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Straipsnyje aptariamas miestų konkurencingumo problemos aktualumas šiuolaikiniame valstybės val-
dymo masto kaitos kontekste, pateikiamos įvairios miestų konkurencingumo sampratos interpretacijos pa-
brėžiant svarbiausius šios koncepcijos aspektus, akcentuojama miestų konkurencingumo didinimo reikšmė 
miestų ir valstybių socialinei ekonominei plėtrai. Siekiant sustiprinti miesto konkurencingumą, labai svar-
bu teisingai identifikuoti jo konkuravimo rinkas bei svarbiausius konkurencingumą lemiančius veiksnius. 
Skirtingi autoriai siūlo skirtingą šių veiksnių rinkinį bei klasifikaciją. Todėl nemažai dėmesio straipsnyje 
skiriama miesto konkurencijos lygmenų bei rinkų, miesto konkurencingumui įtakos turinčiu elementų bei 
jų klasifikavimo analizei. 

Raktažodžiai: valdymo masto kaita, miestų konkurencingumas, miestų konkurencijos sritys, kon-
kurencingumui įtakos turintys veiksniai. 
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Įvadas 

Pastarųjų metų globalieji pokyčiai skatina atvi-
rų ir decentralizuotų visuomenių kūrimąsi, suteik-
dami vietovėms ir teritorijoms naują reikšmę. Šie 
nauji iššūkiai skatina vietoves kurti naujas plėtros 
strategijas vis augančio kompleksiškumo, atviru-
mo, konkurencingumo, netikrumo ir greitų pokyčių 
kontekste bei lemia naujo požiūrio į valstybės val-
dymo mastą įsigalėjimą. Globalizacijos eroje na-
cionalinio lygmens valdžios vaidmuo ir funkcijų 
struktūra daugelyje sričių kinta. Globalioji ekono-
mika sustiprino vietinio lygmens vaidmenį, atgimė 
vietovė-miestas, kaip reteritorizacijos globaliosios 
kontrolės centras [1]. Globalizacijos jėgos skatina 
visapusišką socialinę-erdvinę transformaciją bei 
erdvės ir valstybės masto kaitą (angl. rescaling), 
t.y. tai erdvinio masto, kuriame pasireiškia tam 
tikra valdžia, performavimą, valstybės ir visuome-
nės reorganizaciją. Tampa akivaizdi „didžiosios 
teritorinės organizacijos transformacija daugelyje 
geografinių lygmenų“ [2]. Valstybės vaidmuo ma-
žėja, tuo tarpu vietinės – regionų, miestų - valdžios 

vaidmuo ir galios stiprėja [3]. Tautinė valstybė, 
perduodama nemažą savo galios dalį vietiniam ir 
regioniniam lygmeniui, t.y. miestams, siekia mak-
simaliai išnaudoti globalizacijos teikiamą naudą 
lygmenyse, kuriuose globalizacijos procesų raiška 
yra aktyviausia.  

Miestai tampa teritoriškumo židiniai srautų 
erdvėje1. Pasak Storper [4], „veikla yra visiškai 
teritorizuota, kai jos ekonominė galia įsitvirtinusi 
vertybėse (jų įpročiuose ir santykiuose), kurių 
negalima gauti jokioje kitoje vietoje ir kurių ne-
galima greitai ar lengvai sukurti ar imituoti vie-
tovėse, kuriose jų trūksta.“ Vakarų šalyse vietos 
valdžios institucijos tapo pagrindiniais miestų 
restruktūrizacijos dalyviais, kas paskatino gero-
vės valstybės transformaciją į valstybę - ekono-
mikos plėtotoją [2].  

Miestai tampa dinamiškiausiais globaliojo lyg-
mens ekonominės transformacijos centrais [5]. Kon-
kurencijos pasaulyje, kur kapitalas ir profesionalai 
yra laisvi ir nevaržomi, miestai ima vis aktyviau tai-
kyti entreprenerišką ir į tarptautinę erdvę orientuotą 
politiką, kad sustiprintų savo konkurencingumą, pa-
dedantį sukurti konkurencingus miestus ir naują 
miestų valdymo režimą [6]. Pasak Hall [7], ryškėja 

                                                 
1 Teritoriškumas - tai koncepcija, susijusi su ekonomikos 
organizacija globalizacijos diskusijų kontekste. 
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nauja Europos geografija, kuri ignoruoja nacio-
nalines sienas. Miestų veikloje vis ryškesni tam-
pa transnacionalumo požymiai. Jie konkuruoja 
dėl mobilaus kapitalo, darbo jėgos, institucijų ir 
renginių. Kaip teigia įvairūs autoriai, ne tik vers-
lo organizacijos, bet ir šalys, regionai ir miestai 
privalo būti konkurencingi, kad išliktų informaci-
jos ar žinių ekonomikos suformuotoje naujojoje 
globaliojoje rinkoje ir „naujojoje konkurencijoje“ 
[8]. Teritorijų konkurencingumo klausimai tapo 
neatsiejami ne tik tarptautiniame, nacionalinia-
me, regioniniame, bet ir vietiniame viešosios 
politikos analizės lygmenyje (OECD, Pasaulio 
bankas, Europos Komisija, nacionalinės vyriau-
sybės ir pan.).  

2000 m. kovą Lisabonoje vykusiame Viršūnių 
susitikime Europos Sąjungos vyriausybių vado-
vai iškėlė naują Sąjungos strateginį tikslą - pa-
versti ES „konkurencingiausia ir dinamiškiausia 
žinių ekonomika pasaulyje, užtikrinančia darnų 
ekonomikos augimą, daugiau ir geresnių darbo 
vietų bei didesnę socialinę sanglaudą“. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė aktyviai dalyvauja sie-
kiant šio tikslo: Valstybės ilgalaikės raidos stra-
tegijoje [9] bei Nacionalinėje Lisabonos strategi-
jos įgyvendinimo programoje [10] yra numatytos 
nacionalinės atskirų šalies ūkio, mokslo, ekono-
mikos ir kitų sričių konkurencingumo stiprinimo 
priemonės.  

Kadangi nacionalinį konkurencingumą lemia 
„vietiniai pamatai“, t.y. aplinka, vertybės ir pan., 
aktyviai ieškoma naujų regioninės bei vietinės poli-
tikos priemonių, kad būtų sustiprintas kiekvieno 
šalies regiono ar miesto, taigi visos nacionalinės 
ekonomikos, konkurencingumas. Nacionalinių stra-
tegijų įgyvendinimas tiesiogiai priklauso nuo atski-
rų šalies miestų perspektyvų, nes būtent vietos val-
džios institucijos geriausiai formuoja socialinės ir 
ekonominės plėtros aplinką, pažįsta vietos sąlygas, 
galimybes ir reikalavimus ir gali padėti sukurti 
konkurencingiausią individų ar ūkio subjektų veik-
los aplinką [11]. 

Lietuviškoje mokslinėje literatūroje miestų ir 
konkurencingumo sąsajos dar mažai nagrinėtos. 
Parengta keletas mokslinių studijų, skirtų naciona-
linio konkurencingumo ar atskirų šalies ūkio sričių 
konkurencingumo problemoms spręsti ([12; 13; 14; 
15] ir kt.), tačiau išsamaus tyrimo, skirto šalies 
miestų konkurencingumo problematikai, galinčio 
padėti spręsti konkrečias šios srities problemas, 
Lietuvoje trūksta. Todėl šio straipsnio tikslas yra 
aptarti miestų konkurencingumo sampratą, raiškos 
sritis ir lygmenis, konkurencingumą veikiančius 
elementus ir jų klasifikaciją.   

1. Miestų konkurencingumo samprata 
Šiuolaikinėje mokslinėje literatūroje konkurencin-

gumo tema sparčiai daugėja mokslinių studijų, įvairiais 
aspektais analizuojančių miestų konkurencijos pro-
blemas (Bovaird, 1993; Cheshire and Hay, 2003, 
Kresl, 1992; Lever, 1993; Meijer, 1993; Rozenblatt 
and Pumain, 1993). Nacionalinio konkurencingumo 
sistemos koncepcijas pirmieji pasiūlė Freeman, Lund-
vall ir Nelson [17]. Subnacionalinio konkurencingumo 
sistemų lygmuo pradėtas identifikuoti praėjusio šimt-
mečio pastarąjį dešimtmetį [18; 19]. Teoriniai vietinio 
lygmens konkurencingumo darbai imti sparčiau plėtoti 
vėlesniais metais [20; 21; 22; 23;24] Globalizacija bei 
Europos integracija verčia miestus akyliau sekti ku-
riamos bendrosios rinkos galimybes ir pavojus [25]. 

Pasak Lever ir Turok [26], miestų konkurencija 
skiriasi nuo verslo įmonių konkurencijos. Miestai (vie-
tovės) konkuruoja tam, kad padidintų savo patrauklu-
mą potencialioms tikslinėms rinkoms (mobiliosioms 
investicijoms, turizmui, dideliems renginiams, specia-
lizuotiems žmogiškiesiems ištekliams [27]), šiuolai-
kinei infrastruktūrai, aukštosioms technologijoms, 
inovacinėms veikloms ir sistemoms [28]. Vietovės 
taip pat konkuruoja, kad padidintų gyvenimo kokybę 
[29; 30] bei aplinkos sąlygų standartus. 

Miesto sėkmė globalioje konkurencinėje kovoje - 
gana reliatyvi sąvoka. Teritorinės sistemos, tarptau-
tinėje konkurencinėje erdvėje gebančios objekty-
vias plėtros sąlygas išnaudoti geriau nei kitos si-
stemos, laikomos sėkmingomis. Kitaip tariant, 
sėkmingais laikomi tie subjektai, kurie vystosi ge-
riau nei jų „kaimynai“, t.y. gretimi miestai, savi-
valdybės ar tolimesni miestai, turintys panašių 
gamtinių ir istorinių išteklius.  

Miestų konkurencingumo koncepcija – nevie-
nalytė; ji apima įvairius miesto ekonomikos ir jame 
gyvenančių žmonių gyvenimo kokybės elementus. 
Autoriai skirtingai interpretuoja miestų konkuren-
cingumo dimensijas, atskleidžiančias šios koncep-
cijos turinio esmę. 

Anot Begg [31], miestų konkurenciją galima 
suvokti kaip „įvairiapuses institucijų, atstovaujan-
čių tam tikroms sritims, pastangas sustiprinti savo 
vietovės privalumus sumaniai valdant tam tikras 
savybes, kurios veikia jų teritorijos kaip įvairių 
veiklų vietovės vertę“. Laikantis Cheshire ir Gor-
don [32, p. 385] požiūrio, miestų konkurencija - tai 
procedūra, kurioje elementai aktyvuojami ir, kon-
kuruodami su kitomis vietovėmis, veikia regioniniu 
ekonominiu lygmeniu, siekdami populiarinti šią 
ekonomiką kaip ekonominių veiklų plėtros vietovę.  

Kostiainen [33, p. 25] įvardija konkrečias sociali-
nės ekonominės veiklos sritis, darančius tiesioginę 
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įtaką miestų konkurencingumui bei pačiam konku-
rencijos tikslui. Pasak šio autoriaus, miesto konku-
rencingumas – tai „ <...> gebėjimas pritraukti jam 
svarbios informacijos, technologijų, kapitalo, kultū-
ros, žmonių ir organizacijų srautus bei jo gebėjimas 
palaikyti gyventojų gyvenimo kokybę ir gyvenimo 
standartus bei sukurti inovatyvią aplinką, įgalinančią 
kompanijas, veikiančias urbanistiniame regione, di-
dinti jų pačių konkurencingumą“.  

Miesto konkurencingumas yra kompleksiškas na-
cionalinių ir tarptautinių sąlygų, ekonominės ir socia-
linės superstruktūros, atskirų firmų veiksmų ir vieto-
vės savybių produktas. Anot Begg [31], „vieta yra 
svarbu ir kai kurie miestai akivaizdžiai siūlo geresnį 
savybių rinkinį verslui nei kiti“.  

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros orga-
nizacija (OECD) miestų konkurencingumą apibrė-
žia kaip „laipsnį, kuriuo laisvos ir teisingos rinkos 
sąlygomis, miestas gali gaminti produktus ir pa-
slaugas, atlaikančias tarptautinių rinkų išbandymus, 
tuo pačiu metu ilgą laiką palaikant ir didinant tikrą-
sias savo gyventojų (darbuotojų) pajamas“ (cituo-
jama iš [31, p. 798]). Kresl [34] miestų konkuren-
cingumą apibrėžia remdamasis šešiais kiekybiniais 
ir kokybiniais požymiais:  

1. Kuriamos aukštų gebėjimų reikalaujančios 
ir teikiančios aukštų pajamų darbo vietos;  

2. Gamyba turi išsiplėtoti į aplinkai nekenks-
mingas prekes ir paslaugas; 

3. Gamyba turi koncentruotis į pageidaujamų 
savybių prekes ir paslaugas; 

4. Ekonomikos augimo tempai turi leisti pa-
siekti visišką užimtumą; 

5. Miestas turi specializuotis veiklose, kurios 
leistų jam kontroliuoti savo ateitį; 

6. Miestas turi gebėti sustiprinti savo poziciją 
urbanistinėje hierarchijoje. 

Linnamaa [35] nuomone, miesto konkurencin-
gumą sudaro šeši tarpusavyje tiesiogiai priklausomi 
elementai: infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai, gyve-
namosios aplinkos kokybė, institucijos, efektyvūs 
plėtros tinklai bei dalyvavimas tinkluose (sąjungose). 
Šiuos elementus autorius siūlo grupuoti į du tipus – 
„struktūrinį“ ir „dinaminį“ konkurencingumą. 

1 lentelėje pateikiami kitų miestų konkurencin-
gumo problemą tiriančių mokslininkų suformuluoti 
koncepcijos apibrėžimai ir jų akcentuojami aspektai. 

Apibendrinus šias miestų konkurencingumo sam-
pratos interpretacijas, galima išskirti keletą pagrindi-
nių miestų konkurencijos tikslų: aukštas gyventojų 
pajamų lygis, gerovė, aukštas užimtumo lygis, sėk-
mingai veikiančių firmų išlaikymas. Šių tikslų sie-
kiama pritraukiant ir išlaikant sėkmingas organizaci-
jas ir kuriant sėkmingą „eksporto bazę“. 

Svarbu pabrėžti, kad esama ir priešingo moksli-
ninkų požiūrio į miestų konkurencingumą ir jo studi-
jas. Konkurencingumo problematikos analitikas 
Krugman atmeta konkurencijos sąvoką ir laikosi stra-
teginio ekonominio papildomumo idėjos, teigdamas, 
kad miesto sėkmė kyla iš aglomeracinės ekonomikos 
vietiniame lygmenyje [37]. Kiti autoriai (pvz., [38]) 
teigia, kad konkurencingumo studijos negali būti 

1 lentelė. Miesto konkurencingumo apibrėžimai 

Autorius MK apibrėžimas Akcentuojami MK aspektai 
OECD Laipsnis, kuriuo laisvos ir teisingos rinkos sąlygomis, miestas 

gali gaminti produktus ir paslaugas, tenkinančius tarptautinių 
rinkų išbandymus, tuo pačiu metu ilgą laiką palaikant ir didi-
nant tikrąsias savo gyventojų (darbuotojų) pajamas. 

Miesto produktų konkuren-
cingumas; aukštos (augančios) 
gyventojų pajamos 

Storper  [4] [Miesto] ekonomikos gebėjimas pritraukti ir išlaikyti firmas, 
turinčias stabilias ar augančias rinkos dalis tam tikrose veik-
lose, tuo pačiu palaikant ar didinant jose dalyvaujančių 
žmonių gyvenimo lygį. 

Sėkmingų firmų pritraukimas 
(išlaikymas); aukštas gyvenimo 
lygis 

Begg [31] Įvairiapusės institucijų, atstovaujančių tam tikroms sritims, 
pastangos sustiprinti savo vietovės privalumus sumaniai 
valdant tam tikras savybes, kurios įtakoja jų teritorijos, kaip 
įvairių veiklų vietovės, vertę. 

Vietovės vertės didinimas 

Webster ir 
Muller [36] 

Miestų konkurencingumas reiškia urbanistinio regiono gebė-
jimą gaminti ir parduoti produktų rinkinį (prekes ir paslau-
gas), kurie pasižymi gera verte (nebūtinai mažiausia kaina), 
palyginti su panašiais kitų urbanistinių regionų produktais. 
Neparduodami produktai, t.y. vietinės paslaugos, yra konku-
rencingumo santykio dalis. 

Miesto produktų konkurencin-
gumo didinimas 
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taikomos miestų atžvilgiu. Autoriai atkreipia išskirti-
nį dėmesį į geografijos įtaką konkurencijai, ir pabrė-
žia nesutapimus konkurencinių rinkų diskurse. Lygy-
bės, patenkinančios visus visuomenės narius, negali-
ma pasiekti miesto lygmenyje. Stipriausiųjų išlikimas 
neįmanomas miesto atveju, nes miestai negali judėti ar 
tiesiog išnykti. Todėl konkurencinės kovos pralaimė-
jimas sukeltų sunkių padarinių miesto gyventojams. 

Nepaisant kritinių kai kurių mokslininkų požiū-
rių į miestų konkurencijos reiškinį ir jo analizę, 
pasaulyje sparčiai daugėja tiek empirinių, tiek 
praktinių studijų, analizuojančių miestų konkuren-
cijos, jų konkurencingumo didinimo problematiką. 
Ieškoma būdų bei metodų, leidžiančių efektyviau 
siekti bendrųjų miesto tikslų. 

2. Miestų konkurencijos sritys 
Nagrinėjant miestų konkurencingumo koncep-

ciją būtina identifikuoti bei apibūdinti skirtingas 

miestų konkuravimo rinkas ir sistemas, nes viena, 
visaapimanti sąvoka ar matas neatspindi miestų 
ekonomikų įvairovės. Budd [39] identifikuoja dvi 
miestų konkurencijos rūšis:  

a) konkurencija tarp ekonominių sričių (veiklų 
ar rinkų), kurios veikia miesto aplinkoje;  

b) konkurencija tarp miestų išskirtinių savybių 
(vietinių išskirtinumų), taip pat tarp išskirti-
nių miestų suvokimų. 

Pagal Gordon [40], Turok et al [41] rinkos, ku-
riose miestai konkuruoja, gali būti apibrėžiamos 
dviem aspektais: erdvės masto (tokio kaip regioni-
nis, nacionalinis ar tarptautinis) arba teikiamų pro-
duktų tipo (pavyzdžiui, produktų, paslaugų ar re-
sursų, tokių kaip finansai ar darbo jėga).  

Atskiro dėmesio verta galimų miestų konkuravi-
mo rinkų analizė. Turok et al. [42] išskiria 2 lentelėje 
nurodytas penkias miestų konkuravimo rinkas.  

2 lentelė. Miestų konkuravimo rinkos [42] 

Konkuravimo rinka 
(sritis) 

Ypatumai 

Miestai – centrai 
(kaip regioniniai pa-
slaugų centrai) 
Mažmeninės preky-
bos, laisvalaikio, pra-
mogų ir susijusių 
funkcijų centras 

Privalumai: vartotojams siūlo apimties ir masto ekonomiją, platesnę įvairovę ir pasi-
rinkimą nei aplinkiniai miestai. Verslui siūlo geresnį rinkos pasiekiamumą bei in-
formaciją apie vartotojų ir konkurentų elgseną, o tai mažina riziką. Aukštos kokybės 
miesto aplinka (patraukli architektūra, švara, saugumas ir pan.), geras transporto tinklas. 
Silpnosios savybės: didesni transporto kamščiai, parkavimo problemos, didesnė ne-
kilnojamojo turto kaina, kai kuriems verslo sektoriams – konkurencija dėl klientų ar 
darbo jėgos.. 

Nacionaliniai ar 
tarptautiniai produk-
tai ir paslaugos 

Privalumai: vietos išteklių kaina ir kokybė, žinios ir verslo infrastruktūra, ben-
drosios transporto infrastruktūros pasiekiamumas, susisiekimas su išore [plates-
nėmis rinkomis, tiekėjais ir partneriais], gausi darbo jėga, efektyvi žemės ir ne-
kilnojamojo turto pasiūla.  
Silpnosios savybės: privalumai gali būti sumenkinti išaugus kainoms, padidėjus 
transporto srautų kamščiams, blogiau pasiekiamo greitkelių tinklo ir aerouostų, 
nei iš toliau nuo centro esančių teritorijų ar mažesnių miestų. 

Įvairios į miestą nu-
keiptos investicijos 

Svarbi konkurencinga vieta, įskaitant gebėjimą pateikti pageidaujamų savybių nekil-
nojamąjį turtą, finansines iniciatyvas ir kvalifikuotą darbo jėgą. 

Kvalifikuoti mobilūs 
gyventojai 

Privalumai: būsto pasiūla naujuose ar renovuotuose pastatuose (individualūs namai 
priemiesčiuose, butai pastogėse, studijos jauniems profesionalams), universitetai 
padeda pritraukti jaunus ir gabius žmones iš aplinkinių miestų, kurie padeda kurti 
aukštesnę gyvenimo kokybę ir aplinką, suaktyvina darbo rinką (pvz., studentus įdar-
bina firmos, reikalaujančios darbuotojų ne visą darbo dieną – baruose, kavinėse, tele-
foninių skambučių priėmimo centruose ir pan.). 

„Epizodinės rinkos“ Tarptautinių konferencijų, kultūros festivalių, sporto renginių ar kitų ryškių renginių 
organizavimas. Taip pat konkuruojama dėl valstybinių dotacijų, loterijose surinktų 
lėšų ir kitų periodiškų galimybių finansuoti svarbius kapitalinius projektus. 
Privalumai: miesto viešosios institucijos pasižymi organizaciniais gebėjimais, ant-
repreneriškumu ir vaizduote. Pavieniai renginiai ir priemonės skatina žmones išgy-
venti „pasiekimo“, pasididžiavimo savo miestu jausmą, ir tai teigiamai veikia tolesnę 
miesto plėtrą. Svarbus aktyvaus marketingo ir vadybos vaidmuo. 
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Šios teorijos autorius pažymi, kad dėl pasireiš-
kiančio sąveikos ir šalutinio poveikio efekto miesto 
konkurencingumas vienoje rinkoje dažnai būna susi-
jęs su veiklos rezultatais kitose. Sėkmė miesto-centro 
rinkoje gali sukurti svarbių lankytojų traukos objektų/ 
(išskirtinės parduotuvės, viešbučiai ar restoranai). 
Sėkmingas tarptautinių kultūros ar sporto renginių ar 
valstybės dotacijų pritraukimas gali pakeisti išorinį 
miesto suvokimą ir sustiprinti gebėjimus pritraukti 
investicijas ar mobilius gyventojus. Panašiai stipresni 
tarptautiniai verslo ryšiai skatina tobulinti transporto 
paslaugas (pavyzdžiui, tiesioginių reisų į Europos 
sostines atidarymą), o tai padeda intensyvinti turizmą. 
Tačiau gali būti ir kitaip: kai prasti miesto veiklos 
rezultatai vienoje rinkoje daro įtaką prastesnei konku-
rencinei pozicijai kitoje. 

Miestų konkurenciją Bramezza ir van Klink 
[43] siūlo nagrinėti keliais skirtingais teritori-
niais lygmenimis. Autoriai teigia, kad miesto 
mikrorajonai konkuruoja tarpusavyje, kova vyks-
ta tarp savivaldybių, priklausančių tam pačiam 
urbanistiniam regionui, bei vis labiau konkuruoja 
urbanistiniai regionai nacionaliniu, kontinentiniu 
(Europos, JAV ir kt.) ar net globaliuoju lygme-
niu. Šių autorių požiūris sutampa su aukščiau 
minėtu Turok et al. [41] požiūriu, kad miestų 
konkurencingumo mastelis priklauso nuo konku-
rencijos tikslo, t.y. ne tik siekiant pritraukti eko-
nomines veiklas, gyventojus, lankytojus, tarptau-
tinių kompanijų būstines, bet ir pritraukti ES fi-
nansinę paramą Europos šalių atveju.  

Apibendrinant galima teigti, kad miestų kon-
kurencijos forma, jos intensyvumas, konkuravi-
mo sritys bei iniciatyvos kinta, todėl ir būdai, 
kuriais miestai įgyja konkurencinį pranašumą, 
skiriasi: konkurencinis pranašumas gali būti pa-
siekiamas žinių ir inovacijų, aukštos kokybės 
išteklių pasiūlos, pigesnės ar efektyvesnės inf-
rastruktūros ir panašių veiksnių dėka.  

3. Miesto konkurencingumą lemiantys veiksniai 
Literatūroje, analizuojančioje miesto konku-

rencingumo problematiką, išskiriami skirtingi 
miesto konkurencingumą lemiantys veiksniai, 
taip pat nėra vienodos jų klasifikacijos. Todėl 
svarbu aptarti pagrindinius šios srities moksli-
ninkų pozicijas, jų požiūrių panašumus bei skir-
tumus.  

Šių dienų postindustrinėje paslaugų ekonomi-
koje, kitokie nei anksčiau veiksniai apibrėžia mies-
to konkurencingumą. Dėl to miestų studijos skiria 
vis daugiay dėmesio tokiems aspektams, kaip ino-
vacijos [44; 45], informacija [46], žinios [47; 48], 
kultūra [49] ir kūrybiškumas [50]. Vis plačiau pri-

pažįstama, kad daugeliu atveju tai yra lokalizuoti 
veiksniai, labai priklausantys nuo asmeninių ryšių, 
tiesioginių kontaktų [51] ir patrauklaus urbanistinio 
klimato [24]. 

Nemažai autorių miestų konkurencingumą le-
miančius veiksnius klasifikuoja į išorinius ir vidi-
nius, pabrėždami skirtingą šių įtaką konkurencin-
gumui. Kresl [34] ir kitų autorių (pvz., [52], [53]) 
nuomone miesto konkurencingumas ir sėkmė ne-
ginčijamai atsiranda miesto vidinių savybių dėka. 
Panašaus požiūrio laikosi ir Deas ir Giordano [54, 
p. 1413], teigiantys, kad miesto konkurencingumo 
šaltinis yra „pirminių išteklių, esančių geografi-
niame vienete, visuma“, o jo rezultatas - „firmų, 
besinaudojančių šiais ištekliais, rezultatai“. Kresl 
[34, p. 54] pabrėžia, kad išoriniai aspektai – tiek 
nacionaliniai, tiek tarptautiniai - turi būti elimi-
nuoti iš miesto konkurencingumo veiksnių anali-
zės. Tai pačiai pozicijai pritariančio Amin [54] 
nuomone, miestų ekonomikos sėkmė priklauso 
nuo žinių ir gebėjimų erdvinės aglomeracijos 
mieste. Pasak Porter [20], konkurencinį pranašu-
mą lemia strateginis vietinių veiksnių pranašumų 
panaudojimas.  

Nemažai autorių tvirtina, kad miesto konkuren-
cingumas priklauso ne nuo atskirų vidinių ar išori-
nių veiksnių, bet nuo jų komplekso. Jensen-Butler 
[55] pabrėžia, kad miesto konkurencingumas la-
biausiai priklauso nuo pozicijos nacionalinėje-
tarptautinėje miestų sistemoje, transporto, komuni-
kacijų, elektros ir vandens tiekimo infrastruktūros, 
efektyvios miesto valdžios veiklos, tyrimų ir plėt-
ros veiklų pajėgumų, švietimo ir žmogiškųjų ištek-
lių kokybės.  

Begg [31], pritariantis šiam požiūriui, išskiria 
bendrą vidinių bei išorinių veiksnių, darančių įta-
koją miesto ekonomikos konkurencingumui, rinki-
nį bei nurodo jų tarpusavio ryšius (žr. 1 pav.).  

Kita autorių grupė siūlo konkurencingumą 
analizuoti remiantis ne vidiniais ar išoriniais 
veiksniais, bet atsižvelgiant visų pirma į miesto 
geopolitinę padėtį. Pavyzdžiui, Lever [56] atlik-
toje studijoje išskiriamos šios pagrindinės Euro-
pos miestų sąlygos, turinčios tiesioginės įtakos jų 
konkurencingumui: miesto dydis ar sostinės sta-
tusas; miesto geografinė padėtis – šalies centri-
nėje dalyje ar periferijoje; miesto geografinė pa-
dėtis Europoje – šiaurėje ar pietuose. Autoriaus 
atlikti tyrimai įrodo, kad miestai sostinės ekono-
miniu požiūriu vystosi greičiau, kad miestai Eu-
ropos pietuose (dėl ES politikos instrumentų įgy-
vendinimo, technologijų spartos) sparčiai vejasi 
Europos šiaurinėje dalyje esančius miestus, o 
miestų, esančių šalies pakraščiuose, veiklos re-
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zultatai taip pat pastebimai gerėja, palyginti su 
šalies centre esančių miestų veiklos rezultatais. 
Svarbu pažymėti, kad geografinis miesto pozici-

jos veiksnys daro vis mažesnę įtaką konkurenci-
nei miesto pozicijai tiek šalies viduje, tiek pla-
tesnėse rinkose.  

Gyvenimo lygis  
(gyvenimo kokybė) 

Užimtumo lygis Produktyvumas 

Miesto veiklos rezultatai 

Iš viršaus žemyn 
ateinančios sektorinės 

tendencijos ir 
„makro“ jėgos 

Įmonių 
charakteristikos 

 

Verslo aplinka 
Inovacijų ir 
mokymosi  
gebėjimai 

 

1 pav. Miesto konkurencingumo labirintas [31] 

 
Kresl [34] siūlo kitą miestų konkurencingumą 

lemiančių veiksnių klasifikaciją: t.y. „ekonomi-
nius“ veiksnius, kuriuos sudaro gamybos ir infrast-
ruktūros veiksniai bei „strateginius“, susidedančius 
iš politikos krypčių bei priemonių ir institucinės 

sąrangos. Van Dijk [57, p.14] laikosi to paties po-
žiūrio, identifikuodamas „ekonominius“ ir „strate-
ginius“ miesto ekonomikos konkurencingumui 
įtaką darančius veiksnius (žr. 2 pav.).  

 

Miesto ekonomikos 
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Miesto strategija 

Institucinis lankstumas 

Gamybos veiksniai Valdžios efektyvumas 

Privataus ir viešojo 
sektorių partnerystė 

 
2 pav. Miesto ekonomikos konkurencingumui įtaką darantys veiksniai [57] 

 
Miestų konkurencijos kontekste nemaža moks-

lininkų daug dėmesio skiria miestų organizacinių 
gebėjimų svarbai. Apibendrindami miesto plėtros ir 
miestų valdymo teorijas nagrinėjančių mokslininkų 
darbus, van der Berg, Braun ir van der Meer [58] 
pasiūlė miesto ekonomikos konkurencingumą le-
miančių veiksnių teoriją, paremtą miesto organiza-
cinių gebėjimų koncepcija. Autoriai teigia, kad 
ateities miestų gerovė labai priklausys nuo jų orga-

nizacinių gebėjimų. Šios galios esmė – galėti adek-
vačiai ir reikiamu lygmeniu bei atitinkamu erdvi-
niu-ekonominiu mastu numatyti, atsakyti bei susi-
tvarkyti su kintančiais vidiniais (intra-) ir tarpusa-
vio (inter-) miesto ryšiais, kylančiais dėl esminių 
vidinių ir išorinių pokyčių. Šiame kontekste orga-
nizacinius gebėjimus autoriai įvardija kaip „gebė-
jimą pritraukti visus svarbius veikėjus, ir jų pade-
damiems generuoti naujas idėjas bei kurti ir įgy-
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vendinti politiką, kuri atsakytų į fundamentaliuo-
sius pokyčius bei sukurtų sąlygas tvariai plėtrai“. 

Nagrinėjant miesto konkurencingumą reikėtų 
analizuoti skirtingas miesto „vertybes“, kurios, 
tinkamai organizuojamos vietos politikų ir naudo-
jamos organizacijų, sukuria ekonominius, sociali-
nius ir aplinkos rezultatus. 

Apibendrinimas 
1. Straipsnyje aptartos miestų konkurencingu-

mo sąvokų interpretacijos atspindi nuolat augantį 
pasaulio teoretikų, analitikų ir politikų domėjimąsi 
miestų konkurencingumo problematika. Jie teigia, 
kad dėl demokratizacijos, decentralizacijos, inova-
cijų, komunikacijų plėtros ir kitų visuotinių globa-
lizacijos rezultatų pasėkoje kinta valdžios mastas, 
t.y. vis daugiau galių perduodama iš centrinės val-
džios lygmens į vietinį, kur geriausiai jaučiami 
pokyčiai ir kur lengviausia operatyviai reaguoti 
adaptuojant vietos sąlygas.  

2. Miestų reikšmė visuomenių valdymo struk-
tūroje sparčiai auga; konkurencija tarp miestų dėl 
jų tikslinių rinkų pritraukimo taip pat sparčiai 
intensyvėja. Atlikta miestų konkurencingumo 
koncepcijos interpretacijų analizė įrodo, kad 
miestų konkurencingumo sąvoka yra komplek-
siška ir įvairiapusė. Ji akcentuoja miesto ilgalai-
kio klestėjimo dinamiką ir ją lemiančius veiks-
nius, mažiau dėmesio kreipiant į konkurenciją 
dėl rinkos dalies ar išteklių. Miestų konkurencin-
gumo koncepcija grindžiama nuostata, kad di-
džiausiu konkurencingumu pasižymintys miestai 
yra tos vietovės, kuriose kompanijos ir žmonės 
nori investuoti ar gyventi.  

3. Siekiant sustiprinti miesto konkurencin-
gumą, labai svarbu teisingai identifikuoti konk-
retaus miesto konkuravimo rinkas bei sritis. 
Straipsnyje aptartos galimos miestų konkuravi-
mo rinkos ir jų ypatumai rodo, kad miestų kon-
kurencijos forma, intensyvumas bei konkuravi-
mo sritys pasižymi dinamiškumu, todėl ir būdai, 
kuriais miestai gali siekti įgyti konkurencinį 
pranašumą, turi skirtis. Tai pažymi daugelis teo-
retikų, analizuojančių miestų konkurencingumo 
problematiką. 

4. Kaip matyti iš atliktos konkurencingumui įtaką 
darančių veiksnių analizės, miesto konkurencingumui 
didelę reikšmę turi įvairūs vidiniai (ypač organizaci-
niai gebėjimai) bei išoriniai, strateginiai ir ekonomi-
niai miesto ekonomikos veiksniai. Tuo tarpu geogra-
finiai ir politiniai miesto pozicijos veiksniai yra ma-
žiau svarbūs konkurencinei miesto pozicijai ir šalies 
viduje, ir platesnėse rinkose. 
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Jolita Piliutytė 

Urban Competitiveness Concept and Levels of Analysis 

Summary 

The article deals with the importance of the issue of urban competitiveness in the context of global proc-
esses of power rescaling. Different interpretations of the concept of urban competitiveness, its key aspects as 
well as the importance of raising the competitiveness of cities for the socio-economical development of the city 
of a country are discussed in the article as well. In order to increase the competitiveness of a city, it is crucial to 
correctly identify the markets of the competition as well as key factors influencing the competitiveness. Differ-
ent authors identify different factors and there is no universally accepted classification of the factors: it ranges 
from “internal” and “external”, “economic” and “strategic”, “static” and “dynamic” to “given” and “acquired”. 
Therefore the article pays a strong attention to the analysis of levels and markets for urban competition and the 
factors determining urban competitiveness. 

 
 


