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Tezy

1. Obwód kaliningradzki jest rosyjską eksklawą otoczoną przez Unię Euro-
pejską. Ze względu na szczególne położenie geopolityczne charakteryzuje 
go z jednej strony przynależność do rosyjskiej przestrzeni prawnej, poli-
tycznej i gospodarczej, z drugiej zaś fizyczne oderwanie od pozostałej czę-
ści Federacji Rosyjskiej i wynikające z tego konsekwencje. Wyspowe poło-
żenie regionu wpływa na model lokalnej gospodarki – jej uzależnienie od 
importu i ukierunkowanie na współpracę z zagranicą. Specyficzne usytuo - 
wanie wpływa również na postawy mieszkańców obwodu, którzy czując 
się Rosjanami, mają jednocześnie poczucie odrębności przejawiającej się 
otwartością na Europę oraz większą aktywnością i przedsiębiorczością 
w porównaniu z pozostałą częścią Rosjan.

2. Kaliningrad jako jeden z podmiotów Federacji Rosyjskiej podlega zasadom 
i rozwiązaniom ustalanym przez federalne centrum i to Moskwa jest de-
cydentem w najważniejszych kwestiach dotyczących regionu. Priorytetem 
polityki regionalnej Kremla jest zapobieganie potencjalnym zagrożeniom 
dla integralności terytorialnej Federacji Rosyjskiej, co w przypadku ob-
wodu kaliningradzkiego sprowadza się do niedopuszczenia do rozluźnie-
nia więzi z resztą kraju. Polityka Moskwy wobec obwodu polega w dużej 
mierze na rekompensowaniu jego oderwania od reszty Rosji. Przynosi to 
obwodowi wiele korzyści w postaci wsparcia finansowego czy przywile-
jów ekonomicznych. Jednak nadwrażliwość Moskwy na kwestie związane 
z wyzwaniami dla integralności Rosji stoi w sprzeczności z dążeniem Kali-
ningradu do otwierania się na sąsiedztwo unijne i w niektórych przypad-
kach ogranicza potencjał ekonomiczny regionu. Czyni to z obwodu swoistą 
„wyspę na uwięzi”.

3. Kaliningradzkie elity polityczne, jak i społeczeństwo, manifestują otwar-
tość na pogłębianie współpracy z sąsiadami unijnymi. Z perspektywy ob-
wodu korzystny byłby nie tylko rozwój relacji gospodarczych, ale również 
intensyfikacja kontaktów międzyludzkich, w tym swoboda podróżowa-
nia, czemu może sprzyjać wdrażanie małego ruchu granicznego między 
obwodem a Polską. Z perspektywy Unii Europejskiej Kaliningrad nie jest 
samodzielnym podmiotem współpracy, a jedynie elementem relacji Bruk-
seli z całą Federacją Rosyjską. Jednak wyspowe położenie obwodu kalinin-
gradzkiego sprawia, że jest on wyróżniany w unijnej polityce, zwłaszcza 
dotyczącej kwestii tranzytowych, wizowych czy w programach pomo-
cowych. Zdaniem autorek tekstu wzrost aktywności unijnej w obwodzie 
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kaliningradzkim, będący odpowiedzią na aspiracje regionu, jest możliwy 
i byłby korzystny dla obu stron. Region ten pozostanie w otoczeniu Unii 
i państwa sąsiadujące będzie z nim nadal łączyć wiele praktycznych kwe-
stii, które powinny być rozwiązywane wspólnie, m.in. w sferze ekologii. 
Rozwój obwodu i wyrównywanie poziomu życia z unijnym otoczeniem 
przyczyniłyby się do budowy stabilnego i bezpiecznego sąsiedztwa UE, co 
ma znaczenie zwłaszcza z perspektywy Polski i Litwy.
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Wstęp

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie specyfiki obwodu kalinin-
gradzkiego – rosyjskiej eksklawy1 wewnątrz Unii Europejskiej. Analiza bieżą-
cej sytuacji w regionie ma służyć poszukiwaniu modelu współpracy UE z regio-
nem, który uwzględniałby zarówno potencjał obwodu, jak i jego ograniczenia.

Materiał został podzielony na dwie części: pierwsza (rozdziały 1–3) dotyczy 
aktualnej sytuacji w Kaliningradzie i jego relacji z Moskwą, druga omawia 
współpracę regionu z unijnymi sąsiadami. W pierwszym rozdziale scharakte-
ryzowano aktualną sytuację polityczną, ekonomiczną i społeczną w obwodzie 
kaliningradzkim, w drugim – politykę Moskwy wobec regionu. W rozdziale 
trzecim zestawione zostały interesy regionu oraz federalnego centrum i wska-
zane sprzeczności między nimi. Z kolei w drugiej części publikacji zaprezento-
wano kontakty obwodu kaliningradzkiego z sąsiedztwem unijnym. Cały tekst 
zamyka rozdział zawierający rekomendacje dla partnerów unijnych, sugeru-
jące obszary możliwej współpracy z obwodem, przy wykorzystaniu zarówno 
kontaktów na szczeblu federalnym, jak i regionalnym.

1 Z formalnego punktu widzenia obwód kaliningradzki, który ma dostęp do Morza Bałtyc-
kiego, powinien być określany jako półeksklawa (z perspektywy Federacji Rosyjskiej) i pół-
enklawa (z perspektywy unijnej). Jednak na potrzeby niniejszego tekstu autorki używają 
w odniesieniu do regionu określenia „eksklawa/enklawa”, podobnie jak większość eksper-
tów piszących o obwodzie kaliningradzkim.
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I. OBWÓD KALININGRADZKI: pODMIOt CZY pRZEDMIOt 
FEDERACJI?

1. BURsZtYNOWA WYspA: Kaliningrad dzisiaj

1.1. Kaliningrad w przestrzeni prawnej, politycznej  
i ekonomicznej Federacji Rosyjskiej 

Obwód kaliningradzki, jako jeden z 83 podmiotów Federacji Rosyjskiej, podle-
ga tym samym regulacjom prawnym co wszystkie rosyjskie regiony. Podobnie 
jak w przypadku pozostałych podmiotów FR, jego status określa konstytucja 
z roku 1993, statut uchwalony przez regionalny parlament w 1996 roku2 oraz 
akty prawne regulujące poszczególne sfery życia społeczno-ekonomiczne-
go (kodeksy, ustawy federalne). Jednak kluczowe znaczenie dla regionu ma 
praktyka sprawowania władzy i polityka regionalna centrum. W latach 90., 
w obliczu słabości władz centralnych oraz trudności gospodarczych, w Rosji 
postępowały procesy decentralizacyjne. Liderzy wielu rosyjskich podmiotów, 
w tym obwodu kaliningradzkiego, demonstrowali wówczas ambicje politycz-
ne, cieszyli się znaczną samodzielnością (np. nawiązywali kontakty zagra-
niczne) i skutecznie lobbowali w Moskwie korzystne dla siebie i swoich re-
gionów decyzje polityczne i gospodarcze (np. dotyczące wydobycia surowców, 
podziału podatków i in.). Od roku 2000, wraz z wyborem Władimira putina 
na prezydenta Rosji, obwód kaliningradzki, podobnie jak pozostałe ro-
syjskie regiony, był przedmiotem polityki centralizacji władzy. Najistot-
niejszymi zmianami legislacyjnymi z punktu widzenia statusu obwodu kali-
ningradzkiego były w tym okresie:

– reforma finansowa z 2001 roku, która pozbawiała regiony części bezpośred-
nich przychodów z podatków (zostały one przekazane do budżetu federalne-
go3), a w zamian wprowadzała mechanizm przyznawania im dotacji i subwen-
cji. Wzmocniło to zależność kondycji finansowej regionów od decyzji Moskwy. 
W przypadku obwodu kaliningradzkiego w 2010 roku budżet federalny uzyskał 

2 Tekst statutu po nowelizacji dostępny na: http://duma39.ru/region/ustav.php
3 Regiony straciły kontrolę nad redystrybucją części dochodów z podatku VAT, ubezpie-

czeń społecznych i funduszu drogowego (obecnie 99% podatku PIT zostaje w regionach, 
a wszystkie dochody z podatku VAT trafiają do budżetu centralnego). Przy czym tylko część 
subsydiów zapisana jest w ustawach o budżecie federalnym, większość przekazywana jest 
regionom na podstawie decyzji rządu i poszczególnych ministerstw. W konsekwencji re-
giony tworząc swój budżet na kolejny rok nie wiedzą, ile środków finansowych otrzymają 
z centrum.
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z podatków i opłat zebranych z tego regionu prawie 1 mld USD wpływów, pod-
czas gdy wpływy bezpośrednie (m.in. z podatków) do budżetu obwodu wynio-
sły nieco ponad 0,5 mld USD. W postaci dotacji, subsydiów i subwencji region 
otrzymał z powrotem z federalnego centrum niespełna 0,4 mld USD. Zgodnie 
z danymi Ministerstwa Finansów obwodu kaliningradzkiego, w 2010 roku 
subsydia, subwencje, dotacje i transfery stanowiły 40% dochodów budżetu ob-
wodu. Plasowało to region w połowie rankingu rosyjskich regionów, jednak 
w przeliczeniu na mieszkańca Kaliningrad znajduje się w dziesiątce regionów 
otrzymujących najmniejsze wsparcie z budżetu federalnego4. Zależność regio-
nalnego budżetu od centrum wzrosła w 2011 roku, w ciągu pierwszych dzie-
więciu miesięcy aż do 61% (obwód otrzymał z Moskwy ok. 0,35 mld USD, tj. 34% 
więcej niż rok wcześniej);

– proces dostosowywania ustawodawstwa regionalnego do federalnego – m.in. 
eliminacja zapisów sprzecznych z ustawodawstwem na szczeblu federalnym 
(w latach 90. część podmiotów Federacji wprowadziła do swoich aktów praw-
nych sprzeczne z prawem federalnym zapisy, dotyczące m.in. szczególnej au-
tonomii czy nawet „suwerenności”, jak to było w przypadku Tatarstanu);

– wprowadzenie w 2001 roku nowego podziału administracyjnego Federa-
cji Rosyjskiej: utworzenie okręgów federalnych (grupujących po kilkanaście 
regionów), na czele których stanęli pełnomocni przedstawiciele prezydenta 
o faktycznych kompetencjach wychodzących poza formalne uprawnienia kon-
trolne i doradcze. Obwód kaliningradzki został włączony do północno-zachod-
niego okręgu federalnego z siedzibą w Petersburgu, a stojący na czele okręgu 
pełnomocnik miał swojego przedstawiciela w Kaliningradzie;

– zmiany dotyczące wybieralności szefów regionów: zamiast w wyborach 
powszechnych, w latach 2005–2012 byli oni mianowani przez prezydenta na 
wniosek regionalnych parlamentów, zdominowanych przez „partię władzy” 
Jedną Rosję. Likwidacja wybieralności szefów regionów umożliwiła Krem-
lowi wymianę gubernatorów na bardziej dyspozycyjnych wobec Moskwy. 
W konsekwencji w 2005 roku gubernatorem obwodu kaliningradzkiego 

4 W 2011 roku na obwód kaliningradzki przypadło 1894 rubli per capita dotacji z budżetu cen-
tralnego. Wśród najmniej dotowanych regionów są też zamożne Kraj Krasnojarski (1044 
rubli per capita) i obwód swierdłowski (997 rubli), ale też ubogie regiony, takie jak obwód 
kałuski (1066 rubli) czy wołogodzki (1572 ruble). Kaliningrad pozostaje daleko w tyle za li-
derami pomocy federalnej: Czeczenii (13 021 rubli), Jakucji (42 998 rubli) czy rekordowe-
go Kraju Kamczackiego (86 957 rubli). Zob. Niezawisimaja Gazieta, 16.11.2010, http://www.
ng.ru/economics/2010-11-16/1_dotacii.html
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został mianowany Gieorgij Boos, zaufany współpracownik ówczesnego pre-
zydenta Władimira Putina, a w 2010 roku – Nikołaj Cukanow, regionalny po-
lityk partii Jedna Rosja5;

– wprowadzenie zakazu istnienia regionalnych partii i bloków politycznych 
– zastąpiły je regionalne struktury federalnych partii politycznych. W rezul-
tacie w wyborach mogą startować jedynie oficjalnie zarejestrowane partie 
(wcześniej brały w nich udział bloki partii z ruchami politycznymi), a istnie-
jące w obwodzie ugrupowania regionalne zostały zdelegalizowane (Bałtycka 
Partia Republikańska w 2005 roku).

Obwód kaliningradzki jako podmiot Federacji Rosyjskiej podlega ponadto 
wszystkim regulacjom ekonomicznym przyjmowanym przez federalne cen-
trum, zawartym m.in. w kodeksach handlowym, celnym oraz budżetowym, 
w umowach międzynarodowych, ustawach i rozporządzeniach, określających 
ogólnorosyjskie warunki prowadzenia biznesu i inwestowania. Władze fede-
ralne są również decydentem w kwestii przyznawania regionowi preferencji 
ekonomicznych, takich jak utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy ulg 
transportowych. Moskwa decyduje ponadto o realizacji dużych infrastruktu-
ralnych projektów w obwodzie (m.in. przyznając środki finansowe), takich jak 
budowa elektrowni czy rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej. 
Dużym wsparciem dla obwodu była antykryzysowa polityka Moskwy, której 
częścią były zwiększone transfery finansowe. W 2009 roku pozwoliły one na 
zbilansowanie regionalnego budżetu i wywiązanie się z zobowiązań6. W ra-
mach regulacji federalnych władze regionu mają swoją ograniczoną autono-
mię: mogą na przykład tworzyć system zachęt dla inwestorów, oferując im ulgi 
podatkowe7, pomoc w poszukiwaniu działek pod inwestycje, ułatwienia w do-
stępie do infrastruktury czy uproszczenie procedur administracyjnych.

5 Procedura bezpośredniej wybieralności gubernatorów została przewrócona w 2012 roku 
(stosowna ustawa weszła w życie 1 czerwca 2012). Mimo to – poprzez wprowadzenie do tej 
procedury licznych zapisów – Kreml zachowuje ścisłą kontrolę nad wyborami gubernatorów.  

6 Dla przykładu, Moskwa przekazała obwodowi kaliningradzkiemu latem 2009 roku 4 mld ru-
bli na wypłatę zaległości płacowych w upadającej regionalnej kompanii lotniczej KD Awia.

7 Zgodnie z kodeksem budżetowym FR regiony mają swobodę w ustalaniu wysokości sta-
wek podatków regionalnych, m.in. podatku transportowego, podatku majątkowego od 
podmiotów gospodarczych, a także możliwość rezygnacji z części podatków federalnych, 
które trafiają do budżetów regionalnych, np. 20-procentowego podatku od zysku od osób 
prawnych – do budżetu regionalnego trafia 18 punktów procentowych tego podatku, region 
może jednak zmniejszyć ten podatek o 4,5 pp. 
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Mimo iż z punktu widzenia obowiązującego prawa obwód kaliningradzki 
podlega tym samym regulacjom co pozostałe regiony, jego niewielki ob-
szar i szczególne położenie (eksklawa granicząca z państwami UE) sprawia-
ją, że niektóre standardowe regulacje mają w przypadku obwodu kon-
sekwencje ponadstandardowe i skutkują ściślejszą kontrolą ze strony 
centrum. Ponadstandardowy charakter w przypadku Kaliningradu miała 
polityka kadrowa Moskwy. Rzadkością w skali całej Federacji Rosyjskiej było 
mianowanie gubernatorem polityka spoza regionu, tak jak to miało miejsce 
w obwodzie kaliningradzkim (wspomniana nominacja Gieorgija Boosa, nie-
mającego z obwodem żadnych związków). W efekcie polityk nieutożsamiający 
się z regionem i lojalny wobec Moskwy koncentrował się na wspieraniu w re-
gionie dużego federalnego biznesu (kosztem biznesu lokalnego) oraz umacnia-
niu kontroli centrum nad regionem8.

Ponadstandardowe konsekwencje dla obwodu ma też jego istotna rola w ro-
syjskiej polityce bezpieczeństwa. Wynika to z położenia regionu jako naj-
bardziej wysuniętego na zachód, graniczącego z państwami UE i NATO, 
a także jedynego rosyjskiego niezamarzającego portu na Bałtyku. Obwód kali-
ningradzki jest jednym z największych skupisk jednostek wojskowych w Ro-
sji, co przy niewielkiej powierzchni i zaludnieniu obwodu oraz jego oddaleniu 
od reszty kraju sprawia, że znaczenie czynnika wojskowego jest tu większe 
niż w innych regionach Federacji Rosyjskiej. Obwód jest traktowany przez 
Moskwę jako istotny element rosyjskiego potencjału militarnego. Stacjonują 
tu liczne jednostki sił zbrojnych i marynarki wojennej podlegające bezpośred-
nio resortom federalnym9. Na terenie obwodu kaliningradzkiego należącego 
do Zachodniego Okręgu Wojskowego, mieści się m.in. dowództwo Floty Bałtyc-
kiej i stacjonują jednostki floty (w tym cztery brygady okrętów), a ponadto bry-
gada zmechanizowana, brygada piechoty morskiej, brygada artylerii i brygada 

8 Za rządów Gieorgija Boosa egzekwowano przepisy nakazujące urzędnikom uzyskiwanie 
specjalnej zgody Moskwy na zagraniczne delegacje służbowe. Mimo iż nie obowiązywał 
formalny zakaz czy ograniczenie takich wyjazdów, urzędnicy nieoficjalnie przyznawali, iż 
Moskwa z niechęcią odnosiła się do kontaktów regionalnych urzędników z unijnymi sąsia-
dami. Urzędnicy ubiegali się więc o stosowne pozwolenia stosunkowo rzadko i ich oficjalne 
kontakty z krajami sąsiednimi były dość ograniczone. Negatywnym przykładem był w tym 
przypadku sam gubernator Boos: przez pięć lat urzędowania ani razu nie odwiedził Polski, 
a na Litwie złożył jedną wizytę.

9 Resorty federalne nie konsultują decyzji z władzami regionu, co niekiedy komplikuje ini-
cjatywy regionalne. Dla przykładu, „Regaty trzech marszałków”, zorganizowane w lipcu 
2010 roku, m.in. przez gubernatora obwodu kaliningradzkiego, zostały niespodziewanie 
zakłócone przez ćwiczenia wojskowe Floty Bałtyckiej na Zalewie Kaliningradzkim, w wy-
niku czego polskie jachty uczestniczące w regatach zostały zatrzymane na granicy polsko-
-rosyjskiej. Szerzej zob.: http://www.portel.pl/artykul.php3?i=51022
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rakietowa. Na terenie obwodu stacjonuje łącznie ok. 15 tys. żołnierzy, a wraz 
z innymi służbami mundurowymi – ok. 25 tysięcy10. Potencjał militarny obwo-
du jest też stale wzmacniany w ramach modernizacji rosyjskich sił zbrojnych. 
W grudniu 2011 roku w obwodzie kaliningradzkim oddano do użytku stację 
radiolokacyjną systemu wczesnego ostrzegania o ataku rakietowym Woroneż-
-DM. Program modernizacji sił zbrojnych przewiduje też rozmieszczenie na 
terenie obwodu wyrzutni rakiet Iskander (o zasięgu do 500 km) zdolnych do 
przenoszenia taktycznych głowic jądrowych. Przygotowania do ich rozmiesz-
czenia rozpoczęto w styczniu 2012 roku. W kwietniu 2012 pododdziały obrony 
powietrznej stacjonujące w obwodzie kaliningradzkim wyposażono w syste-
my rakietowe ziemia-powietrze S-400 (tym samym obwód stanie się drugim 
po okolicach Moskwy obszarem na terytorium Rosji chronionym przez te sys-
temy)11. W obwodzie są ponadto zlokalizowane magazyny do przechowywania 
taktycznej broni jądrowej, co sprawia, że może ona być tam rozmieszczona 
w stosunkowo krótkim czasie.

Ze względu na pograniczne położenie w regionie funkcjonuje rozbudowana struk-
tura służb celnych i granicznych, również podlegających federalnemu centrum. 
W obwodzie kaliningradzkim obowiązują rozległe strefy ograniczonego dostępu, 
które w sumie obejmują aż 1/3 terytorium obwodu (szerzej zob. p. 2.3.1.).

1.2. Aktualna sytuacja polityczna

Gubernatorem obwodu kaliningradzkiego od sierpnia 2010 roku jest Nikołaj 
Cukanow (zob. Ramka 2). Cukanow jest politykiem wywodzącym się z obwo-
du, wcześniej był merem miasta Gusiew (2005–2009) i szefem administracji 
rejonu gusiewskiego (2009–2010). W tym okresie zdobył reputację jednego 
z najbardziej efektywnych urzędników w całym obwodzie kaliningradzkim12. 
Cukanow jest od lat członkiem „partii władzy” Jednej Rosji, choć nie należał do 
liderów regionalnych jej struktur (najwyższym stanowiskiem, jakie zajmował 
w partii, był sekretarz regionalnej rady politycznej).

10 Zob. m.in.: warfare.ru
11 Szerzej zob.: Andrzej Wilk, Iskandery w obwodzie kaliningradzkim niezależnie od „tarczy 

antyrakietowej”, Tydzień na Wschodzie, nr 206, 1.02.2012, www.osw.waw.pl
12 W roku 2009 miasto Gusiew zostało uznane przez rząd obwodu kaliningradzkiego za 

najlepiej zarządzaną gminę w całym obwodzie. W roku 2010 Gusiew otrzymał nagrodę 
rządową w wysokości 13,5 miliona rubli jako najlepiej zarządzane miasto w obwodzie ka-
liningradzkim.
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W obwodzie kaliningradzkim działają regionalne struktury federalnych 
partii politycznych: kremlowskiej „partii władzy” Jednej Rosji oraz uwa-
żanych za koncesjonowaną opozycję Komunistycznej Partii Federacji Ro-
syjskiej, lewicowo-populistycznej Sprawiedliwej Rosji (powołanej w 2006 
roku z inspiracji Kremla, choć później przez władze szykanowanej) i na-
cjonalistycznej Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji kierowanej przez 
Władimira Żyrinowskiego. W obwodzie funkcjonują też struktury demo-
kratycznego Jabłoka oraz Patriotów Rosji, umiarkowanie nacjonalistycznej 
partii, która w obwodzie kaliningradzkim zdominowana jest przez ruch 
związkowy. Podobnie jak w pozostałych regionach, kaliningradzki parla-
ment obwodowy zdominowany jest przez Jedną Rosję (zob. Ramka 1). Jed-
nak specyfiką obwodu kaliningradzkiego jest większe polityczne zróżnico-
wanie w porównaniu z resztą Rosji. Przejawia się to zarówno w mocniejszej 
niż w innych regionach pozycji mniejszych partii (przede wszystkim Pa-
triotów Rosji), obecnych w kaliningradzkim parlamencie, jak też w niż-
szych niż średnio w kraju wynikach wyborczych „partii władzy” Jednej 
Rosji (zob. Wykres 1).

Podobnie jak w przypadku większości regionów, lokalne struktury dużych 
partii federalnych mają swoją specyfikę, wynikającą z wpływu lokalnych in-
teresów. Jedna Rosja skupia kaliningradzkie elity polityczne i biznesowe, co 
sprawia, że na działania partii wpływają zarówno wytyczne z moskiewskiej 
centrali, jak i interesy (w tym biznesowe) jej członków, związane z regionem. 
Zdarzają się sytuacje, w których interesy te wchodzą w kolizję13, jak choć-
by w kwestii ruchu bezwizowego między obwodem kaliningradzkim a Unią 
Europejską: członkowie regionalnej Jednej Rosji (na czele z gubernatorem 
Nikołajem Cukanowem) postulują uczynienie z Kaliningradu regionu pilo-
tażowego w procesie dążenia do ruchu bezwizowego między Unią a całą Fe-
deracją Rosyjską. Postulatów tych nie poparła natomiast federalna elita rzą-
dząca, która w zamian wynegocjowała dla obwodu umowę o małym ruchu 
granicznym z Polską.

13 Kolizję między interesami struktur regionalnych partii i ich central w Moskwie można 
było zauważyć m.in. w czasie protestów przeciwko polityce gubernatora Boosa i rządu Pu-
tina w styczniu 2010 roku: w akcjach protestu wzięły udział regionalne oddziały komuni-
stów i LDPR wbrew zaleceniu moskiewskich central partyjnych.



PR
A

C
E 

O
SW

  0
7/

20
12

15

W eksklawie istnieje kilka ruchów politycznych, w większości o zabarwie-
niu opozycyjnym. Poza regionalnymi strukturami organizacji federalnych 
(np. ruchu Solidarność, skupiającego liberalną i demokratyczną opozycję), są 
też ruchy powstałe w samym regionie. Najbardziej znanym z nich jest ruch 
Sprawiedliwość, kierowany przez Konstantina Doroszka14. Sprawiedliwość 
deklaruje się jako ruch opozycyjny wobec władz regionu. Od chwili powsta-
nia w 2008 roku jest jednym z głównych organizatorów protestów w obwodzie 
(m.in. styczniowych protestów z 2010 roku). Wymienione Solidarność i Spra-
wiedliwość oraz regionalne struktury partii politycznych (KPFR, SR, LDPR, 
Patrioci Rosji, Jabłoko) skupione są w koalicji Nasz Kaliningrad, deklarującej 
się jako opozycyjny blok walczący z polityczną dominacją Jednej Rosji (w mar-
cu 2010 roku koalicja prowadziła monitoring wyborów do parlamentu regio-
nalnego). Poza organizacjami o charakterze politycznym, w obwodzie kalinin-
gradzkim istnieje wiele organizacji społecznych (szerzej zob. p. 1.5.).

Ramka 1. parlament obwodu kaliningradzkiego (wybrany w marcu 2011)

Jedna Rosja – 24 mandaty (60% miejsc)*
Komuniści – 6 mandatów (15%)
Patrioci Rosji – 2 mandaty (5%)
Sprawiedliwa Rosja – 2 mandaty (5%)
LDPR – 2 mandaty (5%)
Niezrzeszeni – 4 mandaty (10%)
(Łącznie – 40 deputowanych)

* Jedna Rosja zyskała dodatkowych deputowanych dzięki okręgom jednomandatowym (w wyborach 
w regionie obowiązuje ordynacja mieszana, połowa deputowanych wybierana jest z list partyjnych, 
a połowa startuje samodzielnie)

14 Lider ruchu Konstantin Doroszok zaangażował się w działalność protestacyjną, gdy jemu 
oraz wielu innym biznesmenom sprowadzającym z zagranicy używane samochody służ-
by celne naliczyły ogromne zaległe podatki i zmusiły do wycofania się z biznesu. Założo-
ny przez niego ruch Solidarność od 2008 roku organizuje regularne protesty przeciwko 
polityce władz regionu, zwłaszcza regulacjom niekorzystnym dla drobnego i średniego 
biznesu.
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Ramka 2. Gubernatorzy obwodu 

Okres Gubernator
Wcześniejsza droga 
zawodowa

sposób wyboru

1991–
1996

Jurij Matoczkin
kapitan floty cywilnej, 
służył w Wojskach Gra-
nicznych KGB ZSRR

mianowany przez 
prezydenta Borysa 
Jelcyna

1996–
2000

Leonid Gorbienko
dyrektor Państwowego 
Portu Rybackiego w Kali-
ningradzie

wybrany w wyborach 
powszechnych

2000–
2005

Władimir Jegorow admirał Floty Bałtyckiej
wybrany w wyborach 
powszechnych

2005–
2010

Gieorgij Boos

polityk pochodzący z Mo-
skwy, wysoko postawio-
ny funkcjonariusz partii 
Jedna Rosja

mianowany przez 
prezydenta Władimira 
Putina

od 2010 Nikołaj Cukanow
polityk urodzony w ob-
wodzie kaliningradzkim, 
członek Jednej Rosji

mianowany przez 
prezydenta Dmitrija 
Miedwiediewa

Wykres 1. poparcie dla Jednej Rosji w obwodzie kaliningradzkim i całym kraju

Źródło: Centralna Komisja Wyborcza FR
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1.3. Aktualna sytuacja ekonomiczna 

Sytuacja ekonomiczna regionu jest ściśle związana z koniunkturą gospodarczą 
w pozostałej części Rosji. Rynek rosyjski jest bowiem głównym rynkiem zby-
tu towarów produkowanych w eksklawie (telewizorów, samochodów, mebli 
czy artykułów spożywczych), ponadto rosyjskie podmioty (przede wszystkim 
państwowe) są najważniejszymi inwestorami w regionie. Gospodarkę ekskla-
wy charakteryzuje: mały rynek zbytu (niespełna 1 mln osób), niski potencjał 
inwestycyjny dla globalnych koncernów i niemal całkowita zależność od do-
staw (zarówno z Rosji, jak i z zagranicy) surowców, towarów konsumpcyjnych 
czy półproduktów wykorzystywanych w przemyśle regionu.

Na sytuacji społeczno-ekonomicznej obwodu bardzo negatywnie odbił się kry-
zys gospodarczy (w 2009 roku Produkt Regionalny Brutto (PRB) spadł o 14,9%, 
wobec 7,8% spadku PKB w całej Rosji). Mimo iż od 2010 roku, podobnie jak 
w pozostałej części Rosji, obserwowane było ożywienie gospodarcze, to jednak 
powrót wskaźników społeczno-ekonomicznych do poziomu przedkryzysowe-
go postępuje powoli. W 2010 roku PRB obwodu wzrósł o 7,8%, a w 2011 roku 
– o 7% (wobec 4% wzrostu w skali kraju). W kolejnych latach prognozowane 
jest spowolnienie wzrostu w związku z trudną sytuacją na rynku europejskim 
i rosyjskim.

Obwód kaliningradzki, w porównaniu z pozostałą częścią Rosji, ma silnie 
rozwinięty sektor małych przedsiębiorstw (zob. Wykres 2). Jest ich dwu-
krotnie więcej (23,5 na tysiąc mieszkańców) niż średnio w Rosji (11) i ge-
nerują one aż ok. 35% pRB eksklawy (w całej Rosji jedynie 17%). Jest to 
efekt przywilejów, jakie przysługiwały regionowi do 2006 roku, zezwalają-
cych na bezcłowy wwóz towarów na terytorium regionu i przyczyniających 
się do rozwoju handlu. Z drugiej strony jest to wynik ożywionych kontaktów 
mieszkańców obwodu z sąsiadami.

Podstawą regionalnej gospodarki jest jednak handel i przemysł (w regionie 
funkcjonują montownie m.in. samochodów i telewizorów) – na te sektory 
przypada po ok. 20% PRB (szerzej zob. Wykres 3). W ostatnich latach, wraz 
z rozbudową kaliningradzkiej elektrociepłowni czy planami budowy elek-
trowni jądrowej, obserwujemy wzrost znaczenia dużego biznesu w regionie. 
To on jest głównym motorem rozwoju obwodu kaliningradzkiego i nakładów 
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inwestycyjnych. Na 7 największych przedsiębiorstw (m.in. Avtotor Holding, 
ŁUKoil-Kaliningradmornieft’, TEC-2) przypada 20% PRB eksklawy15.

Od 2006 roku duże podmioty gospodarcze, inwestujące w regionie powyżej 
ok. 5 mln USD, mają możliwość korzystania do 2031 roku (zgodnie z ustawą) 
z przywilejów podatkowo-celnych w ramach obowiązującej na obszarze ca-
łego obwodu kaliningradzkiego specjalnej strefy ekonomicznej (SSE – szerzej 
na temat strefy w rozdziale 2.1.1.). Oferowane ulgi nie doprowadziły jednak 
do dynamicznego rozwoju regionu, w 2011 roku rezydentami strefy było nie-
spełna 70 przedsiębiorstw. W ciągu pięciu lat funkcjonowania strefy przed-
siębiorstwa te zainwestowały w regionie zaledwie ok. 120 mln USD, podczas 
gdy łączne inwestycje w kapitał podstawowy regionu w 2010 roku wyniosły 
ok. 2 mld USD. Mimo przyznanych obwodowi kaliningradzkiemu przywi-
lejów, pod względem rozwoju gospodarczego znajduje się on znacznie poni-
żej średniej rosyjskiej – jego PRB per capita nadal utrzymuje się na poziomie 
ok. 60% średniej rosyjskiej (zob. Wykres 4).

Region słynie przede wszystkim z zasobów bursztynu16, na terytorium ekskla-
wy znajduje się aż 90% światowych złóż tego surowca. W większości jest on 
wywożony za granicę bez obróbki, region nie wykorzystuje więc potencjału 
zarabiania na przetwarzaniu bursztynu.

Rolnictwo regionu jest słabo rozwinięte17 i ma ograniczone znaczenie dla jego 
gospodarki (generuje ok. 6% PRB), w konsekwencji większość surowców nie-
zbędnych regionalnemu przemysłowi spożywczemu pochodzi spoza obwodu, 
dla przykładu przemysł mięsny importuje nawet 90% surowca. Prawie połowa 
produkcji rolnej przypada w regionie na małe gospodarstwa rolne, pozostałą 
część wytwarzają duże przedsiębiorstwa rolne (głównie sprywatyzowane koł-
chozy i sowchozy).

W 2011 roku obwód kaliningradzki był w stanie własną produkcją pokryć 
zapotrzebowanie na energię elektryczną. Było to możliwe dzięki budowie 

15 W 2010 roku w eksklawie zainwestowano 66,7 mld rubli (ok. 2,2 mld USD), tj. o prawie 15% 
więcej niż rok wcześniej (w 2009 roku zanotowano ponad 30-procentowy spadek inwesty-
cji). Inwestycje napędzały przede wszystkim duże projekty infrastrukturalne, tj. TEC-2, 
elektrownia atomowa czy infrastruktura drogowa. 

16 W 2010 roku Kaliningradzki Kombinat Bursztynowy wydobył w regionie 340 ton bursztynu.
17 W 2010 roku uprawiane było ok. 60% ziemi rolnej. Trzeba zaznaczyć, że część gruntów 

znajduje się poniżej poziomu morza i wymaga intensywnych zabiegów melioracyjnych. 
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kaliningradzkiej elektrociepłowni TEC-218 (zasilanej gazem) i uruchomieniu 
w grudniu 2010 roku jej drugiego już bloku. Po rozpadzie ZSRR obwód kalinin-
gradzki aż 80% potrzebnej energii elektrycznej otrzymywał tranzytem przez 
sieci państw bałtyckich z elektrowni w obwodach leningradzkim i worone-
skim. Kaliningradzka sieć energetyczna w grudniu 2011 roku była połączona 
z pozostałą częścią Rosji za pomocą trzech linii energetycznych (po 330 kW 
każda) prowadzących przez Litwę. Techniczne możliwości przesyłu energii 
zapewnia synchronizacja systemu energetycznego państw bałtyckich z po-
radzieckim systemem (IPS/UPS) obejmującym Rosję. Planowane włączenie 
litewskiej sieci do europejskiego systemu (ENTSO-E) oznaczałoby oddzielenie 
kaliningradzkiej sieci od rosyjskiej.

Z perspektywy potrzeb energetycznych regionu forsowana od 2009 roku przez 
Moskwę budowa elektrowni jądrowej w obwodzie kaliningradzkim ma ogra-
niczone znaczenie. Jej planowana moc przekracza zapotrzebowanie regionu. 
Tylko część jej produkcji mogłaby zostać tu wykorzystana, np. do pokrycia 
ewentualnego wzrostu popytu na energię oraz zastąpienia produkcji z eko-
logicznie szkodliwych, małych elektrociepłowni węglowych. Zgodnie z kon-
cepcją Moskwy, energia z elektrowni jądrowej ma być eksportowana, przede 
wszystkim do państw Unii Europejskiej (więcej na temat projektu elektrowni 
jądrowej w rozdziale 2.1.3. oraz w ramce 5).

Produkcja energii elektrycznej w enklawie oparta jest na surowcach: gazie19, 
mazucie i węglu, w zasadzie w całości sprowadzanych z pozostałej części Ro-
sji tranzytem przez Białoruś i Litwę lub drogą morską. Zależność regional-
nego sektora energetycznego od dostaw surowców stwarza pewne utrudnie-
nia dla regionu. W przypadku konfliktów gazowych Rosji z sąsiadami może 
to oznaczać niedobory surowców, tak jak w 2004 roku, gdy w konsekwencji 
wstrzymania przez Moskwę dostaw gazu na Białoruś Kaliningrad został od-
cięty od gazu. Mimo iż region dysponuje niewielkimi złożami ropy naftowej 

18 Deficyt energii elektrycznej do niedawna był poważnym ograniczeniem dla rozwoju eko-
nomicznego regionu. Budowa TEC-2 ciągnęła się od początku lat 90. Głównym problemem 
była niechęć głównego inwestora – Gazpromu do zwiększania nierentownych dostaw gazu 
do regionu. 

19 Wraz z rozbudową TEC-2 Gazprom zwiększył przepustowość systemu gazociągów dostar-
czającego surowiec do eksklawy z 1,5 do 2,5 mld m3 rocznie, rozbudowuje również magazyn 
surowca w regionie. Zwiększone dostawy pozwolą nie tylko zaspokoić zapotrzebowanie 
elektrociepłowni, ale również podłączyć mieszkańców do sieci (na koniec 2010 roku do sys-
temu podłączonych było ponad 60% mieszkańców).
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eksploatowanymi przez koncern naftowy ŁUKoil20, to jednak brak możliwo-
ści przetwórstwa surowca sprawia, że zapotrzebowanie na produkty naftowe 
obwodu zaspokajane jest poprzez import z pozostałej części Rosji lub od sąsia-
dów, co podnosi ceny paliwa.

Wykres 2. Małe i średnie przedsiębiorstwa – podział na poszczególne 
sektory kaliningradzkiej gospodarki; stan na 1.10.2010 (w %)

Źródło: Raport dotyczący wyników i ogólnych kierunków działań rządu obwodu kaliningradzkiego 
w 2010 roku (DROND 2010) 

Wykres 3. struktura pRB  obwodu kaliningradzkiego w 2010 roku (w %)

Źródło: Raport dotyczący wyników i ogólnych kierunków działań rządu obwodu kaliningradzkiego 
w 2010 roku (DROND 2010) 

20 Ze złóż lądowych i szelfowych w 2010 roku rosyjski koncern naftowy ŁUKoil wydobył po-
nad 1,2 mln t surowca, który w całości wywożony jest z obwodu. Koncern wybudował m.in. 
terminal naftowy w Iżewskoje nad Zalewem Kaliningradzkim. 
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Wykres 4. stosunek pRB per capita obwodu kaliningradzkiego do pKB 
Federacji Rosyjskiej (w %)

Źródło: Raport dotyczący wyników i ogólnych kierunków działań rządu obwodu kaliningradzkiego 
w 2010 roku (DROND 2010) 

Gospodarka regionu jest ściśle związana z rynkami zagranicznymi, wartość 
tych obrotów handlowych, do której nie jest wliczany handel między obwo-
dem kaliningradzkim a pozostałymi regionami Rosji, jest większa o połowę 
od PRB regionu. Ze względu na słabo rozwiniętą gospodarkę i wykorzystywa-
nie regionu jako jedynie etapu na drodze do rynku rosyjskiego obwód notuje 
ogromny deficyt handlowy. Ponad 90% wymiany handlowej obwodu z zagra-
nicą przypada na import (zob. Wykres 5). Oprócz towarów konsumpcyjnych 
potrzebnych do zaspokojenia potrzeb eksklawy znakomitą większość importu 
stanowią półprodukty, z których w regionalnych montowniach produkowane 
są towary sprzedawane następnie w pozostałej części Rosji. Prawie 90% warto-
ści importu przypada na rezydentów specjalnej strefy ekonomicznej21, którym 
przysługują przywileje celne. Na 10 największych kaliningradzkich importe-
rów (m.in. Awtotor czy Sodrużestwo Soya) przypada 50% wartości sprowadza-
nych towarów. Struktura towarowa obrotów obwodu nie ulega zasadniczym 
zmianom. Eksklawa importuje przede wszystkim towary przetworzone: pro-
dukcję elektromaszynową (zwłaszcza podzespoły do montażu samochodów 
i telewizorów), chemię gospodarczą, produkty rolno-spożywcze, obuwie, 
odzież i meble. Mimo bliskości geograficznej Polski i Litwy państwa te nie są 
najważniejszymi dostawcami towarów do regionu, wyprzedzają je nie tylko 
Niemcy, Chiny czy Korea Południowa, ale nawet Słowacja (dzięki dostawom 
podzespołów do montażu samochodów; zob. Wykres 6).

21 Dane Ministerstwa Gospodarki obwodu kaliningradzkiego; http://economy.gov39.ru/news/ 
index.php?ID=2664
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Eksport regionu w 2011 roku, dzięki dwukrotnemu wzrostowi w porównaniu 
z rokiem ubiegłym, zdołał wrócić do przedkryzysowej wartości 1,3 mld USD. 
Ten imponujący wzrost eksportu osiągnięto głównie za sprawą wzrostu sprze-
daży produktów naftowych (wartość ich eksportu wzrosła 6-krotnie, z obwo-
du reeksportowano produkcję z innych regionów Rosji). Dominującą pozycją 
eksportu (ok. 70%) są surowce, zwłaszcza produkcja kompleksu paliwowo-
-energetycznego (głównie ropa naftowa i produkty naftowe) oraz samochody 
(choć główna część produkcji trafia na rynek rosyjski). Eksport regionu kiero-
wany jest do Niemiec, Polski, Litwy, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Wykres 5. Obroty handlowe obwodu kaliningradzkiego z zagranicą

Źródło: Ministerstwo Gospodarki obwodu kaliningradzkiego, Służba Celna FR

Wykres 6. Udział najważniejszych partnerów handlowych w imporcie 
eksklawy w 2011 roku (w %)

Źródło: Ministerstwo Gospodarki obwodu kaliningradzkiego
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Obwód kaliningradzki nie cieszy się dużym zainteresowaniem inwesto-
rów zagranicznych ze względu na ograniczenia, zarówno te charaktery-
styczne dla całej Rosji (korupcja, niewystarczająca ochrona praw własności, 
nieefektywne sądy, zmienność prawa), jak i specyficzne dla regionu (od-
izolowanie rynku od pozostałej części Rosji i związane z tym wyższe koszty 
prowadzenia biznesu: energii, tranzytu, importu). Oferowane w Kaliningra-
dzie przywileje nie są wystarczającą zachętą dla zagranicznych inwestorów. 
Obcy kapitał zainteresowany obecnością na rosyjskim rynku wybiera przede 
wszystkim lokalizacje w pozostałej części Rosji, zwłaszcza wśród wielu spe-
cjalnych stref ekonomicznych (np. Dubna, Zielenograd czy Skołkowo pod Mo-
skwą). Świadectwem spadającej konkurencyjności obwodu było wycofanie 
się w ostatnich latach z regionu kilku inwestorów zagranicznych. Działalność 
w rosyjskiej eksklawie zakończył np. litewski producent lodówek i chłodzia-
rek Snaige (firma zamierza uruchomić produkcję w Kazachstanie) czy pol-
skie przedsiębiorstwo budowlane Budimex. Ponadto w 2010 roku nie doszła do 
skutku inwestycja IKEA w eksklawie (szwedzka firma zdecydowała się rozwi-
jać obecność w pozostałej części Rosji).

W konsekwencji skumulowane inwestycje zagraniczne w regionie na koniec 
2010 roku szacowane były na zaledwie ok. 800 mln USD (ponad 20 mld rubli), 
podczas gdy w tym czasie do całej Rosji napłynęło ponad 420 mld USD. Przy 
czym w ostatnich latach notowany jest wzrost tych inwestycji. W 2010 roku 
(w porównaniu z kryzysowym 2009) napłynęło o 80% więcej kapitału zagra-
nicznego niż rok wcześniej, tj. ponad 200 mln USD, a w pierwszej połowie 
2011 roku kolejne 143 mln USD. Głównymi inwestorami w regionie są Cypr 
(w większości rosyjski kapitał powracający do Rosji – 21%), USA i Polska (po 
ok. 20%), Dania (ponad 10%), Litwa (niespełna 9%) i Szwajcaria (5%). Wskaź-
nik dla obwodu kaliningradzkiego przedstawiający wielkość inwesty-
cji zagranicznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowi tylko  
1/3 ogólnorosyjskiego (zob. Wykres 7).
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Wykres 7. Inwestycje zagraniczne per capita  
w obwodzie kaliningradzkim i w Federacji Rosyjskiej 

Źródło: Raport dotyczący wyników i ogólnych kierunków działań rządu obwodu kaliningradzkiego 
w 2010 roku (DROND 2010) 

1.4. sytuacja socjalna

Sytuacja socjalna w regionie jest trudniejsza niż przeciętnie w Rosji. Wyni-
ka to przede wszystkim z kosztów związanych z oderwaniem regionalnej go-
spodarki od reszty kraju i jej uzależnienia od importu, co skutkuje wysokimi 
cenami. Trudną sytuację pogłębił dodatkowo światowy kryzys gospodarczy, 
który szczególnie boleśnie dotknął obwód kaliningradzki. W grudniu 2009 
roku bezrobocie w regionie wyniosło 10,9% (wobec 8,4% średnio w FR) i nale-
żało do najwyższych w europejskiej części Rosji. W regionie odnotowano tak-
że jedne z największych w kraju zaległości w wypłatach pensji, które w ciągu 
2009 roku wzrosły ponadtrzykrotnie (do 470 mln rubli, tj. 15,6 mln USD)22.

Od 2010 roku notowana jest poprawa sytuacji socjalnej, choć większość wskaź-
ników jeszcze nie wróciła do stanu sprzed kryzysu i utrzymuje się na poziomie 
poniżej średniej rosyjskiej. Bezrobocie nadal znajduje się na dość wysokim po-
ziomie (w okresie wrzesień–listopad 2011 roku wyniosło średnio 9,7% wobec 

22 Źródło: Rosstat.
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6,2% średnio w FR)23. Powoli rosną realne dochody ludności (w 2010 roku o 2,6%). 
Udało się również zmniejszyć zaległości płacowe do 74,4 mln rubli (ok. 2,5 mln 
USD) w grudniu 2011 roku24. Wciąż jednak wskaźnik zaległości płacowych 
w obwodzie kaliningradzkim pozostaje jednym z najwyższych w europejskiej 
części Rosji. Kaliningrad należy ponadto do grupy 10 rosyjskich regionów 
o najniższej średniej płacy (w okresie styczeń–wrzesień 2011 roku wynio-
sła ona ok. 650 USD, tj. 19,6 tys. rubli przy średniej w Rosji 22,6 tys. rubli)25, 
podczas gdy koszty utrzymania w Kaliningradzie są wyższe niż średnio 
w Rosji. Mimo to w ostatnich 10 latach obserwowany jest spadek liczby miesz-
kańców żyjących poniżej minimum socjalnego26. W regionie zróżnicowanie 
społeczeństwa pod względem wysokości dochodów jest też znacznie mniejsze 
w porównaniu ze średnią rosyjską27.

Region notuje ujemny przyrost naturalny (w 2010 roku liczba zgonów była 
wyższa o ok. 3 tys. od liczby urodzeń, w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2011 roku 
o ponad 1 tys.28), jednak straty te są równoważone przez migrację. Do ekskla-
wy przyjeżdżają migranci przede wszystkim z WNP, głównie z Kazachsta-
nu. W 2010 roku z krajów WNP i państw bałtyckich do obwodu przyjechały 
3004 osoby. Dodatnie saldo migracji wyniosło 3307 osób29. Od stycznia 2007 
roku obwód jest jednym z regionów Rosji realizujących program przesie-
dleńczy, zachęcający do osiedlania się byłych obywateli ZSRR w Rosji30. Pro-
blemy demograficzne regionu pogłębia trudna sytuacja w służbie zdrowia: 

23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Średnia emerytura w Kaliningradzie w okresie styczeń–wrzesień 2011 roku wyniosła 

7,9 tys. (ok. 242 USD), podczas gdy średnio w Rosji 8,3 tys. rubli; źródło: Rosstat. Według ba-
dań ośrodka Kaliningradzka Grupa Monitoringowa, poza tradycyjnymi źródłami dochodu 
27% mieszkańców obwodu posiada działkę, na której uprawia owoce i warzywa na własne 
potrzeby. 31% wszystkich kaliningradczyków i 40% emerytów przygotowuje corocznie sa-
modzielnie przetwory z warzyw, owoców i grzybów na zimę.

26 Na przestrzeni lat 2001–2010 liczba takich osób w obwodzie zmniejszyła się z 395 tys. do 
126,1 tys. osób (z 39 do 13,2%). Źródło: Raport pełnomocnika ds. praw człowieka obwodu ka-
liningradzkiego „O sobludienii praw i swobod czełowieka i grażdanina w kaliningradskoj 
obłasti za 2010 god”, http://ombudsman39.ru/annual_reports

27 Źródło: Ministerstwo Gospodarki obwodu kaliningradzkiego, http://economy.gov39.ru/so-
cialno-ekonomicheskoe-razvitie/osnovnye-pokazateli-ser/

28 Średnia długość życia w obwodzie wynosi 67,7 lat i jest o rok niższa niż średnia rosyjska 
(5 lat niższa niż na Litwie); Rosstat 2010.

29 Źródło: Kaliningradzki Urząd Statystyczny, www.kaliningrad.gks.ru
30 Do grudnia 2010 roku w ramach programu do obwodu kaliningradzkiego przyjechało 

9,5 tys. osób.
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niezreformowany system opieki zdrowotnej i niskie nakłady31 ograniczają do-
stęp do usług medycznych i obniżają ich jakość. W obwodzie odnotowuje się 
rosnący deficyt lekarzy oraz łóżek szpitalnych – ich liczba przypadająca na 
mieszkańca w obwodzie należy do najniższych w całej Federacji Rosyjskiej, 
podczas gdy w okresie ZSRR ze względu na wojskowy charakter obwód nale-
żał do regionów z najlepiej rozwiniętym systemem opieki zdrowotnej32. Sytua-
cja ta skłania wielu mieszkańców do korzystania z płatnej opieki medycznej 
w Polsce i na Litwie – oferujących wyższy standard, a jednocześnie tańszych 
niż płatna opieka w regionie.

Nadal istotnym problemem społecznym pozostaje wyższa niż średnio w Rosji 
zachorowalność na HIV/AIDS i gruźlicę, choć w porównaniu z latami 90. uda-
ło się ograniczyć rozprzestrzenianie się tych chorób. W 2010 roku odnotowa-
no w obwodzie 98,5 nowych zachorowań na gruźlicę na 100 tys. osób (w Rosji 
82/100 tys.), podczas gdy jeszcze w 2006 roku było ich 135, jednocześnie w ostat-
nich latach spada umieralność na gruźlicę33. Osób ze zdiagnozowanym wiru-
sem HIV na koniec 2010 roku było w obwodzie 771 na 100 tys. (przy średniej 
w Rosji 413 /100 tys.)34. Warto podkreślić, że w latach 90. państwa europejskie 
inwestowały w programy badań przesiewowych i profilaktykę w obwodzie, 
dlatego trudno do końca określić, czy wyższy wskaźnik zachorowań na te cho-
roby w obwodzie kaliningradzkim odzwierciedla faktycznie wyższą liczbę za-
chorowań w porównaniu z innymi regionami Rosji, czy jest wynikiem lepszej 
diagnostyki.

1.5. Charakterystyka mieszkańców 

Mieszkańcy Kaliningradu, mimo iż w znakomitej większości (ponad 82%, 
zgodnie ze spisem powszechnym z 2002 roku) czują się Rosjanami, uważają się 

31 Regionalny program opieki zdrowotnej na 2009 rok przewidywał tak niskie środki na bez-
płatną opiekę zdrowotną w porównaniu ze standardami federalnymi, że został skierowany 
przez regionalną prokuraturę do sądu. Źródło: Raport pełnomocnika ds. praw człowieka 
obwodu kaliningradzkiego „O sobludienii praw i swobod czełowieka i grażdanina w kali-
ningradskoj obłasti za 2009 god”, http://ombudsman39.ru/annual_reports

32 W 2009 roku na 10 tys. mieszkańców obwodu przypadało 34,8 lekarzy (średnio w FR 50,1) 
i 80 łóżek szpitalnych (w FR 97). W 1990 roku – 41,5 lekarzy (średnio w FR 45) oraz 143 łóżka 
(w FR 137). Źródło: Rocznik statystyczny 2010, Rosstat. 

33 Źródło: Raport dotyczący wyników i ogólnych kierunków działań rządu obwodu kalinin-
gradzkiego w 2010 roku (DROND 2010), przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki ob-
wodu kaliningradzkiego.

34 Obliczenia własne na podstawie danych rosyjskiego centrum badań nad polityką w sferze 
HIV i AIDS; http://www.hivpolicy.ru/statistic/national/ 



PR
A

C
E 

O
SW

  0
7/

20
12

27

za mieszkańców szczególnego obszaru – „innej Rosji w Europie”35. To poczucie 
odrębności jest wynikiem specyficznego położenia obwodu – jego fizycznego 
oddalenia i oddzielenia od reszty Rosji, które ma istotny wpływ na tożsamość 
mieszkańców regionu i kształtuje wspólnotę interesów, często niedostrzega-
nych i nieuwzględnianych przez Moskwę (zob. Ramka 3).

Ramka 3. Ewolucja historycznej tożsamości Kaliningradu

Mieszkańcy Kaliningradu są społecznością stosunkowo nową i ciągle ewo-
luującą. Zaczęła się ona kształtować dopiero po 1945 roku, gdy zbiegłych 
i wysiedlonych niemieckich mieszkańców Prus Wschodnich w całości za-
stąpili obywatele z różnych części ZSRR, nierzadko przymusowo przesie-
dleni na te tereny. W okresie radzieckim oraz bezpośrednio po rozpadzie 
ZSRR tożsamość kaliningradczyków można było określić jako „radziecką”, 
na co składała się zróżnicowana struktura narodowościowa mieszkańców, 
brak ich zakorzenienia w regionie, a także zamknięty i militarny charak-
ter obwodu (w tym duża obecność wojskowych, stanowiących wraz z ro-
dzinami do 30% mieszkańców).

Dwadzieścia lat po rozpadzie ZSRR wyraźnie widoczna jest ewolucja histo-
rycznej i społecznej tożsamości mieszkańców regionu. Poczucie wyobco-
wania i braku więzi z regionem i jego historią zaczyna być zastępowane 
przez postawy zainteresowania przeszłością. Temat pruskiej historii ob-
wodu i jego dziedzictwa przestał być tematem tabu. Przejawia się to m.in. 
w częstym odwoływaniu się do elementów historii Koenigsbergu i Prus 
Wschodnich (wszechobecne przedwojenne zdjęcia, publikacje przybliża-
jące topografię miast i zwyczaje dawnych mieszkańców) i jego wybitnych 
przedstawicieli (zwłaszcza Immanuela Kanta), a także w dbałości o zabytki 
i w dyskusjach o powrocie do nazw historycznych (łącznie z nazwą stolicy 
obwodu). W życiu codziennym mieszkańcy obwodu często używają odwo-
łującej się do historii nazwy „Kenig”, zarówno gdy mówią o Kaliningradzie, 
jak i w nazwach przedsiębiorstw, klubów sportowych itp. W wielu szko-
łach prowadzone są fakultatywne zajęcia z historii Koenigsbergu.

35 Sformułowanie „inna Rosja w Europie” pojawia się w wielu badaniach i opracowaniach 
na temat tożsamości mieszkańców Kaliningradu jako oddające ich identyfikację z Rosją, 
a jednocześnie poczucie regionalnej specyfiki, odrębności od reszty Rosji oraz bliskości 
z Europą. Zob. np. M. Bieriendiejew, Kto my? Kaliningradcy w poiskach idienticznosti, So-
cyołogiczeskije issledowanija, nr 4/2007, s. 127-132; S. Ginzburg, Idienticznost’ w zarubieżnoj 
Jewropie i w Kaliningradie, http://rugrad.eu/communication/blogs/blog_Ginzburg/1147/ 
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Zainteresowanie przeszłością jest spoiwem łączącym nadal silnie zróżni-
cowane społeczeństwo obwodu. Do historii Koenigsbergu odwołuje się nie 
tylko nowe pokolenie obywateli urodzonych lub wychowanych już w Ka-
liningradzie, ale również zamieszkali tu przybysze z innych regionów, 
w tym także obecni i byli wojskowi, dla których idea „europejskości” obwo-
du nie jest czymś obcym (w okresie ZSRR wojskowi byli jedną z grup czę-
sto wyjeżdżających za granicę, a po 1991 roku dobrze odnaleźli się w nowej 
rynkowej rzeczywistości, m.in. dzięki kontaktom handlowym z Europą).

Historyczne nawiązania do pruskiej przeszłości – choć nie jest to bezpo-
średnio wyrażane – podkreślają przynależność obwodu do Europy i wyni-
kają z potrzeby intensyfikacji kontaktów z Unią Europejską.

Eksklawowe położenie obwodu kaliningradzkiego zwiększa otwartość jego 
mieszkańców na podróże do UE. Kaliningradczycy częściej niż mieszkańcy in-
nych regionów kontaktują się z unijnymi sąsiadami. W 2011 roku unijne konsu-
laty w obwodzie kaliningradzkim wydały ok. 215 tys. wiz (na 941,5 tys. miesz-
kańców eksklawy)36. Jedynie 18,5% mieszkańców miast regionu nigdy nie było 
za granicą, podczas gdy 8,7% wyjeżdża tam kilkukrotnie w ciągu roku37. Sła-
bość gospodarki kaliningradzkiej i jej uzależnienie od dostaw zewnętrznych 
sprawiają, że towary i usługi w sąsiednich krajach okazują się bardziej atrak-
cyjne i konkurencyjne. W konsekwencji kaliningradczycy chętnie korzysta-
ją z polskich i litewskich centrów handlowych, kurortów i lecznic, a państwa 
sąsiedzkie stają się dla nich punktem odniesienia w kwestiach poziomu życia, 
w tym jakości towarów i usług oraz ich cen.

Kaliningradczycy często jeżdżą również do pozostałych regionów Federacji 
Rosyjskiej – 10% z nich odwiedza pozostałą część Rosji kilkukrotnie w ciągu 
roku, podczas gdy niecałe 7% mieszkańców miast obwodu w ogóle nie jeździ do 
innych regionów Rosji38. Te wyjazdy mają jednak przede wszystkim charak-
ter rodzinny i biznesowy, a w mniejszym stopniu turystyczny czy związany 
z drobnym handlem.

36 Źródło: informacja konsulatu RP w Kaliningradzie. 
37 Dane z badań realizowanych w 2011 roku wśród Rosjan mieszkających w miastach obwo-

du kaliningradzkiego przez Centr obszczestwienno-politiczeskich issledowanij „Russkaja 
Bałtika”. Według spisu powszechnego z 2002 roku, Rosjanie stanowią 82,37% mieszkańców 
obwodu, w miastach mieszka 78,5% mieszkańców obwodu, więc rezultaty badań można 
w przybliżeniu przekładać na cały obwód. 

38 Źródło jw. 
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Intensywność kontaktów zewnętrznych oraz uzależnienie regionu od impor-
tu sprawiają, że mieszkańców obwodu cechuje większa niż w pozostałej Rosji 
aktywność i przedsiębiorczość. Obwód kaliningradzki ma rozwinięty sek-
tor małych przedsiębiorstw39, jest także w czołówce Rosji pod względem 
aktywności społecznej: w eksklawie na 1 tys. mieszkańców przypada  
3,6 organizacji pozarządowej, co przewyższa wyraźnie średnią rosyjską (2,6 
na 1 tys. mieszkańców)40. Wśród zarejestrowanych w obwodzie prawie 3,5 tys. NGO 
przeważają organizacje zajmujące się kwestiami socjalnymi, ochroną śro-
dowiska i dziedzictwa kulturowego, a także organizacje młodzieżowe oraz 
skupiające grupy zawodowe i hobbystyczne41. W obwodzie funkcjonuje także 
rzadkie w Rosji partnerstwo publiczno-prywatne, w ramach którego państwo 
współpracuje z NGO przy świadczeniu usług socjalnych42. Swego rodzaju ewe-
nementem była także działalność kaliningradzkich blogerów. W 2010 roku 
założyli oni klub dyskusyjny Amberkant. Stał się on platformą wymiany po-
glądów młodych, aktywnych i wykształconych kaliningradczyków w Interne-
cie i „realu”. Zyskał on na tyle dużą popularność, że zaproszenie na spotkanie 
z nim przyjęli m.in. kaliningradzki gubernator Nikołaj Cukanow i ówczesny 
przewodniczący Dumy Państwowej Borys Gryzłow.

Mimo wyraźnego poczucia odrębności wśród kaliningradczyków, nie można 
mówić o występowaniu w obwodzie dążeń separatystycznych. Pojawiały się 
one w latach 90., gdy zwolennicy uniezależnienia się regionu – np. Bałtycka 
Partia Republikańska43 – choć dość nieliczni, byli aktywni i widoczni w me-
diach. Dziś natomiast nawet ówcześni „separatyści” opowiadają się jedynie 
za pewną autonomią obwodu i uwzględnianiem jego specyficznych intere-
sów przez Moskwę. Najdalej idące postulaty zwolenników autonomii obwodu 

39 Szerzej zob. część I rozdz. 1.3.
40 Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości FR; http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
41 Listy organizacji pozarządowych i społecznych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości 

obwodu kaliningradzkiego; http://www.klguprminjust.ru/structure_48 
42 Organizacja „Maria” – stowarzyszenie matek dzieci niepełnosprawnych, zawarło partner-

stwo publiczno-prywatne z rządem obwodu kaliningradzkiego i na jego zlecenie prowadzi 
w budynku dawnej szkoły w Olechowie dom pobytu dziennego i rehabilitacji dla niepełno-
sprawnych dzieci, pozyskując na jego wyposażenie granty z zagranicy.

43 Bałtycka Partia Republikańska została założona w 1993 roku przez Siergieja Paśko, liczyła 
kilkuset członków. Zdelegalizowana w 2005 roku partia działa teraz jako ruch społeczny 
Republika o niewielkim znaczeniu.
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dotyczą obecnie stworzenia z eksklawy oddzielnego okręgu federalnego44. 
Lokalni aktywiści podejmują też próby nagłośnienia problemów obwodu za 
granicą – takim przykładem może być akcja „więźniowie Europy”, w ramach 
której w 2010 roku zorganizowano szereg pikiet przed konsulatami państw 
Schengen w Kaliningradzie oraz w Brukseli. Uczestnicy domagali się od UE 
ułatwień wizowych dla mieszkańców obwodu. W debacie publicznej nie poja-
wiają się natomiast hasła formalnego czy faktycznego oddzielenia obwodu od 
pozostałej części Rosji.

Większa aktywność mieszkańców Kaliningradu oraz ich aspiracje kreowane 
poprzez kontakty z otoczeniem międzynarodowym sprawiły, że znaczne po-
gorszenie poziomu życia w obwodzie w 2009 roku stało się podłożem prote-
stów społecznych. Bezpośrednim katalizatorem protestu były niekorzystne 
dla mieszkańców decyzje gubernatora Boosa, m.in. kilkukrotne podniesienie 
podatku transportowego, które dotknęło większość mieszkańców obwodu. 
Protest skonsolidował regionalne elity polityczne, biznesowe oraz społeczeń-
stwo. Wówczas były to najliczniejsze od dekady protesty w skali całej Rosji 
(uczestniczyło w nich do 10 tys. osób), a ich uczestnicy jako pierwsi zgłosili 
postulaty antyputinowskie (wzywając m.in. do dymisji rządu Władimira Pu-
tina). Jednak z czasem okazało się, że niezadowolenie mieszkańców napędza-
ły głównie problemy lokalne. Moskwa, rozwiązując niektóre z nich, mogła na 
tyle osłabić potencjał sprzeciwu, że fala ogólnorosyjskich protestów z grudnia 
2011 roku nie przełożyła się na nastroje w regionie (szerzej zob. Ramka 4).

Ramka 4. protesty w Kaliningradzie 

Protesty społeczne, które miały miejsce w Kaliningradzie na przełomie 
2009 i 2010 roku, były bezprecedensowo liczne: demonstracja w grud-
niu 2009 roku zgromadziła 5 tys. osób, a w styczniu 2010 roku – 10 tysię-
cy. Protesty miały podłoże socjalno-ekonomiczne: uczestniczący w nich 
mieszkańcy wyrażali niezadowolenie z gwałtownego pogorszenia sytuacji 
gospodarczej, rosnących podatków i opłat komunalnych, fatalnej sytuacji 
w służbie zdrowia. Jednocześnie w czasie protestów pojawiły się antyrzą-
dowe hasła polityczne – wezwania do dymisji ówczesnego gubernatora 

44 Obecnie obwód kaliningradzki jest częścią północno-zachodniego okręgu federalnego ze 
stolicą w Sankt Petersburgu. Autorem projektu nadania obwodowi kaliningradzkiemu sta-
tus okręgu federalnego jest grupa regionalnych polityków na czele z deputowanym kali-
ningradzkiej Dumy Solomonem Ginzburgiem. Szerzej zob. Niezawisimaja Gazieta, Kienigs-
biergskij fiedieralnyj okrug, 1.08.2011, http://www.ng.ru/regions/2011-08-01/1_kenig.html
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Gieorgija Boosa, ale również do dymisji rządu Władimira Putina, co w tym 
czasie było naruszeniem pewnego politycznego tabu w Rosji. Protestujący 
wyrażali także niezadowolenie z izolacji regionu od sąsiedztwa unijnego 
i domagali się ułatwień w podróżowaniu do Unii Europejskiej, w tym bez-
płatnych wiz.

Bezpośrednimi organizatorami demonstracji byli znani w regionie dzia-
łacze: przywódca kaliningradzkiego ruchu Sprawiedliwość Konstantin 
Doroszok (w przeszłości biznesmen trudniący się importem używanych 
samochodów, który został zmuszony do wycofania się z biznesu pod presją 
federalnych służb) oraz deputowani kaliningradzkiego parlamentu Mi-
chaił Czesalin (lider kaliningradzkiej struktury partii Patrioci Rosji i były 
stoczniowiec) i Solomon Ginzburg (poseł niezrzeszony, znany z postulatów 
zwiększenia autonomii obwodu kaliningradzkiego). Udział w stycznio-
wym proteście wzięły też regionalne struktury ogólnorosyjskich partii 
(np. komuniści i LDPR Żyrinowskiego), wielu przedsiębiorców oraz licznie 
przybywający mieszkańcy.

Protesty połączyły obywateli i grupy o różnych interesach. Zwykli miesz-
kańcy protestowali przeciwko pogarszającej się sytuacji ekonomicznej 
i fatalnemu stanowi instytucji socjalnych. Znaczna część elit politycznych 
sprzeciwiała się pogłębiającej się kontroli Moskwy nad regionem, fawory-
zowaniu przez gubernatora „partii władzy” Jednej Rosji i szykanowaniu in-
nych sił politycznych. Elity biznesowe protestowały przeciwko niekorzyst-
nym regulacjom ekonomicznym oraz dominacji moskiewskiego biznesu 
promowanego przez gubernatora. „Niezadowolonych” kaliningradczyków 
wsparli liderzy opozycji politycznej z Moskwy (m.in. Borys Niemcow, Wła-
dimir Miłow, Ilja Jaszyn), którzy z kolei chcieli zademonstrować, że elita 
putinowska i mianowani przez nią szefowie regionów tracą poparcie spo-
łeczne.

Reakcja władz federalnych na protesty w Kaliningradzie miała charakter 
niestandardowy, bowiem po raz pierwszy pod naciskiem regionalnych 
elit i społeczeństwa Kreml zdecydował się na wymianę lidera regionu, 
zastępując w sierpniu 2010 roku Gieorgija Boosa Nikołajem Cukanowem, 
politykiem wywodzącym się z obwodu kaliningradzkiego. Moskwa użyła 
też innych instrumentów politycznych oraz finansowych do złagodzenia 
niezadowolenia elit i społeczeństwa: doszło do dymisji niepopularnych re-
gionalnych ministrów zdrowia oraz pracy i polityki społecznej, odłożono 
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o rok podwyżkę podatku transportowego oraz zainicjowano dialog z lide-
rami protestów. Jednak protesty nie skłoniły Kremla do jakościowej rewizji 
jego polityki regionalnej – priorytetem pozostaje dążenie do utrzymywa-
nia obwodu pod kontrolą. Na gubernatora Kreml mianował polityka o sła-
bej pozycji, nad którym ustanowił ścisłą kontrolę polityczną. Z kolei wobec 
liderów protestu podjęto działania mające ich zastraszyć lub zdyskredyto-
wać w oczach pozostałych uczestników akcji.

Na krótszą metę strategia Kremla okazała się skuteczna. Usunięcie kon-
trowersyjnego gubernatora zmniejszyło napięcie w elitach i społeczeń-
stwie, a zdyskredytowani liderzy protestu stracili zaufanie społeczne 
i byli niezdolni do dalszej mobilizacji „niezadowolonych”. W regionie nie 
powtórzyły się już tak liczne protesty, kolejne pikiety zbierały po kilka-
dziesiąt–kilkuset uczestników; nawet wiece w proteście przeciwko fał-
szerstwom podczas wyborów parlamentarnych w grudniu 2011 roku gro-
madziły od kilkuset do tysiąca uczestników.

1.6. sytuacja ekologiczna 

Istotnym problemem obwodu są kwestie ekologiczne i ochrony środowiska. 
Region zmaga się z takimi problemami, jak: wysoki poziom zanieczyszczenia 
wód i powietrza, brak infrastruktury środowiskowej, brak regulacji wymu-
szających dbałość o środowisko ze strony przedsiębiorstw oraz brak nawyków 
ekologicznych w społeczeństwie. Są to jednocześnie problemy charaktery-
styczne dla całej Rosji.

Jednym z najbardziej istotnych dla obwodu kaliningradzkiego problemów, 
mających jednocześnie znaczenie dla całego basenu Morza Bałtyckiego, jest 
brak oczyszczalni ścieków w większości miast obwodu. Ścieki komunalne 
z największych ośrodków miejskich, w tym także z samego Kaliningradu, 
w dużej części odprowadzane są bezpośrednio do rzek Niemen i Pregoła i wraz 
z nimi dostają się do Bałtyku45. W efekcie miasto Kaliningrad jest jednym z naj-
większych źródeł zanieczyszczeń Bałtyku w całym jego basenie46. Większość 

45 Od 1997 roku trwają prace nad budową miejskiej oczyszczalni w Kaliningradzie, jednak po-
mimo międzynarodowego finansowania projektu, ze względu na opieszałość administracji 
i brak współfinansowania ze strony rosyjskiej, prac wciąż nie udało się zakończyć. 

46 Raport pełnomocnika ds. praw człowieka obwodu kaliningradzkiego: O sobludienii praw 
i swobod czełowieka i grażdanina w kaliningradskoj obłasti za 2010 god, op. cit.
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wsi obwodu nie jest skanalizowana, co skutkuje przedostawaniem się zanie-
czyszczeń do wód gruntowych. Istniejąca infrastruktura środowiskowa jest 
przestarzała (w dużej części zbudowana była w obwodzie jeszcze przed woj-
ną i wymaga modernizacji) i pracuje na granicy swoich możliwości. Istotnym 
problemem jest także brak wyspecjalizowanych miejsc składowania i utyliza-
cji odpadów poprzemysłowych, które trafiają na otwarte wysypiska. Nie jest 
również rozwinięty system utylizacji i recyklingu odpadów z gospodarstw 
domowych.

Ponadto negatywny wpływ na sytuację ekologiczną w regionie wywierają 
po zostałości po rozbudowanej w okresie ZSRR infrastrukturze militarnej. 
Dużym problemem są tereny powojskowe, wymagające rozbrojenia i rekul-
tywacji (zaminowane pozostają m.in. potencjalnie atrakcyjne miejsca tu-
rystyczne na wybrzeżu), a także wytworzone przez wojsko odpady (złom, 
pozostałości zabudowań wojskowych), które w większości nie zostały zuty-
lizowane.

Obwód kaliningradzki podejmuje działania na rzecz ograniczenia zanieczysz-
czenia ekologicznego regionu. W ciągu ostatnich lat udało się np. zmniejszyć 
ilość ścieków oraz emisję spalin47, a dzięki pomocy UE wybudowano oczysz-
czalnię ścieków w Gusiewie oraz zmodernizowano kilka innych48. W rankingu 
opracowanym przez rosyjskich ekologów pod względem sytuacji środowisko-
wej obwód kaliningradzki plasuje się na stosunkowo dobrym 29. miejscu wśród 
83 podmiotów FR49. Wsparciem dla starań Kaliningradu o zmniejszenie pozio-
mu zanieczyszczeń wpadających do Bałtyku był federalny program rozwoju 
obwodu kaliningradzkiego do 2015 roku, który zakłada realizację inwestycji 
prośrodowiskowych. Od 1992 roku Rosja jest też stroną Helsińskiej konwencji 
o ochronie środowiska morskiego rejonu Morza Bałtyckiego, co zobowiązuje ją 
do redukcji emisji ścieków.

47 Ilość ścieków zmniejszyła się z 138 mln m3 w 2005 do 80 mln m3 w 2010 roku, emisja spalin 
z 300 tys. ton do 119 tys. ton. Źródło: Raport dotyczący wyników i ogólnych kierunków dzia-
łań rządu obwodu kaliningradzkiego 2010 (DROND 2010), przygotowany przez Minister-
stwo Gospodarki obwodu kaliningradzkiego, op. cit. 

48 Zob. część II, rozdz.2.1.2.
49 Im niższy numer regionu w rankingu, tym lepsza ocena jego sytuacji ekologicznej. Ranking 

przygotowuje organizacja Zielony Patrol, która prowadzi monitoring sytuacji ekologicznej 
w regionie uwzględniający ochronę przyrody, sytuację socjalno-ekologiczną i przemysło-
wo-ekologiczną. Obwód kaliningradzki zajmował w tym rankingu w 2009 roku 28., w 2010 
– 35., wiosną 2011 – 38., a latem 2011 – 29. miejsce spośród 83 podmiotów FR; http://www.
greenpatrol.ru 
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2. OBWÓD pOD spECJALNYM NADZOREM:  
polityka Moskwy wobec regionu 

2.1. polityka rekompensowania eksklawowego położenia 
Kaliningradu 

W ciągu ostatnich dwudziestu lat Moskwa podejmowała działania na rzecz zre-
kompensowania obwodowi barier związanych z jego eksklawowym położeniem. 
Wśród tych działań wymienić należy przyznanie obwodowi statusu Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej (SSE), dofinansowywanie kosztów tranzytu oraz rozwi-
janie projektów infrastrukturalnych. Dotąd jednak polityka Moskwy wobec 
eksklawy była niestabilna i niespójna, w konsekwencji w niewystarczają-
cym stopniu ograniczała istniejące bariery rozwoju regionu.

2.1.1. specjalna strefa Ekonomiczna w eksklawie
Obwód kaliningradzki korzystał z ulg celnych od rozpadu ZSRR, ale dopie-
ro na początku 1996 roku zostały one zapisane w ustawie o Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej (SSE) w obwodzie kaliningradzkim. SSE z 1996 roku zwalniała 
z ceł i podatków pośrednich (VAT i akcyzy) wszystkie towary importowane 
do regionu. Pozwoliło to na złagodzenie szoku gospodarczego spowodowanego 
rozpadem ZSRR i pojawieniem się granic państwowych w regionie. Istnienie 
strefy pozwoliło na redukcję cen towarów konsumpcyjnych w regionie oraz 
wykorzystywanie go przez biznes jako ogromnej „strefy bezcłowej”, która 
stanowiła korytarz importu towarów z zagranicy do pozostałej części Rosji. 
Towary bezcłowo wwożone do regionu mogły być z niego wywiezione na po-
zostałe terytorium Rosji z zachowaniem ulg, jeśli wartość dodana przy prze-
róbce w eksklawie wyniosła nie mniej niż 30% początkowej wartości towaru 
(15% w przypadku elektroniki i AGD). W regionie powstały montownie, które 
z podzespołów sprowadzanych z zagranicy składały produkty sprzedawane 
następnie na terytorium FR. Istnienie strefy, przy wysokiej korupcji panującej 
w Rosji (pozwalającej na unikanie płacenia podatków pośrednich i ceł), było 
źródłem wielu nadużyć bardzo kosztownych dla rosyjskiego budżetu.

Likwidacja dotychczasowych nadużyć, ograniczenie obciążeń dla federalne-
go budżetu oraz zmiana dotychczasowego charakteru kaliningradzkiej go-
spodarki z montażowo-przeładunkowego na produkcyjno-eksportowy było 
celem wejścia w życie w 2006 roku nowej ustawy o SSE. Ustawa, która ma 
obowiązywać do 31 marca 2031 roku, przyznała preferencje podatkowe, jed-
nocześnie utrzymując na kolejne dziesięć lat przywileje „starej” strefy dla 
podmiotów w niej zarejestrowanych. Nowa ustawa przyznawała podmiotom 
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gospodarczym zarejestrowanym w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (tj. re-
zydentom) zwolnienia z podatku dochodowego i majątkowego50. Warunkiem 
skorzystania z tych przywilejów była jednak konieczność zainwestowania 
w ciągu pierwszych trzech lat od rozpoczęcia działalności nie mniej niż 150 
mln rubli (ok. 5 mln USD). Działalność ta musiała odbywać się poza sektora-
mi naftowo-gazowym i finansowym, nie mogła dotyczyć produkcji towarów 
akcyzowych (z wyjątkiem samochodów osobowych) oraz handlu hurtowego 
i detalicznego.

Korzyści dla regionu z wprowadzenia nowej ustawy są sporne. Do 2012 roku 
gospodarka obwodu nie zmieniła swego charakteru na produkcyjno -
-eksportowy, co było głównym celem ssE. Wdrożenie nowej ustawy ozna-
czało przede wszystkim przerzucenie na budżet regionalny kosztów związa-
nych z finansowaniem SSE. Ulgi celne (z SSE z 1996 roku) stanowiły bowiem 
obciążenie dla budżetu federalnego, podczas gdy przywileje podatkowe w du-
żej mierze są finansowane z budżetu regionalnego51. Nowa SSE oferująca przy-
wileje jedynie dużym inwestorom, przyciągnęła zaledwie kilkudziesięciu 
rezydentów (ok. 50 na początku 2012 roku), a ich dotychczasowe inwestycje 
wyniosły zaledwie ok. 120 mln USD (rezydenci zadeklarowali łącznie inwesty-
cje w wysokości 32 mld rubli, tj. 1 mld USD52). Inwestorzy oceniają zasady nowej 
SSE jako mało atrakcyjne. Ich krytyka dotyczy m.in. braku możliwości wlicze-
nia opłat leasingowych do wartości inwestycji czy krótkiego okresu zwolnień 
podatkowych53. Do 2016 roku wszyscy rezydenci zarejestrowani w „nowej” SSE 
rekompensują te braki korzystając z przywilejów „starej” strefy z 1996 roku.

Najdotkliwszą konsekwencją zmiany zasad SSE było ograniczenie wsparcia 
dla dotąd najbardziej dynamicznych podmiotów w regionie: małych i średnich 
przedsiębiorstw (w tym zagranicznych) oraz sektora usług (sektory pominięte 

50 Przez pierwsze sześć lat działalności w SSE rezydenci są zwolnieni z podatku od zysku osób 
prawnych i podatku majątkowego, a przez następne sześć lat zapłacą 50% tych podatków.

51 Zgodnie z Kodeksem Podatkowym FR dochody z ceł trafiają do budżetu federalnego, pod-
czas gdy podatek majątkowy zasila budżety regionalne, podobnie jak większość podatku 
od zysku osób prawnych (stawka tego podatku wynosi obecnie w Rosji 20%, 18 punktów 
procentowych trafia do budżetów regionalnych). 

52 W 2010 roku w regionie w sumie zainwestowano dwa razy tyle. Jedną z największych in-
westycji jest budowa zakładu uprawy i przetwórstwa soi z deklarowanymi inwestycjami 
w wysokości ponad 200 mln USD.

53 Do inwestycji nie można jednak np. wliczyć opłat leasingowych, ponadto okres zwolnień 
podatkowych w przypadku niektórych projektów jest zbyt krótki; więcej zob.: http://www.
tks.ru/reviews/2011/03/05/02
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w nowej ustawie o SSE). W konsekwencji liczba spółek z udziałem kapitału za-
granicznego w regionie zmniejszyła się prawie czterokrotnie54.

Problemy podmiotów gospodarczych funkcjonujących w eksklawie pogłębia 
ponadto nieuwzględnianie przez Moskwę przywilejów obwodu podczas przy-
gotowywania aktów prawnych o znaczeniu federalnym. Dla przykładu, w doku-
mentach z 2010 roku powołujących do życia unię celną między Rosją, Kazachsta-
nem i Białorusią, nie zostały uwzględnione ulgi celne przysługujące obwodowi. 
Dopiero interwencja lokalnych elit polityczno-biznesowych w Moskwie po-
zwoliła na wprowadzenie stosownego przepisu i utrzymanie tych przywilejów. 
Również w reformie rosyjskiego systemu podatkowego z 2001 roku nie została 
uwzględniona specyfika regionu i w efekcie na towary z Kaliningradu przez 
dwa miesiące naliczane były VAT i akcyza, co wstrzymało eksport z obwodu do 
Rosji. Dopiero po tym czasie Moskwa wycofała się ze swojej decyzji.

Od wiosny 2011 roku trwają intensywne dyskusje między Kaliningradem a Mo-
skwą o potrzebie wypracowania nowych zasad strefy, które mogłyby zacząć 
funkcjonować w latach 2017–2031, tj. po wygaśnięciu przepisów przejściowych 
o funkcjonowaniu SSE z 1996 roku.

2.1.2. Rekompensowanie kosztów związanych z peryferyjnym  
 położeniem regionu 

Ważnym elementem polityki gospodarczej Moskwy wobec Kaliningradu są 
dotacje i subwencje z budżetu federalnego. Jednak oferowane przez władze fe-
deralne ulgi nie są w stanie zrekompensować w pełni kosztów ponoszonych 
przez region i jego mieszkańców z tytułu peryferyjnego położenia obwodu. 
Przykładem tego może być cena gazu, surowca kluczowego dla produkcji ener-
gii elektrycznej w regionie. Mimo zwolnienia odbiorców regionalnych gazu 
ziemnego z opłat za tranzyt surowca przez terytorium Białorusi i Litwy, ceny 
gazu w obwodzie są wyższe od średnich krajowych.

Również wprowadzane przez państwo ulgi transportowe między Kaliningra-
dem a pozostałą częścią Rosji nie gwarantują intensyfikacji tych kontaktów. 

54 W 2005 roku w regionie było zarejestrowanych ponad 2 tys. spółek z udziałem kapitału 
zagranicznego, w tym ponad 600 z udziałem kapitału litewskiego i 500 – polskiego (część 
z nich to firmy fikcyjne, stworzone jedynie po to, aby możliwe było sprowadzanie bezcłowo 
towarów). W 2010 roku liczbę spółek z udziałem kapitału zagranicznego szacowano na ok. 
500, w tym 194 z kapitałem litewskim i 106 z polskim. Źródło: Rosstat 2010 oraz dane konsu-
latów RP i Litwy.
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Mimo dofinansowywania z budżetu państwa biletów lotniczych55 z Kalinin-
gradu do Moskwy i Petersburga dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych, 
ich ceny pozostają wysokie (czasami wyższe od kosztów przelotów do Europy 
Zachodniej), a ich liczba jest ograniczona. W przypadku przewozów towaro-
wych promowane przez władze federalne bezpośrednie połączenie kolejowo-
-promowe z pozostałą częścią Rosji Bałtyjsk–Ust-Ługa56 (obwód leningradzki) 
cechuje zbyt mała częstotliwość i czasochłonność.

Ważnym natomiast wsparciem dla mieszkańców eksklawy jest zwolnienie ich 
przez Moskwę z opłat za wyrobienie paszportu zagranicznego, wymaganego 
w podróży do pozostałych regionów Rosji koleją (najtańszym środkiem trans-
portu) tranzytem przez Litwę. Ułatwia to kaliningradczykom podróżowanie 
również za granicę.

2.1.3. Federalne programy infrastrukturalne w obwodzie
Zgodnie z deklaracjami Moskwy, ważnym instrumentem wspierania roz-
woju obwodu kaliningradzkiego mają być finansowane przez federalne 
centrum duże projekty infrastrukturalne. Do najważniejszych projektów 
realizowanych w eksklawie w ostatniej dekadzie należą: budowa elektrocie-
płowni TEC-2 czy modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej. Dzięki 
środkom federalnym w obwodzie zmodernizowano i rozbudowano port lot-
niczy Chrabrowo57. Trwa budowa trasy szybkiego ruchu łączącej Kaliningrad 
z kurortami na wybrzeżu i portem lotniczym (odcinek Kaliningrad – Zieleno-
gradsk – Chrabrowo został już oddany do użytku). Władze federalne wspierają 
również zwiększenie wykorzystania portów eksklawy (jedynych niezamarza-
jących portów rosyjskich na Bałtyku), tak aby mogły one konkurować z porta-
mi państw bałtyckich (głównie Kłajpedą). W tym celu zmodernizowane zosta-
ło podejście do portu w Bałtyjsku oraz powstał kompleks promowo-kolejowy 

55 Zgodnie z rozporządzeniem rządu FR z 18 grudnia 2010 roku, preferencyjny bilet Kali-
ningrad–Moskwa–Kaliningrad kosztował 7200 rubli (ok. 240 USD), a Kaliningrad–Pe-
tersburg–Kaliningrad – 6600 rubli (ok. 220 USD). Liczba miejsc w preferencyjnej cenie 
jest ograniczona. Preferencyjny bilet lotniczy jest ponaddwukrotnie droższy aniżeli po-
łączenie kolejowe. Podobne wsparcie otrzymują również obywatele Rosji mieszkający na 
Dalekim Wschodzie.

56 Rosyjskie Koleje wprowadziły preferencyjne stawki transportowe na szlaku Kaliningrad–
Ust-Ługa. W 2011 roku promy kursowały dwa razy w tygodniu, transport z portu do portu 
trwał 36 godzin, podczas gdy podróż do Petersburga lądem przez Litwę i Białoruś trwa ok. 
25 godzin. 

57 W 2008 roku region miał bezpośrednie połączenia z 13 portami lotniczymi w Rosji i 20 w WNP 
i Europie. Jednak po bankructwie w 2009 roku lokalnego przewoźnika KD-Awia liczba bez-
pośrednich połączeń z obwodem spadła. Zimą 2011/2012 było ich zaledwie 7. 
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w tym porcie. Bałtyjsk jest przede wszystkim portem wojskowym z otwartymi 
dwoma basenami dla jednostek cywilnych. Od kilku lat trwają starania o stałe 
połączenia promowe eksklawy również z niemieckimi portami58.

Rozpoczęto ponadto przygotowania do budowy w regionie elektrowni jądro-
wej. Miasto Kaliningrad zostało również wpisane przez Moskwę na listę po-
tencjalnych organizatorów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, które mają się 
odbyć w Rosji w 2018 roku.

Nakłady na realizację tych projektów, które stanowią dużą część inwestycji 
w kapitał podstawowy w regionie59, Kaliningrad zawdzięcza dobrej kondycji 
finansów publicznych Federacji Rosyjskiej. Obwód kaliningradzki stał się be-
neficjentem obserwowanych w ostatniej dekadzie rosnących nakładów inwe-
stycyjnych w całej Rosji (zob. Wykres 8).

Realizacja projektów federalnych przynosi eksklawie wiele korzyści. Przy-
czynia się do rozwoju samego regionu i modernizacji jego infrastruktury 
(zwłaszcza dotyczy to sieci dróg, kolei czy nabrzeża portowego), zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego eksklawy (nowe źródła energii elektrycznej), 
daje zatrudnienie lokalnej sile roboczej i regionalnym podwykonawcom60, 
zapewnia popyt na miejscowe materiały budowlane. Dlatego też w większo-
ści przypadków projekty te spotykają się z przychylnością regionalnych elit. 
Niezadowolenie budzi jednak umacnianie się kapitału federalnego w ekskla-
wie i marginalizacja lokalnych podmiotów. Duże projekty infrastrukturalne 
w regionie realizowane są przede wszystkim przez federalne koncerny (Gaz-
prom, ŁUKoil, Rosatom czy firmy budowlane). Ponadto decyzje o inwestycjach 
i ich szczegółach podejmowane są w Moskwie z pominięciem regionalnych elit 
i niezależnie od oczekiwań eksklawy. Przykładem może być elektrociepłow-
nia TEC-2 mająca kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ener-
getycznego regionu. Realizacja projektu początkowo finansowanego jedynie 

58 W 2011 roku wznowione miało zostać również połączenie promowe Kaliningradu z portami 
niemieckimi (Sassnitz i Kilonia). Miało to być przedłużenie rejsu z Ust-Ługi do Bałtyjska. 
Kilka rejsów odbyło się na przełomie 2007/2008, ale ze względu na małą opłacalność zosta-
ły wstrzymane. Obecnie port w Kłajpedzie oferuje tańsze przewozy do Sassnitz.

59 Dla przykładu budowa tylko drugiego bloku elektrociepłowni TEC-2 kosztowała 22,5 mld ru-
bli, tj. ponad 700 mln USD, a budowa pierwszego odcinka trasy szybkiego ruchu z Kalinin-
gradu do nadmorskich kurortów (27 km) kosztowała 6,7 mld rubli, tj. prawie ćwierć miliarda 
USD. Koszt budowy elektrowni atomowej w regionie szacowany jest na ok. 6,5 mld euro.

60 Według danych za maj 2011 roku w przygotowania do projektu zaangażowanych jest 30 lo-
kalnych firm, zatrudnionych jest ponad 500 mieszkańców obwodu. 
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przez Gazprom ciągnęła się latami, jako że gazowy monopolista nie był zainte-
resowany dofinansowywaniem dostaw surowca do eksklawy. W konsekwen-
cji niedobór energii stanowił jedno z istotnych ograniczeń rozwoju regionu61.

Również decyzja o budowie Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej (BEJ) w obwodzie 
kaliningradzkim (zob. Ramka 5) spotkała się z niechęcią regionalnej elity 
i społeczeństwa62. Zastrzeżenia regionalnych elit do projektu wzbudziło nagłe 
podjęcie decyzji (promowanej przez ówczesnego gubernatora Boosa) i całkowi-
te pominięcie ich w procesie decyzyjnym. Niechętnie do projektu nastawiona 
jest również lokalna społeczność, która obawia się negatywnych konsekwencji 
ekologicznych.

Wykres 8. Inwestycje w kapitał podstawowy w obwodzie kaliningradzkim

Źródło: Rosstat 2012

61 Ukończenie elektrociepłowni było możliwe dzięki zaangażowaniu Inter RAO – spółki-córki 
Rosatomu (który planuje budowę elektrowni jądrowej w eksklawie) oraz systematycznemu 
podnoszeniu wewnętrznych cen gazu.

62 Zgodnie z badaniami opinii publicznej przeprowadzonymi w maju 2009 roku przez Ka-
liningradzką Grupę Monitoringową, 43% respondentów było przeciwnych budowie elek-
trowni atomowej w regionie, 19% – popierało realizację projektu, 26% – nie zamierzało się 
sprzeciwiać, jeśli projekt będzie realizowany z zachowaniem wszystkich ekologicznych 
i technicznych norm. W regionie powstał ruch społeczny przeciwny realizacji projektu, 
domagający się przeprowadzenia referendum w tej sprawie.
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Ramka 5. Charakterystyka Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej (BEJ)

Zgodnie z założeniami władz w Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej mają pra-
cować dwa reaktory (typu WWER) o łącznej mocy 2400 MW. Jej pierwszy 
blok powinien zostać wybudowany w latach 2010–2017, drugi zaś w 2012–
2019. Większościowym udziałowcem (51%) w projekcie pozostanie pań-
stwo (Rosatom), pozostały pakiet ma trafić do prywatnych inwestorów, 
w tym zagranicznych. W większości energia produkowana przez BEJ 
przeznaczona będzie na eksport, ponieważ potrzeby energetyczne obwo-
du kaliningradzkiego są zaspokajane przez inne regionalne elektrownie. 
Rosatom oszacował koszty budowy BEJ na ponad 6,5 mld USD (200 mld 
rubli). W 2010 roku premier Władimir Putin podpisał rozporządzenie 
o wydzieleniu 400 mln USD w ciągu dwóch lat na realizację projektu ka-
liningradzkiej elektrowni. Rosatom ponadto stara się zainteresować pry-
watnych inwestorów udziałami w projekcie, zwrócił się z ofertą m.in. do 
polskiego i litewskiego biznesu. Strona rosyjska szczególnie liczy na włą-
czenie się w projekt inwestorów niemieckich, zwłaszcza w kontekście de-
cyzji o wyłączeniu do 2022 roku niemieckich elektrowni jądrowych i ko-
nieczności zbilansowania zapotrzebowania na energię z innych źródeł. 
Jednak do tej pory (luty 2012) żaden z prywatnych inwestorów nie stał się 
udziałowcem BEJ. Rosatom nie znalazł potencjalnych odbiorców energii 
z BEJ, nie zabezpieczył również szlaków jej dostaw. Rosyjski monopolista 
rozważa trzy potencjalne szlaki eksportu energii na rynek europejski: 
(1) przez Litwę i dalej do pozostałych państw bałtyckich (i ewentualnie 
do Polski, po tym jak powstanie polsko-litewski most energetyczny – pla-
nowana realizacja do 2015 roku); (2) budowę bezpośredniego połączenia 
z Polską, (3) położenie kabla w kierunku Niemiec po dnie Morza Bał-
tyckiego. Mimo tych niejasności dzięki silnemu wsparciu politycznemu 
Kremla rozpoczęto prace przygotowawcze do realizacji projektu.

Geneza BEJ

Pomysł budowy elektrowni jądrowej w obwodzie kaliningradzkim pro-
mowany jest od wiosny 2008 roku, mimo iż nie pojawiał się we wcześniej-
szych planach rozwoju branży jądrowej: BEJ nie została uwzględniona 
bowiem ani w zatwierdzonym przez rząd FR w 2008 roku „Schemacie 
generalnego rozmieszczenia obiektów elektroenergetycznych do 2020 
roku”, ani w „Programie działań korporacji energetyki jądrowej Rosatom 
na lata 2009–2015”.
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Kwiecień 2008 – Rosatom podpisał z rządem obwodu kaliningradzkiego 
porozumienie o współpracy dotyczące budowy elektrowni.

sierpień 2008 – Rosatom wydał zarządzenie, że projektowanie elektrowni 
ma zostać zakończone przed 2010 rokiem. Prowadzenie projektu przekaza-
no państwowemu koncernowi Energoatom (kontroluje wszystkie 10 elek-
trowni atomowych w FR). Przygotowaniem planów budowy elektrowni 
zajął się instytut projektowo-konstrukcyjny Atomenergoprojekt z Peters-
burga (dotychczas zaprojektował 18 tego typu jednostek będących w eks-
ploatacji).

sierpień 2009 – premier Władimir Putin podpisał rozporządzenie o budo-
wie Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej (BEJ) w obwodzie kaliningradzkim.

Luty 2010 – wmurowano kamień węgielny pod budowę BEJ w pobliżu miasta 
Nieman w obwodzie kaliningradzkim. Premier Putin podpisał rozporządze-
nie o przekazaniu w ciągu 2 lat ok. 400 mln USD na realizację projektu.

Listopad 2010 – został rozstrzygnięty przetarg na budowę korpusów dla 
reaktorów elektrowni. Wygrały go zakłady z Pietrozawodzka (Karelia) na-
leżące do ZAO Inżynieryjna Kompania AEM–Technologii (nie ma doświad-
czenia w branży) będąca spółką-córką Rosatomu.

10 listopada 2011 – Inter RAO, rosyjski inwestor BEJ, podpisał ze szwajcar-
ską spółką energetyczną Alpiq memorandum dotyczące zbadania możliwo-
ści współpracy w projekcie położenia podwodnego kabla do przesyłu prądu 
(800 MW), łączącego obwód kaliningradzki z Niemcami. Dodatkowo spółki 
podpisały porozumienie dotyczące zbadania do 1 kwietnia 2012 roku tech-
nicznych i ekonomicznych możliwości współpracy stron w eksporcie ener-
gii elektrycznej do Polski. W tym celu miałoby powstać połączenie energe-
tyczne (dla prądu stałego o napięciu 400 kV) łączące obwód kaliningradzki 
z Polską. Alpiq, obecna w Polsce od 2001 roku, na potrzeby polskiego rynku 
mogłaby kupować od Inter RAO do 600 MW energii.

Do początku 2011 roku odbyły się konsultacje dotyczące oceny wpływu 
BEJ na środowisko w Polsce, Niemczech, Łotwie i Estonii; w miejscu prze-
znaczonym na budowę elektrowni trwały prace przygotowawcze do reali-
zacji projektu: melioracja, opracowanie lub budowa infrastruktury drogo-
wej, kolejowej, elektroenergetycznej itp. 
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2.1.4. Rozwijanie turystyki w regionie
Turystyka została uznana przez władze za jedną z priorytetowych dziedzin 
w rozwoju gospodarki eksklawy. Rozwojowi infrastruktury turystycznej słu-
żyć miało m.in. tworzenie specjalnej strefy turystycznej oraz specjalnej strefy 
rekreacyjno-hazardowej (zob. Mapa). Moskwa nie wzięła jednak pod uwagę 
głównych barier w rozwoju tego sektora w obwodzie kaliningradzkim: ograni-
czonej atrakcyjności turystycznej (np. w porównaniu z Morzem Czarnym czy 
wybrzeżem polskim i litewskim), niskiej jakości usług w stosunku do ich ceny 
oraz utrudnionego dostępu do regionu zarówno dla mieszkańców pozostałych 
części Rosji (odległość), jak i dla turystów unijnych (kwestie wizowe)63. Wpro-
wadzane dla turystów ułatwienia wizowe są z kolei obwarowane tak wieloma 
warunkami, że w przypadku obwodu kaliningradzkiego nie dają pozytywne-
go efektu. Dla przykładu, w 2009 roku wprowadzono możliwość 72-godzinne-
go pobytu bezwizowego w eksklawie dla turystów przypływających statkami 
pasażerskimi. Jednak korzystanie z tego rozwiązania wymaga wysłania do 
portu z kilkudniowym wyprzedzeniem imiennych list pasażerów oraz pla-
nowanego programu pobytu, a także zwiedzania miast tylko w grupach, pod 
opieką przewodnika i wcześniej uzgodnionymi trasami.

W 2007 roku rząd FR przyjął rozporządzenie o powołaniu specjalnej stre-
fy turystycznej na Mierzei Kurońskiej. Plany przyciągnięcia inwestorów do 
strefy zakończyły się jednak fiaskiem. Przez pięć lat od momentu podpisania 
dokumentu nie pojawił się ani jeden inwestor. Realizację potencjalnych in-
westycji uniemożliwiał fakt, iż ziemie na Mierzei Kurońskiej mają niejasną 
strukturę własności, a ponadto obszar ten jest parkiem narodowym wpisa-
nym na listę dziedzictwa UNESCO, co ograniczało możliwości rozwoju infra-
struktury na tych terenach. Inwestorom zaoferowano zaś jedynie mało atrak-
cyjne ulgi podatkowe. Kolejną przeszkodą jest fakt, że obszar ten nie został 
w pełni rozminowany od czasów II wojny światowej i na znacznej jego części 
nadal znajdują się pozostałości obiektów wojskowych. W efekcie w sierp-
niu 2011 roku Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego wniosło o zamknięcie  
strefy.

63 Ze względu na istnienie tych barier nie spełniły się oczekiwania regionu z lat 90. na roz-
wój sektora turystycznego, dzięki tzw. turystyce sentymentalnej dawnych mieszkańców. 
Niemcy przyjeżdżają do obwodu najczęściej w zorganizowanych grupach, w niewielkim 
stopniu korzystając z lokalnych usług. Zazwyczaj też po pierwszej wizycie nie wracają do 
regionu. 
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Także rządowa koncepcja z 2006 roku utworzenia strefy rekreacyjno-hazar-
dowej niedaleko miasteczka Jantarnyj pozostaje niezrealizowana. Nie znaleźli 
się inwestorzy, którzy byliby zainteresowani wyłożeniem środków na budowę 
infrastruktury, bo rentowność takiej inwestycji stała pod znakiem zapyta-
nia ze względu na oddalenie regionu od potencjalnych klientów. Dodatkowo, 
wbrew postulatom władz regionalnych64 Moskwa wybrała w obwodzie taką 
lokalizację pod tę inwestycję, która jeszcze bardziej ograniczała jej atrakcyj-
ność (m.in. ze względu na konieczność wykupu ziemi od prywatnych właści-
cieli). Władze regionalne są temu projektowi niechętne, obawiają się bowiem 
jego negatywnych konsekwencji społecznych (wzrostu przestępczości, handlu 
narkotykami itp.).

Także poza wyznaczonymi specjalnymi strefami rozwój turystyki w regionie 
napotyka szereg problemów. Najpopularniejsze dotąd miejsce wypoczynku – 
nadmorskie miasto Jantarnyj, ze stosunkowo dobrze rozwiniętą bazą turystycz-
ną znajduje się w obrębie strefy limitowanego dostępu, do której można się dostać 
na podstawie specjalnej przepustki (zob. p. 2.3.). Dodatkowo, dostęp turystów do 
plaż jest ograniczany ze względu na wydobycie bursztynu, którego najbogatsze 
złoża znajdują się w tym miejscu. W 2010 roku Ministerstwo Finansów, właści-
ciel kaliningradzkiego zakładu wydobycia bursztynu, rozpoczęło eksploatację 
nowego złoża, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie plaży.

2.2. polityka wzmacniania więzi społecznych z pozostałą  
częścią Rosji

Po 2005 roku Moskwa zintensyfikowała programy społeczne, których celem 
było przede wszystkim zacieśnianie więzi mieszkańców obwodu kalinin-
gradzkiego (zwłaszcza młodzieży) z innymi regionami Rosji. W 2006 roku Mi-
nisterstwo Oświaty uruchomiło finansowany z budżetu federalnego program 
„My, Rosjanie”, którego celem jest tworzenie więzi młodych kaliningradczy-
ków z pozostałą częścią Federacji Rosyjskiej. W jego ramach organizowane są 
wyjazdy edukacyjne do najciekawszych miejsc w Rosji. W ciągu pierwszych 
pięciu lat funkcjonowania programu w wyjazdach wzięło udział 60 tys. osób, 

64 Władze regionalne postulują przesunięcie strefy w okolicę Swietłogorska (bałtycki kurort), 
gdzie ewentualne koszty realizacji projektu będą znacznie mniejsze, dzięki bliskości lotni-
ska, możliwości rozbudowy portu, rozwiniętej infrastrukturze drogowej, elektroenerge-
tycznej itp.
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czyli ok. 25% kaliningradzkiej młodzieży65. Ponadto od 2010 roku w obwodzie 
kaliningradzkim organizuje się obozy dla młodzieży z całej Rosji. Dla uczest-
ników (ok. 2 tys. osób rocznie) prowadzone są zajęcia z szeroko rozumianego 
wychowania patriotycznego.

Istotnym elementem strategii budowania więzi regionu z resztą Rosji 
jest wzmacnianie pozycji Cerkwi prawosławnej. Obecność Cerkwi w re-
gionie ma bardzo krótką historię. Świątynie dominującego w przedwojennym 
społeczeństwie protestantyzmu, a także katolicyzmu zamknięto po 1946 roku. 
Pierwszą cerkiew prawosławną otwarto tu dopiero w 1985 roku w dawnym 
zborze ewangelickim w jednej z dzielnic Kaliningradu. Po rozpadzie ZSRR 
wzmocnienie prawosławia w obwodzie zaczęto traktować jako element łączno-
ści eksklawy z pozostałą częścią Rosji66. Efektem tej polityki stał się m.in. istot-
ny wzrost liczby parafii prawosławnych w obwodzie (do ok. 80 w 2010 roku). 
Ostatnio proces ten postępuje także dzięki decyzjom kaliningradzkich władz 
różnych szczebli, które w roku 2010 zdecydowały o przekazaniu Cerkwi kilku-
dziesięciu obiektów historycznych, przede wszystkim dawnych zborów ewan-
gelickich i kościołów katolickich67. Zadecydowano o tym tuż przed wejściem 
w życie federalnej ustawy o zwrocie mienia organizacjom religijnym, która 
nakazywała zwrot obiektów sakralnych zgodnie z ich wcześniejszą przyna-
leżnością68. Te decyzje wywołały duże kontrowersje społeczne, jako że w wie-
lu przekazanych obiektach rezydują obecnie instytucje publiczne. Przeciwko 
przekazaniu mienia Cerkwi protestowały m.in. środowiska kaliningradzkiej 

65 Liczebność młodzieży w regionie szacowano na 248 tys. osób (dane www.molod39.ru, 
1.01.2010).

66 Symbolem tej polityki stała się budowa monumentalnej Cerkwi Chrystusa Zbawiciela na 
jednym z głównych placów Kaliningradu, którą sama hierarchia prawosławna nazwała 
„związaniem obwodu kaliningradzkiego z Rosją”. Szerzej zob.: Prawosławije na Kalinin-
gradskoj Ziemle, www.patriarchia.ru/db/print/592484.html

67 Duże znaczenie w podejmowaniu tych decyzji miał wybór na patriarchę Wszechrusi Cyry-
la, który skutecznie lobbował interesy Cerkwi w regionach.

68 Ustawę uchwalono 19 listopada 2010 roku. Przekazanie mienia Cerkwi prawosławnej do-
prowadziło także do dwóch konfliktów ponadregionalnych. Na liście obiektów znalazł się 
dawny zbór – muzeum Kristijonasa Donelaitisa – litewskiego pastora i poety. Po proteście 
prezydent Litwy Dalii Grybauskaite zabytek usunięto z listy. Z kolei o zwrot zabytkowego 
kościoła w Kaliningradzie, w którym obecnie działa filharmonia, od lat ubiegał się Kościół 
katolicki, jednak mimo protestu przewodniczącego episkopatu Rosji decyzji nie zmieniono. 
Cerkiew pretendowała do przejęcia budynku dawnej kaliningradzkiej katedry protestanc-
kiej, obecnie muzeum Immanuela Kanta – nie umieszczono jej na liście ze względu na osobi-
stą interwencję kanclerz Angeli Merkel u premiera Władimira Putina. Szerzej na ten temat 
zob. W. Ryżkow, Udar po kulturie Kaliningrada, http://www.scepsis.ru/library/id_2847.
html oraz A. Karpienko, Istorija o „cerkownoj priwatizacyi”: sobytija 2010 goda w Kalinin-
gradskoj obłasti, http://www.scepsis.ru/library/id_2995.html
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inteligencji, uznając, że narusza ono kulturowe dziedzictwo regionu. Ponadto 
zmiana przynależności dawnych obiektów sakralnych w niektórych przypad-
kach wstrzymała prowadzoną renowację, finansowaną w ramach projektów 
europejskich lub ze składek stowarzyszeń dawnych pruskich mieszkańców 
regionu69.

2.3. polityka ograniczonego dostępu partnerów zagranicznych  
do obwodu 

2.3.1. strefy ograniczonego dostępu
Obwód kaliningradzki jest regionem, w którym na dużej części terytorium 
obowiązują ograniczenia przemieszczania się cudzoziemców. W obwodzie 
obowiązuje zakaz wstępu obywateli innych państw na 5-kilometrowy pas 
wzdłuż granicy70, co przy małej powierzchni obwodu jest sporym utrudnie-
niem. Ponadto, na terenie obwodu kaliningradzkiego obowiązują inne strefy 
ograniczonego dostępu, łącznie obejmujące ok. 1/3 terytorium, w tym całą 
rosyjską część Mierzei Wiślanej i dużą część wybrzeża71 (zob. Mapa). Cudzo-
ziemcy mogą poruszać się po tych strefach na podstawie specjalnych przepu-
stek (uzyskanie przepustki zajmuje od 10 do nawet 60 dni). Dodatkową trud-
nością jest brak oznakowania granic tych stref – ich mapy, mimo że miały być 
przekazywane placówkom konsularnym i inwestorom, nie są powszechnie 
dostępne. Wielokrotnie dochodziło do zatrzymywania i karania osób, które 
w sposób nieświadomy przekroczyły granice tych stref bez posiadania sto-
sownych dokumentów72. przez strefę ograniczonego dostępu przebiega też 
jedna z największych inwestycji obwodu ostatnich lat – droga prowa-
dząca z miasta Kaliningrad na lotnisko i nad morze. Osoby przylatujące 
do Kaliningradu formalnie nie mają prawa przyjechać do miasta zbudowa-
ną w tym celu trasą. Wprowadzenie małego ruchu granicznego z polską 
w lipcu 2012, zgodnie z umową obejmującego terytorium całego obwodu 

69 Przykładem może być wstrzymanie z powodów formalnych procesu dotacyjnego renowa-
cji zamku w Guriewie (daw. Neuhausen) z programu CBC Sąsiedztwo czy remontu zboru 
w Rodnikach (daw. Arnau) finansowanego przez organizacje niemieckie.

70 Wykaz stref o ograniczonym dostępie na terenie obwodu kaliningradzkiego podaje zarzą-
dzenie Federalnej Służby Bezpieczeństwa z 2 czerwca 2006; tekst dostępny: http://www.
rg.ru/2006/07/14/kaliningrad.html

71 Wykaz stref o ograniczonym dostępie dla cudzoziemców znajduje się w rozporządzeniu 
rządu FR z 4 lipca 1991 roku, tekst dostępny: http://www.fstec.ru/_docs/doc_1_4_009.htm

72 W lutym 2009 roku funkcjonariusze milicji zatrzymali i zawrócili konsulów general-
nych Polski i Niemiec jadących na uroczystości poświęcone ofiarom Holokaustu do leżącej 
w strefie ograniczonego dostępu miejscowości Jantarnyj.
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kaliningradzkiego, nie wpłynie na ograniczanie dostępu cudzoziemców 
do wymienionych stref.

Z kolei istotnym ograniczeniem dla inwestorów jest objęcie 90% terytorium 
obwodu kaliningradzkiego zakazem sprzedaży ziemi cudzoziemcom73, mogą 
oni tę ziemię jedynie dzierżawić. Ponadto nie są respektowane udogodnienia 
w kwestiach wizowych dotyczące m.in. inwestorów zagranicznych (przyjęte 
w ustawie o SSE). Zgodnie z założeniami, inwestorzy-rezydenci i przedstawi-
ciele podmiotów z nimi współpracujących mają możliwość uzyskiwania „od 
ręki” wiz na granicy. Regulacje te jednak nie działają w praktyce, procedura  
jest bowiem torpedowana przez federalne służby graniczne.

2.3.2. stanowisko Moskwy w kwestii wykorzystania  
zalewów Wiślanego i Kurońskiego

Moskwa traktuje Zalewy Wiślany/Kaliningradzki i Kuroński jako wody we-
wnętrzne, do których dostęp dla zagranicznych jednostek powinien być limi-
towany ze względów bezpieczeństwa. Polityka ta skutkuje zaniedbywaniem 
rozwoju infrastruktury portowej zarówno na Mierzei Kurońskiej, jak i Wiśla-
nej. Mimo iż formalnie Moskwa zdecydowała się otworzyć Zalew Kuroński74 
i Wiślany/Kaliningradzki75 dla żeglugi, to w praktyce ruch na tych wodach jest 
ograniczony. W przypadku Zalewu Kurońskiego wpływanie litewskich jedno-
stek na rosyjskie wody nie jest możliwe ze względu na brak punktu służby gra-
nicznej, który mógłby odprawić jednostki (mimo iż Moskwa zobowiązała się do 
tego w umowie). Zalew Kaliningradzki po kilkuletniej przerwie (2006–2009) 
został ponownie otwarty przez Rosjan dla obcych jednostek pływających. Jed-
nak nie doprowadziło to do istotnego ożywienia ruchu na tych wodach. Wy-
nikało to ze słabo rozwiniętej infrastruktury nabrzeżnej czy konieczności 

73 Zgodnie z dekretem prezydenta z 9 stycznia 2011 roku, tylko 3 jednostki terytorialne o łącz-
nej powierzchni 2,7 tys. km2 nie podlegają tym regulacjom (rejony czerniachowski, gusiew-
ski i gwardiejski). Szerzej zob.: http://президент.рф/acts/10033

74 Litewsko-rosyjska umowa o ruchu na Zalewie Kurońskim podpisana została 4 grudnia 
2007 roku, rosyjski parlament ratyfikował ją w kwietniu 2009 roku. Umowa została pod-
pisana na okres pięciu lat, z możliwością automatycznego jej przedłużenia o kolejny rok; 
http://www.sng.allbusiness.ru/BPravo/DocumShow_DocumID_139845.html

75 15 lipca 2009 roku premier FR Władimir Putin podpisał rozporządzenie dopuszczające żeglu-
gę przez rosyjską część Zalewu Wiślanego dla statków pod banderami państw trzecich uda-
jących się do/z portów Rzeczpospolitej Polskiej; http://government.ru/gov/results/7562/ 
1 września 2009 roku Polska i Rosja podpisały umowę o żegludze po Zalewie Wiślanym, oba 
dokumenty weszły w życie w dniu podpisania umowy polsko-rosyjskiej, umowa podpisana 
jest na pięć lat, z możliwością automatycznego przedłużenia jej o kolejne pięć lat; http://
www.msz.gov.pl/files/docs/komunikaty/UMOWA_zalew_tekst%20polski.pdf
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odprawiania się wyłącznie w porcie w Bałtyjsku i Kaliningradzie. Strona ro-
syjska zarezerwowała sobie ponadto prawo zamknięcia granicy na zalewie ze 
względów obronnych, bezpieczeństwa lub ochrony środowiska. Oprócz tego 
utrudnieniem dla żeglugi bander państw trzecich płynących do polskich por-
tów jest wymóg zawiadamiania strony rosyjskiej o rejsie 14 dni wcześniej oraz 
posiadania przez armatora swojego przedstawiciela w Rosji. W konsekwencji 
potencjał Zalewu Kaliningradzkiego jest niewykorzystywany, a ruch na nim 
ogranicza się do barek z węglem i materiałami budowlanymi.

2.4. polityka kontrolowania współpracy obwodu z zagranicą

2.4.1. Moskwa wobec podróżowania kaliningradczyków
Priorytetem Moskwy jest kontrolowanie procesu otwierania się obwodu kali-
ningradzkiego na współpracę z Unią Europejską, w pierwszej kolejności z kra-
jami sąsiedzkimi – Polską i Litwą.

Jedną z kluczowych kwestii dotyczących kontaktów obwodu z UE są ułatwie-
nia w podróżowaniu mieszkańców eksklawy, po tym jak Polska i Litwa przy-
stępujące do Unii Europejskiej wprowadziły w 2003 roku wobec Rosji, a tym 
samym wobec obwodu, reżim wizowy. Utrudniło to kaliningradczykom za-
równo podróże do sąsiednich krajów unijnych, jak i do pozostałej części Rosji, 
bowiem podróż lądowa wiązała się z koniecznością przekraczania terytorium 
państwa unijnego – Litwy. W tej sytuacji działania Moskwy skupiły się na 
zabieganiu o ułatwienia w podróżach między obwodem kaliningradz-
kim a resztą Rosji. Po długich i twardych negocjacjach Moskwy z Wilnem 
i Brukselą uzgodniono wprowadzenie z dniem 1 lipca 2003 roku uproszczonego 
dokumentu tranzytowego (FTD) i uproszczonego dokumentu tranzytu kolejo-
wego (FRTD). Obowiązują one w podróżach obywateli Rosji przejeżdżających 
tranzytem przez Litwę do lub z Kaliningradu i w porównaniu z reżimem wizo-
wym oferują znaczne ułatwienia76.

priorytetem dla Kremla nie było natomiast pokonywanie utrud-
nień w podróżach kaliningradczyków do Unii Europejskiej. Władze 

76 Obywatele Rosji pragnący przejechać przez Litwę do lub z Kaliningradu muszą wystąpić do 
litewskich służb konsularnych o FTD/FRTD. W przypadku tranzytu kolejowego podróżny 
składa wniosek w kolejowej kasie biletowej najpóźniej 24 godziny przed planowaną podró-
żą. Sam dokument wydawany jest podczas litewskiej kontroli paszportowej na granicy li-
tewsko-rosyjskiej. FRTD jest darmowy. 
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Kaliningradu (m.in. gubernator Nikołaj Cukanow77) wielokrotnie zgłaszały 
postulat uczynienia z Kaliningradu regionu pilotażowego w dążeniu do ruchu 
bezwizowego między Unią a całą Federacją Rosyjską. Kwestia ta nie została 
jednak poparta przez władze w Moskwie i nie była podnoszona w rozmowach 
z Brukselą. W zamian Moskwa zintensyfikowała starania o objęcie obwodu 
kaliningradzkiego zasadą małego ruchu granicznego (MRG), przewidującego 
ruch bezwizowy w pasie przygranicznym na zewnętrznych granicach strefy 
Schengen78. Doszło jednocześnie do zmiany taktyki Moskwy. O ile wcześniej 
negocjowała ona z Litwą stosowne porozumienie zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami Schengen (ruch bezwizowy w 30-kilometrowym pasie przygra-
nicznym), o tyle od 2010 roku rosyjski MSZ zaczął postulować objęcie zasadą 
MRG terytorium całego obwodu, co znacząco wykracza poza unijne regula-
cje (długość obwodu wynosi 205 km, a szerokość – 108 km). Postulat Moskwy 
poparła Warszawa i w kwietniu 2010 roku oba kraje zgłosiły tę inicjatywę na 
forum UE. Do inicjatywy nie przyłączyła się Litwa, która miała negatywne do-
świadczenia w negocjowaniu umowy o MRG z Rosją (w 2009 roku po zakoń-
czeniu negocjacji rosyjskie władze zrezygnowały z podpisania uzgodnionej już 
umowy). Jednocześnie Litwa miała obiekcje wobec postulatu objęcia zasadami 
MRG porównywalnego obszaru po stronie litewskiej, stanowiłoby to bowiem 
w jej przypadku dużą część terytorium.

W 2011 roku polsko-rosyjski postulat zaakceptowała Bruksela, co pozwoli-
ło na podpisanie 14 grudnia 2011 roku dwustronnej umowy o MRG przez mi-
nistrów spraw zagranicznych Polski i Rosji (zob. Ramka 6). Parlamenty obu 
państw wydały zgodę na ratyfikację umowy (Sejm RP w marcu, a Duma Pań-
stwowa w maju), a jej wejście w życie planowane jest na drugą połowę roku 
201279. Jednocześnie w regionie podnoszone są wątpliwości, czy przepustowość 
istniejącej infrastruktury granicznej okaże się wystarczająca dla sprawnego 

77 Cukanow postulował to zarówno w kontaktach z przedstawicielami Polski – ambasadorem 
RP w Rosji Wojciechem Zajączkowskim (zob. http://kaliningradfirst.ru/?p=88969), pod-
czas posiedzenia komitetu współpracy parlamentarnej UE–Rosja w Warszawie 21 września 
2011, jak też w licznych wypowiedziach dla lokalnych i federalnych mediów (zob. http://
www.governors.ru/?statja=191161).

78 Zgodnie z regulacjami Schengen, ruch bezwizowy obowiązuje w pasie przygranicznym 
o szerokości 30 km (w wyjątkowych sytuacjach rozszerzonym do 50 km). Mieszkańcy stref 
przygranicznych przekraczają granicę na podstawie specjalnych zezwoleń wydawanych 
przez konsulaty. Zob. m.in. http://www.migrant.info.pl/pl/pobyt/wjazd_do_polski

79 Sejm RP 16 marca 2012 roku uchwalił zgodę na ratyfikację umowy przez prezydenta (pre-
zydent podpisał umowę 4 maja 2012), Duma Państwowa zrobiła to 25 maja 2012 (prezydent 
Putin podpisał ją 16 czerwca 2012).
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funkcjonowania ruchu w ramach MRG80. Obawy takie (związane m.in. z ryzy-
kiem zablokowania przejść granicznych przez osoby zaangażowane w drobny 
handel przygraniczny) wyrażają zwłaszcza przedstawiciele biznesu, którzy 
posiadają wielokrotne wizy schengeńskie.

Ramka 6. Mały ruch graniczny między obwodem kaliningradzkim 
a polską

Zgodnie z umową, prawo do korzystania z zasad małego ruchu graniczne-
go mają mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego mieszkający tam od co naj-
mniej 3 lat. Przepustka uprawniająca do przekraczania granicy jest wyda-
wana przez konsulat RP na okres od 2 do 5 lat i kosztuje 20 euro (bezpłatnie 
wydawana jest młodzieży do lat 16 i osobom powyżej 65 roku życia). Osoby 
korzystające z MRG mogą przebywać na terytorium Polski nieprzerwanie 
przez 30 dni (ale nie więcej niż 90 dni w ciągu 6 miesięcy). Zezwolenie nie 
daje prawa do podejmowania pracy na terenie RP ani do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej.

Umową o małym ruchu granicznym został objęty cały obszar obwodu ka-
liningradzkiego, a po stronie polskiej: Sopot, Gdańsk, Gdynia i powiaty: 
pucki, gdański, nowodworski i malborski, a w województwie warmińsko-
-mazurskim: Elbląg, Olsztyn i powiaty: elbląski, braniewski, lidzbarski, 
bartoszycki, olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, 
gołdapski, olecki.

Mimo zaawansowanego etapu wdrażania małego ruchu granicznego w rela-
cjach z Polską postawa Moskwy wobec tej kwestii wydaje się ambiwalentna. 
Kwestia ułatwień dla podróżujących mieszkańców obwodu kaliningradzkiego 
wydaje się być dla Moskwy nie tyle celem, ile elementem taktyki negocjacyjnej 
w rozmowach z Brukselą. To, iż wywalczenie dla obwodu ułatwień podróż-
nych nie było dla Moskwy priorytetem, może potwierdzać fakt, iż wprowa-
dzenie w życie MRG zostało opóźnione o kilka lat (wcześniej nie wykorzystano 
ułatwień, jakie oferowały obowiązujące regulacje Schengen, np. z Litwą). Ko-
lejnym potwierdzeniem tej tezy może być brak oficjalnych reakcji Moskwy na 
zgodę Unii na rozszerzenie MRG na cały obwód kaliningradzki, co stanowiło 

80 Zaniepokojenie takie wyrażali m.in. deputowani parlamentu regionalnego, zob. http://
www.kaliningrad.net/news/49259/
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uwzględnienie rosyjskich postulatów, a zatem powinno być przez Rosję trak-
towane jako sukces negocjacyjny81.

Na instrumentalne traktowanie kwestii MRG dla Kaliningradu może wska-
zywać krytyka idei wdrożenia MRG w obwodzie przez Władimira Putina bez-
pośrednio przed szczytem Rosja–Unia Europejska w czerwcu 2011 roku. Putin 
uznał wówczas za niedopuszczalne „przywileje wizowe dla jednego regionu 
kosztem pozostałych”82, co można rozpatrywać jako formę presji na stronę 
unijną w negocjacjach na temat zniesienia obowiązku wizowego dla całej Ro-
sji. Również zgłaszanie na forum unijnym postulatów znacząco wykraczają-
cych poza obowiązujące regulacje (takich jak postulat rozszerzenia MRG na 
cały obwód kaliningradzki) można rozpatrywać jako taktykę negocjacyjną 
Moskwy dla zbadania granicy ustępstw Brukseli. Doświadczenia, jak skutecz-
nie zmieniać unijne regulacje, Moskwa może wykorzystywać w innych kwe-
stiach, w tym w dążeniu do zmiany niekorzystnych dla Rosji zapisów (np. tzw. 
trzeciego pakietu energetycznego).

2.4.2. Wpływ Moskwy na współpracę transgraniczną regionu
Kolejnym przejawem kontrolowania współpracy obwodu z sąsiadami unijny-
mi był stosunek Moskwy do finansowanych przez Unię Europejską progra-
mów współpracy transgranicznej z regionami Rosji graniczącymi ze Wspólno-
tą, w tym obwodem kaliningradzkim. W konsekwencji swoich działań bądź 
zaniechań Rosja przyczyniła się do ograniczenia możliwości podmiotów 
kaliningradzkich do korzystania z unijnego wsparcia finansowego.

Obwód kaliningradzki mógł być beneficjentem dwóch programów zapisanych 
w ramach perspektywy budżetowej UE na lata 2007–2013. Na lądowy program 
współpracy transgranicznej Cross Border Cooperation (CBC) Litwa–Polska–
Rosja (LT-PL-RU)83 Bruksela przeznaczyła 132 mln euro, a na morski program 
Region Morza Bałtyckiego – 217 mln euro. Jednak ze względu na niepodpisa-
nie przez Moskwę porozumienia finansowego (Financial Agreement) z UE 

81 Politycy w Moskwie nie komentowali decyzji Komisji Europejskiej. Dwa dni po jej upublicz-
nieniu (1 sierpnia 2011 roku) w obwodzie kaliningradzkim gościł prezydent Dmitrij Mie-
dwiediew, jednak temat uwzględnienia propozycji Rosji przez stronę unijną nie był oficjal-
nie podnoszony.

82 Putin odwoływał się wówczas do zasad MRG (choć określił je mianem ruchu bezwizowe-
go). Zob. m.in. http://kaliningrad.ru/news/item/12142-putin-rossiya-ne-budet-dobivatsya-
vizovyh-privilegij-dlya-kaliningradskoj-oblasti

83 CBC jest instrumentem Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE. Więcej na temat programu 
Litwa–Polska–Rosja: http://www.lt-pl-ru.eu
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rosyjskie podmioty nie mogą korzystać ze środków finansowych w ramach 
programu Region Morza Bałtyckiego. W przypadku zaś programu lądowego 
CBC działania Moskwy przyczyniły się do poważnych opóźnień we wdrażaniu 
projektu.

Unijny program Region Morza Bałtyckiego miał na celu intensyfikację współ-
pracy jedenastu państw84 w basenie Bałtyku, w zakresie zarządzania zasoba-
mi wodnymi, rozwoju transportu czy zwiększenia jego bezpieczeństwa. Za-
rezerwowane przez Brukselę środki finansowe na lata 2007–2013 w ramach 
programu Region Morza Bałtyckiego miały za zadanie m.in. kontynuację 
wcześniejszych działań wspieranych przez UE w tym regionie, z których ko-
rzystały również podmioty północno-wschodniej Rosji, w tym w dużej mierze 
kaliningradzkie. Jednak niepodpisanie przez Rosję porozumienia finansowe-
go w wyznaczonym przez UE terminie do 31 grudnia 2008 roku sprawiło, że od 
2009 roku nie mogły one już korzystać z unijnego wsparcia i zostały wykluczo-
ne z tych projektów.

Zadaniem lądowego projektu CBC (na lata 2007–2013) jest przede wszystkim roz-
wój obszarów przygranicznych, intensyfikacja ich współpracy oraz wspieranie 
relacji międzyludzkich. W poprzednich latach realizacja tych celów finansowa-
na była z unijnego programu TACIS, a po rozszerzeniu Unii Europejskiej o Pol-
skę i Litwę również z nowego programu wsparcia obejmującego te dwa państwa 
i obwód kaliningradzki85. Proces przygotowania nowego programu dla Kalinin-
gradu rozpoczął się w 2006 roku od unijnej decyzji o kontynuacji wsparcia dla 
obwodu w ramach programu Litwa–Polska–Rosja. Cele i priorytety tego pro-
gramu UE ustalała w konsultacjach z władzami regionu, z którymi omawiano 
problemy i potrzeby eksklawy. Moskwa była jedynie obserwatorem tego proce-
su. Pod koniec 2008 roku, na ostatnim etapie przygotowań projektu, w czasie 
prac nad dokumentem finansowym (Financial Agreement) Kreml postanowił 
bezpośrednio zaangażować się w ten program. Zaoferował wsparcie finansowe 

84 Ośmiu członków Unii Europejskiej: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Pol-
ska, Szwecja; a także Norwegia (ściśle współpracująca z UE), Białoruś i Rosja. Zob. http://
eu.baltic.net/

85 Program TACIS miał wspierać reformy demokratyczne i prorynkowe w regionie WNP. 
Środki przeznaczone były na modernizację i rozbudowę infrastruktury transgranicznej, 
współpracę pomiędzy społecznościami i pomoc techniczną. W latach 2004–2006 ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego strona polska przeznaczyła na Pro-
gram Sąsiedztwa Polska–Litwa–Federacja Rosyjska (obwód kaliningradzki) 24,2 mln euro, 
zaś strona litewska 12,3 mln euro, kolejne 8 mln euro pochodziło z TACIS. Współpraca ta 
zaowocowała 162 projektami.
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w wysokości 44 mln euro86 i zaczął domagać się takich samych praw w procesie 
decyzyjnym, jakie przysługują Unii, w tym kontroli wydatkowanych środków. 
W wyniku negocjacji Moskwa uzyskała możliwość współuczestniczenia (na za-
proszenie strony unijnej) w kontrolach projektu przeprowadzanych przez unij-
ne organy, pod warunkiem jednak, że państwo przyjmujące audytorów wyrazi 
zgodę na rosyjską obecność. Negocjacje w tej sprawie zakończyły się dopiero 
jesienią 2009 roku. Rozpoczęcie wdrażania programu nadal było zablokowane, 
gdyż Moskwa uznała, iż Financial Agreement wymaga ratyfikacji przez Rosję 
(było to novum, niestosowanym dotychczas w projektach CBC). Nastąpiło to do-
piero w lipcu 2010 roku. Stanowisko strony rosyjskiej miało istotny wpływ na 
opóźnienia w realizacji projektu. Pierwszy nabór wniosków w ramach progra-
mu Litwa–Polska–Rosja odbył się dopiero w czerwcu 2011 roku, do lutego 2012 
roku nie udało się rozpocząć ich wdrażania87 – po pięciu latach od rozpoczęcia 
przygotowywania projektu. Moskwa nadal (luty 2012) zwleka z przesłaniem 
środków finansowych na programy transgraniczne. Zapowiedziała jedynie, że 
odpowiednia transza środków zostanie przekazana po dokonaniu wyboru pro-
jektów, które będą dofinansowane w ramach programu. Ponieważ strony (Pol-
ska, Litwa i Rosja) nie mogły się porozumieć co do procedury wyboru i audytu 
projektów finansowanych z programu, istniało zagrożenie, że KE zdecyduje 
o zamknięciu tego programu.

Z perspektywy Brukseli rosyjskie zaangażowanie finansowe w unijny pro-
gram było zbędne i generowało jedynie trudności formalne. Zdecydowanie 
lepszym i efektywniejszym rozwiązaniem byłoby stworzenie przez Rosję wła-
snego programu przygranicznego. Moskwa uzależniła jednak uruchomienie 
projektu CBC od jego współfinansowania, doprowadzając do upolitycznienia 
tego technicznego instrumentu88.

W konsekwencji postawa Moskwy wobec współpracy transgranicznej de facto 
doprowadziła do: opóźnień we wdrażaniu programu CBC Litwa–Polska–Rosja 

86 Kreml zaoferował wsparcie finansowe wszystkim unijnym programom CBC, które doty-
czyły rosyjskich regionów. Oprócz obwodu kaliningradzkiego, są jeszcze cztery inne doty-
czące współpracy regionów przygranicznych Rosji z Łotwą, Estonią, Finlandią i Norwegią.

87 W podobnym projekcie realizowanym przez Polskę, Białoruś i Ukrainę w maju 2011 roku 
rozpoczął się już drugi nabór wniosków.

88 Przykładem braku wpływu polityki na funkcjonowanie podobnego projektu może być pro-
gram Polska–Białoruś–Ukraina. Pod koniec kwietnia 2011 roku, mimo poważnych napięć 
na linii UE–Białoruś, podjęto decyzję o otwarciu na Białorusi oddziału Wspólnego Sekre-
tariatu Technicznego (w Brześciu), którego zadaniem będzie promowanie programu trans-
granicznego.
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i ograniczenia jego efektywność oraz wyłączenia Rosji z programu Region Mo-
rza Bałtyckiego. Tym samym Moskwa działała wbrew interesowi eksklawy 
– lokalnych władz, organizacji NGO i innych, które miały być beneficjentami 
unijnych środków. Ponadto marginalizacja przedstawicieli obwodu kalinin-
gradzkiego we współtworzenie projektu ograniczyła możliwość osiągnięcia 
głównego celu tego instrumentu – zacieśnienia ponadgranicznej współpracy 
samorządów i lokalnych społeczności89.

3. DWIE stRONY MONEtY: interesy Kaliningradu  
a interesy Moskwy

3.1. Interesy Kaliningradu 

Kaliningradzkie elity są zainteresowane wykorzystywaniem zarówno 
możliwości wynikających ze statusu obwodu kaliningradzkiego jako 
podmiotu Federacji Rosyjskiej, jak też ze specyficznego położenia obwo-
du w otoczeniu Unii Europejskiej. Status podmiotu FR daje władzom regionu 
możliwość uzyskiwania z budżetu centralnego dotacji i subwencji. Zwłaszcza 
w czasie kryzysu dodatkowe wsparcie finansowe Moskwy pozwoliło regional-
nemu budżetowi na wywiązanie się z zobowiązań. Po drugie, dzięki federal-
nym inwestycjom (w tym w ramach federalnych projektów celowych) region 
może budować i modernizować duże obiekty infrastrukturalne. Przykłada-
mi takich inwestycji są budowa Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej, moderniza-
cja lotniska i infrastruktury drogowej. Duże projekty już przynoszą lub mają 
przynieść regionowi spore korzyści ekonomiczne, choć część z nich budzi kon-
trowersje w samym regionie: np. budowa elektrowni jądrowej rodzi obawy za-
równo o bezpieczeństwo ekologiczne, jak i o rosnący wpływ dużego federalne-
go kapitału, a tym samym o ograniczanie znaczenia regionalnych elit.

Ponadto kaliningradzkie elity zabiegają o wzmocnienie pozycji obwodu w ra-
mach Federacji Rosyjskiej, co pozwalałoby im na skuteczniejsze lobbowanie 
jego interesów w Moskwie. Grupa kaliningradzkich polityków (w tym depu-
towani lokalnej dumy) zgłosiła stosowny projekt dotyczący nadania obwodowi 
statusu specjalnego okręgu federalnego, a jego gubernatorowi – statusu przed-
stawiciela prezydenta FR w randze wiceszefa Administracji Prezydenta90. 

89 Podobne problemy, z jakimi boryka się program Litwa–Polska–Rosja, mają również inne 
unijne programy transgraniczne – z Łotwą, Estonią, Finlandią i Norwegią – w które zaan-
gażowana jest FR.

90 Zob. przypis 44.
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Projekt tych zmian został przekazany prezydentowi Dmitrijowi Miedwiedie-
wowi podczas jego wizyty w obwodzie w lipcu 2011 roku.

Elity regionu dążą również do wykorzystania atutów związanych z położe-
niem regionu – sąsiedztwem krajów unijnych i Morza Bałtyckiego. Przejawia 
się to w pierwszej kolejności w zabieganiu o liberalizację reżimu wizowego 
z Unią Europejską, co pomogłoby zdynamizować kontakty między eksklawą 
i jej unijnymi sąsiadami. W regionie od lat pojawiają się apele (skierowane tak 
do władz w Moskwie, jak i w Brukseli) o uwzględnienie w rosyjsko-unijnych 
rozmowach wizowych szczególnego położenia Kaliningradu i uczynienia go 
regionem pilotażowym, wobec którego Unia zniosłaby obowiązek wizowy, za-
nim taka decyzja zapadłaby w stosunku do całej Federacji Rosyjskiej91.

Lokalny biznes natomiast jest przede wszystkim zainteresowany poprawą kli-
matu inwestycyjnego, co w dużej mierze zależne jest od Moskwy. Priorytetem 
dla elit gospodarczych jest stabilność bazy prawnej, co pozwoliłoby planować 
działalność gospodarczą w dłuższej perspektywie oraz ograniczanie korupcji 
i biurokracji. Wobec tych celów mniejsze znaczenie dla biznesu mają przywile-
je, które miałyby rekompensować koszty wynikające z oderwania obwodu od 
reszty kraju. Z perspektywy lokalnego biznesu obecne zasady funkcjonowa-
nia SSE w ograniczonym stopniu odpowiadają ich interesom. Ulgi przyznawa-
ne są jedynie dużym inwestorom, których w regionie jest niewielu, a sektory, 
jeszcze do niedawna najbardziej aktywne w regionie, wyłączone zostały spod 
specjalnego reżimu. W konsekwencji z preferencji ekonomicznych korzystają 
inwestorzy spoza regionu, głównie kapitał federalny. Dlatego władze obwo-
dowe i lokalne elity gospodarcze lobbują w Moskwie wypracowanie nowych 
przywilejów dla podmiotów regionalnych, które uwzględniałyby potrzeby ka-
liningradzkiej gospodarki, zwłaszcza po wygaśnięciu przejściowych zapisów 
ustawy o SSE z 1996 roku. Umożliwiłoby to rozwój regionu oraz większy na-
pływ do regionu inwestycji, zwłaszcza zagranicznych.

Interesy mieszkańców obwodu kaliningradzkiego związane są z oczekiwa-
niem, iż władze stworzą im warunki umożliwiające podnoszenie poziomu 
życia w regionie. Roszczenia socjalne dominują wśród ich oczekiwań wobec 
władz. Oczekiwania te wzmaga świadomość dysproporcji warunków życia 

91 Postulaty takie regularnie zgłasza gubernator Nikołaj Cukanow (zob. m.in. TASS, 
30.11.2010), ostatnio podczas posiedzenia komitetu współpracy parlamentarnej UE–Rosja 
w Warszawie 21 września 2011, a także inni politycy kaliningradzcy (m.in. deputowany So-
lomon Ginzburg, kaliningrad.ru, 20.10.2010).
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w obwodzie i w sąsiednich krajach unijnych, które przez ostatnie 20 lat doko-
nały efektywnej transformacji. Jednym z głównych oczekiwań jest poprawa 
sytuacji w kaliningradzkiej służbie zdrowia. Jednocześnie większa aktywność 
i świadomość praw obywatelskich kaliningradczyków rodzi krytycyzm wo-
bec nadmiernej roli państwowej biurokracji i dążenie do poszerzania zakresu 
swobód, zwłaszcza ekonomicznych. Wiąże się z tym także potrzeba plurali-
zmu i konkurencji, czego wynikiem w sferze politycznej jest większa (w po-
równaniu z innymi regionami) liczba partii w regionalnym parlamencie oraz 
wyraźnie niższe niż średnio w Rosji wyniki „partii władzy” Jednej Rosji.

W interesie mieszkańców obwodu jest również czerpanie korzyści ze specy-
ficznego położenia regionu i sąsiedztwa z obszarem UE – poprzez wykorzy-
stywanie możliwości podróżowania, handlu, transferu usług, możliwości 
kształcenia za granicą, współpracy biznesowej i organizacji społecznych. 
Z tego punktu widzenia kluczową sprawą jest znoszenie barier w podróżowa-
niu do UE. Kaliningradczycy poparliby każde ułatwienia podróżne, liberalizu-
jące obecny reżim. Przede wszystkim opowiadają się oni za wprowadzeniem 
ruchu bezwizowego UE–Rosja. Jednak w sytuacji, gdy taka perspektywa jest 
odległa, kaliningradczycy przychylni są wprowadzeniu ułatwień w ramach 
obecnego reżimu – w tym wprowadzeniu małego ruchu granicznego z sąsied-
nimi Polską i Litwą, tym bardziej że przyjęta przez Komisję Europejską wersja 
MRG ma objąć cały obwód kaliningradzki, a po stronie polskiej kilka dużych 
miast i powiatów przygranicznych (zob. Ramka 6). Idei MRG w takim kształcie 
przeciwne są natomiast elity biznesowe obwodu, obawiające się zablokowa-
nia istniejących przejść granicznych przez licznych podróżnych. Mieszkańcy 
obwodu zainteresowani są również utrzymywaniem, a nawet zwiększaniem 
dotacji transportowych, które obniżają zarówno koszty ich podróży do innych 
regionów Rosji, jak i koszty sprowadzania stamtąd towarów.

3.2. Interesy Moskwy wobec Kaliningradu 

Interesy federalnego centrum wobec obwodu kaliningradzkiego wynikają 
z logiki sprawowania władzy przez elitę putinowską, opartej na dążeniu do 
centralizacji władzy i ograniczaniu autonomii pozostałych podmiotów poli-
tycznych i gospodarczych. W wymiarze regionalnym polityka centralizacji 
sprowadza się do zwiększania kontroli finansowej, politycznej i administra-
cyjnej nad regionami.

W przypadku obwodu kaliningradzkiego potrzebę wdrażania polityki cen-
tralizacji przez Moskwę nasila eksklawowe położenie obwodu, otoczonego 



PR
A

C
E 

O
SW

  0
7/

20
12

56

krajami należącymi do Unii Europejskiej i NATO. W relacjach Rosji z Zacho-
dem (USA, NATO i Unią Europejską) Kaliningrad bywa wykorzystywany 
przez Moskwę instrumentalnie, przede wszystkim do wywierania presji 
na partnerów zagranicznych – czy to w sprawach bezpieczeństwa, czy kwe-
stii politycznych, np. negocjacji wizowych. Specyficzne położenie obwodu nie 
jest natomiast postrzegane przez Moskwę jako szansa na pogłębianie relacji 
z UE (co mogłoby czynić z Kaliningradu forpocztę integracji z Europą) i wy-
pracowywanie wzajemnie korzystnych warunków dla tej współpracy z całą 
Rosją.

Obwód kaliningradzki ma dla Moskwy znaczenie strategiczne z punktu widze-
nia obronności. Na przestrzeni ostatnich lat Moskwa wzmacniając potencjał 
militarny kraju, rozbudowuje infrastrukturę wojskową w obwodzie. Potencjał 
ten jest przez Moskwę używany jako karta przetargowa w rozgrywkach geo-
politycznych, w tym wobec polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych 
i krajów Europy Środkowej (m.in. Polski), zakładającej instalację elementów 
strategicznych obrony przeciwrakietowej na terenie Europy Środkowej. Jako 
odpowiedź na te plany Rosja przedstawia budowę w obwodzie kaliningradz-
kim stacji radiolokacyjnej i rozmieszczenie wyrzutni rakiet Iskander. Ma to 
zniechęcać państwa regionu (w tym Polskę) do popierania amerykańskiej po-
lityki bezpieczeństwa. Kaliningrad jest też wykorzystywany w rosyjskiej stra-
tegii bezpieczeństwa energetycznego – jednym z motywów budowy Bałtyckiej 
Elektrowni Jądrowej jest umocnienie pozycji energetycznej Rosji w regionie 
bałtyckim.

W wymiarze wewnętrznym priorytetami polityki regionalnej Moskwy jest 
dążenie do utrzymywania stabilnej sytuacji w regionach – przede wszystkim 
w sferze społecznej (niedopuszczenie do wybuchu niepokojów społecznych) 
oraz politycznej (zapewnienie powiązanym z federalną elitą partiom i kan-
dydatom dobrych wyników wyborczych). Moskwa zainteresowana jest tym, 
by najważniejszym punktem odniesienia w sprawach polityczno-społecznych 
i kulturowych dla kaliningradczyków pozostawała Rosja. Dlatego nie jest ona 
przychylnie nastawiona do rozwiązań otwierających Kaliningrad na unijnych 
sąsiadów, obawiając się, iż mogłoby to sprzyjać rozluźnieniu więzi pomiędzy 
obwodem kaliningradzkim a pozostałą częścią Rosji. Intensywne kontakty 
kaliningradczyków ze społeczeństwami krajów unijnych sprzyjałyby bowiem 
ich otwieraniu na europejskie standardy, odmienne od rosyjskich, w tym do-
tyczące demokracji, wyborów, aktywności politycznej i obywatelskiej.
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Interesy ekonomiczne Moskwy w stosunkach z regionem są ograniczone 
– region nie dysponuje dużymi zasobami surowców, a jego niewielki poten-
cjał gospodarczy sprawia, że nie przynosi on dużych wpływów do budżetu 
federalnego.

3.3. sprzeczności interesów Kaliningradu i Moskwy

Mimo że władze i mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego nie kwestionują in-
tegralności państwa rosyjskiego i z zadowoleniem przyjmują przekazywane 
przez Moskwę przywileje ekonomiczne i dotacje, między centrum i obwo-
dem występują sprzeczności dotyczące sposobu realizacji polityki regionalnej 
Kremla. Rozbieżności te dotyczą przede wszystkim sposobu uwzględnienia 
eksklawowego położenia obwodu. Moskwa nie widzi potrzeby wzmacniania 
statusu obwodu w ramach Federacji Rosyjskiej (np. nadania mu statusu okręgu 
federalnego). Nie poparła też postulatów Kaliningradu dotyczących jego kon-
taktów z sąsiadami unijnymi (takich jak uczynienie z niego regionu pilotażo-
wego dla wdrażania ruchu bezwizowego z całą Unią Europejską), a w zamian 
wynegocjowała wprowadzenie w regionie małego ruchu granicznego z Polską.

Kolejnym obszarem sprzeczności, charakterystycznym dla wielu rosyjskich 
regionów, jest kwestia niestabilności rozwiązań prawnych (zwłaszcza eko-
nomicznych) i niedostosowaniu ich do rzeczywistych potrzeb regionu. Przy-
kładem tych problemów są zwłaszcza zmieniające się przepisy dotyczące Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej i nieuwzględnianie w nich małego i średniego 
biznesu, aktywnego w regionie.

Z kolei sytuacja polityczno-społeczna w Kaliningradzie nie odpowiada priory-
tetom polityki Kremla. Jego zaniepokojenie budzą okresowa aktywność pro-
testacyjna, skierowana częściowo przeciwko polityce centrum, a także niższe 
niż średnio w Rosji wyniki wyborcze partii i polityków, związanych z federal-
ną elitą rządzącą.
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II. WspÓŁpRACA MIMO WsZYstKO:  
KALININGRAD A UNIJNE sąsIEDZtWO

1. pERYFERIUM EUROpY: Dotychczasowe relacje UE z obwodem

1.1. Kaliningrad w polityce Unii Europejskiej

Unia Europejska postrzega obwód kaliningradzki przede wszystkim jako pod-
miot Federacji Rosyjskiej, współpraca z nim jest dla UE elementem relacji z całą 
Rosją. Jednak jego specyficzne położenie sprawia, że zajmuje on w tych relacjach 
miejsce szczególne – Bruksela deklaruje, iż Kaliningrad ma dla niej znaczenie 
strategiczne92. UE zapowiada, że relacje z obwodem kaliningradzkim mają 
służyć intensyfikacji współpracy z całą Rosją, a jednocześnie wyrówny-
waniu poziomów życia w obwodzie i sąsiadujących państwach unijnych. 
Z jednej strony Bruksela kładzie nacisk na respektowanie integralności tery-
torialnej Federacji Rosyjskiej poprzez zapewnienie efektywnego tranzytu osób 
i towarów pomiędzy obwodem a innymi regionami Rosji. Z drugiej strony UE 
dąży do zapewnienia spójności całego makroregionu Morza Bałtyckiego, zwłasz-
cza w kwestiach społeczno-ekonomicznych i środowiskowych.

W 2003 roku Unia zawarła z Federacją Rosyjską umowę o uproszczonym tran-
zycie osób pomiędzy obwodem kaliningradzkim a resztą Rosji po wstąpieniu 
Litwy do UE. We wspólnych uzgodnieniach z 2004 roku znalazły się z kolei za-
sady dotyczące tranzytu towarów z i do obwodu. Usprawnieniu tranzytu osób 
i towarów służyć miały ponadto programy modernizacji i rozbudowy infra-
struktury granicznej.

W skali makroregionalnej współpracę z obwodem kaliningradzkim w sposób 
szczególny przewidziano w ramach Wymiaru Północnego UE oraz w unijnej 
strategii dla regionu Morza Bałtyckiego. Obwód uczestniczy w tych inicja-
tywach wraz z północno-zachodnimi regionami Federacji Rosyjskiej. Za-
inicjowany w 1999 roku Wymiar Północny jest polityką mającą na celu za-
cieśnienie współpracy w regionie Morza Bałtyckiego i Arktyki, by zapewnić 
szeroko pojęty zrównoważony rozwój tego obszaru. Zakłada on równopraw-
ne uczestnictwo w tworzeniu tej polityki zarówno państw UE, jak i Federacji 

92 Zob. m.in. http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/fields_cooperation/regio-
nal_issues/kaliningrad/index_en.htm
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Rosyjskiej oraz Norwegii i Islandii93. W ramach Wymiaru Północnego realizo-
wane są projekty w sferze współpracy gospodarczej, ekologii, bezpieczeństwa 
nuklear  nego, obrony cywilnej, rozwoju badań naukowych i kultury, bezpie-
czeństwa socjalnego i opieki zdrowotnej, spraw wewnętrznych, sprawiedli-
wości. W projektach we wszystkich tych sferach uczestniczą podmioty z ob-
wodu kaliningradzkiego – władze regionalne i lokalne, instytucje publiczne, 
uczelnie. Jednak ze względu na trudności w wywiązywaniu się przez stronę 
rosyjską z wymogu współfinansowania projektów współpraca ta napotyka 
szereg trudności. Dla przykładu, trudności z wkładem własnym stały się po-
wodem znaczących opóźnień w przypadku sztandarowego projektu moderni-
zacji sieci wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Kaliningradzie, ogłoszone-
go w roku 200094. Mimo iż miał być skończony do 2005 roku, w roku 2012 nadal 
trwa jego realizacja. Najczęściej udaje się realizować tzw. projekty miękkie, 
takie jak wymiana młodzieży, szkolenia itp.

Z kolei w 2008 roku zainicjowano strategię UE dla regionu Morza Bałtyckie-
go, powołaną, by skoordynować i ożywić współpracę państw obszaru, zbiera-
jąc dotychczas funkcjonujące inicjatywy, partnerstwa i platformy współpra-
cy. W przypadku obwodu kaliningradzkiego strategia ta jednak nie spełniła 
swojego zadania. Zakłada ona bowiem, że jej pełnoprawnymi uczestnikami, 
decydującymi o priorytetach i kierunkach działań, są państwa UE. Pozostałe 
państwa makroregionu mogą w jej ramach jedynie współpracować z partnera-
mi unijnymi. Ta niejako podrzędna rola nie odpowiada Rosji i choć formalnie 
uczestniczy ona w strategii, nie wykazuje szczególnego zainteresowania po-
dejmowanymi inicjatywami.

Współpraca z obwodem kaliningradzkim może być również realizowana w ra-
mach dwóch programów transgranicznych: Polska–Litwa–Rosja (tylko obwód 
kaliningradzki) oraz Region Morza Bałtyckiego (tu razem z innymi regionami 
północno-zachodniej Rosji). Jednak realizacja tych programów również na-
potyka wiele trudności (szerzej zob. część I, p. 2.4.2). Kaliningradczycy mogą 
także korzystać ze wszystkich programów, w których przewidziano udział 

93 W działania podejmowane w ramach Wymiaru Północnego zaangażowane są także m.in.: 
Rada Państw Morza Bałtyckiego, Nordycka Rada Ministrów, instytucja finansowe, tj. Eu-
ropejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Nordycki Bank Inwe-
stycyjny, organizacje regionalne i ponadregionalne oraz organizacje pozarządowe.

94 Program o łącznej wartości 25 mln euro jest finansowany poza podmiotami unijnymi 
przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Szwedzką Agencję Rozwoju i Współpracy 
(SIDA).
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Federacji Rosyjskiej, takich jak programy edukacyjne Tempus czy Erasmus 
Mundus.

Łącznie wsparcie unijne dla obwodu kaliningradzkiego w latach 1991–2006 
wyniosło ok. 100 mln euro, z czego 25 mln euro stanowiły środki z unijnego 
programu TACIS przeznaczone na stymulowanie rozwoju społeczno-ekono-
micznego eksklawy. W obecnej perspektywie finansowej (2007–2013) na po-
moc dla obwodu przewidziano 50 mln euro. Unijne wsparcie dla Kaliningradu 
koncentruje się na takich sferach, jak: ochrona środowiska (oczyszczalnie ście-
ków, monitoring zanieczyszczenia Bałtyku), rozwój infrastruktury granicznej 
i zintegrowanego systemu zarządzania granicami, rozwój małego i średniego 
biznesu, zwiększenie energooszczędności i energoefektywności, służba zdro-
wia (w tym przeciwdziałanie narkomanii, HIV/AIDS i gruźlicy), zwiększenie 
potencjału administracji regionu (zwłaszcza w kontekście obsługi podmiotów 
gospodarczych) oraz współpraca akademicka95.

Przykładami największych unijnych projektów w obwodzie są:

– budowa przejścia granicznego Czernyszewskoje o wysokiej przepustowości 
na granicy obwodu z Litwą (otwartego w 2009 roku) – wkład UE 8 mln euro; 

– budowa drogowego przejścia granicznego w Mamonowie na granicy obwodu 
z Polską (otwartego w grudniu 2010 roku) – wkład UE 13,3 mln euro;

– współfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Gusiewie (otwartej 
w 2009 roku) – wkład UE 3 mln euro;

– program współfinansowania modernizacji oczyszczalni ścieków w obwo-
dzie – wkład UE 9,5 mln euro;

– projekt podniesienia kwalifikacji lokalnej administracji (e-administracja) – 
łączny budżet 6,7 mln euro.

Bezpośrednim beneficjentem pomocy unijnej w regionie jest głównie sektor 
publiczny, który w porównaniu z organizacjami pozarządowymi lepiej so-
bie radzi z pozyskiwaniem unijnych pieniędzy. Państwowe organizacje mają 

95 Corocznie z różnego rodzaju stypendiów zagranicznych korzysta kilkuset studentów kali-
ningradzkich uczelni, odbywa się też wymiana pracowników naukowych (ok. 150 kalinin-
gradzkich wykładowców rocznie odwiedza uczelnie zagraniczne).
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większe doświadczenie we współpracy międzynarodowej oraz łatwiejszy do-
stęp do funduszy na sfinansowanie wkładu własnego (np. w przypadku projek-
tów transgranicznych obowiązuje wymóg 10-procentowego wkładu). W wielu 
przypadkach jednak zaangażowanie władz nie gwarantuje powodzenia pro-
jektu. Barierami współpracy są zarówno problemy ze współfinansowaniem 
przedsięwzięć, jak też brak kompetencji czy niewydolność lokalnej biurokra-
cji. Na przykład, mimo ogromnego zapotrzebowania obwodu na programy 
środowiskowe, w latach 1992–2008 z głównego unijnego programu koncentru-
jącego się na współfinansowaniu działań w dziedzinie ochrony środowiska – 
funduszu LIFE – udało się pozyskać zaledwie 2,5 mln euro na sześć projektów96.

1.2. Kontakty unijnych sąsiadów z Kaliningradem

Państwa sąsiedzkie angażują się we współpracę z obwodem kaliningradzkim 
w ramach programów i inicjatyw unijnych, jak też w relacjach bilateralnych. 
Współpraca między obwodem kaliningradzkim i krajami unijnymi, znajdują-
cymi się w jego bezpośrednim lub bliskim sąsiedztwie – Litwy, Polski, Niemiec 
czy Szwecji – odbywa się z reguły na szczeblu regionalnym i lokalnym. Part-
nerami dla obwodu kaliningradzkiego są samorządy lokalne (województwa, 
miasta i gminy). Współpracę tę wspierają również placówki konsularne Polski, 
Litwy, Niemiec, Łotwy i Szwecji na terenie obwodu97.

Poza traktatami międzypaństwowymi, relacje bilateralne opierają się na po-
rozumieniach dotyczących współpracy regionalnej. Polska podpisała z Rosją 
w 1992 roku międzyrządowe porozumienie o współpracy północno-wschod-
nich województw z obwodem kaliningradzkim, na mocy którego powołano 
Polsko-Rosyjską Radę ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradz-
kim. Litwa zawarła w 1991 roku z FR porozumienie o współpracy z obwodem 
kaliningradzkim w sferze rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalne-
go. W 1999 roku zawarto międzyrządowe porozumienie o współpracy regio-
nów litewskich z regionami obwodu. Kontakty Litwy i Polski z Kaliningradem 
opierają się także na licznych lokalnych umowach i porozumieniach, takich 
jak na przykład partnerstwa miast i gmin, umowy partnerskie instytucji 

96 Dla porównania w latach 1992–2006 z funduszu LIFE przeznaczono 1,36 mld euro na re-
alizację 2750 projektów o łącznej wartości 4 mld euro w 40 państwach i regionach. Budżet 
programu na lata 2007–2013 wynosi 2,14 mld euro. Szerzej zob.: http://ec.europa.eu/envi-
ronment/life/ 

97 Szwecja do 2011 roku utrzymywała w Kaliningradzie samodzielny konsulat, a obecnie kon-
sul rezyduje na terenie Konsulatu RP. W obwodzie rezydują też honorowi konsule Chorwa-
cji, Włoch i Danii, a spośród państw WNP reprezentowane są Białoruś i Armenia.
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czy w ramach euroregionów98 (Bałtyk, Niemen, Saule, Sesupe i Łyna-Ława). 
Wspólne projekty finansowane były w dużym stopniu z funduszy unijnej 
współpracy transgranicznej (w latach 2004–2006 przeznaczono na to łącznie 
46 mln euro99). Jednym z przykładów podjętych działań jest powstanie tury-
stycznego szlaku zamków i muzeów regionu Morza Bałtyckiego, realizowane-
go z udziałem miasta Bagrationowsk w obwodzie kaliningradzkim. Z budże-
tu Polski i Litwy pochodzi jedna trzecia ze 132 mln euro przeznaczonych na 
unijny program współpracy przygranicznej w latach 2007–2013. Ze względu 
na trudności w realizacji programu CBC, Polska i Litwa, a zwłaszcza regio-
ny sąsiadujące z obwodem starają się realizować współpracę także w ramach 
własnych możliwości (granty na współpracę akademicką i wymiany szkolne, 
fundusze regionów, gmin i instytucji na współpracę) lub pozyskiwać na nią 
środki z innych źródeł100. W ramach takiej współpracy odbywają się m.in. Dni 
Kaliningradu, organizowane w przygranicznych województwach Polski oraz 
na Litwie101. Dynamicznie rozwija się także współpraca w sferze kultury i dzie-
dzictwa historycznego: trwają rosyjsko-litewskie przygotowania do obchodów 
przypadającego na 2014 rok trzechsetlecia urodzin litewskiego poety Kristijo-
nasa Donelaitisa, który urodził się i mieszkał na terenie dzisiejszego obwodu 
kaliningradzkiego.

Zainteresowanie współpracą z eksklawą przejawiają również Niemcy, które 
angażują się w działania na poziomie federalnym i landowym oraz poprzez 
fundacje niemieckie działające na obszarze Rosji102. Ze względu na duże roz-
proszenie źródeł niemieckiego wsparcia dla Kaliningradu trudno oszaco-
wać jego wielkość. Głównym projektem na poziomie federalnym jest Dom 

98 Euroregion jest formą współpracy transgranicznej pomiędzy regionami państw członkow-
skich Unii Europejskiej oraz regionami ich sąsiadów. W tworzeniu euroregionu uczestni-
czą przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz samorządowych.

99 W ramach tej puli alokacja TACIS dla obwodu wyniosła 9,5 mln euro.
100 Tu przykładem może być wieloletni projekt archeologiczny Ostbalticum realizowany 

z udziałem Polski, Litwy, Łotwy, Niemiec i Rosji pod auspicjami UNESCO, w ramach któ-
rego odrestaurowano i opracowano katalog zbiorów Muzeum Pruskiego w Koenigsbergu; 
współpraca Elbląskiego Centrum Mediacji z ośrodkami wsparcia psychologicznego w Kali-
ningradzie w ramach grantów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

101 Dzięki tym kontaktom w 2011 roku obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-ma-
zurskie podpisały trzyletni plan wspólnych przedsięwzięć. Zaplanowano m.in. udział we 
wzajemnych imprezach wystawienniczych, kontynuację regat na Zalewie Wiślanym, wy-
mianę weteranów wojennych podczas rocznicy Dnia Zwycięstwa oraz współpracę Kalinin-
gradzkiego Teatru Muzycznego i olsztyńskiego Teatru im. Stefana Jaracza.

102 Zwłaszcza fundacje mające swoje biura w Rosji: Fundacja Adenauera, Fundacja Eberta, 
Fundacja Boella, Fundacja Naumanna, Fundacja Seidela i Fundacja Róży Luksemburg. 
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Rosyjsko-Niemiecki, będący zapleczem organizacyjnym dla niemieckich pod-
miotów realizujących projekty w obwodzie103. Podmioty niemieckie realizują 
projekty związane przede wszystkim z edukacją, rolnictwem, rozwojem go-
spodarczym i ochroną zdrowia104. Jednym z bardziej widocznych projektów 
niemieckich w obwodzie jest Instytut Europeistyki im. Klausa Mehnerta – 
dwusemestralne podyplomowe studia europejskie na kaliningradzkiej poli-
technice – jedyne tego typu w Rosji105. Z funduszy niemieckich odbudowana 
została dawna katedra w Kaliningradzie, w której obecnie mieści się muzeum 
Kanta i sala koncertowa. W ciągu ostatnich lat inicjatywy wspierania odbudo-
wy dziedzictwa historycznego obwodu przybrały na sile. Na tym polu szcze-
gólnie aktywne są ziomkostwa dawnych mieszkańców regionu i ich rodzin. 
Dość intensywnie rozwijają się też kontakty międzyludzkie: na poziome lan-
dów i poszczególnych miast funkcjonuje wiele programów wymian, istnieje 
też szeroka oferta stypendialna dla kaliningradczyków106. Landy niemieckie 
(Meklemburgia, Szlezwik-Holsztyn) razem z polskimi województwami (po-
morskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie) stworzyły także z ob-
wodem kaliningradzkim w 2004 roku Forum Parlamentów Południowego Bał-
tyku – organizację mającą realizować programy unijne w ramach polityk UE: 
morskiej, turystycznej i młodzieżowej. Niemieckie Ministerstwo Środowiska 
organizuje też w Kaliningradzie Rosyjsko-Niemieckie Dni Ekologii, w roku 
2011 odbyła się już 8. edycja.

Wśród państw członkowskich szczególnie zaangażowanych we współpracę 
z obwodem kaliningradzkim należy wymienić jeszcze Szwecję, która wspiera 
zwłaszcza inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji ekologicznej w regionie. 
W latach 2003–2007 szwedzka agencja pomocy rozwojowej SIDA przekazała 
ponad 17 mln USD na budowę i modernizację infrastruktury wodno-kanali-
zacyjnej i oczyszczalni ścieków w obwodzie. Aktywne są także południowe 
regiony Szwecji, które angażują się we współpracę zarówno jako donatorzy 
małych projektów, jak też uczestnicy inicjatyw i programów budujących kon-
takty międzyludzkie.

103 Pełni on także funkcję instytutu kultury, organizuje wydarzenia kulturalne oraz naukę  
języka, a także wspiera mniejszość niemiecką w obwodzie.

104 Współpraca odbywa się m.in. poprzez wspólne projekty izb lekarskich obwodu kalinin-
gradzkiego i niemieckiego landu Szlezwik-Holsztyn.

105 Instytut finansowany jest ze środków Fundacji Roberta Boscha i Fundacji Moellgaardów 
przy wsparciu organizacyjnym niemieckiego Ministerstwa Oświaty oraz niemieckiej Cen-
trali Wymiany Akademickiej DAAD.

106 Stypendia naukowe oferują m.in.: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD oraz 
fundacja Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Albertina, Fundacja Moellgaardów.
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Kontaktom unijnych sąsiadów z Kaliningradem sprzyja otwarta postawa 
władz regionu. Zintensyfikowały się one od chwili objęcia we wrześniu 2010 
roku urzędu gubernatora przez Nikołaja Cukanowa. Gubernator już wielokrot-
nie odwiedził Polskę, zarówno z wizytami oficjalnymi, jak też o charakterze 
nieoficjalnym (wziął udział w polsko-kaliningradzkim rajdzie motocyklowym 
do Braniewa w maju 2011 roku). Kontynuowana jest też inicjatywa nieformal-
nych spotkań gubernatora obwodu kaliningradzkiego oraz marszałków woje-
wództw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, „Regat trzech marszałków” 
(wspólnych regat na Zalewie Wiślanym). Nikołaj Cukanow odwiedzał również 
Litwę. Przy okazji wizyt w sąsiednich krajach unijnych gubernator konse-
kwentnie podnosił kwestię ułatwień wizowych dla obwodu oraz wyrażał za-
interesowanie obecnością inwestorów zagranicznych w obwodzie.

Dynamicznie rozwijają się także kontakty mieszkańców regionu z unijny-
mi sąsiadami – przede wszystkim Polską, Litwą i Niemcami. Warto odnoto-
wać, iż to przede wszystkim kaliningradczycy podróżują do krajów unijnych, 
a wizyty obywateli UE w obwodzie są znacznie rzadsze. Wyjazdy mieszkań-
ców Kaliningradu mają przede wszystkim charakter komercyjny (popularne 
weekendowe wyjazdy do Polski i Litwy na zakupy) oraz turystyczny (zarówno 
turystyka wypoczynkowa, jak i tzw. turystyka medyczna, z uwagi na wyższe 
ceny usług medycznych w obwodzie kaliningradzkim).

Największy udział w wydawaniu wiz dla mieszkańców Kaliningradu mają 
konsulaty Polski i Litwy, mniej wiz wydaje konsulat niemiecki i kancelaria 
konsularna Łotwy. W ostatnich latach notowany jest stały wzrost liczby wy-
dawanych wiz (szerzej zob. Ramka 7), co stało się możliwe dzięki modernizacji 
konsulatów i unowocześnieniu procedur, np. wprowadzeniu rejestracji inter-
netowej107. Konsulaty unijne stosują też różnego rodzaju ułatwienia wizowe, 
takie jak bezpłatne wizy dla dzieci do lat 12 czy wymóg deklaracji rezerwacji 
hotelu (zamiast dowodu opłacenia noclegu).

Ramka 7. Wizy dla mieszkańców Kaliningradu

W roku 2011 konsulat Polski wydał mieszkańcom obwodu kaliningradzkie-
go prawie 113 tys. wiz, z czego 53,5 tys. stanowiły wizy wielokrotne. Konsu-
lat Litwy w 2011 roku wydał łącznie prawie 83 tys. wiz, konsulat Niemiec 
21,7 tys. wiz, a kancelaria konsularna Łotwy – prawie 8 tys.

107 Według informacji konsulatu RP, wyrobienie wizy trwa średnio 4 dni robocze od momentu 
złożenia wniosku.
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W roku 2010 konsulat Litwy wydał 55 tys. wiz, z czego 37% stanowiły wizy 
wielokrotne, konsulat Polski wydał w 2010 roku ok. 40 tys. wiz (dwukrot-
nie więcej niż rok wcześniej, wizy wielokrotne stanowią 40%), konsulat 
Niemiec ok. 20 tys. wiz, a placówka konsularna Łotwy – 6,5 tys. wiz (50% 
z nich to wizy wielokrotne).

1.3. Kontakty ekonomiczne 

Unia Europejska jest zainteresowana rozwojem ekonomicznym obwodu kali-
ningradzkiego i podnoszeniem poziomu życia mieszkańców eksklawy. Spadek 
gospodarczy w regionie w latach 90. wzbudził w UE obawy, że region stanie się 
obszarem biedy w Europie. Działania Unii skoncentrowane były na zapobie-
ganiu pogłębianiu się różnic w poziomach życia. Zainteresowanie regionem 
w Brukseli ponownie wzrosło wraz z decyzją o rozszerzeniu UE o bezpośred-
nich sąsiadów obwodu – Polskę i Litwę. Poza kwestiami tranzytu wiązało się to 
z koniecznością uregulowania takich kwestii, jak: rozbudowa infrastruktury 
granicznej i przesył elektroenergii przez Litwę w związku z potrzebą dostoso-
wywania litewskiego systemu do tego obowiązującego w UE108.

Znaczenie regionu dla relacji gospodarczych UE z Rosją jest jednak ogra-
niczone. Obwód kaliningradzki z perspektywy UE ma przede wszystkim 
znaczenie jako odbiorca unijnego eksportu do Rosji. W 2010 roku wartość tego 
eksportu wyniosła ok. 90 mld euro, z czego ok. 7% trafiło do obwodu kali-
ningradzkiego. Obwód jest ważnym odbiorcą towarów zwłaszcza ze Słowacji 
(przypada na niego ponad 30% całego słowackiego eksportu do Rosji, co jest 
wynikiem dostaw podzespołów do montażu samochodów w obwodzie) i Polski 
(ok. 12%). W ostatnich kilku latach rola unijnych dostawców do obwodu spada, 
coraz aktywniejsze są bowiem podmioty z Chin czy Korei Południowej.

Obwód kaliningradzki ma natomiast marginalne znaczenie dla unijnego im-
portu i inwestycji. Na obwód przypada poniżej 1% całego importu UE z Ro-
sji, podobnie jest w przypadku unijnych inwestycji w tym kraju. Na tym tle 
nieznacznie wyróżniają się państwa członkowskie sąsiadujące z obwodem. 
Współpracują z nim dość intensywnie polskie podmioty gospodarcze (w 2010 
roku pod względem intensywności współpracy Kaliningrad plasował się na 
4. miejscu po Moskwie, Petersburgu i obwodzie moskiewskim). Na koniec 2010 
roku skumulowane inwestycje polskie w regionie szacowano na 57 mln USD 

108 Więcej o unijnej polityce wobec Kaliningradu na stronie Delegacji UE w Rosji; http://eeas.
europa.eu/delegations/russia/index_en.htm
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(więcej polskie firmy zainwestowały jedynie w obwodzie nowogrodzkim, mo-
skiewskim i w Moskwie), co oznaczało, że do regionu trafiło prawie 10% inwe-
stycji RP w Rosji109. Również dla litewskich podmiotów gospodarczych obwód 
kaliningradzki jest stosunkowo ważnym kierunkiem inwestycji, do końca 
2010 roku do obwodu trafiło ok. 25% litewskiego kapitału zainwestowanego 
w Rosji (tj. ok. 40 mln USD). Jednocześnie obwód miał marginalne znaczenie 
dla litewskiego eksportu do Rosji (ok. 6%)110.

Wsparcie dla kapitału zagranicznego oferuje wiele organizacji i zrzeszeń, któ-
re udzielają im informacji o regionie i pomagają w nawiązywaniu kontaktów 
z lokalnymi podmiotami. Należą do nich m.in. Kaliningradzka Izba Handlo-
wo-Przemysłowa, regionalna Agencja Rozwoju Ekonomicznego czy zrzeszenie 
międzynarodowych ekspertów na rzecz rozwoju obwodu kaliningradzkiego. 
Działają też organizacje lobbujące interesy przedsiębiorców, np. Zrzeszenie 
Zagranicznych Inwestorów w Kaliningradzie111 czy Bałtycki Klub Biznesowy, 
który skupia mały i średni biznes. Dodatkowo niemieckie przedsiębiorstwa 
mogą liczyć na wsparcie Komisji gospodarki niemieckiej do spraw Wschodu 
(Ost-Ausschuss) czy Przedstawicielstwa Izby Handlowej Hamburga w Kali-
ningradzie.

2. WspÓŁpRACA Z KALININGRADEM:  
Wnioski dla polityki unijnej

2.1. Współpraca na szczeblu federalnym

Ze względu na decydujący głos Moskwy w większości kwestii dotyczących za-
sad współpracy obwodu kaliningradzkiego z sąsiadami niezbędna jest dwuto-
rowość działań UE i jej państw członkowskich na rzecz rozwoju tych relacji. 
Powinny one obejmować zarówno rozmowy na szczeblu federalnym (dotyczy 
to zwłaszcza takich kwestii, jak przepływ osób, towarów i usług oraz rozwią-
zań infrastrukturalnych czy zasad współpracy ekonomicznej z regionem), jak 
i lokalnym (np. zacieśniania współpracy z samorządem lokalnym Kaliningra-
du i angażowania go w regionalne inicjatywy).

109 Więcej na ten temat na stronie Wydziału Promocji i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie; 
http://www.moskwa.trade.gov.pl

110 Obliczenia własne na podstawie danych Litewskiego Banku Centralnego i Ministerstwa 
Gospodarki obwodu kaliningradzkiego.

111 Zrzesza ok. 50 inwestorów z różnych państw, głównie litewskich. Więcej zob.: www.fiak.biz
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2.1.1. Wspieranie kontaktów dwustronnych: kwestie wizowe i graniczne
Moskwa i Bruksela już od kilku lat próbują wypracować plan dochodzenia do 
reżimu bezwizowego w relacjach UE i Rosji. Rozmowy te napotykają wiele ba-
rier politycznych i technicznych, a perspektywy ruchu bezwizowego pomię-
dzy UE i Rosją wydają się odległe. Między Polską a obwodem wprowadzono 
natomiast zasadę małego ruchu granicznego (szerzej zob. część I, p. 2.4.1.). Jed-
nak jego implementacja nie wyklucza potrzeby dążenia do ułatwień wizowych 
w ruchu z Unią Europejską, MRG dotyczy bowiem tylko ograniczonych obsza-
rów po stronie polskiej. W tej sytuacji warto dążyć do stopniowej liberalizacji 
obecnego reżimu wizowego między UE a Federacją Rosyjską i uelastyczniania 
wymogów: skracania okresu oczekiwania na wizy, ograniczania wymogów 
formalnych (kwestie zaproszeń, voucherów, środków na podróż), zwiększe-
nia wydawania wiz długoterminowych i obniżania kosztów wiz. Zarówno 
w implementacji zasad małego ruchu granicznego z Polską, jak i dążeniu do 
ułatwień wizowych z całą Unią Europejską warto maksymalnie usprawniać 
funkcjonowanie i przepustowość granicy, w tym tworzyć na granicy kolejne 
„zielone korytarze”112 dla podróżnych niemających nic do oclenia, a nawet roz-
ważyć sensowność wznowienia ruchu na nieczynnych przejściach granicz-
nych113. W przypadku obwodu kaliningradzkiego ryzyko nielegalnej migracji 
do UE jest minimalne, ograniczonym zagrożeniem dla państw unijnych ze 
strony eksklawy może być natomiast przemyt114.

Kolejną ważną kwestią, którą UE powinna podnosić w rozmowach z Moskwą, 
jest niesymetryczność wzajemnych wymogów wobec podróżnych. Dotyczy to 
przede wszystkim egzekwowania przez stronę rosyjską wymogu rejestracji 
pobytu cudzoziemców w ciągu 7 dni od wjazdu do kraju. Kolejnym tematem 
w tych rozmowach powinny być ograniczenia w dostępie cudzoziemców do 
1/3 terytorium obwodu kaliningradzkiego (zob. część I, p. 2.3.1.) oraz kwestia 
braku odpowiednich oznakowań tych stref. Ważną rolę mogą tutaj odegrać 
państwa członkowskie bezpośrednio zainteresowane współpracą z obwodem 
kaliningradzkim – Polska, Litwa czy Niemcy.

112 Obecnie na granicy z Kaliningradem funkcjonują dwa „zielone korytarze” – na przejściu sa-
mochodowym z Litwą (Czernyszewskoje–Kybartai) i z Polską (Grzechotki–Mamonowo-2).

113 Podczas debaty na temat możliwych problemów z przepustowością infrastruktury granicz-
nej po wprowadzeniu MRG deputowani kaliningradzkiego parlamentu postulują wzno-
wienie ruchu na nieczynnych przejściach granicznych – Perły–Kryłowo i Michałkowo – 
–Żeleznodorożnyj; http://www.kaliningrad.net/news/49259/

114 Raport Frontex, dane Straży Granicznej.
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2.1.2. Współpraca społeczna
Podejmując współpracę z regionem na poziomie władz lokalnych, należy pa-
miętać, że kompetencje władz samorządowych obwodu kaliningradzkiego są 
ograniczone w porównaniu z ich odpowiednikami z obszaru UE. Większość 
decyzji może zapaść dopiero po uzgodnieniu z Moskwą. Nawet jeśli podejmo-
wane decyzje formalnie znajdują się w kompetencjach władz lokalnych, dekla-
racje, ustalenia, a nawet podpisane dokumenty, będące rezultatem kontaktów 
na szczeblu lokalnym mogą zostać podważone przez Moskwę, jeśli ta uzna je za 
niekorzystne z punktu widzenia swoich interesów.

Trzeba mieć również świadomość, że władze lokalne nie mają dostępu do środków 
finansowych w zakresie umożliwiającym współfinansowanie dużych projektów. 
Kwestie te muszą być zatem uzgadniane z Moskwą. Ta nawet formalnie zgadzając 
się na współpracę, może blokować ją przez wstrzymywanie transferu środków fi-
nansowych. Przyczyną braku finansowania projektu może być też uznanie go za 
niepriorytetowy wobec innych potrzeb w skali całej FR (jak w przypadku oczysz-
czalni ścieków w Kaliningradzie). Jednocześnie trzeba podkreślić, że wymóg 
współfinansowania przez stronę rosyjską programów współpracy transgranicz-
nej został wprowadzony przez Moskwę, która traktuje go jako narzędzie kontroli 
nad współpracą UE z obwodem (czego przykładem mogą być wspomniane już pro-
blemy z podpisaniem przez Moskwę Financial Agreements w programach CBC).

2.1.3. Intensyfikacja współpracy gospodarczej
Większość kwestii gospodarczych, takich jak zasady współpracy regionu z za-
granicą czy ogólne warunki prowadzenia biznesu, regulowana jest na szcze-
blu federalnym za pomocą ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych. 
Dlatego to Moskwa powinna być głównym adresatem postulatów dotyczących 
np. zwiększenia ochrony unijnych inwestycji, ułatwienia dostępu do rynku 
eksklawy czy poprawy warunków funkcjonowania małych i średnich przed-
siębiorstw (sektora najbardziej aktywnego w UE).

Z perspektywy biznesu unijnego niezbędne jest stworzenie prawnie obowią-
zujących regulacji rosyjsko-unijnej współpracy gospodarczej i efektywnych 
mechanizmów rozstrzygania sporów, które mają być zapisane w negocjowa-
nej umowie bazowej (tzw. PCA-2)115. Pomocne w tej kwestii może okazać się 

115 Obowiązująca między Rosją a UE umowa PCA z roku 1997 ma charakter asymetryczny, 
mniej korzystny dla Unii i państw członkowskich. Daje ona natomiast wiele przywilejów 
stronie rosyjskiej i dużą swobodę w prowadzeniu jej polityki handlowej, nie wprowadza też 
efektywnego mechanizmu rozstrzygania unijno-rosyjskich sporów.
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członkostwo Rosji w WTO, które ma nastąpić w 2012 roku. Szczególnie istotne 
będzie wdrażanie w Rosji przyjętych zobowiązań, które mogłoby prowadzić 
do ograniczania korupcji i wzrostu konkurencji ekonomicznej na rynku. Do 
wynegocjowania zapisów skutecznie chroniących unijny biznes niezbędne 
jest jednolite stanowisko unijne i wspieranie Komisji Europejskiej przez pań-
stwa członkowskie. Na szczeblu federalnym negocjowane muszą być również 
programy współpracy w poszczególnych obszarach, np. Partnerstwo dla mo-
dernizacji czy Partnerstwo dla innowacji (na poziomie unijnym czy poszcze-
gólnych państw członkowskich). Po uzgodnieniu z Moskwą programy te mogą 
się przełożyć na intensyfikację współpracy na szczeblu regionalnym.

Istotny wpływ na relacje z obwodem kaliningradzkim miałaby realizacja 
projektu budowy Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej. Z jednej strony stwo-
rzyłaby ona możliwość zacieśnienia relacji UE z Rosją i obwodem kali-
ningradzkim, z drugiej zaś umocniłaby pozycję Rosji na rynku ener-
getycznym w regionie Morza Bałtyckiego, tym samym ograniczając 
bezpieczeństwo energetyczne polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

W związku z planowanym wzrostem zapotrzebowania na energię elektrycz-
ną w UE oraz wdrażaniem przez państwa członkowskie polityki klimatycznej 
(promującej źródła energii o niskiej emisji gazów cieplarnianych), produkcja 
BEJ mogłaby wesprzeć bilans energetyczny UE. Potencjalni inwestorzy ocze-
kiwaliby jednak zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej projektu i poprawy 
warunków oferowanych przez Moskwę. Po pierwsze, zagwarantowania prze-
strzegania praw mniejszościowych udziałowców – dla zagranicznych inwe-
storów przeznaczonych jest 49% udziałów w BEJ, co w warunkach rosyjskich 
oznacza całkowitą zależność od publicznego inwestora (Rosatomu). Po drugie 
– zabezpieczeń przed lawinowo rosnącymi kosztami inwestycji, jak to miało 
miejsce przy innych inwestycjach infrastrukturalnych, np. Nord Stream116.

Inwestorzy zagraniczni zainteresowani budową BEJ we współpracy z Rosato-
mem mogą poprawić swoją pozycję negocjacyjną, wykorzystując potrzeby Rosji 

116 Dotychczasowe doświadczenia realizacji projektów energetycznych w Rosji z udziałem za-
granicznych inwestorów pokazują jednak, że ich powodzenie zależne jest przede wszyst-
kim od decyzji politycznych rosyjskiej elity rządzącej, a nie ekonomicznych kalkulacji. Dla 
przykładu, większościowe udziały koncernu energetycznego Shell w projekcie naftowo-
-gazowym Sachalin-2 oraz długoletnia umowa z rządem rosyjskim nie zabezpieczyły tego 
koncernu przed utratą kontroli nad projektem na rzecz Gazpromu w 2006 roku. Więcej: 
Iwona Wiśniewska, Kontrolowane otwarcie sektora energetycznego Rosji na inwestorów 
zagranicznych, Biuletyn OSW, 9.03.2011.
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umiędzynarodowienia tego projektu poprzez współfinansowanie go przez za-
granicznych inwestorów, znalezienia zbytu dla energii z BEJ na rynku UE 
i zapewnienia szlaków jej przesyłu. Dotychczas Rosatom nie podpisał żadnych 
porozumień z importerami, nie uzyskał jasnych deklaracji od potencjalnych od-
biorców ani nie zdecydował o szlakach przesyłu. Kolejnym elementem wzmac-
niającym zagranicznych inwestorów może być zainteresowanie Rosatomu 
zwiększeniem swojej aktywności zagranicznej (zwłaszcza dotyczy to eksportu 
rosyjskich technologii i paliwa jądrowego), a także próba wykorzystania projek-
tu kaliningradzkiego do zacieśniania relacji z zagranicznymi partnerami.

Z perspektywy państw regionu bałtyckiego (Polski, Litwy, Łotwy czy Estonii) 
w dużej mierze zależnego od rosyjskiego sektora naftowo-gazowego, realizacja 
BEJ może oznaczać dalsze umacnianie się pozycji Rosji na ich rynku energe-
tycznym. Dlatego też dla państw tego regionu najważniejsze jest koncentro-
wanie się na budowie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wdrażanie 
programów energooszczędnych, rozbudowę i modernizację własnych siłowni 
oraz połączeń infrastrukturalnych, które mogłyby zwiększyć dywersyfikację 
regionu pod względem źródeł dostaw energii i szlaków ich przesyłu. Szczegól-
ne znaczenie miałaby zwłaszcza koncentracja na realizacji przez Polskę i Litwę 
własnych projektów budowy elektrowni jądrowych.

2.2. Współpraca na szczeblu regionalnym

Mimo iż kluczowe decyzje dotyczące eksklawy leżą w gestii Moskwy, to jednak 
rola władz regionalnych w rozwoju współpracy z sąsiadami nie jest bez zna-
czenia. Mogą one wykorzystać swoje ograniczone kompetencje do wspierania 
współpracy z partnerami zagranicznymi.

2.2.1. Regionalne kontakty polityczne
Powodzenie projektów realizowanych we współpracy z obwodem kaliningradz-
kim w dużym stopniu zależy od praktyki sprawowania władzy w regionie oraz 
postawy gubernatora i jego otoczenia. Utrzymywanie dobrych, regularnych 
kontaktów pomiędzy administracją obwodu kaliningradzkiego i władzami sa-
morządowymi państw sąsiadujących z obwodem, Polski i Litwy – sprzyja zała-
twianiu konkretnych spraw. Taką współpracę może ułatwiać zarówno fakt, iż 
gubernator Nikołaj Cukanow cieszy się opinią skutecznego menedżera, jak też 
jego zainteresowanie nawiązywaniem kontaktów z Polską i Litwą. Przykładem 
efektywności bezpośrednich kontaktów na szczeblu regionalnym może być np. 
decyzja o wznowieniu rejsów z Gdańska do Bałtijska od jesieni 2010 roku, po wi-
zycie w eksklawie przedstawicieli województwa pomorskiego.
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Kontakty dwustronne sprzyjają też umacnianiu wizerunku nowych krajów 
członkowskich (zwłaszcza Polski i Litwy) jako pozytywnego przykładu trans-
formacji, z którego kaliningradzkie elity i społeczeństwo będą chcieli korzy-
stać. Jednocześnie te kontakty i współpracę z Kaliningradem należy widzieć 
w perspektywie długoterminowej, doświadczenie pokazuje bowiem, że trud-
no liczyć na szybką poprawę dotychczasowych warunków współpracy.

2.2.2. Kontakty społeczne
Warto wykorzystywać bliskość obwodu kaliningradzkiego i jego otwartość na 
współpracę do dalszego rozwoju kontaktów społecznych. Dotyczy to zwłasz-
cza krajów sąsiedzkich, których samorządy, wspólnoty i instytucje lokalne 
także są zainteresowane zacieśnianiem tej współpracy. Wartość ma przy tym 
nie tylko sama realizacja konkretnego projektu, lecz także fakt, iż sprzyjają 
one kontaktom międzyludzkim i mogą owocować przełamaniem stereotypów, 
zwiększając potencjał dalszej współpracy.

Stosunkowo niewielka skala obwodu kaliningradzkiego sprawia, że nawet 
projekty o ograniczonym budżecie i liczbie uczestników mogą prowadzić do 
istotnych zmian w poszczególnych sferach. Współpracując z Kaliningradem 
warto koncentrować działania i środki na jasno określonych sferach, stawiając 
sobie za cel zmiany w wybranych obszarach.

Z perspektywy unijnej efektywne mogą okazać się projekty o niewielkich bu-
dżetach (tzw. mikroprojekty), które mogą być współfinansowane na poziomie 
lokalnych wspólnot, instytucji i organizacji obwodu kaliningradzkiego. Ich re-
alizacji może również sprzyjać fakt, iż dotyczą one rozwiązywania drobnych 
problemów lokalnych, istotnych dla mieszkańców, a cały proces decyzyjny 
znajduje się w gestii miejscowych władz.

Najbardziej perspektywiczne we współpracy z obwodem kaliningradzkim 
wydają się działania w sektorach postrzeganych jako apolityczne (choć i one 
mogą zostać upolitycznione przez Moskwę, tak jak to się stało z CBC). Jednym 
z takich obszarów, gdzie można zacieśnić współpracę regionu z państwami ca-
łego regionu Morza Bałtyckiego, jest ekologia. Współpracę taką może ułatwiać 
fakt, iż rozwiązywaniem problemów ekologicznych regionu zainteresowana 
jest także Moskwa. W ramach tej współpracy potrzebne są zarówno projekty 
o charakterze inwestycyjnym, jak też edukacja społeczna promująca zachowa-
nia proekologiczne.
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Innym obszarem współpracy mogą być projekty skierowane na poprawę sy-
tuacji służby zdrowia w obwodzie kaliningradzkim, która znajduje się w po-
ważnym kryzysie. Region potrzebuje w tej dziedzinie dużego wsparcia – tak 
inwestycyjnego, jak i edukacyjnego. Brak przeciwdziałania rozwojowi chorób 
takich jak HIV/AIDS, gruźlica, ale także na przykład grypa i jej nietypowe od-
miany (leczenie, profilaktyka, edukacja) będzie pogarszał sytuację socjalną 
w samym obwodzie i stwarzał potencjalne zagrożenie dla państw sąsiednich.

Najtrwalsze efekty dla rozwoju współpracy mogą dać wspólne projekty oświa-
towe. Kaliningradzkie ośrodki akademickie już obecnie są pod tym względem 
bardziej aktywne w porównaniu ze średnią rosyjską, np. pod względem odset-
ka studentów i kadry naukowej, zaangażowanych w wymiany międzynarodo-
we. Warto wykorzystać to pozytywne doświadczenie, intensyfikując wymia-
ny, staże i stypendia naukowe.

Ważnym, choć wrażliwym obszarem współpracy są kwestie związane z ochro-
ną i odbudową dziedzictwa historycznego regionu. Kaliningradzkie elity inte-
lektualne są zainteresowane ratowaniem dziedzictwa historycznego regionu 
– poszukują one możliwości finansowania odbudowy, remontów i utrzymania 
zabytkowych obiektów. Ze względu na ponad 60 lat zaniedbań jest to kolejna 
dziedzina, w której skala potrzeb inwestycyjnych jest ogromna. Przy tej okazji 
można odwoływać się do pozytywnych doświadczeń współpracy w tej sferze, 
w tym odbudowy kaliningradzkiej katedry głównie z funduszy niemieckich. 
Inwestycje w ochronę dziedzictwa historycznego zwiększałyby również szan-
se regionu na rozwój turystyki.

Warto natomiast pamiętać, iż barierę we współpracy może stanowić ograni-
czony dostęp kaliningradzkich partnerów do środków finansowych, zwłasz-
cza w projektach europejskich, które wymagają współfinansowania po stronie 
rosyjskiej. Kolejnymi barierami są brak odpowiednich kompetencji na szcze-
blu regionalnym i charakterystyczne dla całej Rosji przerost biurokracji, ko-
rupcja i niska kultura prawna.

2.2.3. Kontakty gospodarcze
Mimo wielu słabości kaliningradzkiej gospodarki i ograniczonej atrakcyjno-
ści preferencji przyznanych regionowi przez Moskwę, współpraca partnerów 
unijnych z regionem może być korzystna, choćby ze względu na jego geogra-
ficzną bliskość i jego duże zapotrzebowanie na import oraz inwestycje. Współ-
praca ta będzie jednak atrakcyjna głównie dla małych i średnich inwestorów 
unijnych skoncentrowanych na rynku kaliningradzkim. Z perspektywy 
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dużych koncernów atrakcyjność Kaliningradu ogranicza jego mały rynek zby-
tu i bariery dostępu kaliningradzkiej produkcji do UE (konieczność wdrożenia 
standardów unijnych) i pozostałej części Rosji (koszty tranzytu).

Do sektorów szczególnie perspektywicznych dla rozwoju współpracy na-
leżą rolnictwo i przemysł spożywczy. Sektory te są słabo rozwinięte i nie są 
w stanie zaspokoić potrzeb eksklawy. W obwodzie brakuje zarówno maszyn 
rolniczych i technologii, jak i doświadczenia. Region uzależniony jest nie tyl-
ko od importu artykułów rolno-spożywczych, ale również innych towarów 
konsumpcyjnych (chemia gospodarcza, odzież itd.). Z tego względu handel po-
zostaje jednym z ważniejszych sektorów regionalnej gospodarki. Szansą dla 
unijnych przedsiębiorstw może być również trwająca rozbudowa nabrzeża 
portowego eksklawy, otwiera ona bowiem możliwość współpracy w moderni-
zacji portów (np. kontrakty budowlano-usługowe), a w przyszłości szerszego 
wykorzystania transportu wodnego w handlu.

Ponadto możliwości zaangażowania w regionie unijnych przedsiębiorstw 
zwiększa trwająca modernizacja kaliningradzkiego sektora komunalno-
-mieszkaniowego, wymuszona przez wzrost cen energii i usług komunalnych 
w eksklawie. W obwodzie wzrasta zapotrzebowanie na materiały i towary 
(w tym liczniki gazu czy wody), usługi budowlane oraz technologie energoosz-
czędne czy odnawialne źródła energii. Wsparciem dla unijnego eksportu i in-
westycji mogłaby być realizacja założeń programu Partnerstwa dla moderni-
zacji, zarówno na szczeblu unijno-rosyjskim, jak i bilateralnych relacji państw 
członkowskich z Moskwą.

W przyszłości obszarem zacieśnienia współpracy z UE mogłaby być rów-
nież turystyka. Zaniedbania po stronie rosyjskiej w tej dziedzinie są również 
ogromne. Sektor ten jest niedoinwestowany, co dotyczy zarówno bazy nocle-
gowej, jak i usługowej, a atrakcje turystyczne wymagają modernizacji, reno-
wacji lub odbudowy.

Efektywnym instrumentem wsparcia unijnego biznesu w eksklawie są rów-
nież obecne w obwodzie izby przemysłowo-handlowe (głównie niemieckie), 
konsulaty (zwłaszcza wydziały ekonomiczne) oraz zrzeszenia zagranicznych 
inwestorów. Dlatego też istotne jest dalsze gromadzenie i udostępnianie in-
formacji o możliwości współpracy ekonomicznej z regionem (m.in. tworzenie 
stron internetowych). Ważne jest także organizowanie przez środowiska biz-
nesowe prezentacji oferty unijnych przedsiębiorstw, co ułatwia nawiązywa-
nie współpracy kontrahentów – w Rosji nadal główną rolę odgrywają kontakty 
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bezpośrednie. Współpracy sprzyjać może także popularyzacja wiedzy o regio-
nie i jego mieszkańcach, w tym o ich otwartości na kontakty i współpracę z są-
siadami unijnymi.

JADWIGA ROGOżA,  
AGAtA WIERZBOWsKA-MIAZGA,  

IWONA WIśNIEWsKA
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