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Europa ir pasaulis keičiasi

2012–2015 m. Jau juntama įtaka 2018–2020 m.

Didėjantis politinis 

nepastovumas

Augantis populizmas, 

dezintegracijos idėjos

Robotai, autonominės 

transporto priemonės

Mobilusis internetas ir debesų 

kompiuterija, didieji 

duomenys

Nauji energijos šaltiniai ir 

technologijos
Dirbtinis intelektas

Dalijimosi ekonomika, 

sutelktinis finansavimas
Daiktų internetas Biotechnologijos

Stiprėjanti vidurinė klasė ir 

jaunų gyventojų bumas 

kylančiose rinkose

Pažangi gamyba, 3D 

spausdinimas

Sparti urbanizacija
Ilgaamžiškumas ir senstančios 

visuomenės

Darbo formų kaita, daugiau 

lankstaus darbo

Nauja vartotojų etika, 

saugumo iššūkiai

Klimato kaita, natūralieji 

ištekliai

Auganti moterų ekonominė 

galia ir siekiai
Šaltinis: Pasaulio ekonomikos forumas



Globalaus pasaulio pokyčių kryptys 

• Tinklinė visuomenė;
• Žinių visuomenė;
• Demokratizacija;
• Technologiniai pokyčiai ir su jais susiję vystymosi 

greičiai;
• Ekonomikos augimas;
• Individualūs produktai – gamyba arčiau vartotojo;
• Poliarizacija;
• Demografiniai pokyčiai.



Skaitmeninė transformacija

• Į galutinį vartotoją orientuota ekonomika;

• Nuolat spartėjanti technologijų adaptacija;

• 4 technologijų rūšys sukels didžiausią pokytį 
gamybos procese: 
✓ daiktų internetas; 
✓ robotizacija; 
✓ papildyta realybė;
✓ 3D spausdinimas.



Verslas virtualioje realybėje

• Parduodami pojūčiai, leidžiantys „pasimatuoti“ ir
būstą, ir drabužį.

Šaltinis: organizacija „Statista“ 

5,2 mlrd. 
JAV dolerių

24,5 mlrd. 
JAV dolerių

Virtualios realybės 
techninės įrangos rinka

Programinės 
įrangos rinka

2020 metais:

sudarys sudarys



Globalūs pokyčiai: 4-oji pramonės revoliucija

• Robotai iki 2020 m. pakeis apie 5 mln. darbo vietų 15-
oje didžiausių išsivysčiusių ir kylančių šalių;

• EBPO šalyse net 57% darbo vietų išnyks dėl
automatizacijos, o Kinijoje – net 77%;

• Vien didžiausias pasaulio fabrikas „Foxconn“ robotais
jau pakeitė 60.000 darbuotojų;

• Išeitis įmonėms – investicijos ir su jomis susijęs
produktyvumo ir pelno augimas.



Globalūs pokyčiai: daiktų internetas

Iki 2020 metų:
• 34 mlrd. įrangos bus prijungta prie interneto (2015 m.

buvo prijungta 10 mlrd.);
• Daiktų interneto įranga sudarys 24 mlrd., o tradicinė

įranga (išmanieji telefonai ir laikrodžiai, planšetės)
sudarys 10 mlrd.;

• Daiktų interneto sprendiniams bus išleista 6 trln.
dolerių ir iki 2025 metų sugeneruos 13 trln. dolerių
papildomų pajamų



12 perspektyviausių naujųjų technologijų



Ateities kvalifikacijos sunkiai nuspėjamos

Šaltinis: Quellen: u.a. Ahrens, D. und Spöttl, G. (2015)

NAUJI ĮGŪDŽIAI:

• Supratimas apie 
mašinų sąveiką;

• Žinios apie bendruosius 
tarpdisciplininius 
metodus;

• Statistikos pagrindai 
(duomenų analizei ir 
interpretavimui).

BENDRI ĮGŪDŽIAI:

• Komandinis darbas;
• Patikimumas;
• Mobilumas;
• Tikslumas;
• Derybiniai įgūdžiai;
• Noras mokytis;
• Noras bendradarbiauti.



10 reikalingiausių įgūdžių darbo rinkoje 

Šaltinis: Pasaulio ekonomikos forumas



Investicijos į asmeninį gerbūvį

Esminiai saviugdos principai: 
• Investicijos į savo intelektinį kapitalą;
• Socialinio kapitalo plėtra - atsakomybės ir 

įsipareigojimo vertybių ugdymas; 
• Nuolat kurti savo žmogiškąjį kapitalą; 
• Finansinis kapitalas. 



Kokių sričių jaunus specialistus priimate darbui savo
įmonėje?



Instrumentiniai, asmeniniai ir sisteminiai įgūdžiai, gebėjimai ar 
kompetencijos, kurie yra itin svarbūs sėkmingam darbui įmonėje



Kokių instrumentinių, asmeninių ir sisteminių įgūdžių, gebėjimų ar 
kompetencijų trūksta ką tik universitetą pabaigusiems specialistams?



Kokios specifinės žinių ir gebėjimų sritys yra itin svarbios 
darbuotojui?



Geriausias būdas įgyti įgudžius, gebėjimus ir 
kompetencijas 



www.lpk.lt


