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Abstract

The publication presents the point of view on economic relations with one Russian 
region bordering Poland–Kaliningrad Oblast. This is the point of view of the au-
thor, who has been dealing with the practical coordination of the co-operation for 
many years, and who has been currently dealing with this part of the international 
relations from the scientific. 

The difficult situation in the Polish-Russian border regions is described by the 
presented data related to trade in the recent years. Other aspects of cross-border 
cooperation which affect the economic development of border regions are also 
presented. From the point of view of border regions, the current situation is not 
favourable. For many years there have been attempts to create conditions for the 
economically weaker border regions, being also the peripheries of the Eastern bor-
der of the European Union, to develop better. This aim was to be achieved by, 
among others, local border traffic, as well as the Interreg programs: Poland–Lith-
uania–Russia and the currently developed Poland–Russia. In the present politi-
cal situation, the voice of the regions bordering with the Russian federation is not 
particularly taken into consideration. But, in the long term, considering the socio-
economic development of border regions and common problems resulting from 
them being neighbours across the border, it should be noticed.
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Содержание

Данная статья предоставляет взгляд на специфику экономических связей 
с единственным российским регионом имеющим границу с Польской Респу-
бликой–Калининградской Областью Российской Федерации.

Это точка зрения автора, который много лет способствовал практиче-
ской реализации сотрудничества, а в нынешнее время продолжает изучать 
эту проблематику.

О непростых условиях экономического сотрудничества на польско-рос-
сийском пограничье свидетельствуют представлены автором показатели 
по торговле за последние годы. В статье показаны также и другие аспекты 
трансграничного сотрудничества, которых влияния на экономическое раз-
витие приграничных районов нельзя игнорировать. С точки зрения при-
граничных регионов это ситуация не самая благополучная. Многие годы по 
обеим сторонам границы вырабатывались действия, благодаря которым ме-
нее развитые приграничные районы могли бы поднимать уровень развития 
так общественногo, как и экономическогo. Это цель должна была реализо-
ваться тоже в рамках действия малого приграничного передвижения. Этой 
цели способствовали принципы программы Интеррег Польша–Литва–Рос-
сия или ожидаемой ныне программы Польша–Россия. В нынешних полити-
ческих обстоятельствах нацеленные на экономическое развитие аргументы 
приграничных регионов отказываются как не самые убедительные. Однако 
в долгосрочной перспективе, учитывая общественную и экономическую об-
становку – общие проблемы возникающие в приграничном регионе должны 
учитываться. 

Ключевые слова: Польша, Россия, экономические аспекты, трансграничное 
сотрудничество, отдельные вопросы

Analizowanie gospodarczych aspektów współpracy transgranicznej 
z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w obecnej sytuacji 

międzynarodowej może się wydawać tematem na wyrost czy nawet niewie-
le znaczącym. Jakkolwiek byśmy rozważali, powołując się na różne ana-
lizy dotyczące zakładanych korzyści płynących ze współpracy transgra-
nicznej, zwłaszcza z naszymi wschodnimi sąsiadami – to uwarunkowania 
polityczne okazały się w ostatnich dwóch latach kluczowe. Klimat obec-
nej sytuacji politycznej i ekonomicznej wyhamował dynamikę realizacji 
inicjatyw oddolnych na polsko-rosyjskim pograniczu, czego najlepszym 
przykładem jest zawieszenie umowy o małym ruchu granicznym z obwo-
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dem kaliningradzkim. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż w wyniku 
wieloletnich rozmów i niełatwych negocjacji zarówno w formacie dwu-
stronnym z Rosją, jak i z udziałem Komisji Europejskiej – w 2011 r. uzgod-
niono poszerzony obszar strefy małego ruchu granicznego (wykraczają-
cy poza 30- kilometrową strefę przygraniczną), do której włączony został 
cały teren obwodu kaliningradzkiego i położone najbliżej granicy określo-
ne powiaty województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. 27 lip-
ca 2012 r. umowa o małym ruchu granicznym z obwodem kaliningradz-
kim weszła w życie. Po niespełna czterech latach obowiązywania, tj. 4 lipca 
2016 r., polski rząd zawiesił jej funkcjonowanie, jako oficjalny powód po-
dano względy bezpieczeństwa z uwagi na organizację lipcowych wyda-
rzeń: szczytu państw NATO w Warszawie oraz Światowych Dni Młodzie-
ży w Krakowie. Po tych wydarzeniach umowy o małym ruchu granicznym 
z obwodem kaliningradzkim nie przywrócono.

Dyskusja, jaką wywołało zawieszenie małego ruchu granicznego, uwi-
doczniła różnice w postrzeganiu znaczenia współpracy transgranicznej 
z punktu widzenia centralnych ośrodków decyzyjnych i z perspektywy Ka-
liningradu, Olsztyna czy Gdańska. Zwróćmy uwagę chociażby na strategię 
rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskie-
go, uchwaloną w 2013 r. (w założeniach do roku 2025), podstawowy doku-
ment nakreślający kierunki rozwoju regionu. Zgodnie z nią zasadniczym 
celem rozwoju województwa jest poprawa spójności z regionami Europy. 
A jako kluczową międzynarodową aktywność wymienia się intensyfikację 
stosunków gospodarczych na kierunku bałtyckim, w tym z rosyjskim ob-
wodem kaliningradzkim (Modzelewski, Olsztyn, 2014, s. 86). Wiele zatem 
działań lokalnych o wymiarze międzynarodowym opierało się właśnie na 
tym kierunku, wiązano ze współpracą z Obwodem Kaliningradzkim wie-
le nadziei, impulsem do pobudzenia aktywności gospodarczej miał być też 
mały ruch graniczny. 

Takie podejście do współpracy transgranicznej nie jest autorskim po-
mysłem zespołu wypracowującego strategię, gdyż samo jej pojęcie zde-
finiowano w konwencji madryckiej (Europejskiej konwencji ramowej 
o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorial-
nymi z dnia 21 maja 1980 r., ratyfikowanej przez Polskę w marcu 1993 r., 
a przez Rosję ratyfikowaną w listopadzie 1999 r.). Nadając instytucjonalną 
formę współpracy transgranicznej w tym akcie prawnym, wskazuje się, iż 
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powinna ona sprzyjać rozwojowi społeczno-gospodarczemu i  niwelowa-
niu barier w obszarach przygranicznych. 

Tereny przygraniczne województwa warmińsko-mazurskiego – to 
część makroregionu Polski Wschodniej – obszaru mniej rozwiniętego go-
spodarczo, o niższych wskaźnikach ekonomicznych, będącego wschodnią 
granicą UE. Obszary peryferyjne, a za takie uważane są regiony nadgra-
niczne, charakteryzują się: małym zaludnieniem, ograniczającymi regu-
lacjami prawnymi dla strefy nadgranicznej, brakiem rozbudowanej sie-
ci transportowej, niewystarczającą siecią energetyczną dla nowoczesnego 
przemysłu, niewielką w porównaniu z województwami Polski Central-
nej czy Zachodniej skalą inwestycji przemysłowych. Charakterystyczne są 
także różnice w cenach produktów głównie akcyzowych po obu stronach 
granicy, co wiąże się z masowym drobnym handlem. A różnice w kosz-
tach pracy powodują napływ siły roboczej, szczególnie kwestia ta dotyczy 
granicy polsko-ukraińskiej. Niemałe znaczenie ma też tranzyt towarowy 
przez granicę na rynki wschodnich sąsiadów. Kwestie te zostały wykazane 
w szczegółowej ekspertyzie „Transgraniczne powiązania Polski wschod-
niej” (Komornicki, Miszczuk, 2011).

Wypracowując strategie rozwoju dla wschodnich województw, przy-
jęto założenie, że tworząc sprzyjające warunki do współpracy transgra-
nicznej, można pobudzić gospodarczo słabiej rozwinięte regiony przygra-
niczne, a „wady przekuć w korzyści”. Dlatego też rynki wschodnie, w tym 
kaliningradzki, wydają się ważne dla biznesu pogranicza. Leżą one w bez-
pośredniej bliskości, są rozpoznane, przedsiębiorcy znają uwarunkowania 
za granicą i tamtejsze potrzeby. Często w środowisku biznesowym przy-
taczany jest argument, że towary trafiające np. do obwodu kaliningradz-
kiego Federacji Rosyjskiej mogą później dotrzeć na pozostałe terytorium 
Rosji, a w ramach funkcjonowania Euroazjatyckiej Unii Celnej na obszar 
państw Azji Centralnej, np. Kazachstanu czy Kirgistanu. Szczególne zain-
teresowanie tu na pograniczu wykazuje sektor małych i średnich przedsię-
biorstw, będących podstawą polskiej gospodarki, posiadających kontakty 
na Wschodzie i mających pewne doświadczenie we współpracy z partne-
rami zza wschodniej granicy. 

Dynamikę współpracy gospodarczej polskich firm z obwodem kalinin-
gradzkim można określić jako falową. Istotnym impulsem dla rozwoju kon-
taktów gospodarczych stał się fakt „otwarcia” obwodu kaliningradzkiego 
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na początku lat 90. XX w.: z zamkniętej strefy zmilitaryzowanej w wolną, 
a następnie specjalną strefę ekonomiczną. Rozszerzenie Unii Europejskiej 
w 2004 r. także wpłynęło na specyfikę funkcjonowania obwodu kalinin-
gradzkiego, podmiotu Federacji Rosyjskiej położonego wewnątrz Unii Eu-
ropejskiej (Palmowski, Kondratowicz, 2007). Kolejne etapy mające wpływ 
na współpracę gospodarczą z obwodem kaliningradzkim to: wejście Pol-
ski do strefy Schengen 21 grudnia 2007 r. i związane z tym nowe, bardziej 
skomplikowane procedury wizowe; wejście w życie umowy o małym ru-
chu granicznym, wprowadzającej ułatwienia w przekraczaniu granicy dla 
mieszkańców obwodu kaliningradzkiego i wybranych rejonów wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, a także pomorskiego. Obecnie mamy do czy-
nienia z sytuacją wkomponowaną w procesy zachodzące na świecie – kry-
zys ekonomiczny i zmieniające się warunki międzynarodowe, zwłaszcza 
związane z przedłużającym się od 2014 r. konfliktem na Ukrainie. 

Nie wchodząc szczegółowo w historię relacji na pograniczu polsko-ro-
syjskim, gdyż jest wiele obszernych aspektów, spróbujmy pokrótce prze-
analizować, jak przedstawia się obecna sytuacja gospodarczej współpracy 
z obwodem? 

Relacje gospodarcze między obwodem kaliningradzkim a Polską funk-
cjonują dziś w niełatwych uwarunkowaniach, również ekonomicznych. 
Dzisiejszy kurs rosyjskiego rubla sprzyja bardziej wywozowi towarów z Ro-
sji niż importowi z innych krajów. Z dewaluacją wiąże się wysoka cena kre-
dytów, czyli to, co tworzy sprzyjający klimat zarówno dla handlu, jak i re-
alizacji projektów o charakterze inwestycyjnym. Specjaliści z  Wydziału 
Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP (dalej WPHI KG 
RP) w Kaliningradzie są zgodni, że obecne warunki nie są korzystne dla 
wzajemnej wymiany handlowej. Handel pomiędzy kaliningradzkimi i pol-
skimi firmami od 2014 r. maleje. Jak na razie szczyt gospodarczej wymia-
ny mamy za sobą, w latach 2011–2014 wzajemny handel sięgnął 850 mln 
– 1 mld USD, obecnie jest zauważalna tendencja spadkowa, pierwsze półro-
cze 2016 – to 200 mln USD. W 2015 r. wymiana handlowa z obwodem ka-
liningradzkim wynosiła ponad 400 mln USD, a więc dwukrotnie mniej niż 
trzy lata wcześniej (Wymiana handlowa Polski..., 2016).

Zauważyć należy, że pomimo zmieniającej się koniunktury ekonomicz-
nej, to i tak, jak od lat w obrocie handlowym z obwodem kaliningradzkim 
zdecydowanie przeważa polski eksport do regionu. Czyli tendencja jest od-
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wrotna, aniżeli przedstawia się to w łącznej wymianie handlowej Polski 
z Federacją Rosyjską, w której obroty handlowe przynoszą nam deficyt.

Z danych WPHI KG RP w Kaliningradzie wynika, iż od czasu wejścia 
w życie zakazu wwozu produkcji spożywczej z Polski, tj. od 2014 r., eksport 
wykazuje tendencję spadkową. W 2015 r. odnotowano spadek o 40%, w re-
kordowym 2013 r. do obwodu wwieziono towary za sumę 920,3 mln USD 
(w roku 2015 – 434,4 mln USD). Trzeba zauważyć, że czwartą część (25%) 
polskiego eksportu do Kaliningradu stanowiła właśnie produkcja spożyw-
cza. Ponadto w 2013 r. realizowano dostawy towarów przeznaczonych nie 
tylko do wykorzystania w obwodzie, ale też do przerobu w regionie i dal-
szego wywozu na obszar unii celnej. Wiodące produkty eksportowane do 
obwodu w 2013 r. to: artykuły chemiczne, tworzywa sztuczne, artykuły 
rolno-spożywcze, wyroby elektromaszynowe, artykuły budowlane. Polska 
zajmowała 5. miejsce pod względem dostawców do obwodu, za Niemcami, 
Koreą Południową, Słowacją i Chinami. 

W roku 2015 spadek polskiego eksportu do obwodu (-40%) był 
o 10 punktów procentowych niższy od łącznego spadku importu z obwo-
du kaliningradzkiego (-50%). Skala spadku polskiego eksportu do obwodu 
była najniższa spośród znaczących dostawców europejskich, co oznacza, iż 
polscy dostawcy utrzymali wiodące pozycje w kaliningradzkim imporcie. 
Eksportowane do obwodu towary to: artykuły budowlane, wyroby z drew-
na, metalu, pralki, monitory, meble drewniane. Jednocześnie specjaliści 
z WPHI KG RP w Kaliningradzie zauważają, iż w kaliningradzkim im-
porcie następuje reorientacja na rzecz dostawców z Ameryki Południowej 
i Azji. Dostrzegana jest też tendencja substytucji importu przez wspieraną 
przez władze centralne i rozwijającą się produkcję rosyjską. 

I połowa 2016 r. to dalszy spadek polskiego eksportu do Rosji (o 22%) 
i ósme miejsce wśród dostawców zagranicznych. Przy czym dostawy z Pol-
ski do obwodu stanowiły 6% ogólnego importu oraz 9,4% polskiego eks-
portu do Rosji. 

Na tle spadku eksportu do Kaliningradu import towarów z obwodu 
do Polski w roku 2014 wzrósł o 69% (129,3 mln USD), nieco mniej, bo 
116,8 mln USD, wyniósł w 2015 r. A najważniejsze pozycje towarowe im-
portu z obwodu do Polski to: odpady przemysłu spożywczego, pasze, me-
tale żelaza, tytoń i wyroby tytoniowe, węgiel, torf, tłuszcze, wyroby papie-
rowe, drewno, węgiel drzewny.
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Polskie inwestycje w obwodzie są relatywnie niewielkie. Według da-
nych Banku Rosji bezpośrednie polskie inwestycje w obwodzie kalinin-
gradzkim wynoszą zaledwie kilka mln USD. WPHI ocenia, że łączny po-
ziom polskich inwestycji w regionie wynosi obecnie 20–30 mln. Zmniejsza 
się też liczba zarejestrowanych firm z udziałem polskiego kapitału, obecnie 
to 50 polskich przedsiębiorstw działających w różnych formach (w 2010 r. 
rejestr wykazywał 400). Warto odnotować, iż dopiero w 2016 r. jedna pol-
ska firma otrzymała status rezydenta specjalnej strefy ekonomicznej w ob-
wodzie. Struktura polskich firm w Obwodzie to przede wszystkim sektor 
handlu i usług (60%), np. w branży transportowo-logistycznej. Dla porów-
nania w 2013 r. polskie inwestycje w obwodzie plasowały się na czwartym 
miejscu, po Cyprze, Litwie i Holandii, i ich wartość szacowana była na pra-
wie 70 mln USD.

Współpraca gospodarcza polskiego i rosyjskiego biznesu w obwodzie 
kaliningradzkim, w tym w obszarze przygranicznym, koncentruje się na 
trzech sektorach, które uważane są za perspektywiczne w najbliższych la-
tach: 
 • Budownictwo i materiały budowlane, na które jest obecnie duże za-

potrzebowanie z uwagi na budowę obiektów na mistrzostwa świata 
w piłce nożnej w 2018;

 • Sektor rolno-spożywczy. Na przykład w I połowie 2016 r. zwiększyły 
się dostawy w grupie roślin, sadzonek, nasion, w tym kwiatów, cu-
kru i produktów zbożowych. W warunkach zakazu sprowadzania 
wielu artykułów spożywczych do Rosji rozwija się tamtejsze rolnic-
two, stąd zapotrzebowanie na tego typu towary, a także na wyposa-
żenie chłodni i magazynów.

 • Szeroko rozumiana branża usług turystycznych. Dotyczy to trady-
cyjnej turystyki, a także świadczenia usług medycznych, turystyki 
kongresowej. Mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego chętnie korzy-
stają z usług ośrodków rehabilitacji, odnowy biologicznej, placówek 
oferujących chirurgię jednego dnia. Polacy zaś jeżdżą do Kalinin-
gradu do klinik chirurgii plastycznej (Vsegda est kyda padat..., 2016).

Jak na tę niełatwą dla działań biznesowych sytuację w relacjach gospo-
darczych z obwodem kaliningradzkim reagują polscy przedsiębiorcy, do-
tychczas aktywnie interesujący się rynkiem najbliższego sąsiada? Podczas 
licznych rozmów z przedstawicielami biznesu z województwa warmińsko-
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-mazurskiego, a także pomorskiego przede wszystkim rozważana jest per-
spektywa przeorientowania kierunków eksportu towarów z rosyjskiego 
na rynek Unii Europejskiej. W tym kontekście przedsiębiorcy argumen-
tują, iż jeśli na wschód od Kaliningradu znajdują się kraje Euroazjatyckiej 
Unii Celnej i rynek zbytu dla prawie 180 mln ludzi, to na zachód od Polski 
jest Unia Europejska z 510 mln mieszkańców. Ponadto zwracają uwagę na 
obowiązujące w obwodzie kaliningradzkim zasady specjalnej strefy eko-
nomicznej, stanowiące barierę inwestycyjną dla rezydentów na poziomie 
150 mln rubli, co jest wysoką granicą dla naszych w większości małych 
i średnich przedsiębiorstw. Wskazując na przeszkody, polscy przedsiębior-
cy wymieniają: likwidację ulg wynikających z zasad funkcjonowania SSE 
(obecnie brak możliwości reimportu na pozostały obszar FR i EUC), nieja-
sne zasady rekompensat z tytułu likwidacji dotychczasowych ulg, różnice 
w regulacjach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w UE 
i w Rosji, niewielkie perspektywy udziału firm zagranicznych w państwo-
wych przetargach w Rosji (polskie firmy przegrywały w ostatnich latach 
z zachodnimi i rosyjskimi na realizację inwestycji komunalnych czy infra-
strukturalnych), wprowadzone przez Rosję ograniczenia i sankcje na pro-
dukty rolne, surowce, artykuły spożywcze, a także drogie kredyty. Ponad-
to wciąż funkcjonują niekorzystne stereotypy, pamięta się lata 90. XX w. 
z licznymi przypadkami nierzetelności na tle gospodarczym, co zniechęci-
ło wiele podmiotów, które jeszcze z początkiem lat 90. XX w. uważały ob-
wód za okno na cały kontynent postsowiecki i przyszły „drugi Hongkong”. 

Pomimo, że polski biznes nie odegrał jak dotąd znaczącej roli ani nie 
przyciągnął większych polskich inwestycji w obwodzie – to jak twierdzą 
specjaliści z WPHI KG RP, zainteresowanie polskich przedsiębiorców kie-
runkiem kaliningradzkim nadal jest spore, Polacy podejmują bądź planu-
ją realizację projektów inwestycyjnych przede wszystkim w sektorze rol-
niczym i budowlanym. Dynamika wprawdzie jest mniejsza, a konkretne 
plany przejawiają przede wszystkim firmy mające już doświadczenie na 
rosyjskim rynku. 

Podczas Forum Współpracy Gospodarczej między Obwodem Kali-
ningradzkim a Województwem Warmińsko-Mazurskim, jakie odbyło się 
w Olsztynie (5.10.2016 r.) podjęto temat niekorzystnych tendencji w rela-
cjach gospodarczych. Strona rosyjska przedstawiła wiele możliwości ad-
resowanych do polskich przedsiębiorców, związanych z przygotowaniami 
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do piłkarskich mistrzostw świata w 2018 r., w ramach których trwa budo-
wa stadionu i pokaźnej bazy turystyczno-sportowej z tym związanej. Po-
prawiana jest i budowana infrastruktura komunikacyjna. Ponadto wpro-
wadzane są udogodnienia, mające zachęcić inwestorów, np. koncepcja 
tzw. „jednego okienka” dla inwestorów zagranicznych, która ma uprościć 
procedury finalizowania kontraktów. Zachęcano także polskich inwesto-
rów do inwestowania w ramach specjalnej strefy ekonomicznej (Rozmowy 
dwóch sąsiednich regionów..., 2016).

Na forum podjęto też kwestię przygotowań do realizacji programu trans-
granicznego Polska–Rosja (2016–2020). Projekty realizowane w ramach 
Programu także należy postrzegać jako część relacji gospodarczych, gdyż 
mają one wpływ na atrakcyjność regionów i ich rozwój gospodarczy. Na 
przykład w poprzedniej perspektywie programu Polska–Litwa–Rosja dofi-
nansowano łącznie 60 umów na kwotę 134 mln euro, m.in. budowę oczysz-
czalni ścieków i wodociągów w obszarach przygranicznych, modernizację 
dróg dojazdowych do granicy po obu stronach. W obecnie przygotowy-
wanym programie Polska–Rosja (ok. 50 mln euro, w tym strona rosyjska 
24 mln) wymienia się obszary: dziedzictwo kulturowe, tradycyjne rzemio-
sła, promocja miejsc turystycznych, ochrona środowiska, ochrona obsza-
rów przybrzeżnych, efektywne zarządzanie Morzem Bałtyckim i jego zaso-
bami, tworzenie sieci szerokopasmowych (Wspólny unijny program..., 2016).

Analizując czynniki, które wpływają na sytuację gospodarczą po obu 
stronach polsko-rosyjskiej granicy, nie można pominąć znaczenia handlu 
detalicznego. Z uwagi na brak wystarczających danych trudno tę sferę sfe-
ry działalności sklasyfikować jako „transgraniczną współpracę gospodar-
czą”. Jednakże w kontekście działalności lokalnych przedsiębiorców nie 
można tej specyfiki handlu przygranicznego pomijać. Wiąże się to dość 
ściśle z  intensywnością ruchu granicznego i każde ułatwienia graniczne 
sprzyjają obrotom placówek handlowych czy usługowych w pobliżu grani-
cy. Nawet w trudnym czasie, czyli w trakcie obowiązywania sankcji i em-
barga, kupujący z obwodu zostawili w polskich sklepach 280 mln zł, po-
wstały nowe centra handlowe, hotele i restauracje, które specjalną ofertę 
dierowały do gości z Rosji (Pomorskie firmy tracą...  2016). Jak twierdzą 
handlowcy z miejscowości przygranicznych po polskiej stronie, obecne 
obroty są zdecydowanie niższe, po zawieszeniu MRG spadły nawet o 60%. 
Wiele firm wstrzymało rozpoczęte inwestycje, zwłaszcza w zakresie roz-
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budowy placówek handlowych. Niektóre małe zakłady usługowe działa-
jące na zapotrzebowanie klienta z Kaliningradu, np. warsztaty samocho-
dowe – zawiesiły działalność. Przedsiębiorcy, którzy upatrywali szans na 
rozwój, niewątpliwie na znaczne zyski nie mają obecnie co liczyć. Straty te 
ponoszą nie tylko handlowcy po polskiej stronie, dotyczy to także sklepów, 
stacji benzynowych po stronie rosyjskiej. Doświadczenia funkcjonowania 
małego ruchu granicznego pokazały, iż biznes z rejonów przygranicznych 
wykorzystuje naturalne nisze w obszarze przygranicznym dla inicjatyw 
gospodarczych i wbrew temu, co się potocznie sądzi – są one zdecydowa-
nie szersze, aniżeli handel towarami akcyzowymi.

W warunkach obostrzenia sytuacji międzynarodowej w regionie Bałty-
ku trudniej rozmawia się o polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej, 
także w aspektach gospodarczych. Ale jakkolwiek by dominowały kwestie 
polityczne, na region trzeba patrzeć z szerszej perspektywy, uwzględnia-
jącej jego rozwój społeczno-gospodarczy. Z tego punktu widzenia – izo-
lowanie się od sąsiedztwa nie leży w interesie rejonów po obu stronach 
granicy, gdyż sprzyja pogłębianiu się ich peryferyjności – co pokazuje do-
tychczasowa dynamika relacji z obwodem kaliningradzkim. Ważne zatem 
jest wypracowanie takiej strategii, która przy niezbędnym respektowaniu 
czynnika politycznego w relacjach polsko-rosyjskich nie powodowałaby 
zamrożenia żywotnych dla regionu wspólnych problemów i możliwości 
jego rozwoju. 
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