Bruksela, dnia 4 października 2016 r.

Sprawozdanie nr 89 / 2016

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji SEDE PE nt. „Rosyjskie ćwiczenia
wojskowe Kaukaz 2016 i ich implikacje dla bezpieczeństwa regionalnego”
Bruksela, 26 września 2016 r.
W dniu 26 września 2016 r Podkomisja PE ds. Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE)
przeprowadziła debatę na temat rosyjskich ćwiczeń wojskowych Kaukaz 2016 i ich
implikacji dla bezpieczeństwa regionalnego, z udziałem pana Yehora Bozhoka, pełniącego
obowiązki szefa misji Ukrainy przy NATO i pani Ekateriny Tkeshelashvili (byłej
wicepremier i minister sprawiedliwości, reintegracji i spraw zagranicznych Gruzji),
reprezentującej gruziński Instytut Studiów Strategicznych. Zaproszeni goście sygnalizowali,
że takie manewry wojskowe, jak Kaukaz 2016, mogą przekształcić się w inwazję, jak to się
stało w 2008 lub 2014 roku i domagali się utrzymania sankcji UE, gdyż są one skuteczne.
Pani Tkeshelashvili dodała, że budowie odporności jest również niezbędne. Obydwoje
zwrócili uwagę na znaczenie regionu także dla sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Pani Tkeshelashvili poinformowała o niepokojących zmianach w zakresie bezpieczeństwa
na obszarze wokół Gruzji, po aneksji Krymu, gdyż aneksja pozwoliła na powiększenie skali i
intensywności (sprzęt wojskowy) rosyjskich ćwiczeń wojskowych Kaukaz 2016. W
ćwiczenia te zaangażowano cały południowy wymiar rosyjskiej infrastruktury wojskowej, w
tym flotę Morza Kaspijskiego. To nie były ćwiczenia o charakterze ad-hoc, ale przebiegały
według określonego wzorca: w 2007 roku Rosja zwiększyła swój budżet na modernizację
armii i rozpoczęła realizację corocznych, planowanych manewrów wojskowych. Ten nowy
wzorzec pojawił się po raz pierwszy w 2008 roku i miał charakter dużych ćwiczeń
wojskowych na Kaukazie, które poprzedziły wkroczenie Rosjan do Gruzji oraz ćwiczeń w
2014 r., przed aneksją Krymu. Obydwa te ćwiczenia miały charakter szkoleniowy, z
nastawieniem i użyciem sił, które później zostały wykorzystane do aneksji ww. terenów.
Jej zdaniem, takie manewry wojskowe mają zawsze charakter ofensywnych, terytorialnych,
regionalnych operacji wojskowych. Międzysektorowe jednostki wojskowe, zaangażowane w
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prowadzenie ćwiczeń w przypadku wojen regionalnych, mogą objąć dwa (lub więcej) teatry
działań wojennych. Rosyjskie manewry wojskowe nie były skierowane jedynie na obszary
Południowego Okręgu Wojskowego (obejmuje południową Rosję, w tym regiony w pobliżu
Ukrainy, anektowany Krym, jak również obszary Kaukazu Północnego a także bazy rosyjskie
poza granicami kraju: w Abchazji, Osetii Południowej i Armenii), ale także na zachód
(państwa członkowskie NATO). Rosja prowadzi regularne manewry wojskowe na dużą skalę
(takie jak Kaukaz 2016), ale także niezapowiedziane, spontaniczne manewry wojskowe,
szczególnie ważne ze względów geopolitycznych, gdyż ich celem jest szybkie postawienie
wojsk rosyjskich w trybie gotowości do walki, m.in. w obszarze bliskiego sąsiedztwa Rosji.
Gotowość polityczna Rosji, widoczna już w praktyce, towarzyszy gotowości wojskowej.
Najczęściej te niezapowiedziane manewry wojskowe zbiegały się z manewrami NATO lub w
ramach regionalnych platform krajów partnerskich. Dla przykładu, w ramach przygotowań
do ćwiczeń Kaukaz 2016, pod koniec sierpnia prezydent Władimir Putin zlecił
niezapowiedziany sprawdzian w siłach zbrojnych Rosji. W stan gotowości bojowej zostały
postawione wojska trzech okręgów i Floty Północnej. Południowy Okręg Wojskowy
obejmuje południową Rosję, w tym regiony w pobliżu Ukrainy, anektowany Krym, jak
również obszary Kaukazu Północnego, a także bazy rosyjskie poza granicami kraju: w
Abchazji, Osetii Południowej i Armenii. Ukraiński wywiad oszacował, że Rosja
skoncentrowała na kierunku południowo-zachodnim grupę wojsk liczącą ok. 100 tys.
żołnierzy, ponad 10 tys. sprzętu wojskowego, 60 okrętów i 400 samolotów. Eksperci w
Kijowie wyrażali opinie, że w czasie ćwiczeń Kaukaz 2016 siły zbrojne Rosji opracują
techniki operacji wojennej przeciwko Ukrainie.
Kolejną strategią, stosowaną przez Rosjan, jest tzw. strategia anti access / area denial
(A2/AD). Strategia anti-access/area denial (A2/AD) zakłada uniemożliwienie przeciwnikowi
dostępu drogą powietrzną do rejonu działań wojennych. Określana „obronną bańką”, opiera
się na kombinacji systemów rakietowych i radarów wymierzonej we wrogie samoloty. Jest
ona stosowana przez Rosję wobec obszaru na południe i na zachód od Rosji. Dla przykładu,
rosyjska A2/AD jest w Obwodzie Kaliningradzkim już tak silna, że mogłaby bez większego
trudu wyśledzić ruchy samolotów wroga, namierzyć je i w dużej części zniszczyć. Z
symulacji przeprowadzonych przez Pentagon jeszcze ponad rok temu wynika, że w razie
rosyjskiej inwazji na kraje bałtyckie siłom NATO z Amerykanami na czele udałoby się w
końcu wyprzeć agresora, ale byłoby to okupione dużymi stratami – właśnie przede
wszystkim z powodu wysokiego poziomu ryzyka prowadzenia operacji powietrznych w
zasięgu rakiet spod Kaliningradu. Wprowadzane przez Rosjan systemy rakietowe i środki
walki radioelektronicznej mogą utrudnić działanie sił powietrznych NATO także w rejonie
Morza Czarnego. Jedyne bazy w regionie, na których obecność wyrażono zgodę, znajdują się
w Armenii, gdzie można było zaobserwować modernizację ciężkiego sprzętu wojskowego, a
które były wykorzystywane do operacji w Syrii. Region Kaukazu jest istotny dla regionu
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Morza Czarnego, Europy Wschodniej, a także sposobu postrzegania przez Rosję całego
Bliskiego Wschodu.
Pan Bozhok ocenił, że ostatecznym celem Rosji jest przywrócenie polityki i możliwości
Związku Radzieckiego. Sytuacja na Ukrainie została wykorzystana jako podstawa do
pogorszenia sytuacji całego regionu, jeszcze większego zagrożenia UE i NATO i dalszej
penetracji Bliskiego Wschodu. Pomimo zawieszenia broni na Ukrainie, Rosja nie miała
zamiaru respektować trwałego zawieszenia broni, ponieważ wycofała jedynie 35%
uzbrojenia i w dalszym ciągu kontynuuje dostarczanie broni i zaopatrywanie wojsk desantu
powietrznego na Ukrainie i w dalszym ciągu ma miejsce ostrzeliwanie tych terenów, choć
może na mniejszą skalę i z lżejszej broni. Zgodził się z panią Tkeshelashvili, że manewry w
2008 roku były przygotowaniem do wkroczenia do Gruzji i że obecne ćwiczenia Kaukaz
2016 należy postrzegać z podobnej perspektywy.
Podczas tury pytań eurodeputowany Michael Gahler (EPP, Niemcy) zapytał, w jakim
stopniu Rosja jest w stanie utrzymać swoją obecność w różnych teatrach działań wojennych
(Syria, Gruzja, Ukraina); eurodeputowany Marek Jurek (ECR, Polska) pytał o realizację
umów z Mińska i postrzeganie na Ukrainie możliwości utworzenia misji policyjnej UE;
eurodeputowana Anna Fotyga (ECR, Polska) pytała o nowości, takie jak niezapowiedziane
manewry wojskowe (snap military drills / exercises).
Odpowiadając na pierwsze pytanie, pan Bozhok wyjaśnił, że obecność Rosji i ćwiczenia
wojskowe są bardzo drogie i wyraził przekonanie, że administracja rosyjska nie powtórzy
błędów popełnionych w czasach sowieckich, które doprowadziły do wyczerpania ich
zasobów. Widział jednak oznaki, że Rosja osiąga już swoje granice. Emerytury i płace są w
Rosji zamrożone i pojawiają się głosy niezadowolenia, które rosną w siłę. Jego zdaniem
przyspieszenie rosyjskiej presji wojskowej, aby przekonać Zachód do wycofania się,
odzwierciedla fakt, że solidarność i sankcje działają. Pani Tkeshelashvili podzieliła opinię,
że wydatki Rosji są nie do utrzymania w dłuższej perspektywie, ale wiele się nie zmieni w
krótkim okresie. To dlatego proaktywne działanie jest potrzebne do budowania odporności.
W przypadku Gruzji, zdolności zostały wzmocnione i zostały wprowadzone reformy w celu
konsolidacji demokracji, rządów prawa, rozwoju i wzrostu. Podkreśliła znaczenie reżimu
bezwizowego w tym kontekście.
Odnosząc się do misji policyjnej UE, pan Bozhok uznał, że nie ma jeszcze konsensusu w tej
sprawie. Realizacja umów z Mińska wymaga woli wszystkich stron, a Rosja opóźnia ten
proces, stosując możliwie najbardziej kreatywne metody. Część polityczna umów z Mińska
wymaga trwałego zawieszenia broni, w tym organizację wyborów z udziałem
międzynarodowych obserwatorów.
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Pani Tkeshelashvili stwierdziła, że organizowanie niezapowiedzianych ćwiczeń wojskowych
przez Rosję ma na celu stworzenie wizerunku wahającego się Zachodu i równocześnie
stworzenie zagrożenia dla państw członkowskich NATO.

Opracowała:
dr Magdalena Skulimowska

Załącznik:


Prezentacja pana Yehora Bozhoka pt. „Russia’s continued aggression against Ukraine and
the region as a whole”.
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Russia’s continued aggression against
Ukraine and the region as a whole

The situation around Ukraine and in the temporarily occupied territories of
Donetsk and Luhansk regions, as well as in the Crimea is characterized by:

continued violations of the Minsk Agreement concerning ceasefire regime and withdrawal
of heavy weapons from the line of contact by Russia, as well as overall supply of Russian
occupation troops in the East of Ukraine

build-up of the Russian Joint Task Forces in the temporarily occupied Autonomous
Republic of Crimea and deployment of strike weapons to the peninsula

increase of Russian military power in Western and South-Western strategic
directions, in immediate proximity to the state border of Ukraine

large-scale military-demonstrative measures of Russia, which are aimed at
convincing the West and NATO that Moscow is ready to defend its own
interests, e.g. with the use of military power

Situation in the Temporary Occupied
Territories of the Autonomous Republic of
Crimea and Sevastopol

The Structure of Russian Joint Forces in the Autonomous Republic of Crimea
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Russia’s military capacity in Crimea
At the moment of Before the Russia’s
separation of the
annexation of
USSR Black Sea fleet
Crimea
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annexation
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Future plans of
Russia
till 2020-2025
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Striking Range of
15th Separate Coastal Defence
Missile Bde of Russian Black Sea Fleet
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Peculiarities of conducting of strategic
command-post exercises
«Caucasus – 2016»

