). 

 
Źródło: tuik.gov.tr 

W przypadku importu udział Ukrainy był na podobnym poziomie co jej udział 

w eksporcie. Dużo większy był natomiast w 2021 roku udział Rosji (11 proc.), przede 

wszystkim ze względu na import surowców energetycznych, ale także metali oraz 

zboża. W imporcie produkcji rolnej pozycja Rosji była silniejsza niż Ukrainy, gdyż na 

Rosję przypadało w 2021 roku 56 proc. importowanego zboża do Turcji, a na Ukrainę 

22 proc.18 Zboże to jest w dużej mierze reeksportowane. Bardziej zależna Turcja jest 

od importu ukraińskiego oleju słonecznikowego, którego Ukraina jest największym 

                                                        
18 Turkey sees no grains supply shortages due to Russia-Ukraine conflict, Reuters, 24.02.2022; 
https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-turkey-grains-idAFL8N2UZ9B0 [dostęp: 15.12.2022]. 
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Ukraina; 2 900 545; 1%
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Rosja; 28 959 361; 11%

Ukraina; 4 524 675; 2%

inne; 152 558 357; 56%
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producentem na świecie. Jednak z ostatnich danych wynika, że częściowo zastępuje 

ukraiński olej słonecznikowy rosyjskim. Turcja razem z Indiami i Chinami są głównymi 

importerami rosyjskiego oleju, a wielkość rosyjskiego eksportu oleju słonecznikowego 

we wrześniu i październiku 2022 roku wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu 

z analogicznym okresem zeszłego roku19. 

Umowa o strefie wolnego handlu między Ukrainą a Turcją została podpisana na 

początku lutego 2022 roku po kilkunastu latach negocjacji. Strony nie mogły dojść do 

porozumienia przez tak długi czas przez rozbieżności dotyczące kluczowych dla 

swoich gospodarek sektorów – metalurgii w przypadku Ukrainy i sektora rolno-

spożywczego w przypadku Turcji. Podpisanie umowy prezydent Wołodymyr Zełenski 

przedstawił jako wydarzenie historyczne, choć w dużej mierze doszło do niego dzięki 

ustępstwom strony ukraińskiej, dla której na tle rosnącego zagrożenia rosyjskiego 

ważne było zacieśnianie więzi z Turcją, nawet kosztem interesów gospodarczych. 

Umowa przewiduje zniesienie ceł na 10 tysięcy pozycji, co miało ograniczyć bariery dla 

ukraińskiego biznesu do wejścia na rynek turecki. Jednak Turcja zachowała możliwość 

wprowadzania wyższych stawek celnych wobec produkcji metalurgicznej dla ochrony 

własnego przemysłu. Ankarze udało się także przeforsować wyłączenie z umowy 

produkcji rolnej, choć w momencie podpisywania umowy obowiązywała zerowa 

stawka na eksport. Według wyliczeń przeciwnych liberalizacji handlu z Turcją 

ukraińskich przedsiębiorców działających w sektorze metalurgicznym, chemicznym 

i przemyśle lekkim, umowa o wolnym handlu miałaby pozytywny wpływ tylko 

w przypadku dużych inwestycji tureckich w ukraińską gospodarkę, zwłaszcza 

w obliczu dewaluacji tureckiej waluty. Bardziej optymistyczne były wyliczenia 

rządowe, które wskazywały, że umowa przyczyni się do wzrostu ukraińskiej 

gospodarki o ponad 2 proc. PKB20. Działania wojenne przerwały proces wejścia umowy 

w życie, nie została ona jeszcze ratyfikowana przez ukraiński parlament.  

Do pełnoskalowej wojny nad Dnieprem działało ponad 700 firm tureckich21. Były one 

obecne zwłaszcza w branży budowlanej i telekomunikacyjnej, w których zajmują 

czołowe miejsce. Turecki Onur od kilkunastu lat realizuje drogowe projekty 

infrastrukturalne, które za prezydentury Zełenskiego pod szyldem tzw. wielkiego 

budownictwa, nabrały większego tempa i skali. W 2020 roku Onur był największym 

wykonawcą pod względem wysokości zamówień od państwowej agencji drogowej, 

Ukrawtodor. W pierwszej piątce wykonawców znalazła się także spółka-córka Onur 

                                                        
19 РФ різко збільшила експорт олії на тлі падіння частки України в світі через війну, Економічна 
правда, 30.11.2022; https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/30/694438/ [dostęp: 15.12.2022]. 
20 Турецький вал: чим небезпечна і чому потрібна Україні вільна торгівля з Анкарою, Європейська 
правда, 2.02.2022; https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/02/2/7133412/ [dostęp: 
15.12.2022]. 
21 Mykoła Zamikuła et. al., Стратегічне партнерство з Турецькою Республікою: зовнішньоекономічні 
аспекти, Національний інститут стратегічних досліджень, listopad 2022; 
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-11/analit.dop.-turechchina_18.11.2022.pdf [dostęp: 
16.12.2022]. 
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Construction International22. Z kolei na rynku telekomunikacyjnym obecny jest 

Turkcell jako właściciel trzeciego co do wielkości (po Kyivstar i Vodafone) operatora 

telekomunikacyjnego Lifecell. Na koniec 2021 roku firma liczyła 9,2 mln aktywnych 

kart SIM na Ukrainie, na koniec pierwszego półrocza 2022 roku w związku 

z działaniami wojennymi zanotowała spadek o 0,8 mln kart23. Ponadto tureckie firmy 

inwestowały w sektorze rolno-spożywczym. Dzięki umowie o wolnym handlu z Unią 

Europejską, Ukraina była także atrakcyjna dla małych i średnich firm, które zakładały 

nad Dnieprem swoje siedziby, by móc handlować z państwami UE na korzystniejszych 

warunkach. 

Współpraca w sektorze zbrojeniowym 

Współpraca wojskowo-techniczna rozwijała się w ostatnich latach dynamicznie 

i w przeciwieństwie do niekiedy sprzecznych interesów gospodarczych, była 

obszarem, gdzie oba kraje widziały dla siebie korzyści. Dla Ukrainy wspólne projekty 

w przemyśle zbrojeniowym były ważne z punktu widzenia podnoszenia potencjału 

swoich sił zbrojnych oraz pozyskania uzbrojenia od państwa członkowskiego NATO, 

zwłaszcza gdy inni członkowie Sojuszu ze względów politycznych ograniczali sprzedaż 

broni dla Ukrainy lub była ona droższa. Ponadto wspólne projekty turecko-ukraińskie 

miały przyciągnąć innych inwestorów i poprawić wizerunek biznesowy Ukrainy, co 

było istotne dla ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego po załamaniu się rynku 

rosyjskiego. Z kolei Turcja zainteresowana była zamiennikami dla produkcji państw 

zachodnich, z którymi miała trudne relacje lub które nakładały na nią sankcje, jak 

w przypadku austriackich silników do czołgów Altay czy kanadyjskich silników 

i optoelektroniki do bezzałogowców Bayraktar TB2. Ankara rozwijając współpracę 

w sferze obrony z Ukrainą, chciała równoważyć coraz bardziej ekspansjonistyczną 

w regionie czarnomorskim Rosję, ale w ramach współpracy regionalnej, a nie poprzez 

zwiększanie obecności państw trzecich, któremu Turcja zawsze się sprzeciwiała. 

Największym zainteresowaniem Turcji cieszyły się technologie budowy silników. 

W sierpniu 2019 roku Biuro Konstrukcyjne Iwczenko-Progress podpisało umowę 

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

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

która miała produkować broń precyzyjną oraz technologie lotnicze i kosmiczne. 

W ramach współpracy z firmą Baykar, Ukraina jako drugie państwo po Katarze kupiła 

                                                        
22 Artem Iljin, Глава Укравтодору про вартість ремонту доріг, тендери і корупцію — новини України, 
НВ, 29.05.2020; https://biz.nv.ua/ukr/markets/glava-ukravtodoru-pro-vartist-remontu-dorig-tenderi-i-
korupciyu-novini-ukrajini-50090842.html [dostęp: 15.12.2022]. 
23 Київстар, Vodafone та lifecell втратили за півроку 4,5 млн абонентів, НВ, 30.06.2022; 
https://biz.nv.ua/ukr/tech/kijivstar-vodafone-ta-lifecell-vtratili-za-pivroku-4-5-mln-abonentiv-novini-
ukrajini-50266602.html [dostęp: 16.12.2022]. 
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tureckie bezzałogowce Bayraktar TB224. Umowę podpisano w listopadzie 2018 roku 

w czasie wizyty ówczesnego prezydenta Petra Poroszenki w Turcji, zaś kontrakt na 

6 dronów, 3 stacje kierowania, 6 systemów optoelektronicznych Wescam o wartości 

70 mln dolarów podpisano w styczniu 2019 roku25. Umowa zakładała również 

przeszkolenie 30 ukraińskich wojskowych do obsługi systemów, które zakończyło się 

we wrześniu 2019 roku. Systemy zostały przekazane ukraińskim siłom zbrojnym 

w marcu 2019 roku. Turecka firma Roketsan w październiku 2019 roku dostarczyła 

Ukrainie partię uzbrojenia MAM-L i MAM-C. 

Na plany ukraińskiego resortu obrony dotyczące kolejnych zamówień tych dronów bez 

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

Karabachu. Na początku października 2020 roku dyrektor generalny Ukrspeceksportu 

Wadym Nozdria poinformował, że trwają negocjacje dotyczące kolejnych systemów 

Bayraktar TB2 i ich produkcji na Ukrainie26. Ministerstwo obrony planowało zakup do 

48 bezzałogowców. W lipcu 2021 roku kolejne tureckie bezzałogowce przekazano 

ukraińskiej marynarce wojennej. Memorandum o współpracy między ukraińskim 

ministerstwem obrony a turecką firmą Baykar zostało podpisane jeszcze we wrześniu 

2021 roku. Zakładało ono powstanie w okolicach Wasylkowa pod Kijowem centrum 

zajmującego się serwisowaniem i modernizacją Bayraktarów oraz szkoleniem 

operatorów. Budowa miała rozpocząć się pod koniec 2021 roku. Bloomberg sugerował 

jeszcze w grudniu 2021 roku, powołując się na źródła w rządzie tureckim, że Ankara 

przekazała Ukrainie więcej Bayraktarów niż oficjalnie ogłoszono27. W czasie wizyty 

tureckiego prezydenta w Kijowie w lutym 2022 roku podpisano umowę dotyczącą 

współpracy w zakresie nowych technologii, lotnictwa i przemysłu kosmicznego. 

Umowa przewiduje produkcję tureckich bsl na Ukrainie i wyposażenie ich 

w ukraińskie silniki. Umowa ta została ratyfikowana przez ukraiński parlament 

13 grudnia 2022 roku. 

Ukraińskie silniki zostały wykorzystane także w opracowywaniu ciężkiego 

bezzałogowca bojowego Bayraktar Akıncı28. Szef Iwczenko-Progres Ihor Krawczenko 

                                                        
24 Договір про дрони: Туреччина також купуватиме в України військове обладнання, Укрінформ, 
12.01.2019; https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2618342-dogovir-pro-droni-tureccina-takoz-
kupuvatime-v-ukraini-vijskove-obladnanna.html [dostęp: 3.11.2020]. 
25 Ударні БПЛА Bayraktar TB2 Повітряних Сил провели тренувальні польоти, Діфенс Експрес, 
19.05.2020; https://defence-ua.com/news/udarni_bpla_bayraktar_tb2_ps_zsu_proveli_trenuvalni_ 
poloti_foto-763.html [dostęp: 3.11.2020]. 
26 ЗСУ хочуть придбати до 48 ударно-розвідувальних БПЛА Bayraktar TB2, Діфенс Експрес, 5.10.2020; 
https://defence-ua.com/news/zsu_hoche_pridbati_do_48_udarno_rozviduvalnih_bpla_bayraktar_tb2-
1778.html [dostęp: 3.11.2020]. 
27 Туреччина передасть Україні не менше 20 ''Байрактарів'' найближчим часом – Bloomberg, 
Українська правда, 3.12.2021; https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/3/7316207/ [dostęp: 
10.12.2022]. 
28 Як Туреччина з допомогою України створює зброю майбутнього, Діфенс Експрес, 3.04.2020; 
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jak_turechchina_z_dopomogoju_ukrajini_stvorjuje_zbroju_ 
majbutnogo-451.html [dostęp: 3.11.2020]. 
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w październiku 2020 roku informował, że trwa produkcja 12 silników AI-35 dla rakiety 

Gezgin mającej zasięg 1000 km29. Ponadto Turkish Aerospace Industries (TAI) 

podpisała z przedsiębiorstwem Motor Sicz umowę przewidującą zakup do 2025 roku 

14 silników dla ciężkich śmigłowców szturmowych30. 

Współpraca ukraińsko-turecka dotyczyła także przeciwpancernych pocisków 

kierowanych Skif produkowanych przez biuro konstrukcyjne Łucz. Turcja chciała je 

produkować u siebie – na bazie Aselsan. Łucz z kolei planowało produkować na bazie 

licencji Roketsan pociski dla bezzałogowców Bayraktar TB2 (UMTAS i MAM-L). Łucz 

podpisało także w 2019 roku kontrakt z turecką firmą MKEK na sprzedaż 

przeciwpancernego pocisku kierowanego Konus dla tureckich czołgów. Przewidywał 

on także częściowy transfer technologii i późniejszą produkcję rakiet przez MKEK 

w Turcji31. Współpraca obejmowała także systemy łączności kodowanej, które od 

2016 roku dla ukraińskich sił zbrojnych dostarczała firma Aselsan, zaś od 2019 roku 

były one montowane na Ukrainie.  

Pogłębienie i rozszerzenie współpracy obronnej było założeniem międzyrządowej 

ramowej umowy wojskowej, którą podpisano podczas wizyty prezydenta Zełenskiego 

w październiku 2020 roku w Stambule. Została ona ratyfikowana przez ukraiński 

parlament w listopadzie 2021 roku32. Umowa reguluje m.in. kwestie szkoleń, udziału 

w ćwiczeniach, współpracy przemysłów zbrojeniowych, komunikacji 

i cyberbezpieczeństwa, badań i technologii, wymiany doświadczeń w zakresie 

wojskowych badań naukowo-technicznych, bezpieczeństwa informacji niejawnych. 

Umowa przewiduje również w art. 9 współpracę wywiadu wojskowego dotyczącą 

„państw, jakie uważane są za takie, które szkodzą wspólnym interesom stron”. 

Priorytet nadano wojskowej działalności i wymianie wojskową informacją 

wywiadowczą dotyczącą działalności tych państw w Turcji i na Ukrainie. W czasie tej 

wizyty ówczesny minister obrony Ukrainy Andrij Taran i szef Państwowej Agencji 

ds. Przemysłu Obronnego Republiki Tureckiej Ismail Demir podpisali także 

memorandum dotyczące wspólnych projektów przemysłów zbrojeniowych w zakresie 

bezzałogowców, okrętów, i silników turbinowych różnych rodzajów. 

Krótko po tej wizycie, w grudniu 2020 roku podpisano umowę na budowę dwóch 

korwet klasy ADA. Był to największy projekt, który budził od początku kontrowersje 

                                                        
29 "Івченко-Прогресс" закупив комплектуючі для виробництва 12 нових двигунів АІ-35, 5.10.2020; 
https://defence-ua.com/news/ivchenko_progress_zakupiv_komplektujuchi_dlja_virobnitstva_12_novih_ 
dviguniv_ai_35-1771.html [dostęp: 3.11.2020]. 
30 Туреччина купить 14 українських двигунів для нових ударних вертольотів, Українська правда, 
30.06.2022; https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/30/7298942/ [dostęp: 10.12.2022]. 
31 Украина будет поставлять Турции управляемые ракеты "Конус", zn.ua, 1.05.2019; 
https://zn.ua/UKRAINE/ukraina-budet-postavlyat-turcii-upravlyaemye-rakety-konus-316389_.html 
[dostęp: 10.12.2022]. 
32 Рада ратифікувала військову угоду між Україною і Туреччиною про співпрацю за 21 напрямком, 
Ukrainian Military Pages, 18.11.2021; https://www.ukrmilitary.com/2021/11/ramlova-ugoda.html 
Tekst umowy zob. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792_004-20#n2 [dostęp: 10.12.2022]. 
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na Ukrainie co do swojej zasadności, biorąc pod uwagę ograniczony budżet na obronę. 

Realizacja tego projektu sprawiła, że Ukraina znalazła się w 2021 roku na 6. miejscu 

wśród importerów tureckiego uzbrojenia (po Stanach Zjednoczonych, Azerbejdżanie, 

Katarze, ZEA i Niemczech)33. Według pierwotnych planów, pierwsza korweta Hetman 

Iwan Mazepa miała do końca 2022 roku trafić na Ukrainę., gdzie miało zostać 

ukończone jej wyposażenie. Korweta została zwodowana w październiku 2022 roku. 

Obecnie nie wiadomo jeszcze, w jakie uzbrojenie zostanie wyposażona34. W lutym br., 

jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji chersońskie zakłady Pałada 

podpisały z turecką stocznią Hidrodinamik Shipyard umowę na budowę pływającego 

doku o ładowności 8500 ton.  

                                                        
33 Україна за 11 місяців замовила у Туреччини військову продукцію на 123 млн доларів, Мілітарний, 
6.12.2021; https://mil.in.ua/uk/news/ukrayina-za-11-misyatsiv-zamovyla-u-turechchyny-vijskovu-
produktsiyu-na-123-mln-dolariv/ [dostęp: 10.12.2022]. 
34 У Туреччині спустили на воду український корвет „Гетьман Іван Мазепа”, Мілітарний, 2.10.2022; 
https://mil.in.ua/uk/news/u-turechchyni-spustyly-na-vodu-ukrayinskyj-korvet-getman-ivan-mazepa/ 
[dostęp: 10.12.2022]. 
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Rozdział 2. 

Turecka reakcja na rosyjską inwazję na Ukrainę i pierwsze 

próby mediacji 

Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej wojny na Ukrainie Turcja zmuszona była do 

zajęcia stanowiska wobec agresji Kremla. Jednak głównym celem dla Ankary 

pozostawało, podobnie jak po rozpoczęciu konfliktów zbrojnych w 2008 roku w Gruzji 

i w 2014 roku na Ukrainie, zachowanie przedwojennego stanu rzeczy, a więc dalsze 

utrzymywanie dobrych relacji zarówno z Kijowem, jak i z Moskwą. 

Turcja potępiła agresję Kremla wobec Ukrainy, odrzucając jednak możliwość 

przyłączenia się do sankcji gospodarczych UE i USA wobec Rosji. Natomiast pierwszym 

realnym, a nie wyłącznie retorycznym gestem Ankary było zamknięcie cieśnin, Bosforu 

i Dardaneli, dla ruchu okrętów wojskowych obcych państw. Kwestia ta wzbudzała 

jednak także kontrowersje z punktu widzenia Ukrainy i zachodnich partnerów oraz 

sojuszników Turcji.  

Już w pierwszych dniach pełnoskalowej wojny Ukraina zwróciła się do Turcji z prośbą 

o zablokowanie wpływania na Morze Czarne jednostek należących do floty Federacji 

Rosyjskiej. W czwartym dniu konfliktu, 27 lutego, minister Çavuşoğlu przyznał, że 

inwazja Rosji na Ukrainę jest wojną, co automatycznie zostało zinterpretowane 

w Kijowie jako decyzja o zamknięciu cieśnin dla rosyjskich jednostek. 

W rzeczywistości jednak ostateczna decyzja Ankary jeszcze nie zapadła, a dopiero 

28 lutego szef tureckiego MSZ zwrócił się zarówno do państw czarnomorskich, jak 

i nieczarnomorskich z ostrzeżeniem, że ich okręty nie będą przepuszczane przez 

cieśniny. Çavuşoğlu nie podał jednak konkretnej podstawy prawnej takiego kroku 

Turcji. Mógł ją stanowić artykuł 19 konwencji z Montreux z 1936 roku ustanawiającej 

zasady żeglugi przez Bosfor i Dardanele oraz uprawnienia kontrolne Ankary. 

Konwencja jednak określa, że blokada ruchu okrętów może dotyczyć wyłącznie państw 

zaangażowanych w konflikt zbrojny: w obecnym przypadku Rosji i Ukrainy. Natomiast 

szef MSZ w swojej wypowiedzi odniósł się do wszystkich państw, a więc także 

członków NATO takich jak USA, czy Wielka Brytania, z prawnego punktu widzenia nie 

będących w stanie wojny.  

W efekcie zamknięcie cieśnin przez Turcję – w ówczesnej interpretacji Çavuşoğlu – 

było bardziej korzystne dla Rosji niż dla Ukrainy, gdyż wykluczało wpłynięcie na Morze 

Czarne jednostek należących do nieczarnomorskich państw NATO. Federacja Rosyjska 

nie zaprotestowała przeciwko blokadzie, a wręcz przeciwnie zaaprobowała ją. 

Rosyjski ambasador w Ankarze Aleksiej Jerchow w wywiadzie dla telewizji HaberTürk 
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podkreślił swoje zadowolenie z decyzji Turcji w kwestii cieśnin35. W rzeczywistości 

blokada ta sprawiała problem Moskwie, gdyż ograniczała możliwość transportu 

ładunków okrętami do rosyjskiej bazy na Morzu Śródziemnym w syryjskim Tartusie. 

Z drugiej strony jednak, Rosja rozpoczęła proceder wykorzystania cywilnych 

jednostek do nielegalnego przewozu towarów i uzbrojenia między portami 

czarnomorskimi a Syrią.  

Podobnie jak w 2008 roku po rosyjskim ataku na Gruzję, Ankara starała się pokazać 

swoją aktywność w sferze dyplomacji i nowych inicjatyw pokojowych, unikając 

jednocześnie jednoznacznego poparcia którejkolwiek ze stron konfliktu. Po 24 lutego 

Turcja – kontynuując działania sprzed wybuchu zbrojnej fazy konfliktu – usiłowała 

nadal odgrywać rolę mediatora między Rosją a Ukrainą. Starania te przyniosły 

początkowo efekty. Doszło do zorganizowania przez turecki MSZ dwóch spotkań 

delegacji ukraińskiej i rosyjskiej na terytorium Turcji: 10 marca br. ministrów spraw 

zagranicznych Rosji i Ukrainy, Siergieja Ławrowa i Dmytra Kułeby na 

międzynarodowym forum w Antalyi, a następnie spotkania ukraińskich i rosyjskich 

dyplomatów w Stambule 29 marca.  

Podczas szczytu w Brukseli 24 marca Erdoğan rozmawiał z Zełenskim. Po tej rozmowie 

poinformował sojuszników o wysiłkach tureckiej dyplomacji na rzecz osiągnięcia 

porozumienia o zawieszeniu broni między Kijowem a Moskwą. Według ówczesnej 

opinii Erdoğana, konsensus był możliwy w czterech spośród sześciu kwestii. Jak 

stwierdził turecki prezydent, Ukraina mogła zrezygnować z planów wejścia do NATO, 

a także rozważyć nadanie rosyjskiemu statusu języka państwowego. Według słów 

tureckiego prezydenta, Kijów był gotów do rozmów o częściowym rozbrojeniu – choć 

nie całkowitej demilitaryzacji Ukrainy, a także do dialogu w kwestiach dotyczących 

„kolektywnego bezpieczeństwa”. Erdoğan podkreślił jednak, że strona ukraińska nie 

godzi się na rosyjskie żądania dotyczące Donbasu, tj. tzw. republik ludowych, oraz na 

uznanie aneksji Krymu36. Przedstawiona przez tureckiego lidera perspektywa 

możliwego do osiągnięcia porozumienia była jednak bardziej propagandą sukcesu 

tureckiej dyplomacji niż odpowiadała rzeczywistemu zbliżeniu stanowisk Rosji 

i Ukrainy. Już wkrótce obie strony konfliktu w swoich komentarzach do wypowiedzi 

tureckiego prezydenta, zaprzeczyły jego słowom, podkreślając, że postępu 

w negocjacjach do tej pory nie ma37. 

                                                        
35 Rusya yaptırımla geri adım atacak mı? Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov yanıtladı, TV HaberTürk, 
5.03.2022; https://www.youtube.com/watch?v=k-cVlhR81Kk&t=458s [dostęp: 11.03.2022]. 
36 Эрдоган: Украина и РФ близки к консенсусу по 4 из 6 пунктов переговоров, Anadolu Ajansı, 
25.03.2022; www.aa.com.tr/ru/политика/эрдоган-украина-и-рф-близки-к-консенсусу-по-4-из-6-
пунктов-переговоров/2545588 [dostęp: 25.03.2022]. 
37 Украина и РФ отрицают слова Эрдогана о компромиссе на переговорах, Радио Свобода, 
25.03.2022; https://www.svoboda.org/a/ukraina-i-rf-otritsayut-slova-erdogana-o-kompromisse-na-
peregovorah/31770620.html [dostęp: 25.03.2022]. 



Grudzień 2022 | Raport OSPP | Stosunki turecko-ukraińskie na tle rosyjskiej inwazji… 

28 | 

Wkrótce też ukraińska i światowa opinia publiczna dowiedziała się o masakrach 

ludności cywilnej w Buczy i innych podkijowskich miejscowościach dokonanych przez 

armię rosyjską. Sytuacja ta osłabiła kardynalnie wolę dalszych negocjacji ze strony 

Ukrainy, a także wpłynęła na zwiększenie dla niej wsparcia ze strony państw NATO. 

Z punktu widzenia tureckiej dyplomacji okazało się to zasadniczym problemem, gdyż 

uniemożliwiało kontynuację wysiłków mediacyjnych, które w założeniu miały 

przynieść Turcji korzyści wizerunkowe. Ankara liczyła na to, że mediacje wspierane 

przez turecki MSZ doprowadzą do zawieszenia broni, zostaną docenione przez 

sojuszników w NATO, a przede wszystkim pozwolą jej dalej prowadzić politykę 

równowagi między Kijowem a Moskwą.  

Niechęć do uznania faktu zbrodni rosyjskich dokonanych wobec ukraińskich cywilów 

widoczna była nawet na poziomie oficjalnych komunikatów władz w Ankarze. 

W oświadczeniu tureckiego MSZ z 6 kwietnia po masakrze mieszkańców Buczy, 

wyrażono współczucie wobec narodu Ukrainy, a także zaznaczono, że winni muszą 

zostać ukarani – bez wskazania, kto jest odpowiedzialny za zabójstwa cywili38. 

Wobec impasu w negocjacjach pokojowych, kolejnym momentem, gdy Ankara znowu 

zaczęła odgrywać rolę efektywnego pośrednika stały się dopiero rozpoczęte dwa 

miesiące później negocjacje w sprawie przywrócenia transportu zboża z portów 

ukraińskich blokowanego przez flotę rosyjską. 

Turcja pozostawała jednak pod presją sojuszników z NATO zarzucających jej bierność 

w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Starała się więc usprawiedliwić swoją 

neutralną postawę wskazując na, w jej opinii, nieodpowiedzialną politykę 

„kolektywnego Zachodu” – państw UE, NATO i USA jako główną przyczynę wybuchu 

wojny. Wkrótce po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę, Erdoğan skrytykował UE 

i Sojusz Północnoatlantycki za brak zdecydowanych działań i zbyt późne okazanie 

konkretnej pomocy39. W kolejnych miesiącach przeważać zaczęły natomiast 

wypowiedzi tureckich polityków zarzucające państwom zachodnim sztuczne 

podsycanie dalszego trwania konfliktu zbrojnego.  

I tak np. 10 kwietnia turecki minister obrony Hulusi Akar, komentując zagrożenie dla 

statków tureckich ze strony pływających w Morzu Czarnym min, stwierdził, że 

wprawdzie są one produkcji rosyjskiej, ale nie wiadomo, kto je tam umieścił. Wyraził 

                                                        
38 No: 120, 6 Nisan 2022, Kiev Yakınlarındaki Bucha ve İrpin Bölgelerinden Gelen Görüntüler Hk., Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 6.04.2022; https://www.mfa.gov.tr/no_-120_-kiev-yakinlarindaki-
bucha-ve-irpin-bolgelerinden-gelen-goruntuler-hk.tr.mfa [dostęp: 25.07.2022]; Dışişleri Bakanlığı: 
Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez, Anadolu Ajansı, 6.04.2022; 
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/disisleri-bakanligi-masum-sivillerin-hedef-alinmasi-asla-kabul-
edilemez/2556280 [dostęp: 25.07.2022] 
39 Aykan Erdemir, Erdoğan’s Balancing Act Between Russia and Ukraine, The Globalist, 3.03.2022; 
https://www.theglobalist.com/erdogans-balancing-act-between-russia-and-ukraine/ [dostęp: 
11.03.2022]. 
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przypuszczenie, że zrobili to ci, którzy chcą doprowadzić do dopuszczenia trałowców 

NATO na akwen czarnomorski pod pretekstem konieczności usunięcia min. To z kolei, 

zdaniem Akara, spowodowałoby trudną sytuację dla Turcji, która ze względu na 

konwencję z Montreux nie może w czasie wojny przepuszczać przez cieśniny na Morze 

Czarne żadnych okrętów wojennych obcych państw40. Wypowiedź tureckiego ministra 

pomijała więc fakt, że za eskalację konfliktu w regionie czarnomorskim odpowiada 

Rosja, sugerując, że to Ukraina, bądź bliżej nieokreślone państwa NATO pełnią rolę 

destabilizującą region.  

W podobnym tonie, a więc zwracając uwagę na odpowiedzialność niektórych państw 

NATO, wypowiedział się 20 kwietnia Çavușoǧlu. Według słów szefa tureckiego MSZ, 

wewnątrz Sojuszu miały znajdować się państwa, które dążyły do kontynuacji wojny41. 

Wspomniane wypowiedzi tureckich polityków wskazywały na częściowe 

przyjmowanie przez nich antyzachodniego i prorosyjskiego stanowiska. 

Innym przykładem zastosowania przez Turcję narracji o „podwójnych standardach” 

Zachodu było wystąpienie Çavuşoğlu na szczycie Organizacji Współpracy Islamskiej 

22 marca br., gdzie przekonywał zebranych o tym, że Zachód pozostawał obojętny 

wobec dramatu muzułmanów w Afganistanie, Syrii, czy Palestynie, a okazał całkowitą 

solidarność wobec Ukrainy42. 

Jednocześnie trwał w Turcji silny i skuteczny lobbying ze strony biznesmenów 

prowadzących swoją działalność w Rosji, bliskich elicie rządzącej. Jednym 

z prorosyjskich wpływowych lobbystów był Ethem Sancak, członek partii rządzącej, 

działający m.in. w sektorze tureckiego przemysłu zbrojeniowego i zawdzięczający 

w dużej mierze swoją karierę bliskim relacjom z Erdoğanem. Turecki biznesmen 

wystąpił 4 marca na rosyjskim kanale RBC, gdzie wyraził opinię, że konflikt między 

Ukrainą i Rosją jest wywołany wyłącznie przez fakt rozszerzenia NATO. Sancak nazwał 

członkostwo Turcji w Sojuszu „wstydem” i „rakowym guzem”, który „pozostał 

                                                        
40 Taka interpretacja konwencji z Montreux z 1936 roku jest sporna, gdyż zasadniczo zakaz przepływu 
okrętów wojennych przez cieśniny w czasie wojny powinien obejmować tylko floty państw 
zaangażowanych w konflikt, a państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego nie są uczestnikami wojny na 
Ukrainie. Wypowiedź ministra Hulusi Akara w kwestii min patrz: Mines may have been left in Black Sea 
intentionally: Defense Minister Akar, Duvar.English, 10.04.2022; https://www.duvarenglish.com/mines-
may-have-been-left-in-black-sea-intentionally-turkish-defense-minister-hulusi-akar-news-60790 
[dostęp: 27.04.2022] 
41 Putin ve Zelenski Türkiye'ye gelecek mi? Bakan Çavuşoğlu: Her an görüşebilirler, CNN Türk, 20.04.2022; 
https://www.cnnturk.com/video/turkiye/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglundan-cnn-turk-
ekranlarinda-onemli-aciklamalar [dostęp: 27.04.2022] 
42 Mevlüt Çavuşoğlu: Ukrayna'daki savaş çifte standardı gözler önüne serdi, Sabah, 22.03.2022; 
https://www.sabah.com.tr/dunya/son-dakika-disisleri-bakani-mevlut-cavusoglundan-iit-toplantisinda-
aciklamalar-5919989 [dostep: 25.03.2022]. 
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z historii”. Stwierdził też, że to NATO było odpowiedzialne za próbę puczu w Turcji 

w lipcu 2016 roku43. 

Inicjatywy Erdoğana związane z negocjowaniem porozumienia pokojowego były 

przyjmowane przez władze ukraińskie z ostrożnością. Z jednej strony Kijów wyrażał 

wdzięczność za zaangażowanie Turcji jako pośrednika, z drugiej dementował 

przedwczesne zapowiedzi tureckiej dyplomacji o bliskim porozumieniu. Gdy Erdoğan 

ogłosił, że Rosja porozumiała się z Ukrainą co do czterech z sześciu punktów planu 

pokojowego (w tym zakładającego rezygnację z dążenia do członkostwa w NATO oraz 

przyznanie językowi rosyjskiemu statusu drugiego języka państwowego), minister 

spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba szybko zdementował te informacje, 

jednocześnie podkreślił, że poza negocjacjami istotne jest wsparcie wojskowe oraz 

sankcje, i taka trójskładnikowa strategia nie powinna przez nikogo być podawana 

w wątpliwość44. Była to czytelna aluzja do odmowy Turcji przyłączenia się do polityki 

sankcyjnej. 

  

                                                        
43 Ethem Sancak Rus televizyonuna konuştu: NATO üyeliği Türkiye'nin geçmişten gelen ayıbıdır, Independent 
Türkçe, 4.03.2022; www.indyturk.com/node/480121/haber/ethem-sancak-rus-televizyonuna-konuştu-
nato-üyeliği-türkiyenin-geçmişten-gelen [dostęp: 10.12.2022]. 
44 Жодного консенсусу з Росією по 4 згаданих Ердоганом пунктах немає – Кулеба, Українська правда, 
25.03.2022; https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/25/7334505/ [dostęp: 10.12.2022]. 
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Rozdział 3. 

Dyplomatyczne inicjatywy Turcji na rzecz odblokowania 

eksportu zboża z portów ukraińskich i problem handlu 

kradzionym zbożem 

Wpływ inwazji rosyjskiej na bezpieczeństwo żywnościowe na świecie spowodował, że 

wokół kwestii odblokowania eksportu ukraińskiej produkcji rolnej z portów 

czarnomorskich pojawiły się różne inicjatywy dyplomatyczne45. Minister spraw 

zagranicznych Litwy proponował konwojowanie przez okręty państw NATO statków 

ze zbożem. Taka propozycja zyskała poparcie strony ukraińskiej, ale była nie do 

przyjęcia dla Turcji, która od dawna prowadzi politykę ograniczania wpływu na 

bezpieczeństwo Morza Czarnego przez państwa spoza regionu. Takie konwoje 

niosłyby za sobą ryzyko niebezpiecznych incydentów, które mogłyby prowadzić do 

konfrontacji między NATO a Rosją, czego zarówno Ankara, jak i inne stolice państw 

członkowskich Sojuszu za wszelką cenę chciały uniknąć. Turcja, mając już 

doświadczenie z mediacji między stroną ukraińską a rosyjską w ramach inicjatyw 

pokojowych, postanowiła wystąpić w tej samej roli w kwestii odblokowania 

ukraińskich portów.  

W czasie wizyty w Turcji w czerwcu br. ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja 

Ławrowa minister spraw zagranicznych Turcji poparł plan na rzecz stworzenia 

korytarza, zakładający współpracę ONZ, Turcji, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. 

Jednocześnie ze zrozumieniem odniósł się do żądań Rosji, aby w zamian za współpracę 

przy tworzeniu korytarza znieść nałożone na nią sankcje. Sprzyjałoby to, według 

tureckiego ministra, wzrostowi eksportu zboża szlakiem czarnomorskim46. Sprzedaż 

pszenicy, a także nawozów sztucznych z Rosji nie jest objęta sankcjami, jednak według 

Kremla sankcje ograniczają swobodę eksportu przez problemy z logistyką, 

transportem, ubezpieczeniem oraz przekazami bankowymi47. Wynika to z niechęci 

prywatnych podmiotów do współpracy z Rosją, a nie formalnych ograniczeń.  

Rosja przeprowadziła na tle negocjacji operację informacyjną, publikując przed wizytą 

Ławrowa w kontrolowanych przez siebie mediach zarys planu, który miał zakładać 

rozminowanie portu w Odessie przez turecką marynarkę wojenną, eskortowanie 

                                                        
45 Więcej na temat wpływu inwazji rosyjskiej na bezpieczeństwo żywnościowe zob. Raport OSPP pt. 
Inwazja rosyjska a kryzys żywnościowy na Ukrainie i świecie, Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej, 
sierpień 2022. 
46 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Buğday koridoru için) Türkiye olarak uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz, 
Anadolu Ajansı, 8.06.2022; https://www.aa.com.tr/tr/gundem/disisleri-bakani-cavusoglu-bugday-
koridoru-icin-turkiye-olarak-uygulanabilir-bir-plan-olarak-goruyoruz/2608393 [dostęp: 10.12.2022]. 
47 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: 10.12.2022]. 
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statków handlowych w ukraińskich wodach terytorialnych przez marynarkę wojenną 

Turcji i dalsze konwojowanie do Bosforu przez rosyjskie okręty. W rezultacie Moskwa 

i Ankara podzieliłyby się kontrolą nad żeglugą z ukraińskich portów. Rosja chciała 

pokazać, że decyzje dotyczące korytarza zbożowego zapadają w ramach dwustronnych 

uzgodnień rosyjsko-tureckich, a Ukraina jest tylko ich przedmiotem.  

W odpowiedzi na te doniesienia ukraińskie MSZ wydało oświadczenie, w którym 

zaprzeczyło, że udało się dojść do porozumienia w sprawie korytarza zbożowego 

i podkreśliło, że decyzje powinny być podejmowane przy udziale wszystkich stron 

i z uwzględnieniem interesów Ukrainy. Kułeba, komentując wizytę Ławrowa w Turcji, 

stwierdził, że dla Ukrainy głównym partnerem do rozmów o korytarzu zbożowym jest 

ONZ, choć zadeklarował, że Kijów jest otwarty na inne inicjatywy, które uwzględniają 

jego interesy. 

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

jego zakończeniu sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ogłosił, że osiągnięto 

znaczące postępy w negocjacjach. Nadal do uzgodnienia pozostawały jednak kwestie 

techniczne. Ostatecznie dwa jednobrzmiące dokumenty zatytułowane Inicjatywa 

dotycząca bezpiecznego transportu zboża i produktów żywnościowych z portów 

ukraińskich zostały podpisane 22 lipca br. w Stambule między Ukrainą a Turcją i ONZ 

oraz Rosją a Turcją i ONZ. W wynegocjowanym porozumieniu nie znalazły się 

propozycje rosyjskie dotyczące rozminowania ukraińskich portów oraz konwojowania 

statków przez tureckie i rosyjskie okręty. Rosyjskie żądania inspekcji statków 

ograniczono, powołując odpowiedzialne za nadzór nad działaniem korytarza Wspólne 

Centrum Monitorujące, w którego skład weszli przedstawiciele Ukrainy, Rosji, Turcji 

i ONZ. Strony umowy zobowiązały się nie podejmować ataków na statki cywilne 

i infrastrukturę portów, których dotyczy Inicjatywa. 

Mimo ataku rakietowego na port w Odessie dzień po podpisaniu Inicjatywy, korytarz 

funkcjonował przez kolejne miesiące. Turcja odegrała ważną rolę w skłonieniu Rosji 

do przedłużenia umowy. Zawieszenie przez Moskwę udziału w Inicjatywie pod koniec 

października br. nie przyniosło zamierzonego efektu, jakim było wstrzymanie 

działania korytarza. Turcja razem z ONZ i Ukrainą kontynuowała kontrole statków 

płynących korytarzem, jednocześnie negocjując z Rosją jej powrót do porozumienia. 

W ten sposób wysłano do Rosji sygnał, że bez jej udziału możliwe jest jego 

funkcjonowanie i znacznie ograniczono jej pole manewru. Moskwa nie chcąc utracić 

kontroli nad realizacją porozumienia, zdecydowała się na powrót oraz przedłużenie 

umowy o kolejne 120 dni. Zdecydowana postawa tureckich władz wynika z roli 

porozumienia o korytarzu zbożowym zarówno w polityce wewnętrznej, jak 

i zagranicznej. W wymiarze wewnętrznym jest ono przedstawiane jako sukces 

tureckiego prezydenta na arenie międzynarodowej, wkład Turcji w globalne 

bezpieczeństwo żywnościowe i dowód na jej rosnące znaczenie w regionie. Eksport 
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zboża z Ukrainy z portów czarnomorskich przyczynia się także do ograniczania 

wzrostu cen żywności na rynkach światowych, co przekłada się m.in. na poziom inflacji 

w Turcji. Poza tym Turcja czerpie korzyści z handlu zbożem zarówno z Ukrainy, jak 

i Rosji, reeksportując je oraz pobierając opłaty. W wymiarze zewnętrznym Erdoğan 

chce pokazać, że jego polityka neutralności wobec Rosji i Ukrainy przynosi wymierne 

efekty, co ma wzmacniać jego stanowisko sprzeciwu wobec sankcji nakładanych na 

Rosję, które naraziłyby Turcję na koszty ekonomiczne. Z drugiej strony Turcja, która 

więcej zboża importuje z Rosji niż Ukrainy, popiera rosyjskie postulaty dotyczące 

zniesienia sankcji, które zdaniem Moskwy ograniczają eksport rosyjskiej produkcji 

rolnej. 

Turcja dąży do przełożenia sukcesu dyplomatycznego związanego z przedłużeniem 

funkcjonowania korytarza na kwestię negocjacji pokojowych. Krótko po podpisaniu 

dokumentów, w sierpniu br. wizytę we Lwowie złożył turecki prezydent. Była to jego 

pierwsza wizyta na Ukrainie od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji. Jednym z jej celów 

było skłonienie Zełenskiego do powrotu do negocjacji, które przerwano po odkryciu 

zbrodni wojennych w podkijowskich miejscowościach. Tak wizytę na Ukrainie 

zapowiadały tureckie media. Według Erdoğana umowa o tzw. korytarzu zbożowym 

jest oknem możliwości dla uzgodnień dotyczących zawieszenia broni między Ukrainą 

a Rosją, a negocjacje dotyczące korytarza mogą stać się wzorem dla negocjacji 

pokojowych. Prezydent Zełenski nawiązując do wypowiedzi tureckiego przywódcy 

stwierdził, że w tym oknie jest rosyjska broń, dając wyraźnie do zrozumienia, że 

Ukraina wobec trwających ataków ze strony wojsk rosyjskich, nie widzi możliwości do 

prowadzenia negocjacji pokojowych z Rosją, a przede wszystkim woli Kremla do 

zawarcia pokoju z Ukrainą, który nie oznaczałby faktycznej kapitulacji Kijowa lub 

zaakceptowania okupacji zajętych przez Rosję terenów. W rozmowach poruszono 

także kwestię bezpieczeństwa Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Erdoğan podkreślił, 

że jego kraj nie chce przeżyć „drugiego Czarnobyla”48.  

Turecki prezydent niejednokrotnie formułował swoją wizję końca wojny. Według 

niego ma ona zakończyć się „sprawiedliwym pokojem”, w którym nie ma wygranych, 

ani przegranych. Jednocześnie szef tureckiego MSZ zaznaczał, że sprawiedliwy pokój 

dla Ukrainy oznacza, że ma „rozpocząć się proces, jaki zagwarantuje integralność 

terytorialną Ukrainy” i jego początkiem powinno być zawieszenie broni49. Strona 

turecka jednak nie sprecyzowała jakie rozwiązanie zapewniłoby jednoczesne 

zrealizowanie tych sprzecznych warunków swojej koncepcji „sprawiedliwego pokoju”. 

Władze w Ankarze mimo ponawianych wezwań do powrotu do negocjacji zdają sobie 

                                                        
48 Olha Worożbyt, Зерно, Запорізька АЕС, Оленівка. Про що Зеленський, Ердоган і Гутерріш говорили 
у Львові, Український тиждень, 19.08.2022; https://tyzhden.ua/zerno-zaporizka-aes-olenivka-pro-
shcho-zelenskyj-erdohan-i-huterrish-hovoryly-u-lvovi/ [dostęp: 15.12.2022]. 
49 В Анкарі закликали до ''найшвидшого перемир'я'' України й РФ, але без поступок територіями, 
Європейська правда, 11.10.2022; https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/11/7148481/ 
[dostęp: 15.12.2022]. 
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jednak sprawę, że obecnie ani Rosja nie jest gotowa do zmiany swojego stanowiska, ani 

Ukraina nie przyjmie rosyjskich warunków, o czym świadczy wypowiedź tureckiego 

ministra spraw zagranicznych, że należy poczekać do wiosny 2023 roku na bardziej 

klarowny ogląd sytuacji. 

Dalszym tematem rozmów dotyczącym korytarza zbożowego jest kwestia poszerzenia 

katalogu towarów, które są nim przewożone i zaangażowanie innych portów 

czarnomorskich Ukrainy, w tym przede wszystkim Mikołajowa, na czym zależy stronie 

ukraińskiej oraz kwestia zwiększenia eksportu nawozów rosyjskich, co postuluje Rosja 

przy wsparciu ONZ i Turcji. Turecki prezydent zaraz po przedłużeniu funkcjonowania 

Inicjatywy zapowiedział „szersze kroki” dotyczące umowy o korytarzu zbożowym, 

które mają zostać poczynione w najbliższym czasie.  

Cieniem na relacje turecko-ukraińskie rzuca się udział lub ciche przyzwolenie Turcji 

na eksport przez Rosję zboża z okupowanych terenów Ukrainy. Zwracał na to uwagę 

jeszcze w trakcie negocjacji o korytarzu zbożowym ukraiński ambasador w Turcji 

Wasyl Bodnar, który przyznał, że Turcja jest jednym z państw, do których trafia 

kradzione ukraińskie zboże. Ukraińcy dziennikarze, tureccy obserwatorzy oraz 

zagraniczne media potwierdzają trwający nieprzerwanie przy udziale Turcji handel 

zbożem pochodzącym z terenów okupowanych. Najczęściej statki deklarują żeglugę do 

rosyjskiego portu, np. portu Kaukaz, ale po wpłynięciu na Morze Czarne wyłączają 

sygnał AIS i płyną do portu na Krymie50. Według ustaleń firmy badawczej AgFlow 

głównym portem wyjściowym dla kradzionego zboża jest Sewastopol, z którego 

wysłano prawie 850 tys. ton zboża między marcem a październikiem br., co 

w porównaniu z zeszłym rokiem stanowiło 15-krotny wzrost51. Strona ukraińska 

wzywała tureckiego ambasadora w Kijowie, aby wyrazić protest wobec 

zaangażowania Turcji w ten proceder, nie wpłynęło to jednak na zmianę sytuacji. 

  

                                                        
50 Film dokumentalny ukraińskiego dziennikarza Osmana Paszajewa Zerno pokazuje jak działa handel 
kradzionym zbożem z Ukrainy z udziałem Turcji. Zob. ZERNO. Документальний фільм, UA: SOUTH, 
10.10.2022; https://www.youtube.com/watch?v=BsbtI6LJ928 [dostęp: 17.12.2022].  
51 Jared Malsin et.al., Ships Linked to Russia’s Biggest Grain Exporter Moved Stolen Ukrainian Cargo, WSJ, 
1.12.2022; https://www.wsj.com/articles/ships-linked-to-russias-biggest-grain-exporter-moved-stolen-
ukrainian-cargo-11669890602 [dostęp: 16.12.2022]. 
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Rozdział 4. 

Wpływ wojny na współpracę gospodarczą i zbrojeniową 

Działania wojenne spowodowały spadek obrotów handlowych między Ukrainą 

a Turcją w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku o 19,2 proc. i wyniosły 

2,5 mld dolarów. Przede wszystkim zmniejszył się ukraiński eksport o 28,1 proc., 

spadek importu był znacznie mniejszy i wyniósł 7,4 proc. Zmieniła się także struktura 

eksportu – wzrósł zwłaszcza wywóz produkcji rolnej z 19,7 proc. do 60 proc. Z kolei 

spadł znacznie eksport metali z 62,3 do 28 proc., co wynika z ograniczenia produkcji 

przemysłowej zakładów metalurgicznych w związku z działaniami wojennymi52. 

Z kolei pierwsze półrocze 2022 roku przyniosło dalsze umocnienie pozycji Rosji 

w tureckim imporcie. W tym czasie Rosja była krajem, z którego Turcja importowała 

najwięcej, wyprzedzając Chiny. Wartość tego importu wyniosła 27,7 mld dolarów 

i stanowiła ponad 16 proc. ogółu importu53. Duży udział we wzroście miał import ropy 

naftowej i węgla, których Turcja stała się obok Chin i Indii głównym odbiorcą54. 

Wykres 3. Import do Turcji w pierwszym półroczu 2022 roku. 

 
Źródło: tuik.gov.tr. 

                                                        
52 Mykoła Zamikuła et. al., Стратегічне партнерство з Турецькою Республікою: зовнішньоекономічні 
аспекти, Національний інститут стратегічних досліджень, listopad 2022; 
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-11/analit.dop.-turechchina_18.11.2022.pdf [dostęp: 
16.12.2022]. 
53 Foreign Trade Statistics, TÜİK Kurumsal, czerwiec 2022; https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Dis-
Ticaret-Istatistikleri-Haziran-2022-45541[dostęp: 16.12.2022]. 
54 Yörük Işık, In Turkish-Russian relations, the Ukraine grain deal is not the point, Middle East Institute, 
9.11.2022; https://www.mei.edu/publications/turkish-russian-relations-ukraine-grain-deal-not-point 
[dostęp: 15.12.2022]. 
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Obywatele Rosji stanowią według danych z grudnia br. najliczniejszą grupę 

obcokrajowców z długoterminowym zezwoleniem na pobyt (prawie 136 tys. osób) 

oraz drugą co do liczebności z krótkoterminowym zezwoleniem na pobyt (115,7 tys. 

osób)55. W ciągu trzech kwartałów br. w Turcji zostało założonych 600 firm z rosyjskim 

kapitałem, co oznacza wzrost 10-krotny. Obywatele FR od kwietnia br. stanowią 

najliczniejszą grupę etniczną wśród nabywców nieruchomości (liczniejszą niż Iran, 

Irak czy Arabia Saudyjska)56. Jednak tureckie firmy zaczynają obawiać się 

konsekwencji współpracy z rosyjskimi podmiotami ze względu na gospodarcze 

powiązania Turcji z UE (41 proc. eksportu z Turcji trafia do państw Unii) i możliwości 

nakładania sankcji na podmioty z państw trzecich mających związki z UE.  

Wykres 4. Zagraniczni nabywcy nieruchomości w Turcji lutym 2022 roku. 

 

Źródło: tuik.gov.tr. 

                                                        
55 Residence Permits, Presidency of Migration Management, 8.12.2022; https://en.goc.gov.tr/residence-
permits [dostęp: 15.12.2022]. 
56 House Sales Statistics, TÜİK Kurumsal, listopad 2022; https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=House-
Sales-Statistics-November-2022-45683 [dostęp: 16.12.2022]. 
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Wykres 5. Zagraniczni nabywcy nieruchomości w Turcji w listopadzie 2022 roku. 

 
Źródło: tuik.gov.tr. 
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objęte sankcjami przez państwa zachodnie. Jak wynika ze śledztwa dziennikarskiego 

agencji Reuters i RUSI, tureckie firmy umożliwiają Rosji omijanie sankcji obejmujących 

sprzedaż do tego kraju elektroniki i części do komputerów57. Jeszcze w październiku 
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Perspektywy dalszego rozwoju współpracy w sektorze zbrojeniowym Ukrainy i Turcji 

w warunkach wojennych są niejasne ze względu na zniszczenia, jakim poddawane są 

w rosyjskich atakach ukraińskie przedsiębiorstwa zbrojeniowe. Jurij Gusiew, dyrektor 

koncernu Ukroboronprom w sierpniu 2022 roku stwierdził, że przemysł zbrojeniowy 

będzie jednym z czynników rozwoju gospodarczego powojennej gospodarki Ukrainy. 

Dodał, że przedsiębiorstwa przemysłu zbrojeniowego kontynuują pracę w warunkach 

                                                        
57 Steve Stecklow, The supply chain that keeps tech flowing to Russia, Reuters, 13.12.2022; 
https://www.reuters.com/investigates/special-report/ukraine-crisis-russia-tech-middlemen/ [dostęp: 
15.12.2022]. 
58 Боррель занепокоєний економічним зближенням Туреччини й Росії, Європейська правда, 
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/11/7152289/ [dostęp: 15.12.2022]. 
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wojennych, mimo ponad 100 ataków rakietowych na ich obiekty59. Według danych 

niektórych ukraińskich mediów 18 listopada br. w wyniku ataku rakietowego 

zniszczeniu uległo przedsiębiorstwo Motor Sicz, specjalizujące się w produkcji 

silników do samolotów i rakiet, zaangażowane we współpracę z Turcją60. 

W oświadczeniu prokuratury obwodu zaporoskiego z 19 listopada mowa jest 

o ostrzale pięcioma rakietami S-300, który spowodował zniszczenie jednego 

z zakładów przemysłowych, bez wymieniania jego nazwy. W październiku br. Służba 

Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała wieloletniego dyrektora i właściciela tego 

przedsiębiorstwa Wiaczesława Bohusłajewa pod zarzutem kolaboracji z Rosją, 

trwającej także po 24 lutego br. Ministerstwo obrony FR jeszcze 25 maja informowało 

o zniszczeniu Motor Siczy, lecz wtedy informacje te były prawdopodobnie częścią 

operacji informacyjnej. Jednak 28 listopada br. ministerstwo obrony Ukrainy 

poinformowało o wyznaczeniu nowego kierownictwa Motor Sicz (zostało ono przejęte 

5 listopada br. pod kontrolę państwową na czas stanu wojennego).  

Turcja nie prowadzi przejrzystej polityki informacyjnej dotyczącej przekazywanego 

uzbrojenia dla Ukrainy. Jeszcze przed inwazją, gdy ukraińskie siły zbrojne po raz 

pierwszy użyły zakupionego od Turcji drona na Donbasie 26 października 2021 roku, 

turecka strona naciskała, żeby nie określać go mianem tureckiego bezzałogowca. Taka 

ostrożność wynikała z nerwowych reakcji Rosji na współpracę przemysłów 

zbrojeniowych Turcji i Ukrainy. Jednak pierwszy okres pełnoskalowej inwazji na 

Ukrainę Turcja wykorzystała do promocji swoich bsl. Stały się one symbolem sukcesu 

ukraińskiej armii w oczach ukraińskiego społeczeństwa oraz przyjaźni turecko-

ukraińskiej. Producent Bayraktarów w reakcji na zbiórki społeczne prowadzone 

zarówno na Ukrainie, jak i za granicą, przekazał Ukrainie kilka egzemplarzy za darmo. 

Współwłaściciel firmy, Selçuk Bayraktar, jest zięciem Erdoğana, więc inicjatywa ta była 

z pewnością konsultowana z tureckimi władzami. Jednak Turcja nie ujawnia 

szczegółów dotyczących przekazywanego uzbrojenia, w tym skali swojej pomocy. 

Z doniesień medialnych wynika, że Ankara przekazała więcej egzemplarzy tych bsl, niż 

to wynika z publicznych oświadczeń strony tureckiej. Jak zaznaczają analitycy OSINT, 

użycie dronów Bayraktar TB2 do ataków na cele w obwodzie kurskim i biełgorodzkim, 

świadczy o tym, że Turcja przekazuje Ukrainie uzbrojenie bez wyraźnie zaznaczonego 

zakazu jego użycia wobec celów na terytorium Rosji61. Niepokój w mediach 

                                                        
59 Jurij Gusiew, Як оборонна промисловість може стати драйвером післявоєнної економіки України, 
Економічна правда, 30.08.2022; https://www.epravda.com.ua/columns/2022/08/30/690957/ 
[dostęp: 15.12.2022]. 
60 Rusłan Rudomski, Война в Украине 2022 – ракетный удар уничтожил крупное предприятие 
в Запорожье, есть погибший – фото, obozrevatel.com, 19.11.2022; 
https://war.obozrevatel.com/raketnyij-udar-unichtozhil-krupnoe-predpriyatie-v-zaporozhe-est-
pogibshij-novyie-podrobnosti-i-foto.htm [dostęp: 15.12.2022]. 
61 Stijn Mitzer, Joost Oliemans, The Stalwart Ally: Türkiye’s Arms Deliveries To Ukraine – Oryx, 
oryxspioenkop.com, 21.11.2022; https://www.oryxspioenkop.com/2022/11/the-stalwart-ally-turkiyes-
arms.html [dostęp: 15.12.2022]. 
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ukraińskich wywołała natomiast wypowiedź Erdoğana, że Rosja jest zainteresowana 

produkcją tureckich bezzałogowców. Choć w interesie Ankary nie leży wzmacnianie 

potencjału bojowego Rosji, tureckie władze mogą unikać jednoznacznych oświadczeń, 

traktując to jako jeden z elementów dyplomatycznej gry62.  

Wśród zaobserwowanego przez wojskowych analityków OSINT na Ukrainie 

uzbrojenia produkcji tureckiej znalazły się także 24 Bayraktary Mini, kierowane 

laserowo pociski rakietowe TRLG-230 produkowane przez Roketsan (nieznana jest 

dokładna ich liczba), 200 wozów opancerzonych Kirpi, sprzęt do walki elektronicznej, 

moździerze i amunicja63. Niektóre typy tureckiego uzbrojenia, które mogłyby 

wzmocnić potencjał ukraińskich sił, jak TR-300 Kasirga czy T-122, są produkowane na 

chińskiej licencji, co może zmniejszać szanse na otrzymanie tego uzbrojenia ze względu 

na stanowisko Chin wobec toczącej się na Ukrainie wojny64. 

  

                                                        
62 Мы не можем быть уверены на 100%, что Турция не передаст РФ технологию производства 
Байрактаров, Громадське радио, 2.08.2022; https://hromadske.radio/ru/news/2022/08/02/m-ne-
mozhem-b-t-uveren-na-100-chto-turtsyia-ne-peredast-rf-tekhnolohyiu-proyzvodstva-bayraktarov-
haber [dostęp: 15.12.2022]. 
63 Stijn Mitzer, Joost Oliemans, The Stalwart Ally: Türkiye’s Arms Deliveries To Ukraine – Oryx, 
oryxspioenkop.com, 21.11.2022; https://www.oryxspioenkop.com/2022/11/the-stalwart-ally-turkiyes-
arms.html [dostęp: 15.12.2022]. 
64 Wiktor Kewliuk et. al., MLRS в пріоритеті. Чому Україні вкрай важливо отримати далекобійні РСЗВ, 
Українська правда, 31.05.2022; https://www.pravda.com.ua/articles/2022/05/31/7349557/ [dostęp: 
15.12.2022]. 
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Rozdział 5. 

Percepcja Ukrainy w tureckich mediach, elicie politycznej 

i środowisku eksperckim 

Wiedza tureckiego społeczeństwa i elity politycznej o Ukrainie pozostaje ograniczona 

i oparta o stereotypy, co zaczęło ulegać jedynie powolnym zmianom na skutek wzrostu 

zainteresowania ukraińską problematyką w tureckich mediach po 24 lutego br. Media 

i opinia publiczna w Turcji były od początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na 

Ukrainę podzielone w kwestii oceny wojny. Szereg publicystów zarówno ze środowisk 

lewicowych, jak i prawicowych nie postrzegał rządu w Kijowie jako autonomicznego 

aktora na arenie międzynarodowej, lecz jako marionetkę Stanów Zjednoczonych lub 

NATO. Podobny wizerunek Ukrainy oparty na antyzachodnich teoriach spiskowych 

osłabiał polityczną wolę Ankary wsparcia Kijowa w obliczu rosyjskiej agresji.  

Jednocześnie Turcja pozostawała celem rosyjskiej dezinformacji, którą ułatwiała 

podatność tureckiej opinii publicznej na antyamerykański i antyzachodni przekaz 

ideologiczny. Społeczeństwo tureckie, niezależnie od wpływów mediów 

kremlowskich, jest skłonne przyjmować za prawdę koncepcje obarczające 

odpowiedzialnością za globalne i regionalne problemy organizacje międzynarodowe 

(m.in. NGO finansowane przez fundacje George’a Sorosa czy finansowe takie jak Bank 

Światowy), NATO, USA, czy też państwa UE. W kontraście do negatywnego stosunku 

tureckich mediów do zachodnich źródeł informacji, rosyjskie portale informacyjne 

były i przez dużą część dziennikarzy w Turcji są nadal postrzegane jako wiarygodne. 

Głównym kanałem transmisji propagandy Kremla, w tym treści antyukraińskich, jest 

tureckojęzyczna agencja Sputnik Türkçe. Portal ten buduje konsekwentnie wizerunek 

kolektywnego Zachodu jako wspólnego wroga zarówno Rosji, jak i Turcji. Jednocześnie 

wyraża aprobatę dla tureckiej polityki zagranicznej, za to, że zachowuje równy dystans 

wobec państw zachodnich, jak i innych swoich partnerów, i tym samym zabezpiecza 

swoje narodowe interesy. Jako przykład takiej polityki podawano m.in. fakt 

współpracy Turcji z Rosją w sferze zbrojeniowej, w tym przede wszystkim zakup przez 

Ankarę rosyjskich systemów S-40065. Przekonanie o rzekomych spiskach 

                                                        
65 Przykładem recepcji tego rodzaju rosyjskiej propagandy przez tureckie media może być artykuł na 
portalu Yeni Akıt reprezentującym islamistyczną skrajną prawicę z października ub.r. zawierający ocenę 
polityki zagranicznej Turcji. Powiela on bez komentarza tezy zaprezentowane przez Glenna Diesena, 
jednego z zagranicznych „ekspertów” na usługach kremlowskich mediów. Ten w swoim artykule na 
portalu rosyjskiej telewizji RT w październiku ub.r. straszył Turcję planowanymi przez USA wobec niej 
sankcjami, a także rzekomym amerykańskim projektem destabilizacji państwa tureckiego poprzez 
wsparcie separatyzmu kurdyjskiego. Jednocześnie chwalił rząd w Ankarze za „rozsądną współpracę 
z Rosją” w sferze przemysłu zbrojeniowego. Yeni Akıt streścił tezy Diesena nie opatrując ich żadnym 
komentarzem. Patrz: Rus televizyonu RT: Türkiye kimseye bağımlı değil, Yeni Akıt, 11.10.2021; 
https://www.yeniakit.com.tr/haber/rus-televizyonu-rt-turkiye-kimseye-bagimli-degil-1583758.html 
[dostęp: 25.07.2022]. 
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skierowanych przeciwko Turcji nieustannie organizowanych przez jej wrogów, 

stwarza duże możliwości propagandzie rosyjskiej, która często opiera się na 

podobnych tezach. Zbieżne narracje trafiają na podatny grunt zarówno 

w środowiskach prawicowych, jak i lewicowych, tak laickich, jak i islamistycznych, 

które łączy wspólny wróg w postaci „imperializmu” państw zachodnich, skierowanego 

przeciwko Turcji, państwom Bliskiego Wschodu, światowi islamu, czy też krajom 

globalnego Południa.  

W mediach tureckich widoczna była tendencja do relatywizowania tragizmu sytuacji 

i zbrodni wojennych, do których doszło podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Często 

pojawiały się narracje koncentrujące się na obwinianiu zachodnich partnerów 

o hipokryzję, brak wrażliwości dla tureckiej percepcji zagrożeń, czy też większą 

empatię Zachodu dla tragedii Ukraińców niż dla przeżywających wojenny dramat 

muzułmańskich narodów: Syryjczyków, Palestyńczyków, czy Jemeńczyków.  

Natomiast narracja o imperialistycznej polityce Stanów Zjednoczonych 

(i kolektywnego Zachodu) jako źródle konfliktów i innych negatywnych zjawisk 

w świecie islamu, czy też na obszarze globalnego Południa, zaczęła być rzutowana 

także na sytuację na Ukrainie. Przykładowo w programie telewizji HaberTürk dr Naim 

Babüroǧlu z Uniwersytetu Aydın w Stambule przedstawił opinię, że Stany Zjednoczone 

stosują na Ukrainie „metodologię z Afganistanu”. Według politologa amerykańskim 

celem jest wyniszczenie rosyjskiej armii rękami walczących partyzanckimi metodami 

Ukraińców podobnie jak w latach 80. XX wieku pokonano sowiecką armię „dozbrajając 

Al-Kaidę”66. Innym przykładem podobnego myślenia był wyrażona na Twitterze przez 

lewicowego dziennikarza Sonera Yalçına opinia, że wojna na Ukrainie jest 

spowodowana działaniami „bogatych”, którzy chcą na niej zarobić, a „ofiarami” są 

biedni. Stwierdził on także, że opinia publiczna zapomina, że Stany Zjednoczone 

oszukały Ukrainę, składając jej obietnice bezpieczeństwa67. 

Z kolei inną strategię narracyjną przyjął lider tureckich eurazjatów Perinçek. Polityk 

ten, mimo swoich marksistowskich i ateistycznych korzeni, opisując wojnę Rosji 

przeciwko Ukrainie, odwołał się do światopoglądu religijnego. Według jego słów 

działania wojenne Kremla można porównać do walki proroka Muhammada z wrogimi 

mu Kurajszytami z Mekki w VII w. n.e. Topos ten należy, z punktu widzenia 

                                                        
66 W rzeczywistości USA nie wspierały Al-Kaidy, lecz ruch mudżaheddinów walczący z sowieckimi 
okupantami Afganistanu. Faktem jest, że część antysowieckich bojowników po zakończeniu inwazji ZSRS 
przeszła na pozycje antyamerykańskie, wśród nich twórca Al-Kaidy Osama bin Laden. Jego organizacja 
terrorystyczna powstała jednak już po zakończeniu interwencji sowieckiej w Afganistanie. 
67 Wpis na koncie Sonera Yalçına z 8 kwietnia 2022 roku: Fransız filozof Jean Paul Sartre'ın sözüdür: -
“Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür.”Bucha katliamını konuşuyoruz Ukrayna-Rusya Savaşı'nı 
tartışıyoruz. 
Savaşın niçin çıktığını/ yoksulların neden öldüğünü unutuyoruz! ABD'nin Ukrayna'ya vaatler vererek 
kandırdığını unutuyoruz!, https://twitter.com/hsoneryalcin/status/1512324299318870019 [dostęp: 
25.07.2022]. 
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muzułmanów, do sfery sacrum islamu. Odwołując się do niego Perinçek nie tylko 

usprawiedliwiał, ale wręcz „uświęcał”, wojnę Putina przeciwko Ukrainie. 

  



Stosunki turecko-ukraińskie na tle rosyjskiej inwazji… | Raport OSPP | Grudzień 2022 

| 43 

Rozdział 6. 

Percepcja Turcji w ukraińskich mediach, elicie politycznej 

i środowisku eksperckim 

W ukraińskiej przestrzeni medialnej przez lata nie poświęcano Turcji dużo uwagi, nie 

licząc kwestii związanych z ruchem turystycznym. Większe zainteresowanie pojawiło 

się po 2014 roku, gdy Ukraina zaczęła aktywnie szukać wsparcia dla obrony przed 

Rosją oraz alternatywy dla rosyjskiego rynku zbytu dla swojej produkcji. Wobec 

powrotu do proeuropejskiego kursu Ukrainy po 2014 roku Turcja była często 

przedstawiana w mediach jako punkt odniesienia w związku z aspiracjami do 

członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. Turcja była pokazywana jako kraj, który 

z sukcesem przeprowadził reformy gospodarcze w przeciwieństwie do Ukrainy lat 90., 

co przełożyło się na wzrost PKB i rozwój produkcji z dużą wartością dodaną, a nie 

opartej na eksporcie surowców, jak w przypadku Ukrainy68.  

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę w 2014 roku Turcja zaczęła być postrzegana 

w mediach najczęściej przez pryzmat Rosji. Szczególne zainteresowanie budziły 

okresy pogorszenia relacji Ankary z Moskwą, aż do rozważań o możliwej wojnie 

rosyjsko-tureckiej po kryzysie związanym z zabiciem tureckich żołnierzy w 2020 roku 

w nalocie sił syryjskich wspieranych przez Rosję. Dużo uwagi ukraińskich mediów 

zajmowała kwestia tureckiego sposobu prowadzenia walk z siłami syryjsko-

rosyjskimi, a następnie II wojna karabaska w 2020 roku, które przedstawiane były jako 

przykład sukcesów militarnych nad rosyjskimi siłami zbrojnymi lub siłami 

wyposażonymi w rosyjskie uzbrojenie i będącymi sojusznikami Rosji, jak w przypadku 

Armenii. Dużo mniej uwagi przed 24 lutego br. poświęcano natomiast kwestiom 

współpracy Turcji z Rosją.  

Na pozytywny obraz medialny Turcji na Ukrainie wpływ miała retoryka władz 

dotycząca współpracy z Ankarą. Były one zainteresowane przedstawianiem jej 

w bardziej pozytywnym świetle niż w rzeczywistości, zapowiadając wiele wspólnych 

projektów, które później nie były realizowane. Dla Turcji okresowo też było wygodne 

demonstrować pozytywne relacje z Ukrainą, żeby równoważyć napięcia 

z sojusznikami z NATO, zwłaszcza na tle zacieśniania relacji z Rosją.  

W środowisku eksperckim panowała zgoda co do oceny znaczenia Turcji jako ważnego 

partnera Ukrainy w regionie, zwłaszcza po 2014 roku. Jednocześnie Turcja 

w wypowiedziach polityków i ekspertów określana była i jest najczęściej jako 

pragmatyczny gracz, który kieruje się wyłącznie swoim interesem. Ukraina ma brać to 

pod uwagę w swojej polityce i starać się znajdować nisze, w których możliwa będzie 

                                                        
68 Ołeksandr Kramar, Турецькі уроки, Український тиждень, 3.12.2021; https://tyzhden.ua/turetski-
uroky/ [dostęp: 6.12.2022]. 
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korzystna dla obu stron współpraca. Oznacza to także unikanie nagłaśniania spornych 

kwestii. Sporadycznie można było usłyszeć krytyczną ocenę polityki Turcji, zwłaszcza 

ze strony krytyków władzy. Jeszcze w 2017 roku Bohdan Jaremenko, deputowany 

i były konsul generalny w Turcji, określił partnerstwo strategiczne Ukrainy i Turcji 

jako partnerstwo bez strategii. Ankara według niego jest graczem emocjonalnym 

i skłonnym do hazardu, co pokazuje jej polityka wobec sojuszników w NATO czy zakup 

rosyjskich systemów S-400. Według Jaremenki, w sferze bezpieczeństwa wizje 

dotyczące strategicznej perspektywy bardzo się różnią i Ukraina nie powinna 

ignorować tego, że Turcja w sferze handlu bronią zacieśnia relacje z państwem, 

z którym Ukraina prowadzi wojnę. Jaremenko krytykował także bagatelizowanie przez 

ukraińskie władze poważnych sprzeczności w sferze energetyki, jak realizacja 

szkodliwego z punktu widzenia interesów Ukrainy projektu TurkStream, mimo 

zapowiedzi rozwoju współpracy z Ukrainą, czy też przydzielenie Ukrainie roli 

szkolenia specjalistów dla tureckiego programu atomowego realizowanego z Rosją69. 

Krytykowana jest także rola Turcji w inicjatywach wzmacniania bezpieczeństwa 

regionu czarnomorskiego z powodu niechęci Ankary do zwiększenia obecności NATO 

w regionie i wyznaczenia jasnej strategii Sojuszu wobec Morza Czarnego. Według 

ukraińskich ekspertów spowodowało to niedostateczne zrozumienie potrzeb 

i zagrożeń regionu w samym Sojuszu. Ukraińscy eksperci zwracają uwagę na 

niekorzystne dla Ukrainy ograniczenia wynikające z konwencji Montreux, która jest 

dla Turcji ważnym elementem jej pozycji międzynarodowej. Poza tym krytycznie 

oceniany był nacisk Turcji na rozwijanie regionalnych formatów jako alternatywy dla 

NATO, jak BLACKSEAFOR, które po 2014 roku wobec udziału w nich także Rosji, 

straciły rację bytu. Za jedno z zagrożeń ukraińscy eksperci wskazywali wzrost 

prorosyjskich nastrojów w Turcji, rosnącą zależność energetyczną od Rosji oraz 

współpracę wojskowo-techniczną, zwłaszcza związaną z zakupem systemu obrony 

przeciwlotniczej S-400 z Rosji.  

Ukraińscy analitycy byli zgodni, że Turcja nie chce dopuścić do inwazji rosyjskiej, bo 

zagrażałaby ona polityce utrzymywania dobrych relacji zarówno z Ukrainą, jak i Rosją. 

Uważano, że Turcja będzie musiała w przypadku eskalacji w końcu zająć jasne 

stanowisko. Okazało się jednak, że Ankara cały czas grając rolę pośrednika, była 

dotychczas w stanie zachować swoją dwutorową politykę wobec Kijowa i Moskwy70. 

Wręcz, jak twierdzi ukraińska ekspertka specjalizująca się w tematyce tureckiej 

Jewhenija Haber, Turcji udało się przekuć swoje balansowanie między Rosją a Ukrainą 

na korzyści dyplomatyczne. Dzięki roli mediatora uzyskała „immunitet” od państw 

                                                        
69 Україна і Туреччина. Партнерство без стратегії, НВ, 10.10.2017; 
https://nv.ua/ukr/opinion/ukrajina-i-turechchina-partnerstvo-bez-strategiji-2001097.html [dostęp: 
16.12.2022]. 
70 Mykoła Zamikuła, Переговори Зеленського та Путіна - навіщо Ердогану роль посередника між 
Україною та Росією, zn.ua, 25.01.2022; https://zn.ua/ukr/international/zahroza-velikoji-vijni-
navishcho-erdohanovi-zustrich-zelenskoho-j-putina-.html [dostęp: 16.12.2022]. 
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zachodnich na rozwój relacji gospodarczych z próbującą unikać sankcji Rosją, 

jednocześnie wspiera zaś wojskowo Ukrainę71. 

Obecnie dominuje wśród ekspertów opinia, że nie należy liczyć na Turcję jako 

sojusznika w wojnie z Rosją, ale Turcja pozostaje ważnym partnerem politycznym 

Ukrainy i może odegrać ważną rolę w dyplomatycznym uregulowaniu wojny72. 

Większość komentatorów zwraca jednak uwagę na to, że Turcja jako pośrednik będzie 

realizowała swoje interesy, które nie zawsze są zbieżne z interesami ukraińskimi. 

Dlatego propozycje powrotu do negocjacji pokojowych formułowane przez tureckie 

władze zaraz po podpisaniu umowy o korytarzu zbożowym, a następnie po zwolnieniu 

przez Ukrainę Chersonia są traktowane z nieufnością i sceptycyzmem jako 

przedwczesne, zarówno w środowisku eksperckim, jak i we władzach. Dał to wyraźnie 

do zrozumienia Zełenski w trakcie konferencji prasowej z Erdoğanem w czasie jego 

wizyty we Lwowie. Przez ukraińskich ekspertów inicjatywy te postrzegane są przede 

wszystkim przez pryzmat wewnętrznych uwarunkowań tureckich, kontynuacji 

długoletniej tradycji balansowania między różnymi aktorami międzynarodowymi. 

Haber zwraca uwagę, że w interesie Rosji jest wykorzystywanie Turcji jako 

komunikatora, a Turcja dzięki pozycjonowaniu się jako mediator może uzasadnić 

swoją „miękką” politykę wobec Rosji. 

Pełnoskalowa agresja rosyjska na Ukrainę spowodowała zmiany w obrazie Turcji. 

W pierwszej fazie wojny Turcja była pokazywana głównie przez pryzmat tureckich 

bezzałogowców Bayraktar TB2, o których powstawały piosenki, memy i które stały się 

symbolem przyjaźni ukraińsko-tureckiej, ale i miały pokazać wyższość sił ukraińskich 

używających nowoczesnego uzbrojenia i wspieranej przez silnych partnerów. Przy 

okazji była to skuteczna kampania reklamowa dla tureckich bezzałogowców, która 

przyniosła rezultat w postaci kolejnych kontraktów eksportowych. W oczach 

większości społeczeństwa ukraińskiego Turcja była uważana za kraj, który stanął po 

stronie Ukrainy. Z czasem jednak działania Ankary zaczęły być pokazywane przez 

ukraińskie media w mniej korzystnym świetle. Pojawiały się informacje o nacisku na 

Ukrainę w sprawie negocjacji pokojowych, o wzroście wymiany handlowej Turcji 

z Rosją na tle wojny, o otwartych dla Rosjan tureckich granicach. Największe oburzenie 

wywołały informacje o udziale Turcji w handlu zbożem z terenów okupowanych, które 

formalnie miało pochodzić z Rosji, ale zarówno ukraińskie źródła dyplomatyczne, jak 

i śledztwa dziennikarskie pokazywały, że Turcja przymyka oko na pochodzenie ziarna. 

Świadomość tego, że dzięki współpracy gospodarczej z Rosją, wzrastają przychody 

                                                        
71 Olha Worożbyt, Зерно, Запорізька АЕС, Оленівка. Про що Зеленський, Ердоган і Гутерріш говорили у 
Львові, Український тиждень, 19.08.2022; https://tyzhden.ua/zerno-zaporizka-aes-olenivka-pro-
shcho-zelenskyj-erdohan-i-huterrish-hovoryly-u-lvovi/ [dostęp: 16.12.2022]. 
72 Mykoła Zamikuła et. al., Стратегічне партнерство з Турецькою Республікою: зовнішньоекономічні 
аспекти, Національний інститут стратегічних досліджень, listopad 2022; 
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-11/analit.dop.-turechchina_18.11.2022.pdf [dostęp: 
16.12.2022]. 
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rosyjskiego budżetu, które następnie idą częściowo na prowadzenie wojny, a także 

walka Ukrainy o kolejne pakiety sankcyjne, spowodowały, że w mediach ukraińskich 

zaczęto bardziej interesować się współpracą Ankary z Moskwą oraz odmową tureckich 

władz wobec przystąpienia do reżimu sankcji. Z drugiej strony doceniano udział Turcji 

w wynegocjowaniu umowy o tzw. korytarzu zbożowym oraz wymianie jeńców, w tym 

obrońców Mariupola, będących nowymi bohaterami narodowymi Ukrainy. Taką 

postawę Turcji zaczęto tłumaczyć tureckim pragmatyzmem i chytrością tureckich 

władz, czasem zaś cynizmem czy nawet prorosyjskością. 

W ocenie ukraińskich ekspertów taka postawa Turcji wynika z tego, że rosyjska agresja 

na Ukrainie, jest traktowana przez nią jako zagrożenie, ale nie o pierwszorzędnym 

znaczeniu. Turcja rozumie zagrożenie płynące ze strony Rosji, ale ze względu na 

ważniejsze zagrożenia z tureckiej perspektywy (problem Kurdów, Syria, granica 

południowa) jest zmuszona współpracować z Rosją. Według Haber nie należy 

jednocześnie przeceniać relacji turecko-rosyjskich, gdyż Turcja dla Rosji jest 

partnerem nie strategicznym, ale taktycznym. W opinii ekspertki, Ankara dąży do 

ograniczania obecności Rosji w regionie. Ukraina powinna natomiast, według Haber, 

prezentować Turcji swoją politykę hamowania wpływów rosyjskich bez angażowania 

w nią Stanów Zjednoczonych. Temu też, zdaniem analityczki, służyła rozwijana 

w ostatnich latach dwustronna współpraca obronna Ukrainy i Turcji73.  

Ponadto ukraińscy eksperci zwracają uwagę na to, że dla Ankary przed wyborami 

istotną rolę odgrywają kwestie gospodarcze, dlatego nie chce zakłóceń we współpracy 

gospodarczej z Rosją. Oczekują, że po wyborach sytuacja może ulec poprawie. 

Jednocześnie większość zakłada, że nie należy oczekiwać znaczącego pogorszenia się 

relacji turecko-rosyjskich.  

Wojna spowodowała również zmiany w stosunku ukraińskich władz do Turcji. Pod 

koniec marca w jednym z wieczornych przemówień do narodu Zełenski nazywał 

Erdoğana prawdziwym przyjacielem Ukrainy i wyraził wdzięczność, że Turcja jest 

gotowa zostać gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy74. Była to zapowiedź trochę na 

wyrost, gdyż Erdoğan zaznaczył, że wcześniej muszą zostać uzgodnione szczegóły 

potencjalnej umowy. Wydaje się, że władze ukraińskie, tak jak i część ekspertów 

oczekiwały, że Turcja zajmie w końcu bardziej jednoznaczne stanowisko wobec 

rosyjskiej agresji. Kontynuowanie współpracy z Rosją, a wręcz jej rozwój 

spowodowały irytację ukraińskich władz. Zełenski w maju krytykował przyjmowanie 

przez Turcję rosyjskich turystów. Nazwał to podwójnymi standardami 

                                                        
73 Jewhenija Haber, Превращение Украины в сухопутное государство — это страшный сон Турции, 
YouTube, 13.06.2022; https://www.youtube.com/watch?v=622uxY4jIiM [dostęp: 16.12.2022]. 
74 Зеленський провів переговори з Ердоганом. Той запропонував організувати зустріч із Путіним 
у Туреччині, НВ, 31.03.2022; https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/ukrajina-turechchina-zelenskiy-i-
erdogan-31-bereznya-proveli-peregovori-50230064.html [dostęp: 16.12.2022]. 
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i niesprawiedliwością75. Minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba w lipcu pytany 

o stanowisko Ukrainy wobec Turcji w związku z tym, że z jednej strony negocjuje 

umowę zbożową, a z drugiej handluje kradziony zbożem, skrytykował politykę 

balansowania Turcji i stwierdził, że początkowo Kijów nie reagował, ale obecnie 

rozbieżności są tematem rozmów ze stroną turecką76. 

Jednak wobec potrzeby utrzymania tureckiego wsparcia i korzyści wynikających z jej 

pośrednictwa w sferze eksportu produkcji rolnej oraz wymiany jeńców, władze 

ukraińskie muszą tonować ostrzejsze wypowiedzi. Kułeba w październiku stwierdził, 

że Turcja popiera Ukrainę, o czym świadczą głosowania na forum ONZ, udział Turcji 

w platformie krymskiej oraz współpraca w sferze bezpieczeństwa, która jest „na 

wysokim poziomie”. Podkreślił także, że Kijów ze zrozumieniem odnosi się do polityki 

zagranicznej Turcji, która z jednej strony oznacza współpracę w ważnych dla Ukrainy 

sferach, a z drugiej współpracę gospodarczą z Rosją77. Z kolei ambasador Ukrainy 

w Turcji Wasyl Bodnar 2 sierpnia br. zaznaczył, że dla Ukrainy ważne jest, aby 

podtrzymać poziom współpracy i zaangażowanie Turcji, a kwestie sporne są 

rozstrzygane w zaciszu gabinetów78. Według Bodnara, strona turecka doskonale zdaje 

sobie sprawę, że dla rozmów z Rosją potrzebne są sukcesy na polu boju, jednak chce 

podtrzymać kanał komunikacji i osiągać cząstkowe rezultaty, jak np. korytarz 

zbożowy. Komentując sytuację z kibicami drużyny piłkarskiej Fenerbahçe, którzy 

w trakcie meczu z ukraińską drużyną skandowali nazwisko Putina, stwierdził, że 

należy emocje odłożyć, nie dawać pożywki rosyjskiej propagandzie i kontynuować 

współpracę. Dla Bodnara postawa Turcji w przypadku negocjacji akcesyjnych Szwecji 

i Finlandii może być przykładem także dla Ukrainy, że należy bronić własnych 

interesów, a nie tylko zgadzać się na różne żądania partnerów. 

Działania Turcji w odpowiedzi na rosyjski szantaż dotyczący zawieszenia rosyjskiego 

udziału w umowie o korytarzu zbożowym spotkały się z pozytywną oceną zarówno 

ukraińskich mediów, które pisały o upokorzeniu Putina oraz ministerstwa spraw 

zagranicznych, które stwierdziło, że Putina zmuszono z „pozycji siły” by powrócił do 

wykonywania umowy79. Przez ukraińskich ekspertów jest to jeden z przykładów 

                                                        
75 Зеленський розкритикував Туреччину за підготовку маршрутів для туристів з РФ, Економічна 
правда, 2.05.2022; https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/2/686510/ [dostęp: 16.12.2022]. 
76 Borys Dawydenko, Kateryna Reszczuk, „Статус мирних переговорів із Росією – це удари по Вінниці 
і Миколаєву”. Інтервʼю з головою МЗС Дмитром Кулебою, ЛІГА.Новини, 18.07.2022; 
https://forbes.ua/inside/status-mirnikh-peregovoriv-z-rosieyu-tse-udar-po-vinnitsi-udari-po-
mikolaevu-intervyu-dmitra-kulebi-18072022-7211 [dostęp: 16.12.2022]. 
77 Туреччина не займає нейтральну позицію у війні. Її зовнішню політику ми розуміємо — Кулеба, 
20.10.2022; https://news.liga.net/ua/politics/news/turtsiya-ne-zanimaet-neytralnuyu-pozitsiyu-v-
voyne-ee-vneshnyuyu-politiku-my-ponimaem-kuleba [dostęp: 16.12.2022]. 
78 Wywiad ambasadora Ukrainy w Turcji Wasyla Bodnara dla radio NV z 2.08.2022 roku 
79 Приниження Путіна та перемога Ердогана: чому Росія повернулася до „зернової угоди”, 
Європейська правда, 3.11.2022; https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/11/3/7149937/ 
[dostęp: 16.12.2022]. 
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pokazujących wzajemną zależność Turcji i Rosji, a nie jednostronne uzależnienie 

Ankary od Moskwy, które pozwalałoby tej ostatniej dyktować swoje warunki.  

Sondaże opinii publicznej pokazują, że na początku inwazji wzrosła liczba badanych 

oceniających stanowisko Turcji wobec Ukrainy pozytywnie do 66 proc. w marcu 

2022 roku z 39 proc. rok wcześniej. Jednak w kolejnych miesiącach te oceny 

pogorszyły się, choć nie do przedwojennego poziomu80.  

Wykres 6. Społeczeństwo ukraińskie o stanowisku Turcji wobec Ukrainy. 

Źródło: ratinggroup.ua. 

Najlepsze oceny, które zanotowano w marcu 2022 roku można określić mianem efektu 

Bayraktara, czyli intensywną kampanią informacyjną w ukraińskich mediach, 

przedstawiającą tureckie drony jako jedno z głównych źródeł sukcesu ukraińskich sił 

obrony w pierwszej fazie wojny. Pomijając kwestię adekwatności tego obrazu do 

rzeczywistości pola walki, był on wykorzystywany jako element budowania morale 

społeczeństwa ukraińskiego. Spadek pozytywnych ocen Turcji w kolejnych miesiącach 

prawdopodobnie wynikał z działań Turcji związanych z próbami negocjacji 

porozumienia pokojowego, a następnie korytarza zbożowego, a zwłaszcza informacji 

o tureckim udziale w handlu zbożem wywożonym przez Rosję z terenów 

                                                        
80 Вісімнадцяте загальнонаціональне опитування: Ставлення українців до іноземних країн, 
Соціологічна група Рейтинг, 24.10.2022; 
https://ratinggroup.ua/research/ukraine/v_s_mnadcyate_zagalnonac_onalne_opituvannya_stavlennya_
ukra_nc_v_do_nozemnih_kra_n_8-9_zhovtnya_2022.html [dostęp: 16.12.2022]. 
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okupowanych, co odbiło się szerokim echem w ukraińskich mediach. Można 

powiedzieć, że ponowny wzrost ocen określających tureckie stanowisko jako 

neutralne jest zgodny z wizerunkiem jaki próbuje kształtować Ankara, a więc 

bezstronnego mediatora utrzymującego dobre relacje zarówno z Ukrainą, jak i z Rosją. 
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Wnioski 

Ukraina po 1991 roku w swoje polityce zagranicznej koncentrowała się przede 

wszystkim na dwóch biegunach relacji z Zachodem i Rosją. Turcja traktowana była jako 

alternatywny kurs, któremu poświęcano znacznie mniej uwagi. Z kolei w Turcji 

Ukraina nie była traktowana jako samodzielny gracz. Najpierw postrzegana była jako 

część ZSRS, a następnie przez pryzmat jej relacji z Rosją – jako część rosyjskiej „bliskiej 

zagranicy”, czy też strefa specjalnych interesów Kremla.  

Relacje z Ankarą formalnie zostały określone jako partnerstwo strategiczne 

w 2011 roku, ale dopiero z początkiem agresji rosyjskiej w 2014 roku zaczęły być 

postrzegane w Kijowie jako kluczowy element bezpieczeństwa regionalnego. Jednak w 

hierarchii interesów Turcji kwestie bezpieczeństwa Morza Czarnego i agresji rosyjskiej 

zajmują dalsze miejsce po problemie kurdyjskim i bezpieczeństwie południowej 

granicy wraz z powiązanymi z tym działaniami w Syrii i Iraku.  

Zmiany kursu polityki zagranicznej Turcji, w tym przede wszystkim jej zbliżenie 

z Rosją, również mającą status partnera strategicznego, miały wpływ na politykę 

Ankary wobec Ukrainy. Przejawiało się to prowadzeniem przez Turcję dwutorowej 

polityki wobec Kijowa – z jednej strony niezmienne poparcie dla integralności 

terytorialnej, wsparcie na forach organizacji międzynarodowych i nacisk na prawa 

Tatarów krymskich, z drugiej zaś nawoływanie do dialogu między Ukrainą a Rosją 

i rozwijanie turecko-rosyjskiej współpracy gospodarczej. 

Dlatego turecką politykę wobec Ukrainy należy postrzegać w szerszym kontekście 

polityki wewnętrznej oraz zagranicznej prowadzonej przez Erdoğana, zwłaszcza 

w perspektywie wyborów parlamentarnych i prezydenckich w czerwcu 2023 roku. 

Turcja nie nagłaśnia swojego wsparcia wojskowego dla Ukrainy, a retoryka dotycząca 

negocjacji pokojowych i polityki sankcji w dużej mierze pokrywa się z retoryką Rosji, 

m.in. ze względu na to, że Ankara prowadzi negocjacje z Rosją na temat obniżenia ceny 

i odroczenia płatności za gaz, co jest istotne ze względu na zależność w energetyce od 

Rosji.  

Ukraina jest dla Turcji drugorzędnym partnerem w wymianie handlowej, choć 

w ostatnich latach notowano trend wzrostowy tej wymiany, który miało wzmocnić 

podpisanie w lutym br. umowy o strefie wolnego handlu. Kierunek ten został 

zahamowany w wyniku inwazji rosyjskiej. Jednocześnie nastąpiło umocnienie pozycji 

Rosji, zarówno w eksporcie do Turcji, jak i imporcie, w tym zwłaszcza surowców 

energetycznych, choć wcześniej nie należała ona do najważniejszych partnerów 

handlowych Turcji. Nadal jednak największym partnerem handlowym Ankary 

pozostaje Unia Europejska, co powoduje rosnące zaniepokojenie tureckich 

przedsiębiorców możliwymi sankcjami wtórnymi za zacieśnianie współpracy z Rosją.  
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Dużo większe znaczenie miała współpraca wojskowo-techniczna Ukrainy i Turcji, 

która rozwijała się w ostatnich latach dynamicznie i w przeciwieństwie do czasem 

sprzecznych interesów gospodarczych, była korzystna dla obu stron. Ukraina dążyła 

do podnoszenia potencjału swoich sił zbrojnych oraz pozyskania uzbrojenia od 

państwa członkowskiego NATO, zwłaszcza gdy inni członkowie Sojuszu odmawiali 

sprzedaży uzbrojenia Kijowowi. Z kolei Turcja zainteresowana była zamiennikami dla 

produkcji państw zachodnich, z którymi miała trudne relacje, przede wszystkim 

silnikami do samolotów i rakiet. Choć inwazja rosyjska nie zatrzymała współpracy 

wojskowej obu państw, to wobec ataków na ukraińskie przedsiębiorstwa sektora 

zbrojeniowego, skomplikowała realizację zapowiadanych projektów, jak budowa 

fabryki bezzałogowców na Ukrainie. Turcja udziela wsparcia militarnego Ukrainie, 

jednak stara się nie nagłaśniać szczegółów dostarczanej pomocy. Kijów upatruje 

w rozwoju przemysłu zbrojeniowego jeden z czynników odbudowy powojennej 

gospodarki Ukrainy, w którym Turcja mogłaby być partnerem we wdrażaniu 

nowoczesnych technologii. 

Turcja jeszcze przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę pozycjonowała się jako 

mediator między Rosją a Ukrainą. Mediacje te, choć doprowadziły już w marcu do 

dwóch spotkań delegacji ukraińskiej i rosyjskiej w Antalyi i Stambule, posłużyły przede 

wszystkim pokazaniu dyplomatycznej aktywności Turcji. Nie przybliżyły natomiast 

osiągnięcia realnego możliwego do akceptacji przez Kijów pokojowego rozwiązania. 

Jednak władze w Ankarze dążą do zachowania tego statusu, gdyż pozwala on czerpać 

korzyści ze współpracy z Rosją, a jednocześnie unikać wprowadzania sankcji pod 

pretekstem zachowania neutralności wobec obu walczących stron. Takie 

niejednoznaczne stanowisko wobec rosyjskiej agresji spowodowało urealnienie 

oczekiwań władz w Kijowie wobec Ankary.  

Inicjatywy Erdoğana na rzecz osiągnięcia w marcu br. porozumienia pokojowego były 

przyjmowane przez władze ukraińskie z ostrożnością. Wynika ona z rozbieżności 

interesów w kwestii negocjacji z Rosją – Turcja zainteresowana jest unormowaniem 

sytuacji i możliwością realizacji dalszych projektów ekonomicznych z Rosją bez obaw 

o utratę wizerunku lub narażanie się na ewentualne wtórne sankcje. Chociaż popiera 

integralność terytorialną Ukrainy, to uznaje, że wojna nie może zakończyć się porażką 

żadnej ze stron. Ukraina z kolei nie jest zainteresowana pokojem za wszelką cenę, 

a warunkiem trwałego pokoju jest dla niej porażka militarna Rosji.  

Po ujawnieniu masakr ukraińskiej ludności cywilnej dokonanych przez Rosję, 

możliwość znalezienia kompromisu między stanowiskiem Kijowa i Moskwy przy 

wsparciu mediacyjnym Ankary zmalała do zera. Jednak z punktu widzenia Turcji samo 

prezentowanie swoich wysiłków dyplomatycznych jako mogących przynieść efekt 

było sposobem na wyjście z trudnej sytuacji. Turcja znajdowała się pod coraz większą 

presją ze strony sojuszników w NATO, aby zająć bardziej aktywne i asertywne 
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stanowisko wobec rosyjskiej agresji na Ukrainie. Jako kolejną szansę na zakończenie 

wojny, Ankara zaczęła więc przedstawiać podjęte na początku lata negocjacje między 

Ukrainą i Rosją z udziałem ONZ, dotyczące odblokowania wywozu zboża z ukraińskich 

czarnomorskich portów, blokowanego przez flotę Federacji Rosyjskiej. 

Ponadto Turcja dzięki negocjacjom w sprawie tzw. korytarza zbożowego chciała 

wzmocnić swoją pozycję w regionie, korzystać z importu zboża zarówno z Ukrainy, jak 

i Rosji, ale i ograniczyć wzrost cen żywności. Dyplomacja turecka pokazała, że potrafi 

skutecznie negocjować z Rosją, a nieudany szantaż rosyjski związany z przedłużeniem 

porozumienia zbożowego pokazał, że Turcja, gdy jest to w jej interesie, potrafi narzucić 

Moskwie korzystne dla siebie rozwiązanie. Jednak słaba reakcja Turcji na atak na port 

w Odessie dzień po podpisaniu porozumień pokazuje, że Ankara wobec prób 

uniemożliwienia funkcjonowania korytarza przez Rosję przy użyciu środków 

militarnych nie będzie skłonna odpowiedzieć w zdecydowany sposób. 

Percepcja Turcji na Ukrainie uległa zmianie w związku z deklarowaną przez nią 

polityką neutralności wobec toczącej się wojny. Początkowo zarówno władze, jak 

i opinia publiczna oczekiwały, że Turcja w związku z inwazją będzie zmuszona 

jednoznacznie poprzeć Ukrainę, czego symbolem były Bayraktary. Kontynuowanie, 

a wręcz zacieśnianie współpracy z Rosją spowodowało wzrost nieufności strony 

ukraińskiej wobec tureckich działań. Nadal jednak Turcja jest uważana za ważnego 

partnera, z którym trzeba znajdować nisze do wzajemnie korzystnej współpracy, 

a kwestie sporne rozstrzygać w zaciszu gabinetów.  

W optyce tureckich mediów, choć Ukraina jest ofiarą wojny, jednak odpowiedzialna za 

nią jest nie tylko Rosja. W przekonaniu zarówno dużej części elity politycznej, 

środowiska dziennikarskiego i opinii publicznej w Turcji, ciężar winy spada przede 

wszystkim na państwa zachodnie, w tym zwłaszcza USA i Wielką Brytanię. Zdaniem 

dużej części komentatorów, Stany Zjednoczone i Sojusz Północnoatlantycki 

sprowokowały Rosję do ataku na Ukrainę, a obecnie starają się eskalować konflikt 

zbrojny, dążąc tym samym do wyniszczenia armii rosyjskiej przy pomocy Ukraińców. 

Taki pogląd na wojnę na Ukrainę jest podzielany zarówno przez media związane 

z lewicą, jak i nacjonalistyczną i islamistyczną prawicą w Turcji.  

Turcja jest zainteresowana udziałem w odbudowanie Ukrainy po wojnie. W trakcie 

wizyty tureckiej delegacji na czele z prezydentem Erdoğanem w sierpniu br. podpisano 

memorandum dotyczące odbudowy infrastruktury. Udziałowi tureckich firm sprzyjać 

będzie ich dotychczasowa obecność na rynku ukraińskim, zwłaszcza firm 

budowlanych. Ze względu na własne problemy gospodarcze, ale i dotychczasowy profil 

działalności na Ukrainie, Turcja będzie zainteresowana projektami w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego oraz projektami finansowanymi przez organizacje 

międzynarodowe. Ukraina chciałaby z kolei przyciągnąć tureckie inwestycje w budowę 

parków przemysłowych oraz w rozwój turystyki. 
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Executive summary 

Relations between Ukraine and Turkey have not been among the priorities of the 

foreign policy of both countries for years, but they shared many common views on 

regional security. At the same time, apart from sometimes conflicting economic 

interests, there have been no significant issues of contention between Ankara and Kyiv. 

For Ukraine, Turkey was a point of reference as a NATO member state with aspirations 

to join the European Union. In turn, Ankara, although it supported Kyiv's Euro-Atlantic 

aspirations, perceived Ukraine through the prism of its relations with Russia. The 

importance of the Turkish-Ukrainian relations increased in 2014. However, there is no 

symmetry of interest on both sides in deepening of the bilateral relations. This has 

become an important goal primarily for Ukraine, which has begun to perceive Turkey 

as an alternative to the Russian market and a partner in opposing Russian aggression. 

Although Ankara saw the need to tighten cooperation with Kyiv and considered the 

increased military presence of the Russian Federation in the Black Sea as an 

unfavorable phenomenon, it also wanted to develop economic relations with Russia. 

Given the weak international reaction to the Russian annexation and occupation of 

Crimea in 2014, Turkey's policy has not faced any serious obstacles from the 

international community. In the hierarchy of threats to Ankara's national security, the 

issue of the militarization of the Crimean peninsula by Russia occupied an insignificant 

place, while the challenges related to the Kurdish problem, the conflict in Syria and the 

presence of over 3.5 million Syrian refugees in Turkey remained priorities. In addition, 

more and more contentious points in relations with the US and European countries 

meant that Turkey began to use the policy of closer ties with Russia as part of a tactics 

of bargain with its Western allies. 

Russia's full-scale invasion of Ukraine has increased the expectations of Ukraine and 

its supporters that Turkey will unequivocally side with Kyiv. Turkey's policy of 

balancing between the West and Russia began to face increasing criticism. To protect 

itself from it, Ankara positions itself as a mediator between Moscow and Kyiv. Initially, 

the efforts of Turkish diplomacy in the form of organizing meetings of delegations of 

both conflicting parties in Antalya and Istanbul seemed to be a success against the 

backdrop of the fiasco of earlier negotiation formats in which France and Germany 

were involved. Turkey continues to be active in this field in order to maintain its policy 

of neutrality. Turkish economy is benefiting economically from Turkey's continued 

economic relations with Russia, which mitigates the effects of Western sanctions 

against the Kremlin and casts a shadow over Ankara’s relations with Kyiv. It has also 

become another point of contention between Turkey and its NATO allies. 
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The purpose of this report is to show the dynamics of Ukrainian-Turkish relations 

in the face of the Russian invasion of Ukraine. Understanding the complexity of 

Ankara's policy towards Kyiv, which is struggling with Russian aggression, is important 

due to the great importance of Turkey as a regional power and Ukraine's Black Sea 

neighbor, which has the potential to influence the fate of this war. Ankara's policy 

towards Russia and Ukraine is also important for Turkey's NATO allies, especially 

Poland and other countries on the Alliance's eastern flank.  

The first chapter presents the development of Ukrainian-Turkish relations before the 

full-scale Russian invasion of Ukraine. The emphasis is put on dynamics of mutual 

political relations, in which the issue of the Crimean Tatars occupies a special place. 

It also presents the gradual development of economic relations and cooperation 

between the arms industries of the both countries. The second chapter is devoted 

to the Turkish response to the Russian invasion in February and diplomatic activities 

of Turkey aimed at concluding a peace agreement between Russia and Ukraine. The 

next chapter presents how, in the face of the failure of these efforts and the growing 

problems associated with the blockade of Ukrainian Black Sea ports, Turkey undertook 

mediation, which led to the signing of an agreement on the so-called the grain corridor. 

Then, the next part of the report, based on data from the first half of 2022, analyses the 

state of bilateral trade and the impact of military operations on it. The chapter also 

focuses on Turkish military assistance and the prospects for military-technical 

cooperation in the face of the growing needs of the Ukrainian armed forces on the one 

hand, and Russian attacks on defense industry facilities on the other. The last two 

chapters attempt to answer the question of how the Turkish and Ukrainian media 

as well as expert and political circles perceive their Black Sea neighbor, Ukraine and 

Turkey, respectively. 

 


