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J priedas. Geležinkelių transporto įmonės galimybės integruojantis į 
tarptautinę rinką internacionalizacijos atveju 

 
Gerb. Respondente, 
 
Šiuo metu yra vykdomas ekspertinis vertinimas, siekiant išsiaiškinti kokios yra 
geležinkelių transporto galimybės integruojantis į tarptautinę rinką internaciona-
lizacijos atveju. Ekspertinis vertinimas yra anoniminis, duomenys bus naudojami 
disertacijos rengimui. 
Iš anksto dėkoju už atsakymus. 
 
1. Žemiau pateikti teiginiai, atspindintys geležinkelių transporto įmonės trans-

porto strateginio planavimo procesą. Pažymėkite atsakymą, atitinkantį Jūsų 
nuomonę. 

 Visiš-
kai su-
tinku 

Sutinku 
Iš da-

lies su-
tinku 

Nesu-
tinku 

Visiš-
kai ne-
sutinku 

Geležinkelių transporto interna-
cionalizacijos procese strategi-
nio planavimo klausimai užima 
svarbią vieta 

     

Geležinkelių transporto veiklos 
efektyvumui svarbi strateginio 
planavimo kokybė 

     

Geležinkelių transporto sekto-
rius geba tobulinti strateginį 
planavimą pasinaudojant inter-
nacionalizacijos instrumentais 

     

 
2. Pažymėkite atsakymą, atitinkantį Jūsų nuomonę, kurie išorinės aplinkos 

veiksnių įtakoja geležinkelių transporto įmonės veiklos planavimą 
 Visiš-

kai su-
tinku 

Sutinku 
Iš da-

lies su-
tinku 

Nesu-
tinku 

Visiš-
kai ne-
sutinku 

Geležinkelių transporto sekto-
riaus veiklos plano strategiją 
įtakoja socialiniai veiksniai 

     

Lietuvos geležinkelių transporto 
sektoriaus veiklos plano strate-
giją įtakoja politiniai veiksniai 
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Lietuvos geležinkelių transporto 
sektoriaus veiklos plano strategi-
ją įtakoja ekonominiai veiksniai 

     

Geležinkeliu transporto sekto-
riaus veiklos plano strategija 
įtakoja technologiniai veiksniai 

     

 
3. Kurie vidaus bei išorės veiksniai, Jūsų nuomone, daro poveikį internacionali-

zacijos procese geležinkelių transporto įmonei skverbiantis į užsienio rinkas 
� Paklausos dydis geležinkelių transporto rinkoje 
� Įmonės branda plėsti veiklą 
� Konkurencinė aplinka 
� Palankios sąlygos verslo aplinkoje 
� Politinė aplinka 
� Įmonės politikos nuostatai  
� Veiklos užsienio rinkoje teisinės sąlygos 
� Įmonės patirtis dirbti svetimose rinkose 
 

4. Remiantis internacionalizacijos procesų poveikiu geležinkelių transportui su-
ranguokite strategines alternatyvos plėtojimo kryptis pagal prioritetus, nuo 1 
iki 9 (kai 1 – labai svarbu, o 9 – nesvarbu). Kriterijai kartotis negali. 

 Vi-
siškai 
nes-

varbu 

       Vi-
siškai 
svar-

bu 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Skatinti institucines reformas siekiant efek-
tyviau organizuoti geležinkelio transporto 
sektoriaus integraciją į verslo procesus kei-
čiant valdymo koncepciją ir principus 

         

Skatinti tranzitinius pervežimus teikiant pri-
oritetą kompleksiniam transporto technolo-
gijų ir vežimų paslaugų plėtojimui, susiju-
siam su tranzito paslaugų spektro išplėtimu 

         

Inicijuoti naują šaudyklinių traukinių  kur-
savimo koncepciją akcentuojant šaudykli-
nių traukinių kursavimo reguliarumą, pati-
kimumą, eliminuojant vėlavimų tikimybę 

         

Siekti pakeisti egzistuojančių intermodali-
nių pervežimų politiką akcentuojant gele-
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žinkelių transporto vaidmens stiprinimą 
vežant krovinius ilgais atstumais tarp Lie-
tuvos ir kitų globalioje erdvėje esančių lo-
gistikos terminalų 
Akcentuoti Lietuvoje steigiamų viešųjų lo-
gistikos terminalų vaidmenį į geležinkelių 
transporto pajėgumų išnaudojimą 

         

Integruotis į tarptautinį geležinkelių kori-
dorių tinklą užtikrinant visas koridorių 
veiklai būtinas funkcijas 

         

Integruoti Lietuvos logistikos terminalus į 
globalią logistikos terminalų grandinę ir 
apsijungti su globaliuose logistikos cent-
ruose veikiančia krovinių vežimo kontrolės 
ir koordinavimo informacinių technologijų 
sistemomis 

         

Kryptingai tobulinti bendradarbiavimą tarp 
privataus ir viešojo sektorių tobulinant in-
ternacionalizacijos procesų valdymą gele-
žinkelių plėtros procese 

         

Akcentuoti Lietuvos, kaip ES pasienio ir 
išorės valstybės vaidmenį ryšiams su Rytų 
rinka 

         

 
5. Kaip manote, kas geležinkelių transporto įmonei greičiausiai padėtų integruo-

tis į tarptautines rinkas? 
� Geležinkelių įmonė gali įsigyti licenciją teikti logistikos paslaugas aljan-

so sudėtyje kartu su vietiniu logistikos operatoriumi. 
� Geležinkelių įmonė turėtų pasirašyti su užsienio valstybėje veikiančia li-

cencijuota įmone, valdančia logistikos centrus. 
 

6. Kas leistų geležinkelių įmonei sėkmingiau integruotis į tarptautinę rinką: 
� Sistemos „Aljansas+klasteris“ formavimas su Europos geležinkelių kom-

panijomis 
� Sistemos „Aljansas+klasteris“ formavimas su Skandinavijos geležinkelių 

kompanijomis 
� Sistemos „Aljansas+klasteris“ formavimas su Artimosios Azijos geležin-

kelių kompanijomis 
� Sistemos „Aljansas+klasteris“ formavimas su Tolimosios Azijos (pvz. 

Kinijos) geležinkelių kompanijomis 
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7. Jeigu būtų steigiamas klasteris/aljansas, reikėtų: 
� steigti užsienio kompanijos padalinius Lietuvoje 
� geležinkelių transporto įmonei būti pagrindine administruojančia institu-

cija 
 
8. Suranguokite nuo 1 iki 6 (kur 1 – labai svarbu, 6 – visiškai nesvarbu), kurie 

iš sistemos „Aljansas + klasteris“ sėkmę lemiančių veiksnių yra svarbiausi. 
Kriterijai kartotis negali. 

Partnerių pasirinkimas  
Aljansų struktūra  
Aljansų valdymas  

Strategija   
Technologijos  
Žmogiškieji ištekliai  

 
9. Kurie iš žemiau pateiktų kriterijų užtikrintų sėkmingą sistemos „Aljan-

sas+klasteris“ veiklą geležinkelių transporto įmonei internacionalizacijos 
procesams užtikrinti geležinkelių sektoriuje? Suranguokite juos nuo 1 iki 11 
(1 – svarbiausias, 11 – mažiausiai svarbus). Kriterijai kartotis negali. 

Vežimo laikas  
Krovinių ir prekybos apimtys  

Traukinių važiavimo periodiškumas  
Traukinių važiavimo reguliarumas  
Grafiko pastovumas  
Klientų vertinimo kokybė  

Informacijos pateikimo ir reagavimo operatyvumas  
Logistikos terminalo darbo kokybė (laikas, pajėgumai, technologijos)  
Suderinamumas su globalioje grandinėje veikiančiais terminalais  
Socialinė ekonominė grąža šaliai arba regionui  
Pridėtinės vertės ir konkurencingumo gerinimas vystant šalies tranzitinių 
pervežimų potencialą 

 

 
10. Jeigu būtų įgyvendinta sistema „Aljansas+klasteris“, kaip, Jūsų manymu, 

pasikeistų vežamų krovinių apimtys ir geležinkelių transporto įmonės veik-
los rodikliai. Atsakymą pateikite procentine išraiška ir pakomentuokite. 

 ................................................................................................................................  
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 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 
11. Ar geležinkelių transporto įmonei būtų tikslinga būtų įsidiegti „Verslo ini-

ciatyvos“ programą, kuri padėtų tinkamai sumodeliuoti plėtros užsienyje 
formas ir galimybe. Atsakymą argumentuokite 

 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 
12. Ar pateikiamas modelis Jūsų manymu yra tinkamas geležinkelių veiklos 

plėtojimui užsienio rinkoje internacionalizacijos atveju. Suranguokite pagal 
svarbiausius kriterijus prioritetiškumo tvarka nuo 1 iki 5 (Remiantis patei-
kiamu modeliu).  

 

 




