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Abstract

Kaliningrad is a unique Russian region due to its history and geopolitical loca-
tion. During the Cold War era it was considered an important Soviet military 
outpost in the confrontation with the NATO. After collapse of the Soviet Union 
region found itself in a completely new situation as a Russian enclave in Europe. 
The new geopolitical situations led to numerous problems. After the Poland and 
Lithuania joining the UE a new set of problems looms ahead. The regional and 
central governments tried to found a development strategy for Kaliningrad en-
clave. Now Kaliningrad is open for international cooperation and has one of the 
most liberal economic and border regime in Russian Federation. Russian govern-
ment establish on Kaliningrad region Special Economic Zone to attract foreign 
investment. However Kaliningrad is still a problem form both partners: Russian 
Federation and UE. 
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Абстракт

Калининград – это единственный регион Российской Федерации с такой 
историю и геополитическим положением. Во время Холодной Войны реги-
он считался важным отделением советских войск в сопоставлении с НАТО. 
После распада СССР область нашлась в новой ситуации и становилась рос-
сийским анклавом в Европе. В регионе выступали многие проблемы, кото-
рые увеличились после вступления Польши и Литвы в ЕС. Региональные 
и государственные власти искали стратегию развития для калининградской 
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области. Сейчас Калининград открыт на международное сотрудничество, 
а у города одна из самых свободных экономических границ в Российской 
Федерации. Государственное правительство ввело в области особую эконо-
мическую зону (ОЭЗ ) для улучшения зарубежных инвестиции. Всё таки об-
ласть это проблема для двух партнёров: Российской Федерации и ЕС.

Ключевые слова: Калининград, особая экономическая зона, региональная 
политика 

Ze względu na swój prawny status obwód kaliningradzki jest jednym 
z podmiotów administracyjnych tworzących Federację Rosyjską i in-

tegralną częścią państwa rosyjskiego. Obwód posiada jednak swoją wy-
raźną specyfikę, która czyni go regionem unikalnym w skali nie tylko Ro-
sji, ale i całego świata. Obwód kaliningradzki jest to najdalej na zachód 
wysunięte terytorium Federacji Rosyjskiej. Teren obwodu jest oddzielony 
od reszty kraju obszarami niepodległych państw i pozbawiony jest łącz-
ności lądowej z pozostałą częścią państwa rosyjskiego. Jako taki stanowi 
eksklawę. Co istotne, od 2004 r. obwód kaliningradzki jest także rosyjską 
enklawą, znajdującą się wewnątrz terytorium Unii Europejskiej i NATO, 
a otoczoną przez Polskę i Litwę. Jest to największe tego typu terytorium 
na świecie. Większość eksklaw to obszary niewielkie, natomiast obwód 
kaliningradzki zajmuje powierzchnię 15,1 tys. km2, którą zamieszkuje 
ok. 955  tys. mieszkańców (terytorialnie dużo większa jest tylko Alaska, 
ale Alaskę zamieszkuje ok. 650 tys. ludzi). Na terenie obwodu obowiązu-
je specyficzny reżim ekonomiczny, związany z funkcjonowaniem specjal-
nej strefy ekonomicznej. Ponadto znajduje się tu baza rosyjskiej marynarki 
wojennej i stacjonują siły wojskowe Federacji Rosyjskiej. 

Problemy i perspektywy rozwojowe Kaliningradu stanowią przedmiot 
nieustannego monitoringu ze strony władz Rosji oraz przedstawicieli Unii 
Europejskiej. Położenie obwodu „na styku” Unii Europejskiej i Federacji 
Rosyjskiej, Środkowej i Wschodniej Europy, bałtyckiego mikroregionu 
i Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, daje kaliningradzkiej enklawie duże 
możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego. Obwód jest swoistym 
„skrzyżowaniem”, na którym schodzą się rozliczne interesy różnorodnych 
aktorów geopolitycznych. To tu zbiegają się drogi towarowe z Rosji, skiero-
wane ku zachodnim odbiorcom, to tu rozwija się przygraniczna współpra-
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ca i turystyka, to tu przyciągane są do Rosji zagraniczne inwestycje. Dlatego 
też współczesny Kaliningrad stanowi jeden z ważnych centrów współpracy 
międzynarodowej. Przedmiot i miejsce działania wielu programów mię-
dzynarodowych, które mają pozwolić na zacieśnienie współpracy w regio-
nie Morza Bałtyckiego. Rozszerzenie UE i NATO na wschód oraz prze-
kształcenie obwodu kaliningradzkiego w rosyjską enklawę wewnątrz Unii 
Europejskiej doprowadziło do powstania wielu problemów politycznych, 
gospodarczych i społecznych. Wokół problemów obwodu narosły interesy 
i emocje rosyjskie, jak i krajów Unii Europejskiej. Sposób ich rozwiązywa-
nia może wpłynąć na charakter współpracy pomiędzy FR a UE. Przykład 
Kaliningradu, zarówno ten pozytywny, jak i negatywny, może posłużyć do 
korekty polityki zagranicznej zarówno Rosji, jak i państw UE.

Regionalna polityka wobec Kaliningradu, zarówno ta rosyjska, jak i ta 
europejska, muszą być, przynajmniej do pewnego stopnia, skoordynowa-
ne. Położenie Kaliningradu wymusza współpracę europejsko-rosyjską. Stąd 
jest on regionem przyciągającym nieustanne zainteresowanie zarówno ba-
daczy akademickich, jak i polityków. Celem artykułu jest analiza specyfiki 
obwodu kaliningradzkiego i ukazanie dynamiki zmian, jakie dokonały się 
rosyjskiej polityce regionalnej wobec Kaliningradu od czasu rozpadu ZSRR. 
W artykule zwrócono uwagę na historyczną specyfikę regionu i na aktualne 
problemy związane z historycznymi tradycjami regionu. Dokonano także 
analizy zmian, które dokonywały się w polityce rosyjskiej wobec Kalinin-
gradu, a także zwrócono uwagę na dominujące wyobrażenia dotyczące re-
gionu, funkcjonujące wśród rosyjskich elit regionalnych i centralnych. 

Obwód kaliningradzki obejmuje terytoria charakteryzujące się szcze-
gólną specyfiką historyczną. Tereny, których część stanowi obecny obwód 
kaliningradzki, już od czasów średniowiecza były obiektem rywalizacji 
polityczno-militarnej pomiędzy państwami położonymi w regionie Mo-
rza Bałtyckiego. Obszary te były zamieszkiwane przez pogańskie plemię 
Prusów. Prusowie nie stworzyli jednolitej organizacji państwowej, będąc 
luźnym związkiem plemiennym. Od X w., wraz ze stopniową chrystiani-
zacją plemion słowiańskich, tereny zamieszkiwane przez Prusów stały się 
obiektem najazdów ze strony książąt polskich. Na początku XIII w. ak-
cja misyjna została nasilona, a wyprawy zbrojne na ziemie zamieszkiwane 
przez Prusów zyskały rangę krucjat. W 1226 r. książę mazowiecki Konrad 
poprosił o pomoc w walce z Prusami zakon rycerski Najświętszej Maryi 
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Panny Domu Niemieckiego (Krzyżacy), który skupiał rycerzy pochodze-
nia niemieckiego. Przedstawicielom zakonu udało się przejąć kontrolę nad 
misją chrystianizacyjną w Prusach. Tzw. krucjaty pruskie doprowadziły 
do podboju Prus przez Krzyżaków i rozbudowania sieci twierdz i zamków. 
Jedną z takich twierdz był zbudowany w 1255 r. u ujścia Pregoły do Bałty-
ku zamek nazywany po łacinie Mons Regius (Królewska Góra), późniejszy 
Królewiec (Köninsberg). Średniowieczna ekspansja niemieckich zakonów 
rycerskich (Krzyżacy i Zakon Kawalerów Mieczowych)1 w regionie bał-
tyckim pozwoliła im na opanowanie dużej części wybrzeży Morza Bałtyc-
kiego, zapewniając państwom „niemieckim” dominację w regionie Morza 
Bałtyckiego. Podbite przez Krzyżaków ziemie Prusów zostały skolonizo-
wane przez przybywających tu osadników z Lubeki, Saksonii, Westfalii, 
Meklemburgi, Pomorza i Śląska.

Niemieckie zakony rycerskie stanowiły coraz większe zagrożenie po-
lityczno-militarne dla państwa polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, dlatego też po krucjatach pruskich kolejnym etapem walki o wy-
brzeża Bałtyku stały się wojny polsko-krzyżackie i litewsko-krzyżackie. 
Sojusz Polski i Litwy doprowadził do załamania się potęgi zakonów Krzy-
żackiego i Kawalerów Mieczowych. Wojny polsko-krzyżackie, trwające 
z przerwami od 1308 r. do 1521 r., doprowadziły do likwidacji suwerennego 
państwa krzyżackiego w Prusach. W obrębie dotychczasowych posiadło-
ści zakonu kawalerów mieczowych powstały tzw. Inflanty, a na ziemiach 
pruskich utworzono w 1525 r. tzw. Prusy Książęce ze stolicą w  Królew-
cu2. Wielki mistrz zakonu Albrecht Hohenzollern przeszedł na luteranizm 
i dokonał sekularyzacji pozostałości państwa krzyżackiego. Już jako świec-
ki książę złożył hołd lenny królowi polskiemu. W XVI w. na tereny Prus 
Książęcych zaczęli przybywać protestanci z całej Europy, co spowodowało 
ukształtowanie się religijno-ludnościowego charakteru Prus Książęcych. 

1 W 1237 r. został zawarty sojusz polityczno-militarny pomiędzy Krzyżakami a Za-
konem Kawalerów Mieczowych (niemiecki zakon rycerski założony w Rydze i działają-
cy na terenie obecnej Łotwy i Estonii), który doprowadził do połączenia obu zakonów 
(tzw. inflancka gałąź zakonu krzyżackiego) i powstania potężnego państwa, które swoim 
zasięgiem obejmowało praktycznie całe środkowo-wschodnie wybrzeże Bałtyku.

2 Stolica państwa krzyżackiego została przeniesiona do Królewca już w 1457 r., kiedy 
to w wyniku wojen polsko-krzyżackich dotychczasowa stolica zakonu – Malbork – został 
zajęty przez króla polskiego. 
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Prusy, korzystając z osłabienia państwa polskiego (m.in. wojnami polsko-
-szwedzkimi o Inflanty), stopniowo uwalniały się od zależności lennej od 
Polski, uzyskując suwerenność w 1657 r. Księstwo pruskie od 1618 r. pozo-
stawało w unii personalnej z Marchią Brandenburską (jako Brandenbur-
gia–Prusy). W 1701 r. księżę-elektor brandenburski Fryderyk III korono-
wał się w Królewcu na „króla Prus”, przyjmując imię Fryderyka I i tworząc 
z Brandenburgi i Prus Książęcych jednolite państwo – królestwo Prus.

Północna część byłego państwa zakonnego – Inflanty – stały się obsza-
rem konfliktu pomiędzy krajami dążącymi do opanowania wybrzeży Bał-
tyku. Dochodowy handel morski (zwłaszcza zaś kontrola szlaków wschód 
– zachód) oraz kontrola nad miastami hanzeatyckimi były atrakcyjnym 
celem dla państw, które chciały kontrolować region bałtycki. Do rywali-
zacji o Inflanty przystąpiły Dania, Polska wraz z Litwą, Szwecja oraz Ro-
sja. Każdy z tych krajów kierował się odmiennymi celami strategicznymi. 
Dla Danii kluczowe było utrzymanie swojej kontroli nad handlem mię-
dzy wschodem a zachodem Europy (przepływami towarów), a szczególnie 
utrzymanie swoich możliwości do nakładania podatków i ceł, co przyno-
siło państwu duńskiemu olbrzymie dochody. Rosja dążyła do zdobycia do-
stępu do morza, by dzięki temu zdobyć kontrolę nad przepływem towarów 
z Rosji na zachód. Rosjanie odepchnięci na wschód przez ekspansję nie-
mieckich zakonów chcieli uzyskać kontrolę nad bałtyckimi portami i mia-
stami. Dla Szwecji źródłem dochodów był eksport surowców, takich jak 
rudy miedzi i żelaza oraz drewno. Zajęcie i kontrola wybrzeży Bałtyku oraz 
bałtyckich cieśnin dawałyby Szwedom wolną rękę w prowadzeniu wymia-
ny handlowej oraz dodatkowe dochody z tytułu opłat celnych. Dla Polski 
i Litwy posiadanie portów bałtyckich umożliwiało kontrolę nad handlem 
zbożem z krajami Europy Zachodniej. Wojny o opanowanie regionu Bałty-
ku toczyły się przez cały XVI, XVII i XVIII wiek, nosząc nazwę wojen pół-
nocnych (część historyków podkreśla, że XVI i XVII w. był to okres walk 
o  Dominium Maris Baltici, których celem było przekształcenie Bałtyku 
w morze wewnętrzne jednego z państw nadbałtyckich (por. Froese, 2007).

W wyniku prowadzonych w XVI i XVII wojen osłabieniu uległy potęgi 
duńska, szwedzka i polska, a w regionie bałtyckim na nowe potęgi zaczęły 
wyrastać Prusy oraz Rosja carska. Na początku XVIII w. Rosja pod rząda-
mi Piotra I przystąpiła ponownie do walki o opanowanie wybrzeży Mo-
rza Bałtyckiego. W efekcie prowadzonych wojen złamana została potęga 
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szwedzka w regionie, a Rosja uzyskała dostęp do wybrzeży Bałtyku, stając 
się jednocześnie potęgą w regionie Europy Wschodniej, głównie kosztem 
osłabienia Polski. Kończące wiek XVIII rozbiory Polski doprowadziły do 
sytuacji, w której całe wybrzeże północno-wschodnie znalazło się pod pa-
nowaniem Rosji, a środkowy Bałtyk pod dominacją Pruską. Zjednoczenie 
Niemiec spowodowało, że w regionie Bałtyku pozostały tylko dwie potęgi: 
cesarskie Niemcy i Rosja carska. Oba kraje rywalizowały ze sobą o rolę li-
dera w Europie bałtyckiej. Rosja carska nie ukrywała swoich dążeń do roz-
ciągnięcia wpływów na Danię i Szlezwik-Holsztyn. Było to powodowane 
głównie kwestiami ekonomicznymi i tzw. cłami sundzkimi, a Rosja płaciła 
Danii najwyższe pośród innych państw bałtyckich odszkodowanie (Wło-
darczyk, 2006, s. 110 i n.). Dopiero zniesienie ceł sundzkich spowodowało, 
że Bałtyk przestał być akwenem, na którym uprawianie handlu pociąga-
ło dodatkowe koszty. Niemcy, które w drugiej połowie XIX w. przeżywa-
ły okres gwałtownego rozwoju gospodarczego, zaczęły odgrywać coraz 
większą rolę w handlu bałtyckim. Wybudowanie w latach 1887–1895 ka-
nału kilońskiego łączącego Bałtyk z Morzem Północnym zapewniło krót-
sze, alternatywne w stosunku do tradycyjnej drogi przez Cieśniny Duń-
skie, połącznie portów nadbałtyckich ze światem. Dla Niemiec Królewiec 
stał się wówczas ważnym punktem strategicznym na Bałtyku, miejscem, 
w którym stacjonował jeden z najsilniejszych garnizonów wojskowych na 
terenie państwa niemieckiego. 

Istniejące w regionie Bałtyku przez ponad sto lat status quo uległo rozpa-
dowi w wyniku I wojny światowej. Wojna spowodowała, że wschodnia część 
Prus ze względu na swoje położenie geostrategiczne stała się obiektem ry-
walizacji militarnej rosyjsko-niemieckiej. Rząd carski, formułując w 1914 r. 
swoje cele militarne, uznał za niezbędne przyłączenie ziem wschodnio-
-pruskich do imperium carskiego. Motywowano to przede wszystkim ko-
niecznością zabezpieczenia granic sprzed wojny, czyli przede wszystkim 
ziem zabranych w zaborach Polsce oraz potrzebą uzyskania portu króle-
wieckiego (Wrzesiński, 1969, s. 348). W przypadku Niemiec cesarskich wej-
ście na tereny Prus Wschodnich wojsk rosyjskich (były to jedyne obszary 
państwa niemieckiego objęte działaniami wojennymi) spowodowało poja-
wienie się projektów zabezpieczenia w przyszłości prowincji przed ataka-
mi z zewnątrz. Projekty te zakładały zbudowanie wokół Prus Wschodnich 
„pasa bezpieczeństwa” składającego się z ziem polskich i  litewskich, któ-
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re miałyby zostać włączone do terytorium Prus. Odpowiednio ufortyfiko-
wany i poddany niemieckiej kolonizacji „pas bezpieczeństwa” miałby za-
bezpieczać stan posiadania niemieckiego nad Bałtykiem (Wrzesiński, 1969, 
s. 349). Europa bałtycka była ważnym obszarem w realizacji niemieckich 
planów związanych z tworzeniem Mittelleuropy. Dlatego też Niemcy dąży-
ły, aby ich dominacja w rejonie Bałtyku była niemal pełna. 

Przegrana Niemiec, rozpad Rosji carskiej i powstanie ZSRR, uzyska-
nie niepodległości przez Polskę, Finlandię oraz kraje nadbałtyckie: Litwę, 
Łotwę i Estonię zmieniło sytuację geopolityczną w regionie. Polska uzy-
skała dostęp do morza, rozdzielając na dwie części dotychczasowe tery-
torium państwa niemieckiego (w propagandzie niemieckiej pomorze pol-
skie było określane mianem „polskiego korytarza”). Dla Królewca i całych 
tzw. Prus Wschodnich powstanie „polskiego korytarza” oznaczało prze-
rwanie łączności lądowej z pozostałą częścią kraju3, co spowodowało, że 
wzrosło znaczenie portu królewieckiego, który stał się nie tylko ważnym 
elementem utrzymania łączności z resztą kraju, ale także ważnym pośred-
nikiem w  handlu pomiędzy Niemcami a Związkiem Radzieckim. Rosja 
natomiast utraciła kontrolę nad całym wschodnim wybrzeżem Bałtyku, 
a w jej rękach pozostały tylko obszary położone nad Zatoką Fińską, w oto-
czeniu – przemianowanego na Leningrad – Sankt Petersburga. 

Powstanie niezależnych krajów nadbałtyckich oraz niepodległej Polski 
spowodowało, iż dotychczasowe regionalne potęgi utraciły swoją geopo-
lityczną pozycję. Pojawiło się pytanie, kto wypełni geopolityczną próżnię 
w regionie i czy państwa bałtyckie będą chciały w sposób partnerski uło-
żyć swoje stosunki. Mniejsze państwa bałtyckie, tj. Finlandia, Polska, Es-
tonia i Łotwa, próbowały w latach 1919–1922 stworzyć Związek Bałtycki, 
lecz starania te były bardzo trudne ze względu na bardzo złe stosunki pol-
sko-litewskie oraz rozbieżności co do charakteru takiego porozumienia. 
Polska chciała, aby taki związek był głównie sojuszem wojskowym, nato-
miast Finlandia widziała w nim porozumienie polityczne (Skrzypek, 1972, 
s. 153). Od lat trzydziestych Europa bałtycka ponownie stała się miejscem 
rywalizacji niemiecko-rosyjskiej, a ważną rolę w polityce międzynarodo-

3 W trakcie rokowań pokojowych dla polityków niemieckich głównym argumen-
tem przeciwko uznaniu polskich roszczeń do Gdańska i wybrzeży Bałtyku były obawy 
o utrzymanie łączności Prus Wschodnich z resztą państwa. 
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wej zaczęła odgrywać kwestia Prus Wschodnich. Nierozwiązany „problem 
Prus Wschodnich” był stałym zarzewiem konfliktów międzynarodowych. 
Polscy publicyści, pisząc o Prusach Wschodnich zwracali uwagę, iż jest to 
„niemiecka kolonia”, która powstała jako wynik ekspansji niemieckiej. Te-
reny Prus Wschodnich określano jako „przyczółek mostowy” krucjaty Za-
konu Krzyżackiego i Kawalerów Mieczowych w ich pochodzie, rozpoczę-
tym w XIII w. wzdłuż brzegów Bałtyku ku Łotwie i Estonii, celem zdobycia 
„dominium maris Baltici”. Prusy nigdy nie były integralną częścią cesar-
stwa, ale jako kolonia pozostawały poza jego ramami. Kolonia ta pozwala-
ła Niemcom na utrzymywanie swojej pozycji w regionie morza Bałtyckiego 
(Sławski, 1925, s. 71). Dlatego też zwracano uwagę, iż celem strategicznym 
polskiej polityki powinna stać się ostateczna likwidacja „niemieckiej ko-
lonii” na Bałtyku. Polscy politycy uznawali, że strategicznym celem po-
winna być likwidacja rządów niemieckich na terenie Prus Wschodnich, 
bo tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo Polski4. Natomiast 
władze niemieckie już od zakończenia wojny wysuwały żądania rewizjoni-
styczne, dążąc do rewizji postanowień wersalskich i aneksji polskiego Po-
morza w trybie arbitrażu międzynarodowego. W 1938 r. przywódca hitle-
rowskich Niemiec Adolf Hitler ultymatywnie zażądał od Polski zgody na 
aneksję Gdańska i poprowadzenie eksterytorialnych korytarzy transpor-
towych (autostrada i linia kolejowa), łączących Prusy Wschodnie z resztą 
Rzeszy. Niespełnienie tych żądań stało się pretekstem do agresji na Polskę 
we wrześniu 1939 r., która zapoczątkowała drugą wojnę światową. Agre-
sję Niemiec na Polskę ułatwiła postawa ZSRR i fakt, że pakt Ribbentrop–
Mołotow z sierpnia 1939 r. podzielił Europę bałtycką na sferę wpływów 
niemieckich oraz rosyjskich, oddając Związkowi Radzieckiemu wschod-
nią Polskę, kraje bałtyckie oraz Finlandię. 

Przebieg drugiej wojny światowej zadecydował o losach Prus Wschod-
nich. Tereny te zostały uznane za kluczowy element z punktu widzenia 
utrzymywania się niemieckich wpływów w regionie Europy Środkowej. 
Uznano, że panowanie nad Prusami Wschodnimi umożliwiło Niemcom 

4 Podczas rokowań pokojowych w Paryżu przedstawiciele polskiej i litewskiej dele-
gacji domagali się okrojenia terytorium Prus Wschodnich i przekazania tych ziem Pol-
sce oraz Litwie. Delegaci polscy chcieli przyłączenia Warmii i Mazur do Polski, do Litwy 
wschodnich powiatów Prus oraz utworzenia z Królewca samodzielnej republiki pod kon-
trolą międzynarodową. 
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okrążenie Polski od północy i szachowanie swoją obecnością państw bał-
tyckich, a także dawało wojskom niemieckim dobrą bazę do wyprowadze-
nia uderzenia w kierunku Leningradu. Nie bez przyczyny zarówno władze 
polskie w okresie drugiej wojny światowej, jak i władze radzieckie opo-
wiadały się za likwidacją Prus Wschodnich i przyłączeniem ich do pań-
stwa polskiego lub przekazaniem pod kontrolę ZSRR. Józef Stalin podczas 
konferencji poświęconej powojennemu porządkowi politycznemu doma-
gał się nie tylko przyłączenia krajów nadbałtyckich do ZSRR, ale także 
otrzymania niezamarzającego portu w Królewcu (Königsberg) wraz z od-
powiednią częścią Prus Wschodnich. Decyzja o przekazaniu ZSRR miasta 
wraz z otaczającymi go terenami została ostatecznie podjęta podczas kon-
ferencji w Poczdamie, choć pierwsze ustalenia w tej kwestii powzięto już 
w 1943 r. w Teheranie. 

W 1945 r. na konferencji poczdamskiej sojusznicy wchodzący w skład 
antyhitlerowskiej koalicji podjęli ostateczną decyzję o przyznaniu ZSRR 
Królewca i przylegających do niego terenów. Pozostałe tereny Prus Wschod-
nich zostały przekazane Polsce. 7 kwietnia 1946 r. na radzieckim obszarze 
dawnych niemieckich Prus Wschodnich powołano do życia obwód kali-
ningradzki. Nową jednostkę administracyjną w ramach ZSRR włączono do 
Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej i przekształ-
cono w wielką bazę wojskową i miejsce stacjonowania Floty Bałtyckiej. Ob-
wód kaliningradzki stanowił z jednej strony „forpocztę”, czy też „wysuniętą 
placówkę” Rosji na Zachodzie, a z drugiej stanowił zabezpieczenie radziec-
kiej obecności w regionie nadbałtyckim i zapewniał dominację nad Pol-
ską. Ludność niemiecka, która do tej pory zamieszkiwała ten obszar, albo 
uciekła wraz z cofającymi się wojskami Niemiec hitlerowskich, albo zosta-
ła przymusowo wysiedlona w latach 1947–1951 do Niemiec. Na terytorium 
obwodu zaczęto w to miejsce sprowadzać osadników z pozostałych części 
ZSRR, co doprowadziło do powstania w tym regionie enklawy rosyjskie-
go osadnictwa. Symbolem całkowitego zerwania z dotychczasową tradycją 
i historią regionu było wysadzenie w latach 1967– 1969 r. pozostałości zam-
ku Książąt Pruskich.

W ramach struktury terytorialnej ZSRR obwód kaliningradzki był czę-
ścią Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej i  oto-
czony był przez terytoria tzw. republik narodowych Białoruskiej SSR i Li-
tewskiej SSR. „Enklawowość” obwodu kaliningradzkiego nie miała jednak 
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większego znaczenia w warunkach scentralizowanego państwa radzieckie-
go, a na jego charakter i specyfikę w największym stopniu wpływał „garni-
zonowy” charakter obwodu i jego zamknięcie dla obcokrajowców. Podsta-
wowe charakterystyki obwodu kaliningradzkiego w ramach ZSRR nie były 
rezultatem „enklawowego” charakteru regionu i jego oddalenia od resz-
ty RSFRR, ale raczej efektem specyficznego charakteru ukształtowania się 
społeczności obwodu (przesiedlenia), jego dotychczasowej historii i przy-
należności do państwa pruskiego oraz podyktowane były wąską specjaliza-
cją (garnizonową i związaną z rybołówstwem i przetwórstwem żywności) 
w ramach ZSRR (Клемешев, 2009, s. 102–103). Znaczenie strategiczne Ka-
liningradu wynikało z faktu, że terytorium Prus Wschodnich przekazane 
ZSRR stało się główną bazą radzieckiej marynarki wojennej – Floty Bał-
tyckiej ZSRR (obwód kaliningradzki stanowił jej główną bazę). Znaczenie 
militarne obwodu wynikało z faktu, że po drugiej wojnie światowej region 
Morza Bałtyckiego pełnił strategiczną rolę zarówno dla Paktu Północno-
atlantyckiego (NATO), jak i dla Układu Warszawskiego. Dla NATO duże 
znaczenie miały przede wszystkim cieśniny duńskie. Utrata cieśnin spowo-
dowałaby utratę kluczowego dla sił NATO styku między Europą Północ-
ną a Europą Środkową. Głównym zadaniem sił NATO było zablokowanie 
wyjścia floty państw Układu na Morze Północne i zachowanie inicjatywy 
strategicznej na zachodnim Bałtyku. Natomiast dla ZSRR włączenie Prus 
Wschodnich do RSFRR było gwarancją utrzymania przez Moskwę kon-
troli nad wschodnią częścią Morza Bałtyckiego. Obwód kaliningradzki, 
spełniając rolę bazy wojskowej, był regionem praktycznie odizolowanym, 
a większe inwestycje w rozwój regionu miały głównie charakter militar-
ny (w latach zimnej wojny gospodarka oraz przemysł Kaliningradu cał-
kowicie były podporządkowane produkcji militarnej). Dopiero w latach 
siedemdziesiątych, wraz z polityką odprężenia, podjęte zostały działania 
na rzecz rozwoju regionu. Rozbudowywano zwłaszcza przemysł związa-
ny z rybołówstwem i przetwórstwem żywności, a ważną rolę w gospodar-
ce regionu zaczęła odgrywać produkcja towarowa (rybołówstwo, przemysł 
maszynowy, celulozowy). Jednakże traktowanie obwodu kaliningradzkie-
go przede wszystkim jako miejsca strategicznie ważnego z punktu widze-
nia potrzeb militarnych ZSRR przyczyniało się do utrzymywania izolacji 
obwodu i utrudniało jego rozwój (otwarcie portu w Kaliningradzie dla że-
glugi międzynarodowej nastąpiło dopiero w 1991 r.).



  128   A r t y k u ł y    G o s p o d A r k A

Pod koniec lat osiemdziesiątych na terytorium ZSRR nasiliły się pro-
cesy dezintegracyjne, tendencje separatystyczne oraz kryzys w sferze spo-
łecznej i ekonomicznej. Wraz z postępującym kryzysem i rozpadem ZSRR 
coraz częściej zaczęło pojawiać się pytanie, co dalej z obwodem kalinin-
gradzkim, jaka ma być jego rola w regionie Morza Bałtyckiego i jak dopro-
wadzić do rozwoju ekonomicznego Kaliningradu. Na przełomie lat osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych, wraz z osłabieniem pozycji centrum, 
regionalne władze zaczęły podejmować działania na rzecz zwiększenia re-
gionalnej samodzielności politycznej i finansowej. Wśród elit społeczno-
-politycznych obwodu kaliningradzkiego zaczęła się pojawiać idea, że roz-
wiązanie problemów rozwojowych regionu wymaga specyficznej polityki 
gospodarczej i większej samodzielności. Była to wówczas bardzo rozpo-
wszechniona idea. W całej Rosji wśród regionalnych elit popularność za-
częła sobie zdobywać idea „miejscowego obliczania kosztów”, czy też ina-
czej mówiąc, idea samodzielności finansowej i budowania na tej podstawie 
samodzielności gospodarczej regionów. Takiej postawie sprzyjała także 
rywalizacja polityczna na szczytach władzy pomiędzy Michaiłem Gorba-
czowem a Borysem Jelcynem5. 

Władze administracyjne obwodu kaliningradzkiego w 1989 r. ogłosiły 
konkurs na najlepszą strategię przejścia regionu na model samofinansowa-
nia i samodzielnego administrowania. Przewodniczącym komisji został 
profesor Jurij Matoczkin. Wśród prac, które wpłynęły na konkurs, była 
zaprezentowana koncepcja powstania w obwodzie kaliningradzkim wol-
nej strefy ekonomicznej. W rosyjskiej rzeczywistości końca lat osiemdzie-
siątych nie była to idea szczególnie nowatorska, ponieważ wraz z polityką 
pieriestrojki i reform gospodarczych idee istnienia stref swobodnej działal-
ności gospodarczej były szeroko rozpowszechnione. Takie strefy miały być 
„wyspami” gospodarki wolnorynkowej, a ich doświadczenia miały służyć 
reformie radzieckiej gospodarki planowej; dla regionalnych elit powstanie 
takich stref dawałoby możliwość zwiększenia niezależności ekonomicznej, 
ale też i politycznej od centrum. W przypadku Kaliningradu jego poło-
żenie geograficzne powodowało, że był on rozpatrywany jako jeden z re-
gionów, który perspektywicznie może stać się wolną strefą gospodarczą. 

5 Słynne stało się proregionalne hasło z kampanii prezydenckiej Borysa Jelcyna 
w 1990 r.: „Bierzcie tyle suwerenności, ile zdołacie udźwignąć”. 
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Idea taka miała także duże znaczenie polityczne, gdyż pozytywny stosu-
nek mieszkańców do tego typu pomysłów pełnił istotną rolę w politycznej 
rywalizacji (Клемешев et al., 2007, s. 16–17). 

Jurij Matoczkin włączył idee stworzenia wolnej strefy ekonomicznej do 
swojego programu wyborczego w wyborach do Rady Najwyższej RSFRR, 
co w znacznej mierze przyczyniło się do jego wygranej. Idea utworzenia 
wolnej strefy ekonomicznej zaczęła być postrzegana jako strategiczny cel 
rozwojowy obwodu kaliningradzkiego. Władze regionalne chciały, aby 
cały region został objęty specjalnym reżimem ekonomicznym, otrzymując 
status strefy wolnego handlu z możliwością przyznawania ulg celnych na 
obrót towarami, a także ulg podatkowych dla miejscowych przedsiębior-
ców i zagranicznych inwestorów. Infrastruktura strefy wolnego handlu 
miała być rozwijana za pomocą finansowania centralnego. Jurij Matoczkin 
zaczął lobbować na rzecz utworzenia w obwodzie kaliningradzkim wolnej 
strefy ekonomicznej. Zgodnie z jego koncepcją region powinien uzyskać 
ulgi celne oraz inwestycyjne dla miejscowych i zagranicznych inwestorów, 
a także otrzymać kredyty od władz centralnych na rozwój infrastruktury 
strefy, tak aby przyciągnąć prywatny biznes do regionu (por. Маточкин, 
Баринов, 1990; Маточкин, Баринов, Беденко et al., 1990). 

Władze państwowe skoncentrowane na problemach rywalizacji o wła-
dzę nie mogły angażować się w działania na rzecz poprawy sytuacji w ob-
wodzie i pozostawiły władzom regionalnym dużą swobodę w  realizacji 
lokalnej polityki. Jednocześnie w celu wsparcia rozwoju regionu podjęto 
decyzję o utworzeniu na terenie obwodu specjalnego reżimu ekonomicz-
nego. W efekcie 4 lipca 1990 Rada Najwyższa RSFRR ogłosiła obwód kali-
ningradzki (wraz z pięcioma innymi obwodami) strefą wolnej działalności 
gospodarczej. 3 lipca 1991 r. Przewodniczący Rady Najwyższej RSFRR wy-
dał rozporządzenie „O gospodarczym statusie wolnej strefy ekonomicznej 
w obwodzie kaliningradzkim”, a postanowieniem Rady Ministrów RSFRR 
z dnia 25.09.1991 r. zatwierdzono „Rozporządzenie o wolnej strefie ekono-
micznej w obwodzie kaliningradzkim („Jantar”), do której zaliczono cały 
obszar obwodu, z wyjątkiem obiektów obronnych. 

Utworzenie wolnej strefy ekonomicznej „Jantar” miało służyć społecz-
no-gospodarczemu rozwojowi i podwyższeniu poziomu życia mieszkań-
ców dzięki rozszerzeniu związków społeczno-gospodarczych z zagrani-
cą, przyciągnięciu zagranicznych inwestycji i kapitału, a także stworzeniu 
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transkontynentalnego korytarza komunikacyjnego dla przepływu towa-
rów i wymiany handlowej. Akty prawne, które określały specjalny eko-
nomiczny status obwodu kaliningradzkiego, zakładały stworzenie mecha-
nizmu: 1) strefy wolnocłowej i rezygnacji z nakładania opłat celnych przy 
wywozie i przywozie produkcji; 2) swobodnej wymiany towarowej z pozo-
stałą częścią kraju; 3) stymulowania inwestycji (zwłaszcza zagranicznych) 
i  działalności gospodarczej; 4) ulg podatkowych dla rezydentów strefy; 
5) finansowania niezbędnej dla rozwoju strefy infrastruktury ze środków 
finansowych przekazywanych z budżetu centralnego. Zaakceptowana 
przez władze centralne koncepcja gospodarczej samodzielności obwodu 
na bazie funkcjonowania specjalnego reżimu ekonomicznego była elemen-
tem szerszej strategii poszukiwania nowego mechanizmu funkcjonowania 
gospodarki w Rosji. Istotą nowego mechanizmu miała być m.in. transfor-
macja gospodarek regionów zgodnie z potrzebami ogólnopaństwowymi, 
jak i zróżnicowanymi rynkami lokalnymi. Specyficzne położenia geogra-
ficzne Kaliningradu spowodowało, że w przypadku tego regionu zdecydo-
wano, że najbardziej racjonalnym wyjściem, zgodnym ze specyfiką obwo-
du, będzie utworzenie strefy wolnego handlu, co miało przyczynić się do 
rozwoju gospodarczo-społecznego regionu. Idea traktowania Kaliningra-
du jako specyficznego podmiotu znajdującego się w rosyjskiej przestrzeni 
polityczno-ekonomicznej na stałe weszła do rosyjskiej polityki. 

Powstanie strefy „Jantar” zbiegło się w czasie z rozpadem Związku Ra-
dzieckiego. Upadek ZSRR, a wraz z nim rozpad powojennego porządku jał-
tańsko-poczdamskiego, stał się dla władz rosyjskich dużym wyzwaniem. 
Obwód kaliningradzki, będący strategiczną bazą wojskową, nagle stał się 
enklawą odciętą od reszty terytorium Rosji. Pojawiły się wątpliwości co do 
jego politycznego statusu. Pojawiły się opinie, że Kaliningrad (Wschodnie 
Prusy) nie mają żadnej wspólnej historii z Rosją, że Prusy Wschodnie zo-
stały zaanektowane przez ZSRR po drugiej wojnie światowej jako instru-
ment utrzymania zależności krajów nadbałtyckich od władzy w Moskwie. 
Rosja, będąca formalnym spadkobiercą ZSRR, nie ma historycznych praw 
do tych terenów. Władze rosyjskie stanowczo sprzeciwiały się wszelkim 
dyskusjom i próbom podważenia ich praw do zaanektowanych po drugiej 
wojnie światowej terytoriów (podobny spór dotyczył także Wysp Kuryl-
skich). Wyzwaniem dla władz regionalnych i centralnych stał się problem 
eksklawowości regionu. 
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„Eksklawowy” charakter regionu stał się jedną z podstawowych cech 
charakterystycznych dla obwodu kaliningradzkiego. Zmiana ekonomicz-
no-geograficznego i geopolitycznego położenia spowodowały trudności 
w funkcjonowaniu i reformowaniu regionalnej ekonomii. Rozpad tradycyj-
nych więzi gospodarczych, pojawienie się barier związanych z nowymi gra-
nicami państwowymi, problemy tranzytu ludzi i towarów doprowadziły do 
znacznego osłabienia konkurencyjności regionalnej gospodarki. Utrudnie-
nia w funkcjonowaniu obwodu dotyczyły nie tylko kwestii rozwoju gospo-
darczego, ale także problemów życia codziennego. Odległość od granic ob-
wodu do najbliższego rosyjskiego obwodu – pskowskiego – wynosi 370 km, 
aby dojechać z Kaliningradu do stolicy Rosji – Moskwy, trzeba było prze-
jechać przez terytoria dwóch niezależnych państw: Litwy i Białorusi. Sytu-
acja, która zaistniała w regionie, nie przyciągała uwagi władz państwowych 
skupionych na próbie rozwiązania bardziej złożonych problemów związa-
nych ze stanowieniem państwowości rosyjskiej. Ponadto w początkowym 
okresie po rozpadzie ZSRR byłe republiki radzieckie, uzyskawszy de iure 
niepodległość, de facto zachowały wiele dawnych więzi wywodzących się 
z okresu funkcjonowania w jednym państwie. Proces suwerenizacji byłych 
republik radzieckich był stopniowy, dlatego też przez długi czas nie było 
większych problemów z przepływem ludzi i towarów przez granice.

Okres następujący po rozpadzie ZSRR, a zwłaszcza dekada 1994–2004, 
charakteryzował się daleko idącymi przekształceniami w basenie Morza 
Bałtyckiego. Suwerenność, jaką uzyskały byłe republiki ZSRR: Litwa, Ło-
twa, Estonia, Białoruś i Ukraina, spowodowały ograniczenie wpływów 
Rosji w środkowej części kontynentu oraz w regionie Morza Bałtyckiego. 
W sferze politycznej i ekonomicznej najważniejszy stał się proces rozszerza-
nia struktur i instytucji NATO oraz UE na państwa regionu. W 1995 r. do 
UE przystąpiły Szwecja i Finlandia. W 1999 r. Polska przystąpiła do NATO. 
Kulminacją procesów rozszerzania się zachodnioeuropejskich struktur po-
litycznych, gospodarczych i militarnych był rok 2004, w którym do NATO 
przystąpiły Litwa, Łotwa i Estonia, a ponadto kraje te wraz z Polską zosta-
ły także przyjęte do UE. Zmiana przynależności państw regionu do blo-
ków polityczno-gospodarczych i militarnych znacząco wpłynęła na po-
zycję eksklawy kaliningradzkiej. Wraz z procesami suwerenizacji krajów 
nadbałtyckich, a także wraz z rozszerzaniem się na zachód instytucji poli-
tyczno-gospodarczych i militarnych NATO oraz UE, dla władz rosyjskich 
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szczególnym wyzwaniem stało się utrzymanie swojej kontroli nad obwo-
dem kaliningradzkim i znalezienie sposobu na efektywne zarządzanie tym 
terytorium. Eksklawowość obwodu kalingradzkiego rozumiana jako od-
dalenie od „macierzystej” przestrzeni socjokulturowej, politycznej i ekono-
micznej nie oznaczała jedynie problemów związanych z przepływem ludzi, 
towarów i informacji przez granice. Eksklawowość Kaliningradu związa-
na była także z czterema innymi grupami problemów: 1) coraz większym 
„oddalaniem” się enklawy od reszty kraju; 2) koniecznością wprowadze-
nia w życie adekwatnych mechanizmów rozwiązywania problemów gospo-
darczych związanych z eksklawowym położeniem regionu; 3) problemami 
związanymi z zarządzaniem regionem i kontrolą władz lokalnych ze strony 
centrum; 4) problemami związanymi z tożsamością mieszkańców regionu 
(Клемешев, 2009, s. 106). 

Początkowo regionalne elity polityczne nie postrzegały eksklawości Ka-
liningradu jako wielkiego zagrożenia, a wręcz przeciwnie, raczej jako prze-
słankę dla szybszego rozwoju regionu na drodze ściślejszych związków 
z europejską przestrzenią gospodarczą oraz wprowadzenia zachodnioeu-
ropejskich standardów wolnorynkowych. Kaliningrad miał stać się regio-
nem pośredniczącym pomiędzy Zachodem a Europą, a pomóc w tym mia-
ło wprowadzenie na obszarze obwodu specjalnych rozwiązań prawnych 
i utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej. Określenie „najbardziej za-
chodni region Rosji” dotyczyło nie tylko kwestii położenia geograficzne-
go, ale zaczęło także odnosić się do pewnej wizji/modelu rozwoju regionu 
(„Nowy Hong Kong”, „bałtycki Singapur”, Strefa Wolnego Handlu). Je-
den z prekursorów idei stworzenia z Kaliningradu specjalnej strefy wol-
nego handlu – Jurij Matoczkin, w 1991 r. wygrał pierwsze po rozpadzie 
ZSRR wybory przewodniczącego lokalnej administracji, stając się szefem 
regionu. Lokalne władze opowiadały się za strategią samodzielności gospo-
darczej i politycznej regionu, która w ich ocenie, jako jedyna mogła przy-
nieść obwodowi sukces i rozwój społeczno-ekonomiczny. Jurij Matoczkin 
był zwolennikiem i orędownikiem niezależności ekonomicznej eksklawy 
oraz zacieśnienia współpracy z państwami zachodnioeuropejskimi. Był nie 
tylko jednym z inicjatorów powołania do życia Wolnej Strefy Ekonomicz-
nej „Jantar”, ale co więcej uważał, że Kaliningrad powinien stać się czymś 
na kształt Luksemburga lub Lichtensteinu (czy nawet rosyjskiego Hong-
kongu), niewielkim obszarem, którego atutami są: położenie geograficzne, 
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uproszczone warunki rejestracji zagranicznych banków („raj podatkowy”), 
ulgi podatkowe oraz inwestycje w nowe technologie. Był przekonany, że 
Kaliningrad jest skazany na zachowanie politycznej zależności od Moskwy, 
ale jednocześnie jest także skazany na rozwój we współpracy z Zachodem. 

Funkcjonowanie Strefy Wolnego Handlu „Jantar” nie przyniosło ocze-
kiwanych rezultatów. Kryzys gospodarczy obwodu był głębszy niż w pozo-
stałych częściach Rosji. W latach 1990–1999 produkcja przemysłowa spadła 
o ponad 75% (ogólnie w Rosji o 50%), a produkcja rolna w 1999 r. wynosiła 
45% poziomu z 1990 r. (w Rosji 57%) (Cichocki, Pełczyńska-Nałęcz i Wilk, 
2001, s. 30). Wraz z postępującym kryzysem gospodarczym i społecznym 
radykalizowały się nastroje społeczne i postulaty polityczne. Regionalne 
elity, szukając drogi wyjścia z zaistniałej sytuacji, zaczęły wysuwać coraz 
bardziej radykalne postulaty. Pogłębiający się kryzys i związane z nim na-
rastanie nastrojów separatystycznych spowodowały, że pojawiły się nawet 
postulaty suwerenizacji regionu. Popularna stała się też koncepcja „bałtyc-
kiego Hong Kongu”, która związana była z przekonaniem lokalnych elit, że 
receptą na problemy rozwojowe powinno być wykorzystanie specyficzne-
go położenia Kaliningradu i uczynienie z niego „pomostu” dla współpracy 
rosyjsko-europejskiej, czy nawet szerzej, we współpracy na linii Wschód–
Zachód. Wizja „rosyjskiego Hong Kongu” na Bałtyku była związana z po-
strzeganiem Kaliningradu jako „pomostu” pomiędzy Europą a Rosją, czy 
też „bramy” do Rosji, przez którą będą płynąć inwestycje i towary z Euro-
py do Rosji. Rozwój infrastruktury przemysłowej i bankowej (inwestycje 
zagraniczne i centralne), specjalny reżim ekonomiczny i ulgi inwestycyj-
ne miały, zgodnie z oczekiwaniami regionalnych elit, uczynić z Kalinin-
gradu jeden z najbogatszych regionów Rosji, a kaliningradzkie elity spo-
łeczno-polityczne jedną z najważniejszych grup pośredniczących pomiędzy 
przestrzenią europejską a rosyjską. Taki obraz Kaliningradu mocno od-
działywał na wyobraźnię mieszkańców regionu, którzy, podobnie jak i inni 
mieszkańcy Rosji, musieli ponosić skutki zapaści gospodarczej i głębokiego 
kryzysu społeczno-gospodarczego kraju. W sytuacji rozczarowania prze-
biegiem procesów transformacji ustrojowej wartościowa stała się nawet idea 
oddzielenia się od reszty kraju, usamodzielnienia i wykorzystania swoje-
go położenia geopolitycznego do stworzenia rosyjskiej enklawy dobroby-
tu (ta utopijna wizja rozwoju Kaliningradu bardzo mocno oddziaływała 
na wyobraźnię lokalnych elit i do dnia dzisiejszego jest żywa). Na obsza-
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rze obwodu działalność polityczną prowadziły regionalne partie polityczne, 
które nie ukrywały swoich dążeń separatystycznych, wysuwając postulaty 
o przeprowadzeniu referendum wśród mieszkańców obwodu odnośnie sa-
modzielności i suwerenności regionu. Szczególnie silna kampania na rzecz 
takiego referendum miała miejsce w 1993 r. w sytuacji głębokiego kryzysu 
politycznego w kraju i paraliżu władz centralnych. 

Idea uczynienia z Kaliningradu „rosyjskiego Hong Kongu” była utopią, 
a lokalne władze nie miały pomysłu, jak przeciwdziałać zjawiskom kry-
zysowym i spadkowi poziomu życia ludności. Brak spójności w polityce 
celnej i podatkowej, a także brak jednoznacznego rozdziału kompetencji 
pomiędzy lokalną administracją, zawiadującą funkcjonowaniem strefy 
„Jantar”, a centralnymi organami administracji państwowej tylko pogłę-
biał trudności w rozwoju regionu. Fiasko idei „rosyjskiego Hong Kongu” 
i  pogłębiająca się zapaść gospodarcza spowodowały, że Jurij Matoczkin 
stracił władzę w regionie, przegrywając w 1996 r. wybory na szefa regio-
nalnej administracji. Władze centralne, nie chcąc dopuścić do jakiejkol-
wiek suwerenizacji regionu, starały się przekonać lokalne władze, że cen-
trum posiada pomysł na długofalowy rozwój obwodu. Próbą rozwiązania 
problemów obwodu kaliningradzkiego miało być uporządkowanie regula-
cji dotyczących ekonomicznego statusu regionu. Rozporządzenie rządu FR 
o strefie Jantar zostało 22 stycznia 1996 r. zastąpione przez ustawę federal-
ną „O Specjalnej strefie ekonomicznej w obwodzie kaliningradzkim”, któ-
ra w intencjach ustawodawców miała przyczynić się do rozwoju handlu, 
utworzenia nowych miejsc pracy, podwyższenia poziomu życia mieszkań-
ców. Uzupełnieniem tej ustawy był także przyjęty w 1997 r. federalny pro-
gram rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej w Kaliningradzie na okres 
1998–2005. Dokumenty te miały stanowić ramy prawno-instytucjonalne 
służące regionalnemu rozwojowi. Podobnie jak w przypadku strefy „Jan-
tar” zarządzanie SSE pozostawiono w gestii lokalnej administracji. Ustawa 
o SSE regulowała głównie problemy związane z opłatami celnymi związa-
nymi z wywozem i wwozem towarów. Przepisy ustawy były bardziej re-
strykcyjne, a m.in. dla ochrony wewnętrznego rynku wprowadzono spe-
cjalne „kwoty towarowe” dla towarów importowanych i  podlegających 
ulgom wynikającym z działania strefy. Co więcej ustawa o SSE nie była 
aktem prawnym o charakterze nadrzędnym. Część jej przepisów przestała 
obowiązywać wraz z przyjęciem nowego kodeksu celnego i nowych fede-
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ralnych przepisów podatkowych. W warunkach kryzysu finansowego tak-
że federalny program rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej na obszarze 
obwodu kaliningradzkiego nie przyniósł spodziewanego rozwoju gospo-
darczego. W latach 1998–2001 do regionu przekazano zaledwie 3% z pla-
nowanych na rozwój strefy wydatków. Idea SSE (ОЭЗ) w zasadzie polegała 
na stworzeniu systemu ulg celnych dla obrotu towarowego. W najwięk-
szym stopniu na takiej konstrukcji SSE skorzystały lokalne elity politycz-
no-ekonomiczne, a nie przyczyniło się to do rozwoju lokalnej gospodarki. 
Nie bez przyczyny zarządzanie strefą władze centralne przekazały w ręce 
lokalnej administracji (Артоболевский, 2009, s. 123). 

Wprowadzenie specjalnego reżimu ekonomicznego na obszarze obwo-
du miało rekompensować trudności związane z oddaleniem od terytorium 
Rosji i pomóc w rozwoju społeczno-ekonomicznym regionu. W rzeczywi-
stości jednak przyjęte rozwiązania nie przyczyniły się do rozwoju gospo-
darczego regionu. Wydaje się jednak, iż władzom centralnym brakowało 
pomysłu na rozwój regionu, a utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej 
było jedynie działaniem prowizorycznym, niezwiązanym z całościową po-
lityką ekonomiczną kraju. Dlatego też mechanizm ten okazał się jednak 
nieskuteczny, a kryzys i zapaść gospodarcza w regionie okazała się dużo 
głębsza niż w samej Rosji. Region wymagał ustawicznego wsparcia finan-
sowego ze strony centrum. W 1998 r. poziom produkcji przemysłowej wy-
nosił zaledwie 29% od poziomu 1990 r. (w całej Rosji wskaźnik ten wynosił 
46%). Niemniej jednak to właśnie w okresie głębokiej zapaści gospodarczej 
obwodu zaczęły powstawać nowe, rynkowe instytucje, przedsiębiorstwa, 
tworzono nowe związki handlowe z partnerami z Europy, i stopniowo 
wraz z powolnym wychodzeniem rosyjskiej gospodarki z kryzysu, także 
obwód kaliningradzki zaczął się coraz intensywniej rozwijać. Zaczęto in-
westować m.in. w rozwój portu kaliningradzkiego (typową inwestycją było 
m.in. wybudowanie w 2000 r. nowego terminalu przeładunków naftowych 
o docelowej wydajności 1540 tys. ton rocznie). 

Sytuację w regionie zmienił postępujący proces włączania Polski 
i  krajów nadbałtyckich do zachodnioeuropejskiej przestrzeni militarnej 
(NATO) oraz gospodarczo-politycznej (UE). Kaliningrad stał się rosyjską 
enklawą znajdującą się w politycznej, gospodarczej i strategiczno-militar-
nej przestrzeni zachodnioeuropejskiej. Geopolityczne położenie obwodu 
kaliningradzkiego powodowało, że pojawiło się pytanie, czy Kaliningrad 
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ma pełnić rolę rosyjskiej „forpoczty” na zachodzie, co oznaczało utrzy-
manie wojskowego statusu obwodu i przyznanie priorytetu celom militar-
no-strategicznym, czy też Kaliningrad powinien pełnić rolę „mostu” po-
między Europą a Rosją, wykorzystując swoje unikalne położenie, Pojawiły 
się obawy, że Kaliningrad stanie się obszarem konfliktów geopolitycznych, 
niestabilności gospodarczej, politycznej i społecznej, „czarną dziurą” w in-
tegracji regionu Morza Bałtyckiego. Uwidoczniły się problemy związane 
z enklawowością/eksklawowością obwodu, a przede wszystkim z tranzy-
tem ludzi, towarów oraz materiałów wojskowych. Zarówno kraje Zachodu, 
jak i władze Federacji Rosyjskiej starały się rozwiązywać wszelkie spory na 
drodze dialogu. 

Dla władz rosyjskich szczególnie ważnym zadaniem strategicznym sta-
ło się utrzymanie kontroli nad regionem. Procesy rozszerzania się Unii Eu-
ropejskiej na wschód zbiegły się w czasie z przejęciem władzy w Rosji przez 
Władimira Putina. W początkowym okresie jego rządów w rosyjskiej po-
lityce zagranicznej nastąpiła swoista „rewolucja”. Rosyjskie władze dąży-
ły do polepszenia stosunków z sąsiadami, a przede wszystkim z krajami 
Zachodu. Przejmując władzę, Władimir Putin podkreślał, iż Rosja będzie 
dążyła do zbliżenia z Europą. Dyplomacja rosyjska bazował na idei odej-
ścia od konfliktów i poszukiwania pragmatycznych rozwiązań wszelkich 
problemów. Odejście od neoimperialnej polityki na rzecz budowy popraw-
nych stosunków politycznych i rozwoju współpracy gospodarczej miało 
dać Rosji nowy status na arenie międzynarodowej. W 2001 r. Władimir 
Putin jako jeden z pierwszych poparł prezydenta USA Georgea Busha jr. 
w walce z terroryzmem, a Rosja stała się jednym z ważnych elementów an-
tyterrorystycznej koalicji państw Zachodu. 

W przypadku Kaliningradu nowa polityka władz rosyjskich skutkowa-
ła pojawieniem się idei tzw. regionu pilotażowego. Idea przekształcenia Ka-
liningradu w region pilotażowy współpracy rosyjsko-europejskiej pojawi-
ła się już w 1999 r. w średniookresowej strategii rozwoju współpracy z UE 
(por. Кашкин et al., 2003, s. 741–756). Scenariusz uczynienia z Kalinin-
gradu „regionu pilotażowego” zakładał, że region ten, w obliczu rozszerze-
nia się UE na wschód, może stać się przedmiotem transnarodowego, eko-
nomicznego i politycznego projektu, w którym Federacja Rosyjska i kraje 
UE będą występowały jako współpracujące ze sobą strony, które działa-
ją na rzecz rozwoju regionu i dwustronnych stosunków. Region, korzysta-
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jąc z  europejskich inwestycji i europejskiego know-how, mógłby stać się 
wzorem dla modernizacji rosyjskiej gospodarki. Celem projektu miałoby 
być wypracowanie ram współpracy rosyjsko-europejskiej i swoistej „mapy 
drogowej” przyszłej współpracy. Kaliningrad mógłby stać się decydującym 
elementem w stosunkach rosyjsko-europejskich. Przykład Kaliningra-
du pomógłby w rozwiązywaniu najważniejszych problemów stojących na 
przeszkodzie w rozwoju stosunków dwustronnych (por. Смородинская, 
2001). Jednakże przy wszystkich rozmowach o zbliżeniu Rosji i UE prak-
tyczna polityka władz centralnych w odniesieniu do obwodu kaliningradz-
kiego była dyktowana „klasycznymi” zagadnieniami bezpieczeństwa: za-
bezpieczenia dróg transportowych do kaliningradzkiego portu ze względu 
na jego wojenno-strategiczne znaczenie oraz zachowania politycznej i go-
spodarczej kontroli nad regionem w obliczu zwiększenia wpływów Za-
chodu w regionie. Te motywy dominowały we wszystkich rozmowach ro-
syjsko-europejskich w sprawie uregulowania statusu rosyjskiej enklawy 
w Unii Europejskiej i dlatego idea Kaliningradu jako „regionu pilotażowe-
go” pozostała głównie na papierze. Tym bardziej że prezydent Putin pod-
kreślał, że niezależnie od faktu, iż opowiada się on za rozwojem wzajem-
nych stosunków z krajami Unii Europejskiej, a rozszerzenie UE postrzega 
jako możliwość dalszego zbliżenia Rosji z Zachodem, to nigdy nie zgodzi 
się z żadnymi projektami, czy też posunięciami mającymi na celu ogra-
niczenie terytorialnej suwerenności państwa rosyjskiego, a za takie próby 
uważa on wszelkie rozważania o „specjalnym” statusie Kaliningradu. 

Po dekadzie lat dziewięćdziesiątych, w której władze centralne nie miały 
pomysłu na prowadzenie polityki regionalnej wobec Kaliningradu, a wła-
dze lokalne, na które zrzucono główny ciężar zarządzania regionem, poza 
przedstawianiem wizji o „rosyjskim Hong Kongu” nie miały pomysłów 
na rozwój regionu, nastąpiła zmiana sytuacji. Wzmocnienie i centralizacja 
władzy spowodowały, że rząd rosyjski podjął bardziej stanowcze działania 
mające na celu uregulowanie statusu Kaliningradu. Wprowadzono zmiany 
w funkcjonowaniu specjalnego reżimu ekonomicznego w obwodzie. Przy-
jęta w 1996 r. ustawa o Specjalnej Strefie Ekonomicznej odegrała pozytyw-
ną rolę w rozwoju gospodarczym obwodu, ale nie spełniała głównych ocze-
kiwań władz centralnych, jakimi było przyciągnięcie kapitału i inwestycji 
zagranicznych. Dlatego też podjęto prace nad nowym projektem ustawy 
regulującej funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej w Kaliningra-
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dzie. W 2004 r. władze federalne przygotowały nową redakcję ustawy fe-
deralnej z 1996 r. o wolnej strefie ekonomicznej. Zmiana przepisów miała 
na celu ulepszenie funkcjonowania strefy, doprowadzenie do polepszenia 
się klimatu inwestycyjnego, a także do przyciągnięcia kapitału dzięki sys-
temowi ulg podatkowych. Przy czym ograniczono kompetencje lokalnych 
władz w zarządzaniu strefą, przekazując je w ręce instytucji federalnych. 
Nową ustawę Duma Państwowa przyjęła 23 grudnia 2005 r., a Rada Fede-
racji zatwierdziła 27 grudnia. Ustawa o  Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
weszła w życie 1 kwietnia 2006 r. i została przyjęta na okres 26 lat. Poza 
przepisami odnoszącymi się do funkcjonowania SSE, podstawę prawno-
-normatywną dla polityki rozwojowej obwodu stanowią obecnie doku-
menty, takie jak: „Koncepcja długookresowego rozwoju Federacji Rosyj-
skiej na okres do 2020 r.”, zatwierdzona rozporządzeniem rządu Federacji 
Rosyjskiej z dnia 17 listopada 2008 r.; „Strategia społeczno-ekonomicz-
nego rozwoju Północno-Zachodniego Okręgu Federalnego na okres do 
2020 r.”, zatwierdzona rozporządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 
17 listopada 2008; „Strategia innowacyjnego rozwoju Federacji Rosyjskiej 
na okres do 2020 r.”, zatwierdzona rozporządzeniem Rządu Federacji Ro-
syjskiej z dnia 8 grudnia 2011. Natomiast szczegółowa strategia rozwoju 
obwodu kaliningradzkiego obejmuje dwa dokumenty. Jeden przygotowa-
ny w 2012 r. przez regionalne władze: „Strategia rozwoju społeczno-eko-
nomicznego obwodu kaliningradzkiego w długookresowej perspektywie”; 
drugim jest postanowienie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 15 kwietnia 
2014 o zatwierdzeniu państwowego programu „Społeczno-ekonomiczny 
rozwój obwodu kaliningradzkiego do 2020 r.”

Strategiczne cele, które stawiają sobie władze rosyjskie, zakładają stwo-
rzenie na obszarze obwodu warunków dla wszechstronnego rozwoju czło-
wieka i obywatela oraz stworzenia sprzyjających warunków dla życia i dla 
rozwoju gospodarczego obwodu. Cele te mają być realizowane poprzez 
stworzenie odpowiedniego środowiska instytucjonalnego (instytucje pu-
bliczne, przepisy prawa), wspieranie innowacyjności oraz przyciągnięcie 
kapitału do gospodarki i sfery publicznej obwodu. Zadaniem państwowe-
go programu rozwoju obwodu jest: rozwój podstawowej infrastruktury 
gospodarczej i społecznej; rozwój konkurencyjnych działów gospodarki; 
podniesienie poziomu życia obywateli; rozwój turystyki i podwyższenie 
mobilności ludności obwodu. Podkreśla się konieczność rozwoju kapita-
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łu ludzkiego, aktywności obywatelskiej oraz rozwoju efektywnego dialogu 
pomiędzy lokalnymi władzami, przedstawicielami biznesu oraz mieszkań-
cami obwodu. Na swoim podstawowym poziomie programy te są zorien-
towane na rozbudowę infrastruktury przemysłowej i społecznej, tak aby 
stworzyć warunki dla trwałego rozwoju gospodarczego, a tym samym do 
modernizacji i poprawy jakości życia obywateli. 

Rządowy program rozwoju obwodu kaliningradzkiego jest częścią 
szerszej strategii bezpieczeństwa narodowego, zatwierdzonej przez prezy-
denta kraju w 2009 r. Jednym z głównych celów modernizacyjnych, jakie 
stawiają sobie władze rosyjskie, jest odejście od gospodarki opartej w du-
żej mierze na eksporcie surowców i przejście do innowacyjnego typu go-
spodarki, co wymaga rozwoju konkurencyjnych gałęzi przemysłu i zajęcia 
przez Rosję miejsca na światowych rynkach wysokich technologii, tak aby 
Rosja stała się jednym ze światowych centrów gospodarczych. Tego typu 
zadania mogą być realizowane tylko dzięki rozwojowi kapitału ludzkie-
go Rosji, co jest wymogiem koniecznym dla przejścia do innowacyjnego 
typu gospodarki. Działania rządu FR mają na celu podniesienie poziomu 
rozwoju społeczno-ekonomicznego i wyrównywanie różnic pomiędzy po-
szczególnymi regionami kraju. 

Celowy program rozwoju obwodu kaliningradzkiego ma uczynić z nie-
go dynamicznie rozwijający się region kraju wyposażony w odpowiednią 
bazę instytucjonalną i infrastrukturę społeczną, przemysłową, technolo-
giczną i komunikacyjną. Rezultatem realizacji programu rozwoju obwodu 
kaliningradzkiego ma być: zbalansowany i trwały społeczno-gospodarczy 
rozwój, zbudowany na bazie konkurencyjnych na światowych rynkach sek-
torów gospodarki; modernizacja infrastruktury technologicznej, umożli-
wiającej integrację obwodu z sąsiednimi obszarami; stworzenie zróżni-
cowanej sieci transportowo-logistycznej; modernizacja sfery socjalnej ze 
szczególnym uwzględnieniem nauki, oświaty i medycyny; rozwój nauko-
wej bazy obwodu stworzonej na bazie Uniwersytetu im. Immanuela Kanta; 
poprawa klimatu inwestycyjnego; wzrost dochodów budżetowych z tytułu 
podatków; pełne wykorzystanie turystyczno-rekreacyjnego potencjału re-
gionu oraz stworzenie warunków dla rozwoju rolnictwa zabezpieczającego 
dostęp mieszkańców obwodu do żywności. 

Zgodnie z aktualnymi przepisami na obszarze obwodu obowiązują 
specjalne ulgi celne oraz podatkowe dla przedsiębiorców rosyjskich oraz 
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zagranicznych, które mają pomóc w rozwoju przedsiębiorczości i stwo-
rzyć przyjazny klimat dla kapitału zagranicznego. Status Rezydenta SSE 
mogą uzyskać podmioty, które przedłożą projekt inwestycyjny, zakładają-
cy zainwestowanie na przestrzeni trzech lat 150 mln RUR, czyli ok. 4 mln 
EURO. Władze obwodu kaliningradzkiego podkreślają, że obszar obwodu 
jest szczególnie interesujący dla inwestorów rosyjskich i zagranicznych ze 
względu na swoje położenie w centrum Europy; ze względu na to, że jest 
obecnie jedynym rosyjskim niezamarzającym kompleksem portowym na 
Bałtyku posiadającym rozbudowaną infrastrukturę; ze względu na rozwi-
niętą sieć transportową (kolejową i drogową), a szczególnie ze względu na 
położenie na trasie przebiegu dwóch istotnych korytarzy drogowych tzw. 
Via Hanseatica (Ryga, Kaliningrad, Gdańsk) oraz IXD (Kaliningrad, Wil-
no, Mińsk); ze względu na rozwinięty system kolejowy, łączący kolej „rosyj-
ską” i „europejską”; niższe koszty i czas przewozu towarów do Europy. 

Analizując problematykę rozwoju obwodu kaliningradzkiego w ostat-
nich dekadach, należy pamiętać, iż Federacja Rosyjska jest krajem złożo-
nym z wielu zróżnicowanych podmiotów, z których każdy posiada swoją 
specyfikę. W takich warunkach wypracowanie spójnej polityki regional-
nej jest niezwykle trudne. W latach dziewięćdziesiątych, w okresie rządów 
Borysa Jelcyna, w polityce wewnętrznej dominowała tendencja do decen-
tralizacji i pozostawienia regionom dużej samodzielności w rozwiązywa-
niu problemów społeczno-gospodarczych, co miało pozwolić na bardziej 
elastyczne zarządzanie przestrzenią federacji. To w tym właśnie okresie 
główną rolę w opracowaniu strategii rozwoju odgrywały lokalne elity, któ-
re zafascynowane były nierealistyczną ideą „rosyjskiego Hong Kongu”. Po 
dojściu do władzy Władimira Putina zaczął postępować proces decentra-
lizacji władzy, a ciężar podejmowania decyzji został przeniesiony do Mo-
skwy. Miało to zapobiec dezintegracji polityczno-gospodarczej kraju i po-
zwolić na wypracowanie spójnej koncepcji rozwoju kraju.

Obwód kaliningradzki ze względu na swoją specyficzną historię i eks-
klawowe położenie zawsze stanowił wyzwanie dla władz centralnych. Co 
ciekawe rosyjscy uczeni zajmujący się problematyką regionalnego rozwo-
ju Federacji Rosyjskiej zaliczają obwód kaliningradzki do grupy „depre-
syjnych podmiotów”. Taki typ podmiotu charakteryzuje się wysoką nie-
stabilnością w sferze ekonomicznej (aktywność inwestycyjna i potencjał 
ekonomiczny zmieniają się z roku na rok) oraz utrzymującym się niskim 
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poziomem życia obywateli. Dla rosyjskich badaczy Kaliningrad można za-
liczyć do takiego typu regionów, gdyż do tej pory nie określono „drogi roz-
woju” obwodu (Ермакова, Калоева, 2011, s. 21). Od rozpadu ZSRR, aż do 
dziś powstało wiele koncepcji rozwoju Kaliningradu („Nowy Hong Kong”, 
„bałtycki Singapur”, Strefa Wolnego Handlu, Wolna Strefa Ekonomiczna, 
„region pilotażowy” czy wreszcie „Specjalna Strefa Ekonomiczna”), a po-
lityka regionalna wobec Kaliningradu dynamicznie się zmieniała6. Próby 
wypracowania strategii rozwojowej były podejmowane zarówno na pozio-
mie lokalnym, jak i państwowym. W pewnym uproszczeniu można uznać, 
że wszelkie koncepcje rozwoju obwodu budowane były i są na czterech pod-
stawowych typach rekomendacji: 1) Traktowania obwodu kaliningradz-
kiego jako normalnego podmiotu federacji, wymagającego wsparcia ze 
strony centrum. Skoncentrowaniu uwagi na utrzymaniu obwodu kalinin-
gradzkiego w ekonomicznej i politycznej przestrzeni rosyjskiej; 2) Trak-
towania obwodu kaliningradzkiego jako osobnego regionu znajdującego 
się w rosyjskiej przestrzeni polityczno-ekonomicznej i rozwiązywania pro-
blemów regionalnego rozwoju za pomocą specjalnych instrumentów poli-
tyczno-ekonomicznych, jak np. przyznanie regionowi statusu wolnej strefy 
ekonomicznej. 3) Uznania, że pogrążona w kryzysie ekonomicznym Ro-
sja nie dysponuje dostatecznymi środkami finansowymi i możliwościami, 
aby być w stanie samodzielnie zapewnić rozwój regionu. Należy zatem dą-
żyć do zwiększenia pomocy gospodarczo-finansowej dla regionu ze stro-

6 Władze rosyjskie, chcąc utrzymać polityczną i gospodarczą kontrolę nad regionem, 
starały się współpracować z regionalnymi władzami i przekonać je, że władze central-
ne mają plan rozwoju eksklawy, a jednocześnie budować obraz Kaliningradu jako regio-
nu szczególnego, specyficznego, otwartego na Zachód i inwestycje zagraniczne. W okre-
sie rządów 1991–1995 Jurija Matoczkina władze centralne wspierały jego ideę stworze-
nia wolnej strefy ekonomicznej „Jantar”. W latach 1996–2000, kiedy głową administracji 
był Leonid Gorbienko, zmienione zostały zasady funkcjonowania wolnej strefy ekono-
micznej. W latach 2000–2005 za rządów gubernatora Władimira Jegorowa (Władimir 
Jegorow był jednocześnie admirałem i dowódcą Floty Bałtyckiej. Popularny wśród lo-
kalnych elit i lojalny wobec Władimira Putina) region ten miał być „regionem pilotażo-
wym”, a pod władzą wyznaczonego przez centrum gubernatora Georgija Boosa dostał on 
do ręki nowe instrumenty polityczno-ekonomiczne, pozwalające na przyciągnięcie do 
SSE Kaliningrad zagranicznych inwestorów. W 2006 r. na terenie obwodu kaliningradz-
kiego zaczęły obowiązywać nowe przepisy związane z powołaniem do życia Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, która zmieniła warunki dla funkcjonowania przedsiębiorców na 
terenie obwodu. 
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ny państw UE i przyznać obwodowi osobny status polityczny. 4) Działać 
na rzecz zbilansowania w regionalnym rozwoju trzech grup interesów: fe-
deralnych, regionalnych oraz międzynarodowych (UE i NATO). Taki mo-
del rozwojowy byłby najbardziej racjonalny, ale jednocześnie trudny do 
zrealizowania ze względu na fakt, iż często poszczególne grupy interesów 
są sobie przeciwstawne (Клемешев, Мау, 2007, s. 11–13). Poszczególne re-
gionalne i centralne strategie rozwojowe w mniejszym, czy też większym 
stopniu odwoływały się do jednej z tych czterech rekomendacji. 

Ze względu na swoje położenie na obszarze Unii Europejskiej Kalinin-
grad przyciąga szczególne zainteresowanie zarówno władz rosyjskich, jak 
i władz Unii Europejskiej. Przy odrobinie wolnej woli ze strony polityków 
europejskich i rosyjskich Kaliningrad mógłby stać się obszarem politycz-
nej i ekonomicznej współpracy rosyjsko-europejskiej. W sferze deklara-
cji wszystkie zainteresowane strony podkreślają, że obwód kaliningradzki 
powinien być nie obszarem napięć i rywalizacji, ale współpracy7. W rze-
czywistości jednak daleko do realizacji takiej idei. 

Specyfika eksklawowości i enklawowości, oddalenie od terytorium 
Rosji oraz bliskość Europy, obowiązujący reżim specjalnej strefy ekono-
micznej, mały ruch graniczny umożliwiający swobodny przepływ ludzi 
w  regionach sąsiadujących z obwodem, rola bazy marynarki wojennej, 
ograniczona samodzielność związana z prawnym statusem obwodu Fede-
racji Rosyjskiej połączona ze specyficznym wyobrażeniem obwodu jako 
samodzielnego podmiotu, a także skomplikowana i niejednoznaczna hi-
storia regionu powodują, że należy go traktować jako obszar cechujący się 
wyjątkową specyfiką. Od czasu rozszerzenia się NATO i UE na wschód, 
o Polskę i kraje nadbałtyckie, obwód kaliningradzki nie stał się ani przy-
czyną konfliktów na linii UE–Rosja, ani przeszkodą w rozwoju instytucji 
euroatlantyckich, ani „czarną dziurą” w regionie Morza Bałtyckiego, co 
więcej, działalność na obszarze obwodu specjalnego reżimu ekonomiczne-

7 Warto przy tym podkreślić, że strategiczne położenie Kaliningradu i obecność na 
terytorium obwodu znacznych sił wojskowych stanowią dla Federacji Rosyjskiej ważną 
kartę przetargową w dialogu z UE i USA dotyczącym równowagi sił w regionie. Niejed-
nokrotnie władze rosyjskie zapowiadały, że ich odpowiedzią na plany UE i USA, np. bu-
dowy tarczy rakietowej, może być rozmieszczenie w obwodzie broni strategicznej.
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go, a także rozwój tzw. małego ruchu granicznego z sąsiednimi państwa-
mi spowodowały, że Kaliningrad zaczął się rozwijać w przyspieszonym 
tempie, przyciągając zagranicznych inwestorów. Dziś, m.in. dzięki przepi-
som o SSE, tempo wzrostu gospodarczego w obwodzie przewyższa tempo 
wzrostu na pozostałym obszarze Rosji. Wciąż aktualnym i ważnym pyta-
niem jest, czy Kaliningrad, ze względu na swoją geopolityczną specyfikę, 
stanie się obszarem niestabilności w regionie bałtyckim, czy też ze wzglę-
du na swój potencjał i położenie geograficzne stanie się regionem pilota-
żowym w ramach współpracy Wschód–Zachód? Problemy te powodują, że 
zagadnienie Kaliningradu i jego przyszłości stanowią wciąż ważny obszar 
badań akademickich. 

DR HAB. JAKUB POTULSKI, PROF. UG

Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, Poland
wnsjp@univ.gda.pl

Bibliografia

Cichocki, B., Pełczyńska-Nałęcz, K., & Wilk, A., (2001). Obwód kaliningradzki 
w  kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej, Prace Ośrodka Studiów Wschod-
nich, 2.

Froese, W. (2007). Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego. Warszawa: PWN.
Skrzypek, A. (1972). Związek Bałtycki, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia w polityce 

Polski i ZSRR w latach 1919–1925. Warszawa: Książka i Wiedza.
Sławski, S. (1925). Dostęp Polski do morza o interesy Prus Wschodnich. Gdańsk: Dru-

karnia Gdańska T.A.
Włodarczyk, E. (2006). Europejskie uwarunkowania i powiązania rozwoju gospo-

darczego portów południowego Bałtyku w XIX wieku (1815–1914), Zapiski Histo-
ryczne, 2–3, 107–123.

Wrzesiński, W. (1969). Odrodzenie państwa polskiego w 1918 roku a problem Prus 
Wschodnich. Komunikaty Warmińsko-Mazurskie, 3, 347–384. 



  144   A r t y k u ł y    G o s p o d A r k A

Артоболевский, С. С. (2009). Калининградская область: уникальный регион 
и типичный центр. Балтийский регион, 2, 115–128.

Баринов, А. Я., (red.). (1989). Концепция создания и функционирования специаль-
ной экономической зоны «Калиниград» как одного из направлений реализа-
ции принципов регионального хозращета. Kaliningrad: ГлавПЭУ.

Ермакова, Н., & Калоева, А. (2011). Типологии регионов для целей региональной 
политики. Учебное пособие. Moskwa: Изд-во СПб ГУ.

Кашкин, С. Ю., Калиниченко, П. А., Четвериков, А. О., & Чегринец Е. А. (сост.). 
(2003). Россия и Европейский Союз: документы и материалы. Moskwa: Юрид. 
Лит.

Клемешев, А. П. (2009). Российский экслав на Балтике: эволюция зксклавности 
поиск путей её преодоления. Балтийский регтон, 2, 102–114.

Клемешев, А. П., & May, B. A. (red.). (2007). Стратегии развития Калининград-
ской области. Kaliningrad: Изд-во РГУ им. И. Канта.

Клемешев, А. П., Лапин, Ф. Ф, Гушник, В. П, Федоров, Г. М., Зверев, Ю. М. 
(2007). Стратегии развития Калининградской области, W: А. П. Клемешев, 
В.A. May (red.), Стратегии развития Калиниградской области. Kaliningrad: 
Изд-во РГУ им. И. Канта.

Клемешев, А. П., & Федоров, Г. М. (2004). От изолированого эксклава к «коридо-
ру развитя». Алтернативы российского эксклава на Балтике, Kaliningrad: 
Изд-во КГУ.

Кузнецова О. (2001). Федералная экономическая политика в отношении экс-
клавного региона, Вопросы экономики, 11, 98–106.

Маточкин, Ю, Баринов А. (red.). (1990). Концепцйия зоны свободного предрини-
мателства в калининградской области. Kaliningrad: Изд-во КГУю

Маточкин, Ю. (рук.), Баринов, А.Я., Беденко, Ю.С. и др. (исп). (1990). Технико-э-
кономическое обосновние зоны свободного предпринимателства в калинин-
градской области. Kaliningrad: Исполком Калининградского совета народ-
ных депутатов. 

Смородинская, Н. (2001). Калинингрaдский эксклав: перспектива трансформа-
ции в пилотный регион, Moskwa: Инт экономики РАН.


