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Straipsnyje analizuojami pagrindiniai šalies pramon÷s eksporto konkurencin-
gumo veiksniai ir konkurencingumo vertinimo teoriniai bei metodologiniai aspek-
tai. Remiantis atliktu ekspertiniu vertinimu nustatyti Lietuvos pramon÷s eksporto 
konkurencingumo veiksniai, suformuotas Lietuvos pramon÷s eksporto konkuren-
cingumo veiksnių modelis, kuris gali būti taikomas kaip šalies ekonomin÷s-socialin÷s 
analiz÷s, strateginio planavimo ir informavimo priemon÷. 
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Įvadas 

Globali konkurencija ir ekonomin÷ integracija sąlygoja kiekvienos šalies 
pramon÷s struktūros pokyčius, kuriais siekiama įgyvendinti konkurencingą eksporto 
politiką. Lietuvos pramon÷s pl÷tot÷s strateginis tikslas – pasiekti, kad iki 2015 m. 
kuo daugiau Lietuvoje veikiančių įmonių būtų konkurencingos tarptautiniu mastu, o 
pramon÷s ir su ja susijusio verslo struktūra bei sukuriama nacionalinio produkto 
dalis būtų artimos ES šalyse esantiems rodikliams. Lietuvos ūkio (ekonomikos) 
pl÷tros iki 2015 m. ilgalaik÷je strategijoje [15] teigiama, kad realų pramon÷s įmonių 
konkurencingumą geriausiai rodo eksportuojamos produkcijos dalis, produktyvumas 
ir veiklos išlaidos. Eksportas yra svarbus tarptautinio konkurencingumo rodiklis. 
Pastaraisiais metais atliktose mokslin÷se studijose [14-16] paprastai gana teigiamai 
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buvo vertinama Lietuvos prisijungimo prie ES įtaką bendram pramon÷s 
konkurencingumui, nors kartu ir buvo nurodoma, kad kai kurių pramon÷s šakų 
konkurencingumas, palyginti su kitų ES šalių pramon÷s įmonių konkurencingumu, 
gali sumaž÷ti. Tai grindžiama didesne senųjų ES šalių narių pramon÷s įmonių 
patirtimi veikiant tarptautin÷se rinkose.  

Siekiant suformuoti efektyvią Lietuvos pramon÷s eksporto konkuravimo stra-
tegiją, pirmiausia būtina įvertinti esamą pramon÷s konkurencingumą ir išskirti veiks-
nius, sukuriančius kompleksinį konkurencinį pranašumą. Kompleksinis šalies pramo-
n÷s eksporto konkurencingumo veiksnių įvertinimas tampa svarbiausiu strateginio 
planavimo etapu ir šalies konkurencingumo didinimo prielaida. Tos prielaidos ir 
analizuojamos šiame straipsnyje. Pagrindinis straipsnio tikslas – išanalizuoti šalies 
pramon÷s eksporto konkurencingumą lemiančius veiksnius ir pagrįsti Lietuvos 
pramon÷s eksporto konkurencingumo veiksnių modelį. 

1. Pagrindiniai šalies konkurencingumo veiksniai 

Šalies ekonominį konkurencingumą lemia daugelis veiksnių. Mokslin÷je litera-
tūroje jų randama vis daugiau, nors visą laiką pagrindinis d÷mesys skiriamas eko-
nominiams veiksniams. Anot J. Berdell [2], ekonominis šalies konkurencingumas 
gali būti formuojamas šiais pagrindiniais aspektais: 1) geb÷jimu parduoti; 2) geb÷ji-
mu pritraukti; 3) geb÷jimu pritaikyti; 4) geb÷jimu uždirbti. Šie tarpusavyje susieti 
aspektai gali būti pateikti hierarchin÷je nacionalinio konkurencingumo sistemoje. 
Sisteminiu požiūriu geb÷jimas uždirbti traktuojamas kaip bendriausias šalies konku-
rencingumo rodiklis, o išskirti geb÷jimai parduoti, pritraukti ir pritaikyti įvardijami 
kaip šalies konkurencingumą nusakantys veiksniai. Geb÷jimas pritaikyti sietinas su 
greitu prisitaikymu prie besikeičiančių sąlygų rinkoje ir naujų technologijų galimy-
bių. Nors, anot A. G. Wint [2], šis aspektas negali būti taikomas šalies kontekste, vis 
d÷lto naujausių tyrimų analiz÷ rodo, kad infrastruktūros pl÷tra, valstybinio sekto-
riaus institucijų reorganizavimas ir tinkama ekonomin÷ politika leidžia šaliai prisi-
taikyti prie besikeičiančių sąlygų pasaulio ekonomikoje. 

Bendriausias nacionalinio konkurencingumo rodiklis – geb÷jimas uždirbti – gali 
būti siejamas su BVP vienam gyventojui. Tačiau, kaip pastebi S. Garelli [10], BVP 
n÷ra tobulas šalies konkurencingumo rodiklis, kadangi dalis pajamų gaunama iš neat-
sinaujinančių natūralių išteklių, ankstesnių kartų aktyvų eksploatacijos, prid÷tin÷s na-
mų ūkiuose sukuriamos vert÷s ir d÷l šeš÷lin÷s ekonomikos.  

D÷l BVP kaip šalies konkurencingumą nusakančio rodiklio naudojimo lyginamo-
joje šalių analiz÷je atsiranda proporcingumo problema, kadangi šis rodiklis matuoja-
mas skirtingomis valiutomis. Valiutų kursai adekvačiai neatspindi kainų lygių propor-
cijų atitinkamose šalyse, o priklauso nuo užsienio valiutos rinkos paklausos ir pasiūlos 
(plaukiojantis kursas) ar vyriausyb÷s intervencijos (pririštas ar fiksuotas kursas). Tod÷l 
BVP būtų tikslingiau lyginti atsižvelgiant į perkamąją galią atskirose šalyse.  

Daugelio mokslininkų nuomone, šalies konkurencingumas gali būti apibr÷-
žiamas kaip geb÷jimas konkuruoti eksporto rinkose, palaikyti ekonominį augimą ir 
užimtumą [9; 17; 18; 22 ir kt.]. Kita vertus, mokslin÷s literatūros analiz÷ rodo, kad 
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šalies ekonominis konkurencingumas negali būti vertinamas tik prekybos balanso 
požiūriu. Be to, prekybos balanso perteklius yra apribotas, o šių ribų peržengi-
mas sąlygoja prekybos partnerių konfliktus, nes trumpuoju laikotarpiu vienos ša-
lies didel÷s eksporto apimtys tiesiogiai ar netiesiogiai sietinos su padid÷jusiu im-
portu kitoje šalyje.  

Šalies ekonominis konkurencingumas dažnai tyrin÷jamas verslo aplinkos požiū-
riu. Verslo vietos nustatymo aspektas tampa efektyvesniu šalies konkurencingumo 
rodikliu nei užsienio prekyba. Be to, verslo aplinkos atžvilgiu šalis konkuruoja ne tik 
tarptautin÷je, bet ir vietin÷je rinkoje atskiruose regionuose. Tai patvirtina D. S. Cho 
teiginys, kad „tarptautinis konkurencingumas remiasi šalies geb÷jimu pasiūlyti pat-
rauklias struktūros sąlygas, kurios pagrįstos dinamišku kaštų pranašumu“ [6]. Dalis 
autorių, nagrin÷jančių šalies konkurencingumo problemas [9; 10; 22 ir kt.], patrauk-
lumą ir konkurencingumą laiko ekvivalentiškomis sampratomis.   

Apskritai šalies konkurencingumas priklauso nuo skirtingų ekonomikos sub-
jektų konkurencingumo. Individo, t. y. įmon÷s darbuotojo, konkurencingumas pri-
klauso nuo jo išsilavinimo, kompetencijos ir motyvacijos. Įmon÷s, siekdamos, kad 
darbuotojai vykdytų kokybišką veiklą, panaudoja mokymo programas ir motyvaci-
jos sistemas. Derindama šiuos elementus, kiekviena įmon÷ sukuria atitinkamą ko-
kyb÷s ir kainos santykį, kuris palaiko įmon÷s konkurencingumą. Pramon÷s šakos 
požiūriu pažymima bendrosios technin÷s ir technologin÷s pl÷tros šakoje bei tinka-
mos politin÷s ir ekonomin÷s aplinkos svarba konkurencingumui. Visų trijų eko-
nominių subjektų konkurencingumas, šalies ekonomin÷ ir politin÷ pad÷tis pasauli-
n÷je ekonomikoje ir jos infrastruktūros pl÷tra formuoja bendrąj į šalies ekonominį 
konkurencingumą. 

Šalies konkurencingumo apibr÷žimas, pagrįstas tik ekonominiais veiksniais, 
yra ribotas ir „vienpusis“. Konkurencingumo koncepcija tampa beprasm÷, jei neį-
vertinamas šalies geb÷jimas įgyvendinti socialinius ir politinius tikslus, kurie pa-
prastai siejami su pajamų ir užimtumo didinimu. Pirmiausia reikiamas d÷mesys 
turi būti skiriamas užimtumo palaikymui ir didinimui. Šalyje, kurioje nesisten-
giama užtikrinti užimtumo kvalifikuotiems ir motyvuotiems žmon÷ms, piliečius 
ir šalies valdžią skiria didelis atstumas, o tai sąlygoja tiek ekonominį, tiek socia-
lin į šalies konkurencingumo maž÷jimą. Taigi būtų klaidinga manyti, kad šalies 
konkurencingumas priklauso nuo žemų darbo j÷gos kaštų, maž÷jančių atlyginimų 
ir netinkamų darbo sąlygų, nes ilguoju laikotarpiu tai nulemia maž÷jantį šalies 
konkurencingumą. 

Šalies konkurencingumas labai priklauso nuo šalies geb÷jimo sukurti aplinką, 
kuri būtų palanki ilgalaikei prid÷tinei vertei, sąlygojamai švietimo ir vertybių si-
stemų ar individų motyvacijos elementų, kurti [10]. Tai gali būti pasiekiama didi-
nant gamybos produktyvumą, skatinant eksportą, pritraukiant užsienio investicijas, 
pl÷tojant efektyviausių pramon÷s šakų veiklą tarptautin÷je rinkoje, rūpinantis ap-
linkos apsauga, gerinant socialinę apsaugą ir stabilumą, stiprinant pasirinkimo 
laisvę ir socialinį teisingumą. Nacionalinis konkurencingumas mažiau priklauso 
nuo gyventojų santaupų ir investicijų ir daugiau nuo žmonių siūlomų id÷jų ir suge-
b÷jimų pasaulio ekonomikai [19].  
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Apibendrinant įvairių mokslininkų akcentuojamus šalies konkurencingumą for-
muojančius veiksnius, juos galima suskirstyti į šias grupes: 

• visiškai nekontroliuojami esminiai konkurencingumo veiksniai (pvz., geogra-
fin÷s sąlygos); 

• trumpalaikiai nekontroliuojami veiksniai, kurie gali būti kontroliuojami ilga-
laikiu laikotarpiu (pvz., mokymo lygis, tyrimų ir pl÷tros infrastruktūra); 

• aukštesnio lygio institucijos kontroliuojami veiksniai, kurių kontrol÷s lygmuo 
priklauso nuo politinių aspektų ir lobizmo (pvz., vyriausyb÷s socialin÷-
ekonomin÷ politika); 

• tiesiogiai kontroliuojami veiksniai, apimantys ekonominio subjekto išteklius ir 
priemones, kurių panaudojimo efektyvumas sąlygoja subjekto konkurencingumą. 

Detalesn÷ konkurencingumo veiksnių klasifikacija pateikta 1 lentel÷je. 

1 lentel÷. Šalies konkurencingumo veiksnių klasifikacija  

Bendrieji veiks-
niai, apibr÷žian-
tys konkurencin-
gumo aplinką 

- šalies atvirumas pasaulio ekonomikai; 
- šalies ekonomikos atvirumas šaliai; 
- šalies politinis stabilumas; 
- „lengvieji“ veiksniai, apibūdinantys verslo aplinką (gyvenimo    

sąlygas, kultūrinę  aplinką); 
- klimatin÷s sąlygos ir gamtiniai ištekliai; 
- demografin÷ situacija ir žmogiškųjų išteklių struktūra. 

Rinkos ekonomi-
kos pagrindin÷s 
charakteristikos 
ir mechanizmai 

- bendras požiūris į užsienio investicijas ir rinkos ekonomiką; 
- valdžios biurokratijos lygis; 
- kainų stabilumas (mažos infliacijos politika); 
- mokesčiai, subsidijos ir paskolos. 

Verslo infrastruk-
tūros veiksniai 

 

- darbo užmokesčio lygis ir proporcingumas, darbo j÷gos produktyvumas; 
- darbo j÷gos kokyb÷, darbo motyvacija ir nuostatos; 
- žem÷, energija ir ekologin÷ aplinka; 
- žaliavų ir energijos tiekimo stabilumas; 
- transportas ir komunikacijos; 
- tyrimai ir technologijų infrastruktūra. 

Šaltiniai: [1; 3; 5; 8; 11; 13; 21]. 

Siekiant įvertinti šalies konkurencingumą, pateiktuosius šalies konkurencingumo 
veiksnius būtina nagrin÷ti kompleksiškai, nesuteikiant pirmumo vienam ar kitam 
veiksniui. Visi ekonominiai ir politiniai, socialiniai ir ekonominiai bei infrastruktūros 
veiksniai formuoja vientisą sistemą, kurioje jie yra tarpusavyje susiję. 

Išsamiai analizuojant šalies pramon÷s eksporto konkurencingumą, reikalinga 
sistemiškai nagrin÷ti tarpusavyje susijusius ir formuojančius vientisą šalies 
ekonomikos sistemą veiksnius, kurių poveikių suma daro įtaką šalies pramon÷s 
eksporto konkurencingumui. Jei vienas ar keli veiksniai neigiamai veikia šalies 
konkurencingumą, pramon÷s eksportas vis tiek gali būti konkurencingas, nes 
neigiama įtaka gali būti kompensuojama kitų veiksnių daroma teigiama įtaka. Tai, 
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kad šalies pramon÷s eksporto konkurencingumas apima daugybę konkurencingumo 
veiksnių ir tiesioginius bei netiesioginius ryšius tarp jų, šalies pramon÷s eksporto 
konkurencingumo problematikai analizuoti reikalingas sisteminis požiūris.  

2. Šalies pramon÷s eksporto konkurencingumo veiksnių modelis 

Remiantis A. M. Rugmano ir J. D’Cruz „Dvigubo deimanto“ modeliu [15] sudarytas 
šalies pramon÷s eksporto konkurencingumo veiksnių modelis, kuris pavaizduotas 1 pav. 

Pateiktajame modelyje prie šalies pramon÷s eksporto paklausos sąlygų veiks-
nių priskirti eksporto rinkos apimtis (imlumas), vietin÷s pramon÷s rinkos vartotojų 
perkamoji galia, vartotojų reiklumas kainai ir kokybei ir šalies žinomumas 
tarptautin÷se rinkose. Šalies pramon÷s eksporto pasiūlos sąlygos taip pat daro 
didelę įtaką konkurencingumui. Šioje grup÷je išskirti šie veiksniai: prek÷s tipas, 
į÷jimo į rinką kliūtys, prek÷s žinomumas tarptautin÷je rinkoje ir įmon÷s 
konkurencin÷ pozicija šakoje. Prie svarbiausių veiksnių, darančių įtaką šalies 
pramon÷s įmonių strategijai ir konkurencijai, priskirtas įmonių konkurencinių 
pranašumų stiprinimas, maksimalus vartotojų poreikių tenkinimas ir savo laiku 
prisitaikymas prie kintančių sąlygų, antrepreneriškumas bei gerosios patirties iš 
kitų įmonių per÷mimas ir palaikymas įmon÷s viduje.  

Mokslin÷je literatūroje nesutariama d÷l konkurencingumo veiksnių daromos 
įtakos bendram konkurencingumui. Šalies pramon÷s eksporto konkurencingumą 
didinančių veiksnių svorio koeficientams nustatyti dažniausiai taikomas vienas iš 
ekspertinio vertinimo būdų – rangavimo metodas. Taikant šį metodą, rekomenduo-
jamas ekspertų skaičius gali svyruoti nuo 10 iki 100 žmonių, atsižvelgiant į tyrimo 
tikslą ir objektą. Anot G. Wignaraja ir D. Joiner [22] šis metodas sunkiai objekty-
viai išmatuojamame sektoriuje taikomas labai dažnai ir yra naudingas. Kai kurie 
autoriai nurodo, kad šiuo metodu gautos žinios gali būti subjektyvios ir, siekiant 
mokslinio objektyvumo, būtina parinkti ekspertus atsižvelgiant į jų kompetenciją ir 
patikimumą. Atsižvelgiant į tai ekspertiniam pramon÷s eksporto konkurencingumo 
veiksnių grupių svorio koeficientų vertinimui buvo parinkti 50 ekspertų, kurių 
veikla susijusi su pramon÷s šakų strategijos formavimu ir įgyvendinimu Lietuvoje. 
Apklausoje dalyvavusių asmenų kvalifikacija ir praktin÷ patirtis leidžia juos trak-
tuoti kaip Lietuvos pramon÷s eksporto konkurencingumo vertinimo ekspertus. 

Tyrime dalyvavo dvi ekspertų grup÷s: ekspertai, atstovaujantys valstybiniam 
sektoriui, ir ekspertai, atstovaujantys privačiam verslo sektoriui. Siekiant išsiaiškinti 
ekspertų požiūrį į pramon÷s eksporto konkurencingumo veiksnius ir jų daromą įtaką 
bendram šalies konkurencingumui, buvo taikytas anketin÷s apklausos metodas. 
Anketos klausimai pateikti taip, kad geriausiai atspind÷tų nagrin÷jamą problemą. 
Reikiamai informacijai gauti buvo naudoti uždari klausimai. Uždari anketos klausimai 
buvo pasirinkti d÷l to, kad atsakymais į juos gautus duomenis lengviau tarpusavyje 
lyginti ar analizuoti.  

Pateiktajame modelyje prie šalies pramon÷s eksporto paklausos sąlygų veiksnių 
priskirti eksporto rinkos apimtis (imlumas), vietin÷s pramon÷s rinkos vartotojų perkamoji 
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1 pav. Šalies pramon÷s eksporto konkurencingumo veiksnių modelis 

Šaltinis: sudaryta remiantis [20]. 

ŠALIES PRAMONöS ĮMONIŲ 
STRATEGIJA IR KONKURENCIJA 
Įmonių konkurencinių pranašumų 

stiprinimas 
Maksimalus vartotojų poreikių 

tenkinimas ir laiku prisitaikymas prie 
kintančių sąlygų 

Antrepreneriškumas bei gerosios patirties 
iš kitų regionų įmonių per÷mimas ir 

pritaikymas įmon÷s viduje 

ŠALIES PRAMONöS EKSPORTO 
PAKLAUSOS SĄLYGOS 

Eksporto rinkos apimtis (imlumas) 
Vietin÷s pramon÷s rinkos paklausos 

mastas 
Vartotojų reiklumas kainai ir kokybei 
Šalies žinomumas tarptautin÷se rinkose 

ŠALIES PRAMONöS 
EKSPORTO PASIŪLOS SĄLYGOS  

Į÷jimo į rinką kliūtys 
Prek÷s žinomumas tarptautin÷je rinkoje 
Įmon÷s konkurencin÷ pozicija šakoje 

PRAMONöS KLASTERIS: GIMI-
NINGOS IR PALAIKAN ČIOS 

ŠAKOS 
Geografin÷ ekonomin÷s veiklos 

koncentracija 
Naujas požiūris į konkurencijos ir 

partneryst÷s derinį 
Glaudaus verslo, mokslo ir valdžios 

bendradarbiavimas 
Išpl÷tota ir klasterio veiklai 

pritaikyta infrastruktūra 
Palanki valdžios institucijų politika 

klasterių atžvilgiu 

POLITINö APLINKA 
Politinis stabilumas 

šalyje 
Palankios eksporto 

politikos formavimas 
Pramon÷s įmonių pl÷tros 

skatinimas 

EKONOMINö APLINKA 
Mikroekonominis stabilumas 

ir ekonominis augimas 
Verslo infrastruktūra bei 

smulkusis ir vidutinis verslas 

EKOLOGINö APLINKA 
Aplinkos kokyb÷s steb÷sena šalyje 

Aplinkosaugos reikalavimų laikymasis 
pramon÷je 

TECHNOLOGINö APLINKA 
Informacinių ir komunikacinių 

technologijų pl÷tra šalyje 
Technologijų ir inovacijų vystymas 

pramon÷je 

SOCIALINö 
APLINKA 

Demografin÷ pad÷tis ir  
žmogiškųjų išteklių 

kvalifikacija 
Švietimo, socialin÷ ir 

sveikatos infrastruktūra 
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galia, vartotojų reiklumas kainai ir kokybei ir šalies žinomumas tarptautin÷se rinkose. 
Šalies pramon÷s eksporto pasiūlos sąlygos taip pat daro didelę įtaką konkurencingumui. 
Šioje grup÷je išskirti šie veiksniai: prek÷s tipas, į÷jimo į rinką kliūtys, prek÷s žinomumas 
tarptautin÷je rinkoje ir įmon÷s konkurencin÷ pozicija šakoje. Prie svarbiausių veiksnių, 
darančių įtaką šalies pramon÷s įmonių strategijai ir konkurencijai, priskirtas įmonių 
konkurencinių pranašumų stiprinimas, maksimalus vartotojų poreikių tenkinimas ir savo 
laiku prisitaikymas prie kintančių sąlygų, antrepreneriškumas bei gerosios patirties iš kitų 
įmonių per÷mimas ir palaikymas įmon÷s viduje.  

Mokslin÷je literatūroje nesutariama d÷l konkurencingumo veiksnių daromos įta-
kos bendram konkurencingumui. Šalies pramon÷s eksporto konkurencingumą didi-
nančių veiksnių svorio koeficientams nustatyti dažniausiai taikomas vienas iš eksper-
tinio vertinimo būdų – rangavimo metodas. Taikant šį metodą, rekomenduojamas eks-
pertų skaičius gali svyruoti nuo 10 iki 100 žmonių, atsižvelgiant į tyrimo tikslą ir ob-
jektą. Anot G. Wignaraja ir D. Joiner [22] šis metodas sunkiai objektyviai išmatuoja-
mame sektoriuje taikomas labai dažnai ir yra naudingas. Kai kurie autoriai nurodo, 
kad šiuo metodu gautos žinios gali būti subjektyvios ir, siekiant mokslinio objektyvu-
mo, būtina parinkti ekspertus atsižvelgiant į jų kompetenciją ir patikimumą. Atsižvel-
giant į tai ekspertiniam pramon÷s eksporto konkurencingumo veiksnių grupių svorio 
koeficientų vertinimui buvo parinkti 50 ekspertų, kurių veikla susijusi su pramon÷s 
šakų strategijos formavimu ir įgyvendinimu Lietuvoje. Apklausoje dalyvavusių asme-
nų kvalifikacija ir praktin÷ patirtis leidžia juos traktuoti kaip Lietuvos pramon÷s eks-
porto konkurencingumo vertinimo ekspertus. 

Tyrime dalyvavo dvi ekspertų grup÷s: ekspertai, atstovaujantys valstybiniam 
sektoriui, ir ekspertai, atstovaujantys privačiam verslo sektoriui. Siekiant išsiaiškinti 
ekspertų požiūrį į pramon÷s eksporto konkurencingumo veiksnius ir jų daromą įtaką 
bendram šalies konkurencingumui, buvo taikytas anketin÷s apklausos metodas. 
Anketos klausimai pateikti taip, kad geriausiai atspind÷tų nagrin÷jamą problemą. 
Reikiamai informacijai gauti buvo naudoti uždari klausimai. Uždari anketos klausimai 
buvo pasirinkti d÷l to, kad atsakymais į juos gautus duomenis lengviau tarpusavyje 
lyginti ar analizuoti.  

Šalies pramon÷s eksporto konkurencingumo veiksnių svarbai nustatyti buvo 
taikomas tarpusavio palyginimo metodas. Ekspertai konkurencingumo veiksnius 
vertino penkiabal÷je sistemoje. Didžiausią įtaką konkurencingumui darantis veiksnys 
įvertintas 1 balu, mažiausią įtaką – 5 balais. Jei manyta, jog veiksniai daro vienodą 
įtaką pramon÷s eksporto konkurencingumui, jie įvertinti tuo pačiu balu. 

Ekspertai buvo apklausiami siunčiant anketas elektroniniu paštu ar vykstant pas 
ekspertą. Ekspertai buvo apklausiami 2008 m. rugs÷jo–spalio m÷nesiais.  

Anketiniai duomenys apdoroti ir analizuoti naudojant statistinį duomenų analiz÷s 
paketą SPSS 12 ir programinį paketą Microsoft Excel. Apklausoje dalyvavusių ekspertų 
nuomonių sutapimas vertintas Kendalo konkordancijos koeficientu. Konkurencingumo 
veiksnių ir atskirų jų grupių svorio koeficientai nustatyti statistinio vidurkio metodu. 
Pasirinktos svorio koeficiento kitimo ribos nuo 0 iki 1. Kuo jis didesnis, tuo konkuren-
cingumo veiksnys svarbesnis. Kiekvienos veiksnių grup÷s veiksnių svorio koeficientų 
suma lygi 1. Taip pat buvo patikrinta hipotez÷ apie jo reikšm÷s lygybę nuliui. Hipotezei 
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tikrinti pasirinktas reikšmingumo lygmuo α = 0,05. Hipotez÷ apie koeficiento lygybę 
nuliui atmesta, kai stebimoji reikšmingumo lygmens reikšm÷ p buvo mažesn÷ už 0,05. 

Vertinant ekspertų nuomonių sutapimą, konkurencingumo veiksnius ir jų grupes 
nusakančios Kendalo konkordancijos koeficiento W reikšm÷s pateiktos 2 lentel÷je. 

2 lentel÷. Konkurencingumo veiksnių ir j ų grupių Kendalo W testo rezultatai 

Tarpusavyje lyginamų veiksnių grup÷s W p reikšm÷ Pastabos 

Makroaplinkos, pramon÷s eksporto pasiūlos ir 
paklausos sąlygos, įmonių konkurencingumą 
didinantys ir klasterių pl÷trą lemiantys veiksniai. 

0,470 
0,000 

(<0,05) 

Ekspertai gana 
sutartinai vertino 
veiksnių grupes.  

Politinis stabilumas šalyje, palankios 
vyriausyb÷s eksporto politikos formavimas, 
pramon÷s įmonių pl÷tros skatinimas. 

0,244 
0,002 

(<0,05) 

Ekspertų nuomon÷s 
statistiškai patikimai, 
nors ir silpnai, sutapo.  

Makroekonominis stabilumas ir ekonominis 
augimas, verslo infrastruktūra bei smulkusis ir 
vidutinis verslas. 

0,497 
0,000 

(<0,05) 
Ekspertai gana sutarti-
nai vertino veiksnius.  

Demografin÷ pad÷tis ir žmogiškųjų išteklių kvalifika-
cija, švietimo, socialin÷ ir sveikatos infrastruktūra. 0,424 

0,000 
(<0,05) 

Ekspertai gana sutarti-
nai vertino veiksnius.  

Informacinių ir komunikacinių technologijų pl÷tra ša-
lyje, technologijų ir inovacijų pl÷tojimas pramon÷je. 

0,346 
0,000 

(<0,05) 
Ekspertai gana sutarti-
nai vertino veiksnius. 

Aplinkos kokyb÷s steb÷sena šalyje, aplinkosau-
gos reikalavimų laikymasis pramon÷je. 

0,144 
0,063 

(>0,05) 

Ekspertai netur÷jo vie-
ningos nuomon÷s, to-
d÷l nustatomi vienodi 
svorio koeficientai. 

Į÷jimo į rinką kliūtys, prek÷s žinomumas 
tarptautin÷je rinkoje, įmon÷s konkurencin÷ 
pozicija šakoje. 

0,203 
0,015 

(<0,05) 

Ekspertų nuomon÷s 
patikimai, nors ir 
silpnai, sutapo.  

Eksporto rinkos apimtis (imlumas), vietin÷s 
pramon÷s rinkos paklausos mastas, vartotojų 
reiklumas kainai ir kokybei, eksporto rinkos, 
šalies žinomumas tarptautin÷se rinkose. 

0,557 
0,000 

(<0,05) 
Ekspertų nuomon÷s 
patikimai sutapo.  

Įmon÷s konkurencinių pranašumų stiprinimas, 
maksimalus vartotojų poreikių tenkinimas ir laiku 
prisitaikymas prie kintančių sąlygų, antreprene-
riškumas bei gerosios patirties iš kitų regionų 
įmonių per÷mimas ir pritaikymas įmon÷s viduje. 

0,420 
0,000 

(<0,05) 
Ekspertų nuomon÷s 
gana patikimai sutapo. 

Geografin÷ ekonomin÷s veiklos koncentracija, 
naujas požiūris į konkurencijos ir partneryst÷s 
derinį, glaudaus verslo, mokslo ir valdžios 
bendradarbiavimas, išpl÷tota ir klasterio veiklai 
pritaikyta infrastruktūra, palanki valdžios 
institucijų politika klasterių atžvilgiu. 

0,238 
0,001 

(<0,05) 
Ekspertų nuomon÷s 
silpnai sutapo.  
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Anketos skal÷s vidiniam nuoseklumui (ekspertinių įverčių vidinei konsistencijai) 
įvertinti skaičiuotas Cronbacho alfa koeficientas. Ekspertiniame vertinime naudotos 
anketos Cronbacho alfa koeficientas lygus 0,63, įrodantis priimtiną ekspertinio vertinimo 
tarpusavio homogeniškumą ir anketos patikimumą. 

Remiantis 50 ekspertų anketų duomenimis, apskaičiuoti Lietuvos pramon÷s eksporto 
konkurencingumo veiksnių ir jų grupių svorio koeficientai pateikti 3 lentel÷je. 

Remiantis ekspertiniu vertinimu, didžiausią įtaką Lietuvos pramon÷s eksporto 
konkurencingumui turi įmonių konkurencingumą didinantys veiksniai (0,261 balo) ir 
pasiūlos sąlygas gerinantys veiksniai (0,223 balo). Ne tiek svarbios paklausos sąlygos 
(0,214 balo), makroaplinkos sąlygos (0,207 balo) ir klasterių formavimą lemiantys 
veiksniai (0,095 balo).  

Ekspertų nuomon÷ d÷l makroaplinkos sąlygų silpnai, tačiau statistiškai patikimai 
sutapo. Konkurencingumui didžiausią įtaką daro politikos aplinkos veiksniai (0,254 
balo) ir ekonomikos aplinkos veiksniai (0,240 balo). Socialin÷s, technologin÷s ir eko-
login÷s aplinkų veiksnius ekspertai vertino gana vienodai, atitinkamai 0,181, 0,177 ir 
0,155 balo. Palankios vyriausyb÷s eksporto politikos formavimas (0,402 balo) ir poli-
tinis stabilumas šalyje (0,314 balo) yra svarbiausi politin÷s aplinkos veiksniai. Eko-
nominei aplinkai labai svarbi valstyb÷s parama eksporto pl÷trai (0,399 balo). Ekspertų 
nuomone, ekonominis augimas (0,356 balo) daro mažesnę įtaką pramon÷s eksporto 
konkurencingumui nei makroekonominis stabilumas. Iš socialin÷s ir technologin÷s ap-
linkos veiksnių prie svarbiausių eksporto konkurencingumo veiksnių ekspertai prisky-
r÷ švietimo, socialin÷ ir sveikatos infrastruktūrą (0,377 balo), technologijų ir inovacijų 
vystymą (0,532 balo) ir aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi pramon÷je (0,656 balo). 
Išskirtus pereinamosios ekonomikos šalies pramon÷s eksporto konkurencingumą le-
miančius ekologin÷s aplinkos veiksnius ekspertai įvertino vienodai. 

Analizuojant pasiūlos sąlygas, Lietuvos, kaip pereinamosios ekonomikos šalies, 
pramon÷s eksporto konkurencingumui didžiausią įtaką daro į÷jimo į rinką kliūtys 
(0,453 balo). Mažiausiai svarbios pasiūlos sąlygos – prek÷s žinomumas tarptautin÷je 
rinkoje (0,273 balo) ir įmon÷s konkurencin÷ pozicija šakoje (0,274 balo).  

Analizuojant paklausos sąlygas, Lietuvos, kaip pereinamosios ekonomikos šalies, 
pramon÷s eksporto konkurencingumui didžiausią įtaką daro šalies pramon÷s eksporto 
konkurencingumo veiksniai – vietin÷s pramon÷s rinkos vartotojų reiklumas kainai ir 
kokybei (0,283 balo) ir šalies pramon÷s žinomumas tarptautin÷se rinkose (0,264 balo). 
Regiono vidaus paklausos sąlygos konkurencingumui mažiau svarbios nei išor÷s. Eks-
porto rinkos apimtis buvo įvertinta 0,230 balo, o vietin÷s pramon÷s rinkos vartotojų 
reiklumas kainai ir kokybei – 0,223 balo.  

Įmonių konkurencingumą didinantys svarbiausi veiksniai, ekspertų nuomone, –
įmonių konkurencinių pranašumų stiprinimas (0,313 balo) bei maksimalus vartotojų po-
reikių tenkinimas ir laiku prisitaikymas prie kintančių sąlygų (0,260 balo). Ekspertai ant-
repreneriškumą bei gerosios patirties per÷mimą ir pritaikymą įmon÷je vertino kaip veiks-
nius, mažiau svarbius įmonių konkurencingumui (atitinkamai 0,234 ir 0,193 balo).  

Skaičiuojant eksporto konkurencingumo indeksą, klasterių pl÷trą lemiančių veiksnių 
svorio koeficientai nenaudojami, tačiau į juos taip pat tikslinga atsižvelgti formuojant 
pereinamosios šalies pramon÷s eksporto konkurencingumo didinimo strateginius 
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3 lentel÷. Lietuvos pramon÷s eksporto konkurencingumo veiksnių ir j ų grupių 
svorio koeficientai 

Konkurencingumo veiksnys Svorio koeficientas 

1. Makroaplinkos sąlygos 0,207 

1.1. Politin÷s aplinkos veiksniai 
1.1.1. Politinis stabilumas šalyje 
1.1.2. Palankios vyriausyb÷s eksporto politikos formavimas 
1.1.3. Pramon÷s įmonių pl÷tros skatinimas 

1.2. Ekonomin÷s aplinkos veiksniai 
1.2.1. Makroekonominis stabilumas 
1.2.2. Ekonominis augimas 
1.2.3. Valstyb÷s parama eksporto pl÷trai 

0,254 
0,314 
0,402 
0,284 
0,240 
0,245 
0,356 
0,399 

1.3. Socialin÷s aplinkos veiksniai 
1.3.1. Demografin÷ situacija 
1.3.2. Žmogiškųjų išteklių kvalifikacija 
1.3.3. Švietimo, socialin÷ ir sveikatos infrastruktūra 

1.4. Technologin÷s aplinkos veiksniai 
1.4.1. Informacinių ir komunikacinių technologijų pl÷tra šalyje 
1.4.2. Technologijų ir inovacijų pl÷tojimas pramon÷je 

1.5. Ekologin÷s aplinkos veiksniai 
1.5.1. Aplinkos kokyb÷s steb÷sena šalyje 
1.5.2. Aplinkosaugos reikalavimų laikymasis pramon÷je 

0,181 
0,376 
0,247 
0,377 
0,177 
0,468 
0,532 
0,155 
0,500 
0,500 

2. Pasiūlos sąlygos 0,223 
2.1. Į÷jimo į rinką kliūtys (būtinos investicijos, užsienio šalies 
valstybinis reguliavimas ir kt.) 
2.2. Prek÷s žinomumas tarptautin÷je rinkoje 
2.3. Įmon÷s konkurencin÷ pozicija šakoje 

0,453 
0,273 
0,274 

3. Paklausos sąlygos 0,214 
3.1. Eksporto rinkos apimtis (imlumas) 
3.2. Vietin÷s pramon÷s paklausos mastas 
3.3. Vartotojų reiklumas kainai ir kokybei 
3.4. Šalies pramon÷s žinomumas tarptautin÷se rinkose 

0,230 
0,223 
0,283 
0,264 

4. Įmonių konkurencingumą didinantys veiksniai 0,261 
4.1. Įmonių konkurencinių pranašumų stiprinimas  
4.2. Maksimalus vartotojų poreikių tenkinimas ir laiku 
prisitaikymas prie kintančių sąlygų 
4.3. Antrepreneriškumas 
4.4. Gerosios patirties per÷mimas ir pritaikymas įmon÷s viduje 

0,313 
0,260 

 
0,234 
0,193 

5. Klasterių formavimą lemiantys veiksniai 0,095 
5.1. Geografin÷ ekonomin÷s veiklos koncentracija 
5.2. Naujas požiūris į konkurencijos ir partneryst÷s derinį 
5.3. Glaudaus verslo, mokslo ir valdžios bendradarbiavimas 
5.4. Išpl÷tota ir klasterio veiklai pritaikyta infrastruktūra 
5.5. Palanki valdžios institucijų politika klasterių atžvilgiu 

0,188 
0,193 
0,253 
0,197 
0,169 
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siūlymus. Ekspertų nuomone, svarbiausi klasterių pl÷trą lemiantys veiksniai: glaudus 
verslo, mokslo ir valdžios bendradarbiavimas (0,253 balo), išpl÷tota ir klasterio veiklai 
pritaikyta infrastruktūra (0,197 balo) ir naujas požiūris į konkurencijos ir partneryst÷s 
derinį (0,193 balo). Geografin÷ ekonomin÷s veiklos koncentracija įvertinta 0,188 balo. 
Ekspertų nuomone, mažiausiai svarbus klasterių formavimą lemiantis veiksnys – pa-
lanki valdžios institucijų politika klasterių atžvilgiu (0,169 balo).  

Ekspertinis vertinimas patvirtino skirtingos konkurencingumo veiksnių įtakos 
bendram šalies pramon÷s eksporto konkurencingumui prielaidos pagrįstumą Lietuvo-
je, kaip pereinamosios ekonomikos šalyje. Apskaičiuoti pereinamosios šalies pramo-
n÷s eksporto konkurencingumo veiksnių svorio koeficientai pad÷s atlikti eksporto 
konkurencingumo indekso patikimumo analizę, tačiau pirmiausia reikia nustatyti pe-
reinamosios ekonomikos šalies pramon÷s eksporto konkurencingumo veiksnius api-
būdinančius rodiklius ir jų reikšmes.  

3. Lietuvos pramon÷s eksporto konkurencingumo didinimo kryptys  

Šalies pramon÷s eksporto konkuravimo strategijų formavimas yra sud÷tingas 
procesas, kuriam atlikti reikalinga išsami teorin÷ ir empirin÷ analiz÷. Jis apima ne tik 
nagrin÷jamų šalių esamos situacijos analizę bei pranašumų ir trūkumų nustatymą, bet ir 
regioninių, nacionalinių ir globalinių tendencijų numatymą, išorinių galimybių bei gr÷smių 
nustatymą, kitų šalių konkuravimo strategijų analizę ir pačių strategijų formavimą.  

Siekiant pagrįsti pereinamosios ekonomikos šalies pramon÷s eksporto konkuren-
cingumo įvertinimo modelį kaip strategin÷s planavimo priemon÷s taikymą, toliau pa-
teikiami Lietuvos pramon÷s eksporto konkurencingumo didinimo strateginiai siūly-
mai, pagrįsti ankstesniame poskyryje aptartais empirinio tyrimo rezultatais.  

Norint operatyviai reaguoti į makroveiksnių pokyčius tiek tarptautin÷je, tiek ir 
vietin÷je rinkose, reikalinga nuolatos analizuoti situaciją. Turi būti analizuojamas 
kiekvienos Lietuvos pramon÷s šakos eksporto konkurencingumas. Konkurencin-
gumo analiz÷ turi būti atliekama ne tik įvertinant eksporto dydį pagrindin÷se, 
esamose rinkose, tačiau ji turi apimti ir pramon÷s šakų konkurencingumo vertinimą 
mažai pažįstamose rinkose. Tai leistų ne tik įvertinti Lietuvos pramon÷s šakos 
eksporto pranašumus ir trūkumus, tačiau suteiktų progą pramon÷s šakos įmon÷ms 
susipažinti su naujomis tarptautin÷mis rinkomis ir įvertinti savo galimybes prad÷ti 
veiklą naujose rinkose. To siekiant tikslinga: 1) parengti pramon÷s šakų eksporto 
konkurencingumo nuolatinio steb÷jimo metodiką., įvertinančią pramon÷s šakos 
eksporto konkurencingumą; 2) įvertinti pramon÷s eksportą ne rečiau kaip kartą per 
metus ir su tyrimo rezultatais supažindinti suintereuotąsias šalis (pramon÷s įmonių 
atstovus, vyriausybinio sektoriaus atstovus). 

Nemažoje Lietuvos pramon÷s šakų dalyje eksporto pasiūla yra pati mažiausia 
visoje Europos Sąjungoje. Jei tokių pramon÷s šakų: aprangos ir tekstil÷s pramon÷s, 
naftos pramon÷s, chemijos ar eletronikos pramon÷s, eksporto pasiūla atitinka kitų ES 
naujųjų narių šalių (pereinamosios ekonomikos šalių) analogiškų pramon÷s šakų 
eksporto pasiūlą, kitų Lietuvos pramon÷s šakų eksporto pasiūla yra gerokai mažesn÷ 
nei ES naujųjų narių šalių analogiškų pramon÷s šakų eksporto pasiūla. Tačiau didelis 
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darbo produktyvumas arba jo spartus augimas ir d÷l to padid÷jęs pramon÷s eksportas, 
gali būti s÷kminga konkuravimo priemon÷ tarptautin÷se rinkose. Tam būtina diegti 
naujas technologijas. Vadinasi, tam reik÷tų ieškoti naujų galimybių. Problemą iš dalies 
išspręstų palanki mokesčių sistema, kuria būtų skatinama investuoti uždirbtą pelną 
naujoms technologijoms įsigyti. Kita galimyb÷ – piginti kreditus, skirtus naujoms 
technologijoms įsigyti. Tiesiogin÷s užsienio investicijos taip pat gali pad÷ti diegiant 
naujas technologijas tam tikroje pramon÷s šakoje. Eksporto pasiūlai didinti gali pad÷ti 
ir sparčiai kuriami technologijų parkai, kurie pigiau sukurtų naujas technologijas 
Lietuvos pramon÷s įmon÷ms. Tam svarbu užtikrinti glaudesnį technologinių parkų ir 
pramon÷s įmonių bendradarbiavimą. Viena iš eksporto pasiūlos didinimo galimybių - 
gaminamų prekių asortimento modifikavimas, didinant specializaciją, t. y. įmon÷je 
gaminamų prekių asortimento siaurinimas, siekiant padidinti įmon÷s darbo 
produktyvumą. Įgyvendinant šią priemonę, reik÷tų atsižvelgti į konkrečios pramon÷s 
šakos specifiką, nes jau dabar tam tikrose pramon÷s šakose gaminamas labai siauras 
prekių, pateikiamų tarptautinei prekybai, asortimentas. 

Vienas iš neigiamų padarinių, kuris iš dalies atsirado d÷l Lietuvos prisijungimo 
prie Europos Sąjungos, yra įvairių sąnaudų did÷jimas. Remiantis LR Statistikos 
departamento duomenimis, galima teigti, kad daugumos įmonių veiklos sąnaudos jau 
padid÷jo ir tikimasi, kad tiek žaliavų kainos, tiek ir darbo užmokestis toliau did÷s. 
Toks sąnaudų did÷jimas mažina Lietuvos pramon÷s įmonių eksporto konkuren-
cingumą. Tai siejasi ir su tuo, kad taikomos pasenusios gamybos technologijos, platus 
prekių asortimentas, nevisiškai panaudojami gamybos našumai. Ši problem iš dalies 
bus sprendžiama jau išvardytomis priemon÷mis. Būtina mažinti ir logistikos sąnaudas. 
Logistikos sąnaudos sudaro pakankamai rimtą prek÷s sąnaudų dalį. Tai susiję su 
fiziniu prek÷s gabenimu, pinigų srautais ir informacijos srautais. Iš dalies tą problemą 
pad÷tų spręsti ES, gerindama infrastruktūrą Lietuvoje. 

Lietuvos įmonių pasyvumas išsipl÷tusioje rinkoje dar kartą parodo, kad 
vadovaujančio ir pardavimo personalo žinių ir kompetencijos trūkumas buvo ir lieka 
viena iš pagrindinių eksporto pl÷tojimo priežasčių. Iš tikro išsipl÷tusi rinka reišk÷ tik 
padid÷jusią jud÷jimo laisvę. Ši laiv÷ naudinga tik tiems, kurie nebijo ir sugeba veikti 
tarptautin÷je arenoje. Lietuvos pramon÷s įmon÷ms tai gali atsiliepti padid÷jusia 
konkurencija vietin÷je rinkoje. Būtent Lietuvos rinkoje ekspertai labiausiai tikisi 
padid÷jusios konkurencijos, nes užsienio kompanijos turi didesnę tarptautin÷s veiklos 
patirtį ir greičiau gali pasinaudoti išsipl÷tusios rinkos galimyb÷mis. Norint tobulinti 
įmon÷s vadovaujantį personalą, svarbu didinti tarptautin÷s veiklos patirtį. Tam gal÷tų 
pad÷ti: 1) įmonių išlaidų, susijusių su konsultacijomis rengiant Lietuvos įmonių 
eksporto rinkodaros strategijas ir planus, dalinis finansavimas; 2) išlaidų, susijusių su 
prekinių ženklų kūrimo ir platinimo konsultacijomis užsienio rinkose, dalinis 
kompensavimas - įmon÷s, pardavin÷jančios prekes su savo prekiniais ženklais, sukuria 
didesnę prid÷tinę vertę, nei vykdydamos kitų įmonių užsakymus; 3) iniciatyvų, 
padedančių gaminti naują, konkurencingą ir užsienyje turinčią paklausą produkciją, 
r÷mimas - kadangi eksporto pl÷tros veiksmai yra orientuoti į naujų, eksportui skirtų, 
produktų gamybą, tai ši priemon÷ gali būti svarbi gerinant eksporto pl÷trą; 4) nuolatinio 
mokymosi skatinimas - pramon÷s įmonių vadovai ir kitas vadovaujantis personalas 
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tur÷tų dalyvauti konferencijose ir seminaruose, kurie padeda kelti kvalifikaciją; 5) ren-
giamų specialistų pasiūlos ir paklausos subalansavimas - Ūkio ministerijos glaudus 
bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija leistų tikslingiau nukreipti 
aukštajam ir profesiniam mokslui skiriamas l÷šas ir sumažinti išlaidas, skirtas 
darbuotojams perkvalifikuoti; 6) eksporto veiklos patirties r÷mimas - jis gali būti 
s÷kmingai vykdomas finansuojant konsultacijas ar seminarus-diskusijas su užsienio 
šalių ekspertais, galinčiais perteikti specifines žinias apie tam tikros rinkos (šalies, 
pramon÷s šakos) vystymosi perspektyvas, verslo ypatumus toje rinkoje (šalyje, 
pramon÷s šakoje). Įmonių patirtį didina s÷kmingų Lietuvos įmonių eksportuotojų 
atstovų seminarai-pristatymai, vadovaujančio personalo užsienio kalbų mokymasis, 
Lietuvos verslininkų stažuočių užsienio įmon÷se organizavimas.  

Išvados 

1.  Šalies pramon÷s eksporto konkurencingumo veiksnių parinkimo ir sujungimo į 
bendrą konkurencingumo sistemą metodika sudaro sąlygas išskirti pagrindinius šalies 
pramon÷s eksporto konkurencingumo veiksnius ir sugrupuoti juos, priklausomai nuo 
jų tarpusavio ryšių. Ta metodika gali būti pritaikyta formuojant Lietuvos pramon÷s 
eksporto politiką. 

2. Atlikus ekspertinį vertinimą nustatyta, kad didžiausią įtaką daro makroaplinkos 
(politinis stabilumas šalyje ir valstyb÷s parama eksporto pl÷trai) bei įmonių konkuren-
cingumą didinantys (įmonių konkurencinių pranašumų stiprinimas ir maksimalus vartoto-
jų poreikių tenkinimas bei laiku prisitaikymas prie kintančių sąlygų) veiksniai.  

3. Lietuvos eksporto veiksnių konkurencingumo įvertinimas parod÷, kad sukurtas 
Lietuvos pramon÷s eksporto konkurencingumo veiksnių modelis yra tinkama šalies 
ekonomin÷s-socialin÷s analiz÷s, strateginio planavimo ir informavimo priemon÷.  
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Evelina Meilien÷, Vytautas Snieška 

Factors of Lithuanian Industrial Competitiveness in Export Policy Provisions  

Summary 

The article analyses the essential factors of country’s industrial export competitive-
ness and theoretical and methodological aspects of evaluation of competitiveness. Accord-
ing to the performed experimental evaluation the factors of competitiveness of Lithuanian 
industrial export were identified, the model of competitiveness factors of Lithuanian in-
dustrial export was formed. Evaluation of factors of competitiveness of Lithuanian export 
indicated that the model formed is an acceptable tool for country’s economic-social analy-
sis, strategic planning and information. 


