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Z początkiem lat 90. na scenie europejskiej pojawił się nowy, bałtycki 
układ międzynarodowej kooperacji. W ciągu kilkunastu lat kraje położone 
wokół Bałtyku wytworzyły gęstą sieć powiązań, instytucji i programów 
rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych. Te nowe struktury 
międzynarodowe, organizacje, związki, pomimo że mają charakter i formy 
wczesnointegracyjne, zacieśniają i będą w przyszłości jeszcze bardziej 
konsolidowały powiązania pomiędzy podmiotami tworzącymi Europę 
Bałtycką. 

Europa Bałtycka w znaczeniu potocznym może się kojarzyć 
ze stabilnością i pasywnością - cechami przypisywanymi ludom Północy. 
W rzeczywistości region ten jest obecnie obszarem najbardziej dynamicznych 
zmian gospodarczych i cywilizacyjnych oraz geopolitycznych w Europie. 
Pomimo peryferyjnego - w stosunku do tradycyjnego centrum Europy -
położenia, niezbyt sprzyjających warunków klimatycznych, niskiej gęstości 
zaludnienia i dużych zróżnicowań wewnętrznych - głównie pomiędzy częścią 
zachodnią i wschodnią - integrująca się Europa Bałtycka jes t regionem 
najbardziej otwartym na przyszłość, wyprzedzając pod wieloma względami 
inne części Europy. Obszar ten zajmuje szczególne miejsce 
i ma ustabilizowaną pozycję w gospodarce światowej. W 2000 r. ponad 15% 
światowej produkcji, prawie 15% światowego eksportu towarowego i 14% 
światowego handlu usługami pochodziło z tego regionu.1 

Obszar Bałtyku Zachodniego i Północnego to silne, rozwinięte, 
konkurencyjne i stabilne ' gospodarki rynkowe ze znaczną przewagą 
komparatywną w branżach o zaawansowanych technologiach. Kraje 
skandynawskie nie tylko rozwijają się relatywnie szybciej niż „twarde jądro" 
Europy, ale są jednoznacznymi liderami w budowaniu społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Według World Economic 
Forum - Finlandia jest obecnie najbardziej konkurencyjnym krajem na świecie. 

1 Wg WTO 2001. 



Silną stroną krajów skandynawskich jest zwłaszcza edukacja, szerokie 
umiędzynarodowienie i zdolności do kooperacji sieciowej. 

Kraje Bałtyku Wschodn iego i Południowego dopiero na początku lat 90. 
rozpoczęły trudny proces t ransformacj i rynkowej i zmian starych struktur przy 
równoczesnej reintegracji z gospodarką światową. Kraje te są zdeterminowane 
w działaniach na rzecz odrobienia nie tylko dystansu cywilizacyjnego, 
stanowią one także bl isko położony, chłonny rynek inwestycyjny 
i konsumencki dla k r a jów Bałtyku Zachodniego. 

W sensie geopol i tycznym region ten stoi wobec zasadniczych, 
korzystnych zmian oznacza jących przejście prawie w całości (z wyjątkiem 
bałtyckich części Rosj i ) do zachodniej hemisfery - co wyrażać się będzie 
członkostwem od 2004 r. w Unii Europejskiej i NATO. Jednocześnie jest on 
promotorem nowego, pozy tywnego ułożenia stosunków z Rosją, między 
innymi poprzez zapoczą tkowaną w 1997 r. przez Finlandię, koncepcję tzw. 
„Wymiaru Północnego" oraz ideę stworzenia Bałtyckiej Przestrzeni 
Ekonomicznej - strefy w o l n e g o handlu z udziałem Rosji. Na naszych oczach 
dokonuje się więc faktyczny, a przy tym pokojowy proces odrywania się 
republik bałtyckich od dominu j ącego wpływu Rosji, a jednocześnie rozpoczęty 
się - inspirowane także n o w ą sytuacją Kaliningradu jako de facio przyszłej 
unijnej eksklawy - in tensywne przymiarki do nowego modelu pogłębionej 
współpracy gospodarczej między in spe poszerzoną Unią a Rosją. 
Mimo występujących napięć są to procesy bardzo pozytywne dla przyszłości 
całej Europy, a s tymulowanie nowych zasad współpracy z Rosją stało się 
swego rodzaju „bał tycką" specjalnością.2 

Obwód kaliningradzki - to rosyjska eksklawa położona nad Bałtykiem, 
sąsiadująca z Polską i Li twą. Mimo pozornie marginalnego charakteru 
tego skrawka nadbałtyckiej ziemi problem jego przyszłości jest dyskutowany 
w wielu środowiskach poli tycznych i naukowych, zarówno w Rosji, 
jak i na szerszej p łaszczyźnie międzynarodowej (Unia Europejska) 
oraz regionalnej (kra je Europy Bałtyckiej). Konieczność rozwiązania 
„łamigłówki Kal in ingradu" nie ulega wątpliwości. Wśród kompetentnych 
polityków i urzędników UE panuje zgoda co do tego, że Kaliningrad nie może 
stać się „czarną dz iurą" poszerzonej Wspólnoty. Cywilizacyjny upadek 
tego okręgu stwarza pole potencjalnych niebezpieczeństw i skłania 
do rozwijania politycznych koncepcj i . 

Fińska idea „Wymia ru Północnego", która stała się częścią oficjalnej 
polityki UE swym dzia łan iem obe jmuje od listopada 1999 r. również obwód 
kaliningradzki. Od tego czasu region ten postrzegany jest j ako swoiste 
laboratorium współpracy pomiędzy UE a Rosją. 

2 J. Szomburg, Rozszerzenie Unii Europejskiej szansą regionu Morza Bałtyckiego, 
Pomorski Przegląd Gospodarczy, nr 3-4 2002. 
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Już w roku 1993 R a d a ' P a ń s t w Morza Bałtyckiego, w skład której 
wchodzi przedstawiciel Komisj i Unii Europejskiej, na spotkaniu które miało 
miejsce w Kaliningradzie wyszła z propozycją zacieśnienia usług 
konsularnych, otwierania nowych przejść granicznych oraz inicjowania 
wspólnych projektów ekologicznych, takich jak oczyszczalnie ścieków. 

Rozwój sieci komunikacyjnej - w tym projekty Via Baltica i Via 
Hanseatica to konkretne korzyści dla Kaliningradu i szansa na lepsze 
powiązanie z krajami bałtyckimi oraz państwami Unii Europejskiej. Dzięki 
wsparciu f inansowemu Brukseli Kaliningrad aktywnie uczestniczy 
w międzynarodowych projektach dotyczących planowania przestrzennego, 
układów komunikacyjnych wokół Bałtyku itp.3 Jedną z najnowszych inicjatyw 
przygotowywanych w ramach Interregu III B jest projekt „SAPPHIRE ARC -
Łuk Południowego BałtykuJest to projekt zintegrowanego rozwoju strefy 
brzegowej południowego Bałtyku, obejmujący północne landy Niemiec, 
północne województwa Polski, Kaliningrad oraz rejony Kłajpedy i Liepai.4 

W rezolucji uchwalonej w lutym 1994 r. przez parlament Europejski 
podczas specjalnej debaty poświęconej problemowi Kaliningradu5 stwierdzono, 
że przyszłość Kaliningradu jest bezpośrednią sprawą Rosji, krajów 
graniczących z obwodem i Unii Europejskiej. Za celowe uznano 
przeciwdziałanie sytuacji, w której Kaliningrad mógłby stać się potencjalnym 
czynnikiem destabilizacji w basenie Morza Bałtyckiego. Rezolucja poparła 
prezydenta Rosji i administrację obwodu za działania zmierzające do poprawy 
sytuacji ekonomicznej Kaliningradu. Jednocześnie wyrażono uzasadnione 
wątpliwości do formuły prawno-administracyjnej Wolnej Strefy 
Ekonomicznej. W podpisanej "Umowie o partnerstwie i współpracy' poparto 
także ideę kooperacji transgranicznej i wyrażono przeświadczenie o celowości 
pełniejszego objęcia tego regionu współpracą ekonomiczną i włączenia 
Kaliningradu do europejskiego - systemu transportowego 
i telekomunikacyjnego. Ta strategia miała sprzyjać otwarciu granic, 
transformacji regionu, otwieraniu go na zewnątrz i włączaniu w procesy 
integracji europejskiej, bez rewizji istniejących granic6. 

W deklaracji podpisanej na „szczycie" państw Morza Bałtyckiego 
w Visby w 1996 r. premierzy rządów państw bałtyckich, 
a także przewodniczący Rady i Komisji Europejskiej, wyrazili poparcie 
dla ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kaliningradzie. Strefa ta 
miała przyczynić się do liberalizacji w handlu i wzrostu ekonomicznego 
w całym regionie bałtyckim. 

3 S. Wojtasik, Powstał Euroregion Bałtyk, Czas Morza, nr 1(10), maj 1998, s. 24. 
4 J. Zaucha, Zaproszenie do współpracy, VASAB 2010 i Interreg III B, Pomorski 
Przegląd Gospodarczy nr 3/2001 (15),s. 13. 
5 DOC-EN/RR/244/244488. 
6 P. Joenniemi, Kaliningrad: A region in search for a past and future, Ostsee-
Akademie, Travemunde 1996, s. 28. 
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Po przyjęciu Polski i innych krajów Europy Środkowej do NATO 
(12 marca 1999r.), Rada Europy przy współudziale Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Federacji Rosyjskiej i Administracji Obwodu 
Kaliningradzkiego zorganizowała w dniach 24-25 marca 1999 r. 
w Swietłogorsku konferencję międzynarodową poświęconą współpracy 
transgranicznej w Regionie Bałtyckim. W podjętej uchwale zwrócono się 
do władz Rady Europy, Unii Europejskiej, Rady Państw Morza Bałtyckiego 
i innych organizacji międzynarodowych o wsparcie w rozwijaniu współpracy 
przygranicznej w Regionie Bałtyckim. 

W opracowanej w Moskwie w roku 1999 Strategii Rozwoju Stosunków 
pomiędzy Federacją Rosyjską i Unią Europejską na lata 2000-2010" wyraźnie 
podkreślono konieczność zapewnienia pełnej kontroli Moskwy 
nad Kaliningradem, dodając jedynie, że obwód mógłby w miarę możliwości 
spełnić rolę pilotażowego regionu w stosunkach Rosji z Unią Europejską. 
Podzielenie 13 maja 2000 r. przez prezydenta Putina Rosji na siedem okręgów 
federalnych dodatkowo wzmocniło rolę centrum nad regionami i zmniejszyło 
swobodę działania gubernatorów. Dało się to już odczuć także 
w Kaliningradzie włączonym do Północno-Zachodniego Okręgu Federalnego 
z siedzibą w Sankt Petersburgu. 

17 stycznia 2001 r. Komisja Europejska opublikowała raport „Unia 
Europejska a obwód kaliningradzki. Raport stanowił zaproszenie do dyskusji 
skierowane nie tylko do Rosji, ale również do Litwy i Polski. W raporcie 
wskazano na korzyści które Rosja może osiągnąć z rozszerzenia UE i dobrą 
wolę Brukseli w rozwiązywaniu wszelkich trudności wynikających 
z bezpośredniego sąsiedztwa Kaliningradu z państwami UE. Jednocześnie 
Komisja Europejska wskazała na decydującą rolę Moskwy w tej kwestii. 
Celem raportu było nie planowanie konkretnych decyzji i działań, 
lecz wysunięcie propozycji do dyskusji, w której powinny wziąć udział 
wszystkie zainteresowane strony: UE, Rosja, Litwa i Polska. Raport dowodził, 
że Bruksela jest świadoma szeregu problemów wynikających ze specyficznego 
położenia obwodu kaliningradzkiego wśród przyszłych państw unijnych. 
W dokumencie zaprezentowano także szereg konstruktywnych propozycji 
w wielu trudnych kwestiach. 

Korzyści poszerzenia UE dla obwodu kaliningradzkiego to między 
innymi: obniżenie średniej wielkości stawek celnych na towary eksportowane z 
Rosji do nowych krajów UE (np. po przyjęciu przez Polskę unijnej taryfy 
celnej cła na artykuły przemysłowe spadną z 15,8 do około 4%) oraz 
zmniejszenie kosztów tranzytu rosyjskich towarów przez terytorium Litwy 
i Łotwy. Będzie to konsekwencją przyjęcia przez nowych członków Unii 
„Umowy o partnerstwie i współpracyktórą Bruksela podpisała z Moskwą 
w 1994 r.. 

Potencjalne trudności związane z rozszerzeniem UE wymienione 
w raporcie to: wprowadzenie wiz dla Rosjan przekraczających granicę z Polską 

1 1 4 



i Litwą, zaopatrzenie energetyczne obwodu kaliningradzkiego, rosyjski tranzyt 
wojskowy przez terytorium Litwy i negatywny stosunek części społeczeństwa 
rosyjskiego do ekspansji organizacji zachodnich na wschód. Dla przeważającej 
części tych kwestii Komisja Europejska widzi możliwość pozytywnych 
rozwiązań. W sprawie ruchu granicznego proponowano np., aby w ramach 
układu z Schengen wypracować rozwiązania korzystne dla Rosjan. Mogły by 
to być ułatwienia w ruchu przygranicznym, niskie ceny wiz, wizy tranzytowe, 
wizy ułatwiające wielokrotne przekraczanie granicy, a także utworzenie 
w Kaliningradzie konsulatów wszystkich państw piętnastki (Polska i Litwa 
posiadają j u ż swoje konsulaty w obwodzie) w celu usprawnienia procedury 
wydawania tych dokumentów. Wprowadzenie norm unijnych na przejściach 
granicznych może wpłynąć na przyspieszenie procedur związanych 
z międzynarodowym ruchem pasażerskim i towarowym. 

Raport Komisji Europejskiej bardzo wyraźnie określił ramy, w jakich 
Bruksela była gotowa prowadzić dyskusję w kwestii enklawy. Jednoznacznie 
stwierdzał, że Kaliningrad nie może liczyć na specjalny status gospodarczy 
ze strony UE. Nie przewidywał utrzymania ruchu bezwizowego na granicy 
przyszłych członków Unii z Rosją po przyjęciu ich do układu z Schengen.7 

W załączonej do raportu analizie sytuacji w enklawie zachodni eksperci 
w sposób niezwykle konkretny przedstawili skomplikowany stan gospodarki 
kaliningradzkiej, opieki zdrowotnej , jakości środowiska, skali korupcji, 
przestępczości, czy niedostosowania tamtejszego prawa i norm 
technologicznych do prawa i norm zachodnich. W ten pośredni sposób 
Komisja Europejska wskazała, że to na Rosji spoczywa odpowiedzialność 
za funkcjonowanie obwodu po rozszerzeniu piętnastki.8 

Przez cały rok 2001 rosyjskie władze poświęciły wiele uwagi eksklawie. 
Efektem tego było przyjęcie „Federalnego programu rozwoju obwodu 
kaliningradzkiego do 2010 r . " W kwestii w i z znalazł się tam postulat zawarcia 
specjalnego porozumienia między Ros j ą i UE w sprawę Kaliningradu, na mocy 
którego, m.in., wprowadzona zostałaby uproszczona procedura wydawania 
dokumentów wjazdowych do eksklawy obywatelom państw grupy Schengen 
i wyjazdowych obywatelom Rosji . 

Ostra kampania specjalnego pełnomocnika prezydenta FR 
ds. Kaliningradu Rogozina i j ego błyskawiczne wizyty w sierpniu i wrześniu 
2002 r. w Wilnie, Helsinkach Kopenhadze, Wiedniu, Berlinie, Warszawie 
i Brukseli miała przekonać do utrzymania bezwizowego ruchu tranzytowego 
w transporcie zbiorowym przez terytorium Litwy. Rogozin bezustannie 
powtarzał, że wprowadzenie wiz dla Rosjan podróżujących do i z Kaliningradu 

7 B. Cichocki, Raport Komisji Europejskiej o obwodzie kaliningradzkim. 
8 The EU and Kaliningrad, Commision of the European Communities, Brussels, 
17 / 2001. 
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naruszy rosyjską suwerenność i szantażował podjęciem przez Rosję bliżej 
nieokreślonych kontrposunięć. 

Niezależnie jednak od tych działań prezydent Putin zaczął liczyć się 
z tym, że Bruksela nie ustąpi pod naciskiem Rosji. Świadczyły o tym najlepiej 
działania, które Moskwa podejmowała od pewnego czasu w celu osłabienia 
negatywnych konsekwencji wprowadzenia wiz w ruchu tranzytowym 
do i z eksklawy. Na początku sierpnia 2002 r. obniżone zostały np ; ceny 
biletów lotniczych na połączenia Moskwa-Kaliningrad, poczyniono również 
intensywne przygotowywania do uruchomienia stałego połączenia promowego 
Sankt Petersburg-Bałtyjsk-Lubeka. 27 grudnia 2002 r. uruchomiono terminal 
kontenerowy w Bałtyjsku. 29 grudnia tego samego roku pierwsze zawinięcie 
promu pasażersko-towarowego „George Ots" do morskiego portu rybackiego 
w Kaliningradzie zaingurowało stałe połączenie morskie z Sankt 
Petersburgiem. 

Władze Kaliningradu od chwili rezygnacji linii lotniczej SAS, której 
samoloty ze względu na nikłą opłacalność przestały latać z Kopenhagi 
nad Pregołę, zabiegały nieustannie o uruchomienie ponownego, stałego 
połączenie z którymś z europejskich portów lotniczych. Co prawda od maja 
2002 r. polski L O T utrzymuje regularne połączenie pomiędzy Warszawą 
i Kaliningradem. Samoloty LOT-u latają regularnie i połączenie to cieszy się 
sporym zainteresowaniem nie tylko u polskich podróżnych. W ciągu pół roku 
polskimi liniami na trasie Warszawa-Kaliningrad-Warszawa przeleciało 2700 
pasażerów. 

Rosyjskie państwowe linie lotnicze „Rossija", której samoloty obecnie 
3 razy w tygodniu latają na trasie Moskwa-Kaliningrad-Moskwa w pierwszej 
kolejności zamierzają uruchomić stałe połączenia z Hanowerem, Hamburgiem 
i Lubeką. Na tych połączeniach mają być wykorzystywane nieduże samoloty 
średniego zasięgu Jak-40. „Rossi ja" bierze pod uwagę możliwość 
uruchomienia kilku nowych połączeń pomiędzy stolicą nadbałtyckiego 
obwodu a sąsiednimi miastami - Gdańskiem, Warszawą, Rygą, Tallinem 
i Wilnem. 

Kolejnym przykładem pozbawionej bezpodstawnych obaw i uprzedzeń 
polityki integracji obwodu z otoczeniem jest Strategia socjalno-
ekonomicznego rozwoju obwodu kaliningradzkiego jako regionu współpracy 
na okres do 2010 r..", której projekt opublikowano 26 lipca 2002 r.9. Zakłada 
ona ścisłą współpracą władz rosyjskich z instytucjami unijnymi, tworzenie 
stabilnej i sprzyjającej płaszczyzny dla działalności w obwodzie 
przedsiębiorców zarówno rosyjskich, j ak zagranicznych, generalnie - otwarcie 
Kaliningradu na współpracę. Autorzy „Strategii" nie bali się wziąć pod uwagę 
niesprzyjających działań na szczeblu federalnym, takich j ak niekorzystne 

9 Główne tezy tej strategii zaprezentowane zostały przez W. Żdanowa na Bałtyckim 
Forum Gospodarczym w dniu 7 października 2002 w Gdańsku. 
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zmiany prawodawstwa, czy zwykły brak zainteresowania ze strony władz 
centralnych. Szczerze mówią też oni o braku zaufania w trójkącie obywatele-
biznes-władza. Wskazują bez ogródek przyczyny niepowodzeń schematu 
Wolnej (a później Specjalnej) Strefy Ekonomicznej „Jantar". Konflikt wizowy 
przyzwyczaił nas, jak stwierdza Bartosz Cichocki - analityk z Ośrodka 
Studiów Wschodnich, do myślenia, że wszystkie biedy Kaliningradu wynikają 
z wejścia Polski i Litwy do UE. Tymczasem autorzy „Strategii" wyraźnie 
piszą, że rozszerzenie UE należy wykorzystać jako szansę rozwoju obwodu 
kaliningradzkiego. Odejście od mitów i wskazanie prawdziwych źródeł 
problemów trapiących obwód kaliningradzki wydaje się niezbędnym krokiem 
do podjęcia działań uzdrawiających sytuację w eksklawie. Jednym z tabu był 
i jest np. pogląd, że interesy federacji jako całości nie zawsze muszą być 
zgodne z interesami poszczególnych regionów. 

Mimo intensywnej kampanii, Rosji nie udało się nakłonić UE 
do istotnych ustępstw w kwestii tranzytu do i z obwodu kaliningradzkiego. 
W wydanym 11 listopada 2002 r. w Brukseli wspólnym oświadczeniu 
po szczycie Rosja-UE strony przyjęły do wiadomości wprowadzenie 
„narodowych regulacji kontroli granic" (czyli wiz) przez Litwę 
od 1 stycznia 2003 r., co ma się jednak dokonać w sposób „elastyczny". 
Z kolei od 1 lipca 2003 r. mają zostać wprowadzone nowego typu „dokumenty 
ułatwionego tranzytu" (FTD i FRTD): dla tranzytowego ruchu drogowego FTD 
otrzymywane w konsulatach litewskich (a zatem quasi-vvizy), dla tranzytu 
kolejowego FRTD otrzymywane na lub przed granicą litewską, po uprzednim 
sprawdzeniu danych przekazanych przy zakupie biletu kolejowego. To drugie 
rozwiązanie przyjęte pod presją Moskwy - ma sugerować, iż jest to ruch 
niema! bezwizowy (mimo iż w praktyce decyzje o wpuszczeniu obywateli 
rosyjskich na terytorium Litwy będą podejmowane przez władze tego 
państwa). 

Unia zarezerwowała sobie przy tym prawo do oceny funkcjonowania 
przyjętego schematu do 2005 r. (co oznacza możliwość jego rewizji). 
Natomiast jeśli chodzi o rosyjski „postulat uruchomienia bezwizowego ruchu 
tranzytowego za pośrednictwem szybkich pociągów", UE zobowiązała się 
jedynie do opracowania studium na ten temat, zastrzegając, iż ewentualna 
realizacja tego pomysłu byłaby możliwa dopiero po wejściu Litwy do UE 
i po rozwiązaniu licznych problemów prawnych i technicznych. Obecnie 
nie widać jednak perspektyw na szybką realizację tego postulatu. Niezależnie 
od tego Rosja przyjęła szereg zobowiązań: podjęcia niezwłocznie rozmów 
w celu podpisania z Litwą umowy o readmisji, a także podjęcia rozmów 
na ten temat z UE; rozszerzenie działalności litewskich placówek konsularnych 
w obwodzie kaliningradzkim. Litwa natomiast zobowiązała się 
do honorowania do końca 2004 r. rosyjskich paszportów wewnętrznych 
mieszkańców obwodu kaliningradzkiego. 

» 
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Porozumienie rosyjsko-unijne, które nie wprowadza reżimu 
bezwizowego, świadczy z jednej strony o przestrzeganiu przez UE pewnych 
pryncypiów, a w szczególności o poszanowaniu suwerennych praw Litwy. 
Z drugiej jednak strony szczególne rozwiązania ułatwiające tranzyt 
do i z Kaliningradu - będące odejściem od pierwotnego sztywnego stanowiska 
UE i nie będące typowym reżimem wizowym - pozwoliły Rosji wyjść z twarzą 
z ostrego sporu politycznego z UE. Moskwa mogła przedstawić opinii 
wewnętrznej w Rosji przyjęte rozwiązania jako swój sukces. Zakończony 
rosyjsko-unijny konflikt wizowy zwrócił uwagą całej Europy na kłopoty 
wewnętrzne obwodu kaliningradzkiego. 

Konsekwencje rozszerzenia UE na Wschód w przypadku Kaliningradu 
zdecydowanie nie ograniczają się do problemu wiz. Po wejściu Polski i państw 
bałtyckich do wspólnot europejskich Bałtyk stanie się morzem wewnętrznym 
UE, na tej części kontynentu rozszerzy się strefa stabilności i rozwoju 
gospodarczego, zwiększy się swoboda przepływu ludzi, towarów i kapitału. 
Obwód kaliningradzki będzie jednak w ograniczonym stopniu mógł korzystać 
z tych dóbr ze względu na niedostosowanie panujących tam norm życia 
polityczno-gospodarczego i obowiązujących tam standardów technologicznych 
do nowego otoczenia. 

Bez zgody władz federalnych Rosji na częściową chociażby 
autonomizację prawodawstwa kaliningradzkiego i bez zdecydowanego 
przeciwdziałania nadmiernej biurokracji, korupcji i działalności 
zorganizowanych grup przestępczych region przekształci się w odizolowaną 
wyspę biedy. Decydujące dla przyszłości obwodu kaliningradzkiego będzie to 
czy rosyjskie władze federalne, bo to na nich spoczywa w głównej mierze 
odpowiedzialność za sytuację w eksklawie, opowiedzą się za polityką 
integracji czy polityką izolacji tego bałtyckiego, najbardziej na zachód 
wysuniętego rosyjskiego regionu. 

Zwolennicy polityki izolacji obwodu stwarzają przeszkody w otwarciu tu 
konsulatów państw unijnych, w rozbudowie litewskiej infrastruktury 
konsularnej (tak przecież niezbędnej do sprawnego funkcjonowania ruchu 
granicznego w najbliższej przyszłości). Postawa ta wynika z przekonania, 
że każda inicjatywa Zachodu wobec Kaliningradu dyktowana jest chęcią 
zawłaszczenia tego regionu, chęcią podważenia tutaj rosyjskiego panowania. 
Ta postawa wynika ze świadomości, że ledwie 60 lat temu ziemie te należały 
do innego państwa i ono prędzej czy później musi się o nie upomnieć. 
Co więcej, osoby wyznające takie poglądy świadomie bądź nieświadomie 
wierzą, że sami kaliningradczycy mogą zechcieć oderwać się od Rosji, 
jeśli tylko poziom ich życia podniesie się na tyle, że dalsze pozostawanie 
w ramach Rosji będzie dla nich „nieopłacalne". Pomimo, że takie obawy są 
nieuzasadnione, mają one wpływ na podejmowane decyzje. 

• * • 

Nieco mniej irracjonalne i szkodliwe jest stanowisko tych kręgów, które 
uważają, że wobec rozszerzenia UE i NATO na Wschód należy zapewnić 
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obwodowi kaliningradzkiemu gospodarczą samowystarczalność. 
W dzisiejszych realiach dążenie do samowystarczalności gospodarczej 
jakiegokolwiek obszaru, który nie jest oddaloną o setki kilometrów od stałego 
lądu wyspą , jest tyleż nierealne, co niebezpieczne. Naraża bowiem taki region, 
jak np. obwód kaliningradzki, na funkcjonowanie właśnie w charakterze wyspy 
żyjącej w oderwaniu od procesów zachodzących bezpośrednio za jego 
granicami. Niestety, takie podejście zdaniem B. Cichockiego wynika z zapisów 
,,Federalnego programu rozwoju obwodu kaliningradzkiego do 2010 r.". 
Jako jeden z wielu przykładów można podać budową elektrociepłowni TEC-2, 
która w zamyśle autorów tego projektu ma uniezależnić eksklawę od dostaw 
prądu z zewnątrz. Uznali oni, że lepiej wydać ponad miliard dolarów na 
elektrociepłownię niż połączyć sieć energetyczną obwodu z siecią polską 
czy litewską. 

Coraz częściej jednak do głosu, szczególnie w samym regionie, 
dochodzą zwolennicy polityki integracji gospodarczej i społecznej obwodu 
kaliningradzkiego z otoczeniem. Zda ją sobie oni sprawę z faktu, że obwód 
nie może funkcjonować bez ścisłej współpracy z sąsiadami z Europy 
Bałtyckiej, w szczególności zaś z Polską i Litwą. Sprzyjają oni współpracy 
transgranicznej, zagranicznym inwestycjom w regionie, Dzięki nim 
Kaliningrad współpracuje w coraz większym stopniu w ramach wielu 
inicjatyw i programów bałtyckich takich jak Konferencja Współpracy 
Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC), Związek Miast 
Bałtyckich, VASAB 2010, Organizacja Portów Bałtyckich (BPO), Bałtyckie 
Stowarzyszenie Instytucji Rozwoju Regionalnego (BARDI) itp. 

Przewaga opcji otwarcia Kaliningradu na kooperację regionalną 
stanowić może ważny krok na drodze do pełnej integracji Europy Bałtyckiej. 
Budowanie przyszłości gospodarczej Kaliningradu nie wymaga nadmiernej 
koncentracji na tych zagadnieniach, wymaga natomiast równoważenia 
gospodarczych, ekologicznych, społecznych i politycznych aspektów rozwoju, 
wymaga równoważenia głównych aktorów, to znaczy Moskwy, obwodu, UE 
i nadbałtyckich państw kandydackich1 0 . Gospodarczy sukces Kaliningradu 
zależał będzie od wypracowania właściwych relacji pomiędzy UE, NATO, 
z jednej strony i Rosją z drugiej. 

10 B. Kościukiewicz, Europejski scenariusz dla Kaliningradu, Pomorski Przegląd 
Gospodarczy 3-4, 2002, (21 -22). 
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