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INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA LITWY1

Streszczenie

Zarówno teoria, jak i badania empiryczne wskazują na ścisłe powiązanie innowacyjności z kon-
kurencyjnością krajów. Ważne jest zatem oparcie rozwoju gospodarczego na nowatorskich tech-
nologiach, które pozwolą na zwiększenie wydajności oraz podniesienie jakości wyrobów przy 
jednoczesnym obniżaniu kosztów produkcji. 

Celem opracowania jest przedstawienie znaczenia innowacji oraz konkurencyjności gospodarki 
litewskiej na tle pozostałych gospodarek Unii Europejskiej. 
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1. Wstęp 

Innowacyjność jest powszechnie uważana za kluczowy czynnik rozwoju i budo-
wania przewagi konkurencyjnej współczesnej gospodarki. Doświadczenia krajów 
UE wskazują, że sukces odnoszą tylko te gospodarki, które potrafią tworzyć 
i upowszechniać innowacje. Promowanie i wspieranie działalności innowacyjnej 
krajów członkowskich Komisja Europejska (KE) uznaje za jeden z priorytetowych 
celów polityki gospodarczej. 

Celem opracowania jest przedstawienie znaczenia innowacji jako czynnika 
determinującego poziom konkurencyjności gospodarki litewskiej. Tak określony 
cel wyznacza zakres problemowy opracowania, które składa się z trzech części. 

* Dr, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie; e-mail: 
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W pierwszej wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z innowacyjnością oraz 
międzynarodową konkurencyjnością gospodarki, w drugiej – dokonano analizy 
zmian konkurencyjności Litwy w okresie 2008–2015 na tle pozostałych krajów 
UE, wykorzystując w tym celu rankingi międzynarodowej konkurencyjności 
opracowane przez Światowe Forum Gospodarcze (WEF). Szczegółowej analizie 
poddano determinanty konkurencyjności gospodarki litewskiej związane z jej in-
nowacyjnością. W trzeciej części przeprowadzono analizę zmian innowacyjności 
Litwy w porównaniu z innymi krajami członkowskimi oraz wskazano obszary 
problemowe. Podstawę analizy tworzą informacje zawarte w Tablicach Wyników 
Unii Innowacji oraz wysokość i struktura nakładów na badania i rozwój.

Dokonana analiza uwidoczniła znaczne postępy Litwy w aspekcie poprawy 
innowacyjności. Wzrost ten jest jednak zbyt słaby, aby dorównać chociażby 
średniej unijnej.

2. Obszary konkurencyjności i innowacyjności

Pojęcie międzynarodowej konkurencyjności gospodarki ciągle podlega ewolucji 
i jak dotychczas nie zostało jednoznacznie zdefiniowane, co wynika ze stale zmie-
niającego się otoczenia, w którym przychodzi działać podmiotom gospodarczym 
oraz rządom2. Michael Porter zauważa, iż pojęcie konkurencyjności gospodarki 
(narodu) jest bardzo trudne do zdefiniowania, uznając jednocześnie, iż jedyną 
znaczącą koncepcją konkurencyjności na poziomie narodu jest efektywność, zaś 
głównym celem narodowym – tworzenie wysokiego i rosnącego poziomu życia 
ludności, które zależą od wydajności pracy i efektywności kapitału3. 

W literaturze przedmiotu rozróżnia się dwa pojęcia: międzynarodową zdol-
ność konkurencyjną oraz międzynarodową pozycję konkurencyjną. Pierwsza 
z nich jest również nazywana konkurencyjnością typu czynnikowego, druga 
zaś – typu wynikowego. Uwzględniając powyższe, definicje konkurencyjności 
międzynarodowej można ująć w trzech podstawowych grupach4: definicje wyni-
kowe, czynnikowe oraz definicje mieszane (czynnikowo-wynikowe). Te ostatnie 

2 W. Bieńkowski, Z. Czajkowski, M. Gomułka i in., Czynniki i miary międzynarodowej kon-
kurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań, SGH, Warszawa 
2008, s. 8. 

3 Por. M. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 23.
4 Szeroki przegląd i systematyka definicji konkurencyjności są dostępne w opracowaniu M.J. Ra-

dło, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki, s. 4 i nn., http://radlo.org/mkg.pdf; stan na 
dzień:10.02.2015 r.
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mają charakter kompleksowy, gdyż uwzględniają zależność zachodzącą pomię-
dzy osiągniętym poziomem rozwoju gospodarczego a zestawem czynników ją 
determinujących. Tego rodzaju definicję podaje Światowe Forum Gospodarcze 
(WEF), określając ją jako zespolenie instytucji, polityki i czynników, które deter-
minują poziom produktywności danego kraju. Zdaniem ekspertów wysoki poziom 
produktywności pozwala osiągnąć wysokie dochody i wysoki poziom życia 
obywateli danego kraju, a co za tym idzie – wysoki poziom konkurencyjności5. 

Badacze wskazują, iż konkurencyjność międzynarodowa nie jest kategorią 
jednoznaczną, niekiedy wyróżnia się cztery jej aspekty6: konkurencyjność tech-
nologiczną, zasobowo-strukturalną, cenową oraz konkurencyjność pod względem 
skuteczności dostosowań do struktury popytu importowego partnerów. Z punktu 
widzenia problematyki opracowania na szczególną uwagę zasługuje konkurencyj-
ność technologiczna, rozumiana jako zdolność do skutecznego konkurowania na 
międzynarodowych rynkach nowych towarów i usług, która jest ściśle powiązana 
z poziomem i dynamiką innowacyjności w danym kraju.

Wiele różnorodnych czynników decyduje o wieloaspektowości i wielowymia-
rowości analizowanego pojęcia, są one dzielone według różnorodnych kryteriów, 
takich jak np. stopień zależności od analizowanego kraju, stopień powiązania ze 
stroną podażową i popytową, stopień eklektyczności, stopień powiązania z kom-
ponentem realnym i komponentem instytucjonalnym czy stopień przydatności 
dla polityków gospodarczych7. Trudno mówić o jednym powszechnie uznanym 
zbiorze odpowiednich czynników konkurencyjności. Z najnowszego dorobku 
badawczego wynika, że o konkurencyjności w coraz większym stopniu decydują 
determinanty jakościowe. Szczególne znaczenie mają wskaźniki dotyczące nauki, 
techniki i innowacji, które prezentują poziom konkurencyjności technologicznej 
i innowacyjnej krajów.

Prekursorem badań nad problematyką innowacyjności był Joseph Schum-
peter, który upatrywał związek innowacji z procesem tzw. twórczej destrukcji, 
polegającym na niszczeniu istniejących struktur i zastępowaniu ich nowymi, 

5 The Global Competitiveness Report 2011–2012, WEF, Geneva 2011, s. 4; http://www3.weforum.
org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf; stan na dzień: 5.01.2015 r.

6 J. Misala, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011, 
s. 72.

7 Por. J. Misala i in., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski w okresie 1990–2007, 
Politechnika Radomska; http://www.we.radom.pl/pliki/upload/kmsgiir/badania_statutowe_2008.
pdf; stan na dzień 10.05.2012 r.
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bardziej doskonałymi8. Współczesne definicje wywodzą się z powyższego ujęcia, 
do którego włączono wiele aspektów charakterystycznych dla współczesnych 
procesów innowacyjnych (np. różny wymiar innowacji9, rozszerzony katalog 
podmiotów wprowadzających innowacje10). Przez Komisję Europejską oraz 
OECD został opracowany tzw. „Podręcznik Oslo”, który zawiera opis definicji 
i modeli odnoszących się do innowacji oraz zasady gromadzenia i interpretacji 
danych na temat innowacji w układzie zapewniającym ich międzynarodową 
porównywalność. Według podręcznika innowacja to wprowadzenie do praktyki 
nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do procesu, pro-
duktu (towaru lub usługi), marketingu oraz organizacji. W świetle przytoczonej 
definicji wyróżnia się cztery typy innowacji: produktowe i procesowe, czyli 
innowacje technologiczne, oraz marketingowe i organizacyjne11. W literaturze 
przedmiotu można spotkać również inne klasyfikacje innowacji, uwzględniające 
nowe kryteria podziału. Na przykład Marzenna Weresa dzieli innowacje według 
sfery występowania, poziomu oryginalności, źródła pomysłu oraz wpływu na 
środowisko naturalne i problemy rozwoju12.

Pojęcie innowacji można odnieść zarówno do przedsiębiorstwa, jak i całej 
gospodarki. W tym kontekście badacze wyróżniają dwie kategorie, opisujące 
innowacyjność gospodarek13:
1. Zdolność do innowacji – pozwala na ocenę, jakimi zasobami dysponuje dana 

gospodarka, aby tworzyć i komercjalizować nowe pomysły.
2. Pozycja innowacyjna – opisuje efekty połączenia kreatywności danego 

narodu z zasobami finansowymi w określonym środowisku ekonomicznym 
i instytucjonalnym.

8 J. Schumpeter, Teoria wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1960, 
s. 27.

 9 Por. S. Marciniak, Innowacje i rozwój gospodarczy, Politechnika Warszawska, Warszawa 2000, 
s. 10; Sustainable Manufacturing and Eco-Innovation. Framework, Practices and Measurement, 
Synthesis Report, OECD 2009, s. 13; J. Wyrwa (red.), Innowacje społeczne w teorii i praktyce, 
PWE, Warszawa 2014, s. 41.

 10 R. Ciborowski, Zmiany w charakterze procesów innowacyjnych a konkurencyjność gospodarki, 
w: T. Rynarzewski, E. Mińska-Struzik (red.), Znaczenie innowacji dla konkurencyjności 
międzynarodowej gospodarki, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, 
s. 12.

11 Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, OECD 
2005, s. 47–48.

12 M. Weresa, Polityka innowacyjna, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 22.
13 M. Weresa, Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowe, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 2012, s. 27–30.
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Innowacyjność gospodarki najczęściej jest ujmowana przez badaczy jako 
proces o charakterze dynamicznym, przebieg i tempo którego zależy od prowadzo-
nej w danym kraju polityki gospodarczej w zakresie nauki, edukacji i innowacji. 
Z punktu widzenia podjętej tematyki istotne jest pojęcie luki innowacyjnej, okre-
ślającej różnice między krajami w kontekście ich zdolności do innowacji i pozycji 
innowacyjnej14. Do pomiaru ww. luki zazwyczaj stosuje się wskaźniki związane 
z nakładami na innowacje (wydatki na B+R) lub efektami działalności. Można 
również ocenić lukę innowacyjną za pomocą syntetycznego wskaźnika innowa-
cyjności, stosowanego przez KE – Sumarycznego Wskaźnika Innowacyjności.

Na poziom innowacyjności gospodarki oddziałuje wiele czynników, które 
są różnie ujmowane przez różnych autorów. Najogólniej przyjmuje się, iż in-
nowacyjność gospodarki jest zdeterminowana przez dwie grupy czynników: 
wewnętrzne (krajowe) oraz zewnętrzne (zagraniczne)15. Można zatem powie-
dzieć, iż innowacje są efektem współdziałania wielu różnych czynników, które 
tworzą pewien system. Takie systemowe ujęcie zjawiska innowacyjności zostało 
zaproponowane przez Christophera Freemana i nazwane narodowym systemem 
innowacji (NSI). Przywołany autor określił NSI jako sieć instytucji publicznych 
i prywatnych, których działania i wzajemne interakcje sprzyjają tworzeniu, 
importowi, modyfikacji i rozpowszechnianiu nowych innowacji16. W ostatnich 
latach powstało wiele innych definicji NSI17, lecz także ich przegląd wskazuje 
na łączenie kilku obszarów: aspektów technologicznych innowacji, kapitału 
ludzkiego, zakumulowanych zasobów wiedzy oraz czynników instytucjonalnych.

Wśród teoretyków i praktyków zajmujących się tematyką konkurencyjności 
czy innowacyjności istnieje zgodność, iż nie da się zmierzyć i opisać tych zja-
wisk za pomocą jednego lub kilku wskaźników. Od początku lat 90. w struktu-
rach OECD oraz UE są podejmowane wysiłki ukierunkowane na opracowanie 
wskaźników umożliwiających dokonanie kompleksowego pomiaru poziomu 
konkurencyjności i innowacyjności – zarówno w aspekcie poniesionych nakła-
dów, jak i uzyskanych efektów. Źródło informacji na ten temat stanowią rankingi 

14 S. Kubielas, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. 
Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wyd. UW, Warszawa 2009, s. 240–345.

15 Por. M. Weresa (red.), Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag 
konkurencyjnych w handlu międzynarodowym, Wyd. SGH, Warszawa 2013, s. 31.

16 C. Freeman, Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, Pinter, 
London 1995, s. 1.

17 Por. A.H. Jasiński, R. Ciborowski (red.), Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach 
zrównoważonego rozwoju, Wyd. UwB, Białystok 2012, s. 60–62.
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konkurencyjności i innowacyjności tworzone przez organizacje międzynarodowe, 
w oparciu o które będą prowadzone dalsze rozważania.

3. Konkurencyjność gospodarki litewskiej

Metodologia oceny konkurencyjności gospodarek Światowego Forum Ekono-
micznego uwzględnia szeroki zestaw czynników (ogółem 117) pogrupowanych 
w 12 obszarach – filarach konkurencyjności (F1–F12), skupionych w 3 grupach, 
odpowiadających trzem poziomom rozwoju gospodarki (subindeksy A, B i C). 
Założono, że na pierwszym poziomie (subindeks A) ocenie podlegają podstawowe 
elementy niezbędne do funkcjonowania gospodarki – instytucje, infrastruktura, 
otoczenie makroekonomiczne oraz zdrowie i edukacja. Drugi etap (subindeks B) 
dotyczy poprawy wydajności i efektywności gospodarki. Badanie skupia się na 
ocenie stanu kolejnych sześciu filarów konkurencyjności: edukacji, efektywności 
rynku dóbr i rynku pracy, rynku finansowego, gotowości technologicznej oraz 
wielkości rynku. Trzeci, najwyższy poziom rozwoju (subindeks C) dotyczy 
sytuacji, gdy gospodarka jest napędzana i stymulowana przez intensyfikację 
współpracy między różnymi podmiotami (w tym tworzenie sieci powiązań) 
i działalność innowacyjną. W tym wypadku ocenia się stopień rozwoju środowiska 
biznesowego i innowacyjność. 

Rankingi są tworzone na podstawie oszacowanego Globalnego Indeksu Konku-
rencyjności (GCI). W ww. rankingach Litwę zaliczono do krajów na etapie przej-
ściowym między drugim etapem rozwoju (gospodarek opierających swój rozwój 
głównie na poprawie efektywności) a trzecim, charakterystycznym dla gospodarek 
opartych na zdolności do innowacji. Największą zatem wagę przy konstruowaniu 
GCI dla tej grupy krajów mają subindeksy B (z wagą 50%) oraz A (20–40%), 
najmniejszą zaś – subindeks C (innowacyjność i zaawansowanie biznesu)18. 

Z ostatniego raportu WEF The Global Competitiveness Report 2014–2015 
wynika, że najbardziej konkurencyjną gospodarką na świecie jest Szwajcaria, 
która już tradycyjnie  plasuje się na pierwszym miejscu w zestawieniu. Do piątki 
najbardziej konkurencyjnych gospodarek zaliczono również Singapur i Stany 
Zjednoczone, które wróciły na podium, spychając z niego Finlandię i Niemcy 
(odpowiednio 4 i 5 miejsce). Warty odnotowania jest fakt, iż w dziesiątce liderów 
kraje europejskie stanowią połowę. Oprócz wymienionych Finlandii i Niemiec 
znalazły się tam jeszcze trzy kraje – Holandia, Wielka Brytania i Szwecja. Spo-

18 The Global Competitiveness Report 2014–2015, World Economic Forum, Geneva 2014, s. 9.
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śród krajów bałtyckich najlepiej oceniono gospodarkę Estonii (29 miejsce wśród 
148 sklasyfikowanych krajów), zaś Litwa i Łotwa zajęły w tym zestawieniu 
znacznie niższe pozycje (odpowiednio 41 i 42).  W rankingu krajów UE Litwa 
uplasowała się na 16 pozycji tuż za Czechami, wyprzedzając Łotwę o jedno 
miejsce.

WYKRES 1: Litwa na tle krajów UE według  WEF 2014–2015 (pozycja w rankingu)
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Źródło : The Global Competitiveness Report 2014–2015, s. 13.

Należy odnotować, iż w badanym okresie pozycja znacznej części krajów 
w rankingach WEF ulegała zmianom, do czego bez wątpienia przyczynił się 
kryzys gospodarczy; spadek w rankingu odnotowało 15 krajów unijnych. W ze-
stawieniu z lat 2008–2009 Litwa zajmowała 44 miejsce wśród sklasyfikowanych 
134 krajów i 17 pozycję w gronie państw członkowskich. W ciągu ostatnich 
sześciu lat19 kraj ten polepszył swoje notowania zarówno w zestawieniu świato-
wym (o 3 pozycje), jak i w grupie państw unijnych (co prawda zaledwie o jedną 
pozycję). 

Pamiętając o immanentnych cechach indeksowych mierników, ponad wszel-
ką wątpliwość stwierdzić można jedynie, iż w badanym okresie gospodarka 
litewska znajdowała się w gronie 50 najbardziej konkurencyjnych gospodarek 

19 Do analizy wybrano okres 2008–2015 ze względu na porównywalność danych, bowiem meto-
dologia szacowania GCI często się zmienia.
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świata. Natomiast zwyżkująca zmiana pozycji w rankingu nie musi oznaczać 
bezwzględnego wzrostu konkurencyjności tego kraju, ponieważ w tym samym 
czasie konkurencyjność innych krajów mogła obniżyć się w większym stopniu. 
Zatem zaakcentowane zmiany bezpośrednio wskazują na zmianę konkuren-
cyjności względnej Litwy i nie muszą automatycznie oznaczać także zmian jej 
konkurencyjności bezwzględnej.

Informacji na temat czynników kształtujących konkurencyjność gospodarki 
litewskiej dostarcza analiza zmian poszczególnych subindeksów oraz filarów 
konkurencyjności (tab. 1). Najlepsze pozycje Litwa zajmuje pod względem 
subindeksów A – warunki podstawowe oraz B – stymulatory efektywności. 
Zdecydowanie niższe miejsca notuje pod względem wartości subindeksu C – in-
nowacyjność i zaawansowanie biznesu. Tym niemniej w przypadku wszystkich 
trzech subindeksów w badanym okresie odnotowano poprawę notowań, najbar-
dziej widoczną dla warunków podstawowych.

TABELA 1: Czynniki konkurencyjności Litwy w latach 2008–2015 według WEF (pozycja w rankingu) 

Wyszczególnienie 2008–2009 2014–2015 Zmiana pozycji
A:  Warunki podstawowe – I etap rozwoju 46 37 +9
F1:  Instytucje 55 58 –3
F2:  Infrastruktura 46 43 +3
F3:  Otoczenie makroekonomiczne 52 42 +10
F4:  Zdrowie i edukacja podstawowa 52 35 +17
B:  Stymulatory efektywności – II etap 43 38 +5
F5:  Edukacja wyższa i szkolenia 26 26 bz.
F6:  Efektywność rynku dóbr 48 47 +1
F7:  Efektywność rynku pracy 49 53 –4
F8:  Rozwój rynku finansowego 56 65 –9
F9:  Gotowość technologiczna 38 28 +10
F10:  Wielkość rynku 69 77 –8
C:  Innowacyjność i zaawansowanie 
biznesu – III etap 49 44 +5

F11:  Zaawansowanie biznesu 49 49 bz.
F12:  Innowacyjność 55 44 +11

Objaśn ien ia : „+” – sytuacja polepszyła się, pozycja w rankingu jest niższa niż była na początku; 
„–” – sytuacja pogorszyła się, pozycja w rankingu jest wyższa niż była na początku; bz. – bez zmian.

Źródło : The Global Competitiveness Reports data platform; http://www.weforum.org/reports; 
stan na dzień 2.06.2015 r.
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Do pierwszej pięćdziesiątki w rankingu poszczególnych filarów trafiły 
filary F2 (Infrastruktura), F3 (Otoczenie makroekonomiczne) i F4 (Zdrowie 
i edukacja podstawowa) składające się na subindeks A; F5 (Edukacja wyższa), 
F6 (Efektywność rynku dóbr) i F9 (Gotowość technologiczna) – na subindeks B 
oraz F11 (Zaawansowanie biznesu) i F12 (Innowacyjność) – na subindeks C. 
Tylko dla sześciu z dwunastu filarów w badanym okresie odnotowano poprawę 
pozycji, w szczególności dotyczy to filaru F4 (Zdrowie i edukacja podstawo-
wa) – o 17 pozycji, F12 (Innowacyjność) – o 11 miejsc oraz F3 (Otoczenie ma-
kroekonomiczne) i F9 (Gotowość technologiczną) – o 10 pozycji. Najbardziej 
problematycznymi obszarami dla gospodarki litewskiej są filary składające się 
na subindeks B – F8 (Rozwój rynku finansowego) oraz F7 (Efektywność rynku 
pracy), jak też F1 (Instytucje) z obszaru subindeksu A.

W kontekście analizowanej problematyki ma sens dalsza dezagregacja zmien-
nych dla trzech filarów, opisujących najważniejsze elementy innowacyjności 
składające się na subindeks C – F11 (Zaawansowanie biznesu) i F12 (Innowa-
cyjność), jak też F9 (Gotowość technologiczna), który, mimo iż jest zaliczany 
do subindeksu B, to w znacznym stopniu łączy się z trzecim etapem rozwoju. 
Każdy z ww. filarów konkurencyjności jest opisywany przez szereg szczegółowo 
określonych zmiennych (tab. 2).

TABELA 2: Czynniki konkurencyjności Litwy w latach 2008–2015 na poziomie filarów F9, F11 
i F12 (pozycja w rankingu) 

Wyszczególnienie
2008–2009 2014–2015 Zmiana 

pozycjiWskaźnik Pozycja Wskaźnik Pozycja

F9: Gotowość technologiczna – 
subindeks B – II etap 4,3 38 5,4 28 +10

9.01 Dostępność najnowszych 
technologii bd. 51 5,7 32 +19

9.02 Zdolność firm do absorpcji 
nowych technologii bd. 58 5,4 33 +25

9.03 BIZ i transfer technologii bd. 41 5,5 7 +34

F11:  Zaawansowanie biznesu – 
subindeks C – III etap 4,4 49 4,3 49 bz.

11.01 Liczba dostawców lokalnych bd. 29 5,2 20 +9
11.02 Jakość dostawców lokalnych bd. 36 5,0 34 +2
11.03 Poziom rozwoju klastrów bd. 76 3,5 89 –13
11.04 Źródło przewagi konkurencyjnej bd. 53 3,5 69 –16
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Wyszczególnienie
2008–2009 2014–2015 Zmiana 

pozycjiWskaźnik Pozycja Wskaźnik Pozycja

11.06 Udział w międzynarodowej sieci 
dystrybucji bd. 36 4,5 34 +2

11.07 Wyrafinowanie procesu produkcji bd. 64 4,4 41 +23
F12:  Innowacyjność – subindeks C – 
III etap 3,9 49 3,6 44 +5

12.01 Zdolność do innowacji bd. 52 4,3 38 +14

12.02 Jakość naukowych instytucji 
badawczych bd. 46 4,8 28 +18

12.03 Wydatki firm na B+R bd. 48 3,1 70 -22

12.04 Współpraca uczelni i przemysłu 
w zakresie B+R bd. 53 4,6 27 +26

12.05 Wsparcie rządowe dla inicjatyw 
w obszarze zaawansowanych 
technologii

bd. 83 3,1 101 –18

12.06 Dostępność naukowców 
i inżynierów bd. 65 4,1 67 –2

12.07 Zgłoszenia patentowe bd. 43 6,1 47 –4

Objaśnien ia : „+” – sytuacja polepszyła się, pozycja w rankingu jest niższa niż była na początku; 
„–” – sytuacja pogorszyła się, pozycja w rankingu jest wyższa niż była na początku; bz. – bez zmian.

Źródło : The Global Competitiveness Reports data platform; http://www.weforum.org/reports; 
stan na dzień 2.06.2015 r.

W przypadku drugiego etapu rozwoju, relatywnie wysokie 28 miejsce Litwa 
zajmuje w obszarze gotowości technologicznej (poprawa o 10 pozycji), przede 
wszystkim dzięki wysokiej ocenie transferu technologii przez firmy zagraniczne. 
Znacznie niższe notowania (lecz ze znaczną poprawą) mają: dostępność oraz 
zdolność do absorpcji nowych technologii. Kolejny filar (F11) oceniono znacz-
nie gorzej – 49 pozycja zarówno w 2008, jak i w 2015 roku. Istotna poprawa 
widoczna jest tylko w dwóch kategoriach: wyrafinowanie procesu produkcji oraz 
ilość lokalnych dostawców. W przypadku dwóch kategorii – poziomu rozwoju 
klastrów i źródła przewagi konkurencyjnej – widoczny jest spadek na odleglejsze 
miejsca. Jeszcze gorsze wyniki Litwa notuje w przypadku filaru F12 (Innowacyj-
ność). W tym obszarze tylko trzy z siedmiu wskaźników cząstkowych poprawiły 
swoje notowania. 
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Na podstawie powyższego zestawienia można wyszczególnić czynniki 
stanowiące przewagi konkurencyjne Litwy oraz jej słabe strony w kontekście 
innowacyjności (tab. 3).

TABELA 3: Silne i słabe strony Litwy w kontekście innowacyjności według WEF 2015

SILNE STRONY SŁABE STRONY

B
F9

dostępność najnowszych technologii,
zdolność firm do absorpcji nowych 
technologii,
BIZ i transfer technologii,

–

C
F11

liczba dostawców lokalnych,
jakość dostawców lokalnych,
udział w międzynarodowej sieci 
dystrybucji,

poziom rozwoju klastrów,
źródło przewagi konkurencyjnej,
wyrafinowanie procesu produkcji,

C
F12

zdolność do innowacji,
jakość naukowych instytucji badawczych,

wydatki firm na B+R,
współpraca uczelni i przemysłu 
w zakresie B+R,
wsparcie rządowe dla inicjatyw 
w obszarze B+R,
dostępność naukowców i inżynierów,
zgłoszenia patentowe.

Źródło : na podst. danych z tab. 2.

Odnosząc się do wyników przedstawionych w tabeli 3, można stwierdzić, 
iż w przypadku gotowości technologicznej Litwa nie odnotowuje większych 
problemów. Kluczowe obszary wymagające zmian to: występowanie klastrów, 
które mogą stymulować rozwój, wzrost liczby obszarów współpracy, ułatwia-
jących przepływ innowacji, występowanie efektu spillover, prowadzącego do 
unowocześnienia innych podmiotów w gospodarce, wzrost wydatków firm na 
B+R oraz współpraca uczelni i przemysłu. 

4. Innowacyjność litewskiej gospodarki na tle krajów UE

Do oceny innowacyjności Litwy można posłużyć się schematem analitycznym 
stosowanym w raportach Tablicy Wyników Unii Innowacji (Innovation Union 
Scoreboard – IUS). Dane wykorzystywane w ramach IUS pozwalają na konstruk-
cję złożonego wskaźnika innowacyjności – Sumarycznego Wskaźnika Innowacyj-
ności (Sumary Innovation Index – SII), umożliwiającego ocenę innowacyjności 
oraz efektywności innowacyjnej krajów członkowskich. W wersji IUS 2015 użyto 
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25 wskaźników cząstkowych, pogrupowanych w trzech głównych kategoriach – 
Nakłady, Działalność firm i Wyniki, które analizowane są w 8 wymiarach 
innowacyjności20.

Analiza raportu z 2015 roku wskazuje, iż pomiędzy unijnymi krajami istnie-
ją znaczące różnice w poziomie ich innowacyjności, a najlepsze wyniki wśród 
krajów UE wciąż wykazuje Szwecja.

WYKRES 2: Wyniki państw członkowskich w dziedzinie innowacji w 2015 roku (wg miernika SSI)
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Źródło : Innovation Union Scoreboard 2015, s. 10.

Wszystkie kraje unijne autorzy opracowania podzielili na 4 grupy (wykr. 2): 
I. Liderzy innowacji – Szwecja, Dania, Finlandia, i Niemcy. W całym badanym 

okresie skład liderów nie zmieniał się. 
II. Kraje doganiające liderów – osiągają wyniki zbliżone do średniej unijnej. 

W tej grupie znalazło się siedem krajów: Holandia, Luksemburg, Wielka 
Brytania, Irlandia, Belgia, Francja, Austria.

III. Umiarkowani innowatorzy – dla których SII stanowi 50–90% wartości 
średniej UE. Są to: Słowenia, Estonia, Czechy, Cypr, Włochy, Portugalia, 
Malta, Hiszpania, Węgry Grecja, Słowacja, Chorwacja, Polska i Litwa. 

IV. Innowatorzy o skromnych wynikach – kraje o najgorszych wynikach i naj-
niższych wartościach SII. Zaliczono do tej grupy 3 kraje: Łotwę, Bułgarię 
i Rumunię.

Najliczniejszą grupę krajów stanowią umiarkowani innowatorzy, dla których 
SII jest znacznie poniżej średniej UE i mieści się w przedziale 50–90%. Litwa jest 
zaliczana do tej grupy krajów od 2009 roku. W porównaniu do poprzedniego roku 

20 Innovation Union Scoreboard 2015, European Union, Belgium 2015, s. 7.
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trzy kraje (Słowenia, Estonia i Cypr) pogorszyły swoje notowania i przemieściły 
się z drugiej grupy do trzeciej. 

5. Ocena luki innowacyjnej

Rozpatrując wskaźniki składające się na SII Litwa osiąga niższy poziom od 
średniej unijnej dla zdecydowanej większości wskaźników (wykr. 3). 

WYKRES 3: Filary konkurencyjności gospodarki litewskiej w porównaniu do UE-28 oraz Szwecji 
(pozycja w rankingu)
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Źródło: Innovation Union Scoreboard 2015, op.cit., s.82-83.

Tylko w obszarze zasobów ludzkich osiągnięto lepsze notowania niż średnia 
dla UE (6 pozycja), zaś w zakresie finansów i wsparcia wskaźnik dla Litwy jest 
zbliżony do poziomu UE-28. Szczególnie słabo Litwa wypada w przypadku efek-
tów gospodarczych (ostatnia pozycja w rankingu) oraz innowatorów (25 pozycja).

Bardziej szczegółowych informacji na temat czynników kształtujących in-
nowacyjność Litwy dostarcza analiza poszczególnych grup wskaźników cząst-
kowych (wykr. 4). 
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WYKRES 4: Wskaźniki innowacyjności Litwy w porównaniu do UE-28 według IUS 2015,  
(UE = 100) 

Źródło: Innovation Union Scoreboard 2015, s. 59.

W obrębie pierwszej grupy kwantyfikatorów (Nakłady) osiągnięcia Litwy 
przedstawiają się najlepiej, w porównaniu z pozostałymi kategoriami. W przy-
padku grupy wskaźników dotyczących zasobów ludzkich Litwa osiągnęła pozycję 
powyżej średniej dla UE, z wyjątkiem pierwszej kategorii, dotyczącej liczby 
nowych doktorantów. Szczególnie wyróżnia się wartość wskaźnika „udział 
osób z wykształceniem wyższym w grupie wiekowej 30–34”, a także wskaźnik 
„udział osób w grupie wiekowej 20–24, które ukończyły edukację co najmniej 
na poziomie szkoły średniej”.
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W obszarze finansowania i wsparcia działalności innowacyjnej, tylko w przy-
padku wskaźnika „udział wydatków publicznych na B+R w PKB” Litwa osią-
gnęła pozycję zbliżoną do średniej dla UE. Jeszcze gorsze są wyniki wskaźników 
z drugiej kategorii kwantyfikatorów IUS 2014 – Działalności firm. W grupie 
wskaźników charakteryzujących inwestycje firm tylko dla wskaźnika „nakłady 
przedsiębiorstw na działalność innowacyjną (z wyłączeniem B+R) jako % obro-
tów” Litwa osiągnęła pozycję powyżej średniej dla UE, wartość ww. wskaźnika 
jest 2,3-krotnie wyższa. W przypadku pozostałych obszarów Litwa legitymuje 
się osiągnięciami znacznie gorszymi niż pozostałe kraje UE.

Postępy Litwy w zakresie innowacyjności można ocenić nie tylko na podsta-
wie tablic wyników, lecz również za pomocą wskaźników dotyczących nakładów 
na B+R, monitorowanych przez Komisję Europejską. Wytyczonym w strategii 
„Europa 2020” celem jest zwiększenie publicznych i prywatnych inwestycji 
ogółem w badania i rozwój do 3% PKB21. Poniższa tabela zawiera informacje na 
temat zmian wysokości wydatków na badania i rozwój na Litwie w porównaniu 
do średniej unijnej oraz strukturę tych nakładów. 

TABELA 5: Nakłady na działalność B+R w latach 2006–2013, % PKB

Kraje 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
UE-28 1,75 1,78 1,85 1,94 1,93 1,97 2,01 2,01
Litwa 0,79 0,8 0,79 0,83 0,8 0,9 0,9 0,95

Nakłady wg źródła (% ogółu)
Sektor rządowy 53,6 46,9 54,6 52,7 46 ,0 42,2 39,7 34,5
Sektor 
przedsiębiorstw 26,2 32,8 29,3 30,8 32,4 28,2 26,5 27,5

Sektor szkolnictwa 5,3 0,2 0.3 3,2 1,5 1,0 0,5 0,1
Sektor non-profit 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,7
Środki zagraniczne 14,3 19,6 15,5 13,0 19,9 28,4 33,2 37,1

Źródło : Research and development expenditure, by sectors of performance; http://ec.europa.eu/
eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tsc00001&language=en&toolbox=data; stan 
na dzień 8.05.2015 r.

W całym badanym okresie Litwa na badania i rozwój przeznaczała znacznie 
mniej niż przeciętnie w UE, wskaźnik ten nie przekroczył poziomu 1% PKB. 
Lider w regionie – Szwecja – wydaje na działalność badawczo-rozwojową po-

21 European Commission, EUROPE 2020. Targets; http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm; 
stan na dzień 5.07.2015 r.
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nad 3-krotnie więcej niż Litwa. Z kolei analiza zmian struktury podmiotowej 
nakładów pozwala mówić o tym, że podstawowy ciężar finansowania spoczywa 
na sektorze rządowym, chociaż w ostatnich latach zaszły w tym zakresie istotne 
zmiany. Udział tego sektora w finansowaniu działalności B+R w ciągu siedmiu lat 
zmalał o 19 p.p., wzrósł natomiast udział środków zagranicznych o blisko 23 p.p. 
W przeważającej większości są to środki napływające na Litwę z funduszy struk-
turalnych UE na realizację różnorodnych projektów w zakresie innowacyjności. 
Z sektora przedsiębiorstw pochodzi natomiast ok. 26–27% środków, ich udział 
nieznacznie wzrósł w badanym okresie, chociaż podlegał dużym wahaniom. 
Finansowanie pochodzące z sektora szkolnictwa wyższego na Litwie jest mało 
znaczące, z wyraźną tendencją spadkową w ostatnich latach. 

Nieco inną strukturę podmiotową finansowania wydatków można zaobser-
wować w krajach Unii Europejskiej.

WYKRES 5: Sektorowa struktura finansowania wydatków na B+R w UE oraz na Litwie 
w 2013 roku, % ogółu
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Źródło: na podst. danych z tab. 5.

Analiza średnich wartości dla UE wskazuje, iż ponad połowa nakładów na 
B+R realizuje się w ramach sektora przedsiębiorstw. W takich krajach jak Fin-
landia, Niemcy czy Dania udział przedsiębiorstw w finansowaniu działalności 
badawczo-rozwojowej kształtuje się na poziomie 61–66% ogółu nakładów. Kolej-
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ne miejsce z punktu widzenia roli w rozwoju działalności badawczo-rozwojowej 
w UE zajmuje sektor rządowy, udział którego również stosunkowo stabilnie 
utrzymuje się na poziomie 33–34% ogółu nakładów. Znacznie mniejsze znaczenie 
w tym zakresie stanowi finansowanie ze środków zagranicznych. Większe niż na 
Litwie uzależnienie finansowania sfery B+R od środków zagranicznych notuje 
się jedynie w Bułgarii (48% nakładów) oraz na Łotwie (52%).

W kontekście powyższych spostrzeżeń zasadne będzie pytanie o realizację 
wyznaczonych celów w strategii „Europa 2020”. KE analizuje intensywność 
wydatków na B+R dla każdego państwa członkowskiego w odniesieniu do jego 
celu krajowego. Z ostatnich dostępnych danych za 2013 rok można wnioskować, 
iż ambitny cel zwiększenia finansowania na prace badawczo-rozwojowe do 
1,9% PKB dla Litwy (do roku 2020) jest mało realistyczny.

TABELA 5: Intensywność wydatków na B+R według KE

Kraj

Wydatki 

2013  
(% PKB)

2020  
(% PKB)

Średnia stopa 
wzrostu 2000–2013, 

(%)

Średnia stopa 
wzrostu 2007–2013, 

(%)

Wymagany 
średnioroczny 
wzrost, (%)

Litwa 0,95 1,9 +2,7 +2,9 10,4
UE 2,1 3,0 +0,9 +2,0 5,9

Źródło : Key areas: comparing Member States’ performances. European Commission; http://
ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/key-areas/index_en.htm; stan na dzień 12.06.2015 r.

Aby osiągnąć założony cel, wydatki na badania i rozwój powinny zwiększać 
się w tempie ponad 10% średniorocznie, to jest znacznie powyżej faktycznej 
stopy wzrostu. Dodać należy, że eksperci KE zwracają uwagę władz litewskich, 
iż opracowana prognoza intensywności wydatków na lata 2014–2020 traktuje 
fundusze strukturalne UE jako główne źródło finansowania, co jest wadą naro-
dowego systemu innowacji22. 

Litewski NSI ma podobną strukturę instytucjonalną jak łotewski czy estoń-
ski. Przewodnią rolę odgrywa Sejm RL, który nad wszystkim czuwa. Po Sejmie 
występują Rząd, Komisja Nauki i Technologii, Litewska Komisja Nauki oraz 
Litewska Akademia Nauk, po nich – ministerstwa. Wiodącą rolę przypisuje się 
tu Ministerstwu Edukacji i Nauki oraz Ministerstwu Gospodarki przy wsparciu 
Ministerstwa Finansów. Z kolejnymi decydentami ministerstwa kontaktują się 

22 Research and Innovation performance in the EU. Innovation Union progress at country level, 
s. 179–180.
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za pośrednictwem różnego rodzaju agencji, centrów, parków technologicznych 
i instytutów23. Z punktu widzenia wdrażania polityki innowacyjnej trudno liczyć 
na dobre efekty, bowiem nadmiar instytucji może istotnie hamować dynamicz-
ne działanie NSI. Poza tym wymaga większej koordynacji działań w zakresie 
polityki innowacyjnej. 

Za dobry przykład w tym kontekście może posłużyć estoński NSI, który ma 
podobną strukturę instytucjonalną, lecz działa sprawniej. Przemawiają za tym 
następujące fakty: w latach 2000–2013 Estonia osiągnęła najszybszy wzrost na-
kładów na B+R w całym regionie (8,5%), znacznie wyprzedzając pozostałe kraje. 
W świetle 1,8% poziomu odnotowanego przez ten kraj w 2013 roku i ogromnych 
postępów, osiągnięcie docelowego poziomu 3% PKB do 2020 roku jest bardzo 
prawdopodobne. Istotne jest również to, iż około połowa nakładów na B+R w tym 
kraju pochodzi z sektora przedsiębiorstw (42% w 2013 roku), chociaż udział 
środków publicznych również utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie 
(51% w 2013 roku)24.

6. Zakończenie 

Porównanie dwóch przywołanych rankingów (według GCI oraz SII) pozwala 
zauważyć, iż w gronie liderów znajdują się te same kraje. Cztery kraje – Fin-
landia, Holandia, Niemcy i Szwecja – znajdowały się w pierwszej piątce skla-
syfikowanych krajów unijnych w obu rankingach. Potwierdza to tezę o związku 
pomiędzy zaawansowaniem technologicznym oraz poziomem międzynarodowej 
konkurencyjności gospodarki. 

W przypadku Litwy pozycje zajmowane w rankingu konkurencyjności 
są znacznie korzystniejsze niż innowacyjności. W głównej mierze wynika to 
z różnic metodologicznych, bowiem obliczany wskaźnik GCI dla takich krajów 
jak Litwa, znajdujących się na przejściowym etapie między II a III poziomem 
rozwoju, przede wszystkim bazuje na filarach konkurencyjności subindeksu B. 
Należy jednak pamiętać, iż proste możliwości stymulowania rozwoju wyczerpią 
się, a innowacje pozostaną kluczowym czynnikiem poprawy konkurencyjności. 

Uznając innowacyjność za kluczową determinantę współczesnej gospodarki, 
należy uznać, iż warto w nią inwestować. Postępy Litwy w zakresie innowacyj-

23 Inovacijų politika Lietuvoje; http://www.mita.lt/lt/inovacijos/inovaciju-politika-lietuvoje/; stan 
na dzień 2.07.2015 r.

24 Key areas: comparing Member States’ performances. Research and Innovation performance 
in Estonia, European Commission, s. 11.
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ności ocenione na podstawie nakładów na B+R pokazały stosunkowo niską skalę  
wydatków, znacznie poniżej średniej dla UE. Głównym źródłem finansowania 
nakładów na badania i rozwój są wydatki rządowe oraz fundusze UE, ze znacznym 
akcentem na te ostatnie. Udział natomiast sektora przedsiębiorstw w nakładach 
na B+R pozostaje na niskim poziomie.

Łączna ocena zdolności do innowacji i pozycji innowacyjnej pozwala twier-
dzić, że w ostatnich latach innowacyjność Litwy stopniowo się poprawia, co 
odzwierciedla wzrost indeksu innowacyjności SII oraz awans Litwy do grona 
umiarkowanych innowatorów. Wzrost ten wciąż jest jednak zbyt słaby, aby do-
równać średniej unijnej i nadrobić dystans do liderów innowacyjności.

Przyczyn niskiego poziomu innowacyjności gospodarki litewskiej należy 
upatrywać nie tylko w niedostatecznych nakładach na B+R i niekorzystnej ich 
strukturze, ale również w słabości instytucjonalnej. Eksperci wskazują, iż obecny 
system NSI Litwy jest nieefektywny, zwracają uwagę na długą drogę pomiędzy 
rzeczywistymi twórcami – personelem B+R zatrudnionym w przedsiębiorstwach 
i szkołach wyższych – a decydentami. Nadmiar instytucji, pośrednio tylko zwią-
zanych z działaniem NSI, stwarza istotne problemy z przepływem informacji. 
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alina GrYnia

ThE IMpACT Of INNOvATION ON INTERNATIONAL COMpETITIvENEss Of LIThUANIA

( S u m m a r y )

Both theory and empirical studies show the close links between innovation and competitiveness of 
countries. It is important, therefore, to base economic development on innovative technologies that 
will enhance productivity and increase product quality while reducing production costs.

The aim of the study is to present the importance of innovation as and competitiveness of the 
Lithuanian economy against the background of the other EU economies.
Keywords: economic competitiveness; innovation; national innovation system; Lithuania.


