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Формування економічних передумов кластеризації обробної промисловості Литви
Основні передумови кластеризації обробної промисловості Литви пов’язані з продуктивністю,
інноваціями та розвитком експорту. У статті показано, що основними факторами формування
передумов розробки моделі дослідження є міцність відносин співпраці між учасниками кластеру,
більш сприятливі можливості доступу, а також використання інфраструктури бізнесу та професійних
людських ресурсів. Метою чотирьох сформульованих гіпотез є підтвердження чи спростування
формування економічних передумов кластеризації для продуктивності, інновації та розвитку
експорту. Разом з пошуковим дослідженням, ці гіпотези підтвердили позитивний вплив покращення
інфраструктури бізнесу та професійних людських ресурсів та більш вільного доступу до них для
компаній на розвиток експорту. Два інші фактори – міцність відносин співпраці та інфраструктура
людських ресурсів – не є важливими. Процеси співпраці та партнерства залишаються нерозвиненими
через недостатньо високоякісне та повноцінне формування економічних передумов для
продуктивності, інновацій та розвитку експорту.
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Формирование экономических
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Основные предпосылки кластеризации обрабатывающей промышленности Литвы связаны с
производительностью, инновациями и развитием экспорта. В статье показано, что основными
факторами формирования предпосылок разработки модели исследования являются прочность
отношений сотрудничества между участниками кластера, более благоприятные возможности
доступа, а также использование инфраструктуры бизнеса и профессиональных человеческих
ресурсов. Целью четырех сформулированных гипотез является подтверждение или опровержение
формирования экономических предпосылок кластеризации для производительности, инноваций и
развития экспорта. Вместе с поисковым исследованием, данные гипотезы подтвердили
положительное влияние улучшения инфраструктуры бизнеса и профессиональных человеческих
ресурсов и более свободного доступа к ним для компаний на развитие экспорта. Два других фактора
– прочность отношений сотрудничества и инфраструктура человеческих ресурсов – не являются
важными. Процессы сотрудничества и партнерства остаются неразвитыми из-за недостаточно
высококачественного и полноценного формирования экономических предпосылок для
производительности, инноваций и развития экспорта.
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