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Streszczenie

W artykule przedstawiono w ogólnym zarysie współpracę gospodarczą Litwy z Białorusią w la-
tach 2004-2012. Opierając się na dokumentach źródłowych, opisano istotne czynniki kształtujące tę 
współpracę, która uległa szczególnej zmianie po przystąpieniu Litwy do Unii Europejskiej. Handel 
zagraniczny oraz inwestycje zostały poddane szczegółowej analizie, ponieważ są podstawowym na-
rzędziem określającym stopień współpracy gospodarczej między krajami. Przeprowadzona analiza 
uprawniła do sformułowania wniosków odnośnie do perspektyw litewsko-białoruskiej współpracy.

Słowa kluczowe: współpraca gospodarcza, handel zagraniczny, inwestycje, litewsko-białoruskie re-
lacje handlowe.

Kody JEL: F1, F10, F14, F2, F20, F21

Wstęp 

Dla Litwy od lat Białoruś jest jednym z kluczowych partnerów gospodarczych. Jest to 
uwarunkowane bezpośrednim sąsiedztwem z Białorusią, w ramach którego dokonywana 
jest wymiana towarowa, wymiana usług oraz obroty kapitałowe. 

Z punktu widzenia gospodarki litewskiej priorytetowym zadaniem tej współpracy jest 
wzrost litewskiego eksportu, a tym samym wspieranie działań zmierzające do podniesienia 
jakości handlu, inwestycji, turystyki. Z punktu widzenia Białorusi, Litwa, która ma rozbudo-
waną infrastrukturę portową, jest dla ukierunkowanego na eksport białoruskiego przemysłu 
petrochemicznego i chemicznego geograficznie najbliższym oraz najtańszym punktem wyj-
ścia na międzynarodowe rynki zbytu.

W rezultacie, mimo różnic w systemie politycznym oraz potencjale i strukturze gospo-
darek, współpraca obu państw jest pragmatyczna. Przybiera ona różne formy, od rządowych 
dwustronnych i wielostronnych umów, do pozarządowych, między podmiotami różnych 
szczebli i grup. Oprócz tego Litwa, eksponując wschodni kierunek działań Unii Europejskiej, 
ma na celu budowanie trwałych relacji w tzw. bliskim sąsiedztwie. 

Celem niniejszej pracy jest analiza wybranych instrumentów kształtujących litewsko-
-białoruską współpracę gospodarczą, które mają i mogą mieć wpływ na jej rozwój.
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Stosowane narzędzia badawcze to analiza literatury naukowej, analiza podstawowych 
dokumentów źródłowych oraz danych statystycznych.

Czynniki instytucjonalne kształtujące stosunki gospodarcze Litwy 
z Białorusią

Po raz pierwszy dwustronne stosunki między Republiką Litewską i Republiką Białoruś 
zostały sformalizowane w dniu 20 grudnia 1991 roku. Litwa była jednym z pierwszych kra-
jów, które uznały niepodległość Białorusi. Ich utrwalaniu posłużyło uznanie w dniu 27 grud-
nia 1991 roku przez Białoruś niepodległości Litwy (Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
2013). A dnia 30 grudnia 1992 roku w Mińsku zostało podpisano porozumienie o stosun-
kach dyplomatycznych miedzy krajami. Białoruś stała się dla Litwy jednym z kluczowych 
elementów polityki wschodniej. 

Konsekwentnie przyjazne stosunki Litwy i Białorusi pozwolili obu stronom na podpi-
sanie wielu umów dwustronnych, m.in. Umowa między Republiką Litewską i Republiką 
Białoruś o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy (Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych 2013). Umowa została podpisana dnia 6 lutego 1995 roku, a weszła w życie 
dnia 26 kwietnia 1996 roku. Głównym jej celem jest m.in. kształtowanie stosunków jako 
zaprzyjaźnionych państw w duchu wzajemnego szacunku, dobrosąsiedztwa i partnerstwa1. 

Odnośnie do współpracy gospodarczej, Litwa i Białoruś jeszcze w 1994 roku negocjo-
wały i wprowadziły w życie regulacje prawne kształtujące wzajemne stosunki ekonomiczne 
oraz określające warunki obrotu towarowego obydwu państw. Z aktów prawnych regulu-
jących stosunki gospodarcze pomiędzy Litwą i Białorusią przykładowo można wymienić 
Układ o Współpracy Handlowej i Gospodarczej, który został podpisany dnia 13 grudnia 
1994 roku, a wszedł w życie dnia 23 lutego 1995 roku2. Układ reguluje sprawy gospodarcze 
i handlowe, przepływ towarów i usług oraz ustala formę dialogu. Podstawowym celem dia-
logu jest stworzenie stabilnych handlowych i gospodarczych relacji między krajami, a także 
rozwój obrotów towarowych. 

W istocie poziom wzajemnych obrotów towarowych uzależniony jest w znacznym stop-
niu od warunków praktycznej realizacji przewozów towarów przez granicę państwową. 
Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi współpracę służb celnych obu państw jest 
umowa rządowa podpisana w dniu 12 lipca 1996 roku, o współpracy i pomocy wzajemnej 
w sprawach celnych3. 

Poza wyżej wspomnianymi umowami wpływającymi na rozwój współpracy gospodar-
czej między krajami można także wymienić umowę o unikaniu podwójnego opodatkowa-

1  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=27321&p_query=&p_tr2= [dostęp: 26.12.2013].
2  Tamże.
3  Tamże.

Zeszyty-naukowe-41_2015.indd   93 2015-07-30   14:52:44



94 LITEWSKO-BIAŁORUSKA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA I PERSPEKTYWY...

nia, czy też umowę o wzajemnym wspieraniu i ochronie inwestycji (Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych 2013):
 - Umowa między Litwą a Białorusią w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwe-

stycji, podpisana dnia 5 marca 1999 roku (weszła w życie dnia 16 maja 2002 roku). 
Umowa ma na celu stworzenie i utrzymanie korzystnych warunków do inwestowania 
przez inwestorów jednego kraju na terytorium drugiego kraju. Uznając potrzebę popie-
rania i ochrony inwestycji zagranicznych w celu przyczyniania się do rozwoju gospo-
darczego;

 - Umowa między Litwą i Białorusią o unikaniu podwójnego opodatkowania, podpisana 
dnia 18 lipca 1995 roku (weszła w życie dnia 26 czerwca 1996 roku). Celem umowy jest 
umocnienie i rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków w dziedzinach gospodarczej, tech-
nicznej, kulturalnej i w innych dziedzinach oraz unikanie podwójnego opodatkowania 
w zakresie podatków od dochodu i majątku.
Ogólnie w litewsko-białoruskich relacjach gospodarczych obowiązuje wiele umów i poro-

zumień, koncentrujących się na kontroli państwowej granicy, ochronie środowiska, rozwoju 
komunikacji transgranicznej, współpracy kulturalnej, a także wspieraniu i rozwoju współpracy 
w dziedzinie technologii informacyjnych

Dodatkowym impulsem do zacieśnienia współpracy gospodarczej jest działanie Litewsko-
białoruskiej Komisji do spraw współpracy handlowo-gospodarczej. W 2004 roku utworzona 
została również Litewsko-białoruska Asocjacja Przedsiębiorców. Wiodącym jej celem jest 
współpraca w sektorze energetycznym, dostęp litewskich towarów do rynku białoruskiego, 
eliminowanie barier, które utrudniają rozwój handlu na rynkach obu krajów, szczególnie 
w kontekście wzrostu inwestycji oraz rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. 

W tym kontekście od lat realizowanych jest wiele litewsko-białoruskich inicjatyw – licz-
ne fora gospodarcze, inwestycyjne i naukowe, międzynarodowe konferencje. Na przykład 
w 2005 roku w Kłajpedzie odbyło się pierwsze litewsko-białoruskie Międzynarodowe Forum 
Gospodarcze. Od tego czasu jest organizowane corocznie i stało się najbardziej skuteczną 
formą pogłębienia współpracy gospodarczej między dwoma krajami. W dniach 17-18 kwiet-
nia 2012 roku w Grodnie odbyło się VIII Międzynarodowe Forum Białorusko-litewskie oraz 
w Mołodecznie – I Litewsko-białoruskie Forum Współpracy Regionalnej.

Ponadto współpracę między Litwą i Białorusią należałoby charakteryzować w szerszym 
kontekście. Przykładem może być ustanowienie współpracy między regionami, miastami 
i innymi jednostkami administracyjno-terytorialnymi Litwy i Białorusi. Szczególna uwaga 
jest poświęcona współpracy na obszarach przygranicznych. W tych sprawach zostały za-
warte odrębne porozumienia oraz utworzone dwa euroregiony, w które są zaangażowane 
Białoruś i Litwa (Ambasada Litwy na Białorusi 2013):
 - Euroregion Niemen – utworzony dnia 6 czerwca 1997 roku na zasadzie trójstronne-

go porozumienia między Polską, Litwą oraz Białorusią. Powstał w celu współpra-
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cy regionów, które łączyła podobna historia i tradycja. Inicjatywa utworzenia eu-
roregionu pojawiła się na początku 1995 roku w Deklaracji II Bałtyckiego Forum 
Gospodarczego. W listopadzie 1995 roku podpisano porozumienie o utworzeniu Biura 
Euroregionu Niemen. W dniu 6 czerwca 1997 roku w Augustowie Porozumienie 
o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion Niemen, podpisali przedstawicie-
le strony polskiej, białoruskiej i litewskiej. Dnia 4 kwietnia 2002 roku w Białymstoku 
przyjęto w skład Związku obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Członkami 
Stowarzyszenia są Alytus, Mariampol, Wilno, Podlasie, obwód Grodzieński, obwód 
Kaliningradzki i Czerniachowski.

 - Euroregion „Kraina jezior” – skupia partnerów z Litwy, Łotwy i Białorusi Głównym 
celem współpracy transgranicznej jest m.in. realizacja wspólnych projektów (turystyka, 
ekologia, edukacja, sport, kultura, biznes i infrastruktura). 
Należy również podkreślić, iż z chwilą przystąpienia Litwy do Unii Europejskiej, kraj 

stał się stroną porozumień handlowych podpisanych na szczeblu wspólnotowym z państwa-
mi trzecimi. Oznacza to, iż podstawowym źródłem regulacji prawnych w zakresie stosunków 
gospodarczych z Białorusią stały się wspólnotowe akty prawne podpisane z tym państwem.

Współpracę gospodarczą Unii Europejskiej z Białorusią reguluje Umowa Handlowa mię-
dzy Wspólnotą Europejską a b. ZSRR z 1989 roku, której postanowieniami zostały także 
objęte wszystkie nowe państwa członkowskie UE. Należy podkreślić, iż Unia Europejska 
podpisała z Białorusią Układ o Partnerstwie i Współpracy w dniu 6 marca 1995 roku. Nie 
wszedł on jednak w życie, z uwagi na brak jego ratyfikacji przez stronę unijną. W listopa-
dzie 2006 roku Komisja Europejska opublikowała raport zatytułowany Co Unia Europejska 
może dać Białorusi, w którym zaproponowano Białorusi status partnera Unii Europejskiej 
(Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2013).

Charakterystyka współpracy gospodarczej Litwy z Białorusią

Podstawowym elementem współpracy gospodarczej każdego kraju z zagranicą, jest wy-
miana handlowa oraz współpraca inwestycyjna. Wielkość wymiany handlowej oraz dynami-
ka jej zmian świadczy o istotności danego kraju jako partnera gospodarczego. Niezmiernie 
ważna jest również struktura tej wymiany handlowej (Bożyk 2004).

Współpraca gospodarcza Litwy i Białorusi rozwija się dynamicznie przynosząc korzy-
ści obu stronom – rosną wzajemne obroty handlowe, rozwija się współpraca inwestycyjna. 
Litwa jest zainteresowana współpracą z Białorusią, ponieważ uważa się, że białoruskie pro-
dukty są konkurencyjne pod względem ceny i jakości w stosunku do podobnych, sprowa-
dzanych z innych obszarów. Zainteresowaniu temu sprzyja również fakt bliskiego sąsiedz-
twa, co z kolei wiąże się z niższymi kosztami transportu. Ogólnie dla Litwy Białoruś (biorąc 
pod uwagę łączne obroty towarowe) jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych. 
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W latach 2004-2012 litewski eksport na Białoruś wzrósł czterokrotnie, a białoruski na 
Litwę – trzykrotnie. W 2012 roku łączne obroty obydwu krajów stanowiły ponad 5964 mln 
litów litewskich i w porównaniu z 2011 rokiem wzrosły o 6,4%. Saldo handlowe Litwy było 
dodatnie i wyniosło 1345,6 mln litów. W 2012 roku Litwa przyjmowała ponad 2,7% biało-
ruskiego eksportu oraz miała 5,1% udziału w imporcie. 

Tabela 1
Białoruś jako partner handlowy Litwy w 2011 roku 

Eksport Import 

Miejsce Kraj % udział w ogóle  
eksportu Miejsce Kraj % udział w ogóle  

importu 

5 Estonia 6,6399 8 Belgia 3,1333
6 Niderlandy 6,1260 9 Estonia 2,8058
7 Białoruś 5,1787 10 Białoruś 2,4561
8 W. Brytania 4,1451 11 Francja 2,4302
9 Francja 4,1290 12 Finlandia 2,0832

Źródło: http://by.mfa.lt/index.php?2030561179 [dostęp: 30.12.2013].

Wykres 1
Obroty handlowo Litwy z Białorusią w latach 2004-2012 (w mln LTL)

Źródło: Departament Statystyki Litwy (2013).

Zeszyty-naukowe-41_2015.indd   96 2015-07-30   14:52:44



97RENATA MAGOR, ANŻELA KOZLOVA

Struktura importowanych towarów z Białorusi wygląda następująco: 60% – dobra po-
średnie, 20% – surowce i 20% – dobra żywnościowe, wyroby gotowe, dobra konsumpcyj-
ne. Podstawą produkcyjnego potencjału Republiki Białoruś jest przemysł, który stanowi 
39,6% podstawowych aktywów produkcyjnych i tworzy około 30% produktu krajowego 
brutto. Przodujące miejsce w produkcji przemysłowej mają: budowa maszyn i obróbka me-
tali, przemysł chemiczny i petrochemiczny, przemysł lekki i spożywczy, leśny i drzewny 
przemysł, produkcja materiałów budowlanych. W białoruskim eksporcie dominują produkty 
przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia mechaniczne, tworzywa sztuczne, artykuły 
rolno-spożywcze, wyroby z metali nieszlachetnych. 

Z kolei Litwa eksportuje do Białorusi głównie lodówki i sprzęt chłodniczy, cement, pa-
pier i celulozę, w tym zwłaszcza produkty biurowe i opakowaniowe, produkty mięsne, sa-
mochody. Rośnie także udział usług transportowych.

W środku tego bez wątpienia jest port Kłajpeda. Ten port jest najdalej położonym na 
północy niezamarzającym portem nad Morzem Bałtyckim oraz największym ośrodkiem 
transportowym Litwy, w którym łączą się drogi morskie i lądowe. Przechodzą przez niego 
główne linie żeglowne do portów Europy Zachodniej, Azji Południowo-Wschodniej oraz do 
portów kontynentu amerykańskiego. Jedna trzecia ładunków ma pochodzenie białoruskie. 
Białoruś tylko w 2012 roku eksportowała przez port w Kłajpedzie 13,5 mln ton ładunków. 

Ważnym kierunkiem współpracy gospodarczej między Litwą i Białorusią jest także współ-
praca inwestycyjna, której perspektywy są obiecujące. Składają się na to takie czynniki, jak: 
bliskość geograficzna, tranzyt towarów, znaczne zasoby finansowe obywateli większych 
ośrodków miejskich Litwy i stosunkowo wysoki pułap cen na rynku lokalnym, niedostatki 
lokalnego przemysłu, aktywna postawa partnerów w poszukiwaniu nowych kontaktów. 

Tabela 2
Litewskie inwestycje na Białorusi (w mln USD) 

Wyszczególnienie Bezpośrednie inwestycje Ogółem inwestycje

2008 - 16,3
2009 28,7 33,0
2010 42,5 49,5
2011 89,2 114,4
2012 126,1 173,0

Źródło: http://lithuania.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/ [dostęp: 30.12.2013]. 

Według danych Urzędu Statycznego Litwy, w roku 2012 litewskie bezpośrednie inwe-
stycje na Białorusi, w stosunku do 2009 roku, wzrosły ponad czterokrotnie. Na koniec 2012 
roku ich łączna wartość wynosiła 173,0 mln dolarów, z czego 126,1 mln dolarów stanowiły 
litewskie inwestycje na Białorusi (9. miejsce wśród najważniejszych litewskich inwestycji). 
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Struktura tych inwestycji wskazuje, że litewskie przedsiębiorstwa są zainteresowane 
współpracą inwestycyjną w sektorze górniczym, farmaceutycznym, chemii budowlanej oraz 
przemyśle odzieżowym. Na przykład, litewskie przedsiębiorstwa na Białorusi budują pięć 
zakładów przemysłowych związanych z przetwarzaniem drewna, produkcją mebli, klejów 
oraz materiałów do opakowań. Również z udziałem litewskiego kapitału realizowany jest 
znaczący projekt budowy terminalu transportu i logistyki na 30 tysięcy metrów kwadrato-
wych w powiacie Volozhin. Jego całkowity koszt – 24 mln dolarów4. 

Natomiast skumulowana wartość białoruskich inwestycji bezpośrednich w Litwie na ko-
niec 2012 roku wyniosła 132,36 mln litów – (26. miejsce wśród zagranicznych inwestycji na 
Litwie). Białoruskie inwestycje obejmują głównie branżę elektroniczną, przede wszystkim 
produkcję telewizorów.

Perspektywy rozwoju litewsko-białoruskiej współpracy gospodarczej 

Republika Białoruś jest państwem w Europie Wschodniej, graniczy z Litwą (na północy) 
i jest przedmiotem niezwykle dużego zainteresowania. Przekształca się ono w różne for-
my współpracy, od rządowych dwustronnych i wielostronnych umów, do pozarządowych, 
między podmiotami różnych szczebli i grup. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy najczęściej 
wymienia się5:
 - strategiczne położenie geograficzne. Pod względem logistycznym, Białoruś zajmuje 

jedną z najlepszych pozycji na świecie, np. strategiczne położenie Białorusi promuje 
rozwój współpracy z Unią Europejską. Unia Europejska jest strategicznym partnerem 
gospodarczym Białorusi. Ponad 33% białoruskiego eksportu w okresie styczeń-kwiecień 
2013 roku było skierowane do krajów UE, natomiast import z krajów UE wyniósł w tym 
samym okresie 23% całkowitego importu UE;

 - bezpośredni dostęp do rynku Unii Celnej i Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej6, a to 
oznacza dostęp do surowców i rynków finansowych;

 - niski poziom przestępczości;
 - rozwinięta komunikacja. Rocznie przez terytorium republiki tranzytowo przechodzi po-

nad 170 mln ton towarów;
 - gospodarka białoruska odporna jest na europejski kryzys gospodarczy;
 - wysoko wykwalifikowana i stosunkowo tania siła robocza. Wielu inwestorów zagranicz-

nych, którzy już pracowali w różnych krajach WNP, najbardziej doceniają pracowników 
białoruskich;

 - możliwość uzyskania taniego dostępu do zasobów naturalnych;

4  http://lithuania.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/political/ [dostęp: 30.12.2013]. 
5  http://lithuania.mfa.gov.by/ru/belarus/economy_business/ [dostęp: 03.01.2014].
6  Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza, zwana także Euroazjatycką Unią Gospodarczą – w skrócie EaWG lub rzadziej EWG 
– organizacja skupiająca pięć państw należących do WNP związanych unią celną. EaWG została powołana w dniu 10 paź-
dziernika 2000 roku.
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 - wolne nisze rynkowe, szczególnie w sferze usług;
 - perspektywa prywatyzacji (85% przedsiębiorstw stanowi obecnie własność państwową); 
 - gwarancje i ulgi dla inwestorów.

Oprócz tego gospodarka białoruska posiada duży potencjał, który w dużej mierze opie-
ra się na przemyśle. Kluczowe gałęzie przemysłu to: technika i obróbka metali, przemysł 
chemiczny i petrochemiczny, przemysł lekki i spożywczy, leśnictwo i przemysł drzewny, 
produkcja materiałów budowlanych, farmacja i mikrobiologia. W Białorusi działają takie 
przedsiębiorstwa, jak «Горизонт», «БелОМО», «БелавтоМАЗ».

Perspektywy współpracy z Białorusią wynikają ze względu na programy rządowe nakie-
rowane na utworzenie w Białorusi konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki. 

Podstawowym instrumentem osiągnięcia tego celu jest status, który został nadany poszcze-
gólnym regionom Białorusi – „wolne strefy ekonomiczne (WSE)”7. Zgodnie z Ustawą8, wolna 
strefa ekonomiczna oznacza część terytorium Republiki Białoruś z precyzyjnie określonymi 
granicami i specjalnym systemem prawnym, ustanawiającym korzystniejsze niż ogólnie obo-
wiązujące warunki dla rozwoju przedsiębiorczości i innych rodzajów działalności gospodar-
czej. Obecnie na terenie Republiki Białoruś istnieje 6 wolnych stref ekonomicznych oferu-
jących wyjątkowo korzystne warunki dla inwestorów: zwolnienie z podatku dochodowego, 
zwolnienie z ceł i VAT, niższy poziom wynagrodzeń, stabilność przepisów prawnych.

Głównym celem i zadaniami WSE jest przyciągnięcie oraz efektywne wykorzystanie zagra-
nicznych, a także krajowych inwestycji w celu założenia i rozwoju zorientowanych na eksport 
przedsiębiorstw. Kierunkiem priorytetowym jest stworzenie przedsiębiorstw w dziedzinach9: 
 - naukowo-technologicznej,
 - ekonomicznej,
 - orientowanej na eksport,
 - handlowej,
 - turystyczno-rekreacyjnej,
 - bankowej,
 - ubezpieczeniowej,
 - innych dziedzinach (zgodnie z Ustawą o wolnych strefach ekonomicznych).

Pozycje inwestorów zagranicznych na terytorium wolnych stref ekonomicznych regulują 
także m.in. Kodeks Inwestycyjny Republiki Białoruś; Uchwały Rady Ministrów w sprawie 
utworzenia i regulacji stosunków w poszczególnych stref ekonomicznych10.

Duże perspektywy współpracy z Białorusią istnieją także w sektorze wysokich techno-
logii. W tym celu w 2005 roku w Mińsku został utworzony Park Wysokich Technologii, 

7  Wolne sfery ekonomiczne w Białorusi: Brześć, Witebsk, Homel-Raton, Grodnoinwest, Mińsk i Mohylew.
8  Ustawa z dnia 7 grudnia 1998 roku, która określa sposób założenia, działanie oraz likwidacji Szczegółowych stref ekonomicz-
nych na Białorusi.
9  http://dazin.pl/4001/index.html [dostęp: 03.01.2014].
10  http://www.pravo.by/main.aspx?guid=4641 [dostęp:02.01.2014].
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który obecnie wchodzi do przodujących klasterów IT Centralnej i Wschodniej Europy11. 
Rezydentem tego parku może być zarówno osoba prawna, jak i przedsiębiorca indywidualny 
(w tym organizacje komercyjne z kapitałem zagranicznym), które planują prowadzić nastę-
pujące rodzaje działalności12:
 - analiza, projektowanie i oprogramowanie systemów informacyjnych;
 - działania związane z przetwarzaniem danych z wykorzystaniem oprogramowania wła-

snego lub użytkownika;
 - działalność polegająca na badaniach, pracach eksperymentalnych w dziedzinie nauko-

wo-technicznej, sprzedaży wyników badań i opracowań;
 - działalność która została zatwierdzona przez Radę Ministrów po uzgodnieniu 

z Prezydentem Republiki Białoruś i zgłoszona za pośrednictwem administracji Parku 
Wysokich Technologii, przy innych rodzajach działalności.
Dodatkowym impulsem do zacieśnienia współpracy z Białorusią jest współpraca w ob-

szarze energetyki, w tym zwłaszcza w dziedzinie dostawy maszyn, urządzeń i technologii 
energooszczędnych i wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych czy też inwestycji 
w produkcję odnawialnych źródeł energii. W branży rolno-spożywczej nacisk położono na 
inwestycje w hodowlę zwierząt i uprawę roślin, magazynowanie towarów rolno-spożyw-
czych oraz przetwórstwo rolno-spożywcze; dostawy maszyn, technologii; w budownictwie 
– na inwestycje w budownictwo mieszkaniowe, dostawy i/lub produkcję maszyn, urządzeń 
i materiałów wykończeniowych, inwestycje infrastrukturalne.

Rozwój współpracy widoczny jest także w nauce. Na przykład w ramach umowy 
o współpracy między Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina a Białoruskim 
Narodowym Uniwersytetem Technicznym realizowany jest program, w ramach którego stu-
denci (na poszczególnych specjalnościach) otrzymują dwa dyplomy ukończenia studiów 
wyższych. 

Także na podstawie istniejących umów między uniwersytetami Białorusi i Litwy od 
lat istnieją wymiany studentów i pracowników naukowych. Przykładem udanej współpra-
cy może być współpraca Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. 
Maksima Tanka i Litewskiego Uniwersytetu Edukologii, w którym działa ośrodek języka 
białoruskiego, literatury i kultury etnicznej.

Podsumowanie 

Doświadczenia lat 2004-2012 wykazały, iż współpraca gospodarcza Litwy z Białorusią 
charakteryzowała się wysoką dynamiką. Rosły wzajemne obroty handlowe oraz rozwijała 
się współpraca inwestycyjna. 

11  http://poland.mfa.gov.by/pl/belarus/economy_business/business_opportunities/tech_park/b9b213c120e812c9.html [dostęp: 
02.01.2014].
12  Tamże.
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Wysoka dynamika współpracy gospodarczej spowodowana była kilkoma czynnikami. Po 
pierwsze, Litwa jest zainteresowana przyjaznymi i dobrosąsiedzkimi relacjami z Białorusią 
i ich rozwojem we wszystkich kierunkach: politycznym, gospodarczym, humanitarnym, 
kulturalnym, naukowym i innych. W celu rozwoju stosunków gospodarczych między Litwą 
a Białorusią stworzono wiele dwustronnych międzyrządowych mechanizmów współpracy, 
które zademonstrowały swoją skuteczność (Komisja do spraw współpracy handlowo-gospo-
darczej i inne). Po drugie, dla gospodarki litewskiej stymulacja narodowego eksportu jest 
ważnym składnikiem dalszego wzrostu eksportowych dostaw litewskiej produkcji i zapew-
nienia stałego pozytywnego salda handlu zagranicznego. Korzystne położenie geograficzne 
Białorusi, rozwinięty system logistyczny i produkcyjny kraju harmonijnie łączy się z jego 
członkostwem w stowarzyszeniach integracyjnych, co stwarza dodatkowe perspektywy 
współpracy. 
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Lithuanian-Belarussian Economic Cooperation and Perspectives  
of Its Development

Summary

In their article, the authors presented in outline the economic cooperation between Lithuania and 
Belarus in the years 2004-2012. Based on the source documents, they described the important factors 
shaping that cooperation which has particularly been transformed upon Lithuania’s accession to the 
European Union. Foreign trade and investments were analysed in details as they are the basic tool de-
termining the degree of economic cooperation between countries. The carried out analysis has entitled 
to formulate the conclusions as to the perspectives of Lithuanian-Belarussian cooperation.
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