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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 šiemet 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.



Daiktų interneto ekosistema leidžia prietaisams 
susijungti ir kontroliuoti kitus prietaisus



Daiktų interneto rinkos plėtrą veikia 
įvairūs veiksniai



Pagrindiniai daiktų interneto naudotojai



Daiktų internetas įneš reikšmingų pokyčių 
į visas pramonės sritis (I)

• GAMYBA. 35% gamintojų jau dabar naudoja išmaniuosius
daviklius, kai 10% ketina juos įdiegti per artimiausius metus, o
8% – per artimiausius 3 metus.

• STATYBA. 43% JAV pastatų statytojų mano, kad per artimiausius
2-3 metus daiktų internetas dabartinį statybų pobūdį pakeis į
išmanesnį.

• INFRASTRUKTŪRA. Savivaldybių išlaidos daiktų interneto
sprendimams išaugs nuo 36 mlrd. USD 2014 metais iki 133
mlrd. USD 2019 metais. Šios investicijos iki 2019 m. sugeneruos
421 mlrd. USD papildomos ekonominės vertės.

• KOMUNALINĖS PASLAUGOS. Iki 2020 m. įmonės instaliuos >1
mlrd. išmaniųjų įtaisų.



Daiktų internetas įneš reikšmingų pokyčių 
į visas pramonės sritis (II)

• ŽEMĖS ŪKIS. Iki 2020 m. bus naudojami 75 mln. įrenginių žemės
ūkio reikmėms: daugiausia davikliai, matuojantys dirvožemio
rūgštingumą, temperatūrą ir kitus kintamuosius, kurie padės
ūkininkams padidinti derlių.

• LOGISTIKA. Robotai leis sumažinti darbo jėgos sąnaudas
sandėliuose. Stebėjimo jutikliai, įrengti ant siuntų ir krovininių
konteinerių, padės sumažinti išlaidas už prarastas arba
sugadintas prekes.

• SVEIKATOS APSAUGA. 2020 m. šis sektorius naudos 646 mln.
daiktų interneto įrenginių, kurie rinks duomenis ir automatizuos
procesus.



Daiktų internetas įneš reikšmingų pokyčių 
į visas pramonės sritis (III)

• SUJUNGTI NAMAI. Iki 2030 m. didžioji dalis namų įrenginių
įrenginių gamintojų iniciatyva bus sujungti internetu, siekiant
susieti skirtingus jų gaminamus įrenginius.

• BANKAI. 2015 m. pasaulyje veikė 3 mln. bankomatų. Dalis jų jau
vykdo pagalbinio kasininko funkciją, kai per video transliaciją
galima bendrauti su klientų aptarnavimo specialistu.

• TURIZMAS. 31% viešbučių naudos naujos kartos durų užraktus,
33% – kambarių kontrolės prietaisus, 15% – prijungtus
televizorius.

• TRANSPORTAS. Prognozuojama, kad iki 2020 m. veiks 220 mln.
internetu sujungtų automobilių.



10 reikalingiausių įgūdžių darbo rinkoje 

2015 metais:

1. Gebėjimas spręsti problemas 
kompleksiškai

2. Komandinis darbas
3. Žmogiškųjų išteklių valdymas
4. Kritinis mąstymas
5. Derybų įgūdžiai
6. Kokybės kontrolė
7. Orientavimasis į paslaugas
8. Sprendimų priėmimas
9. Aktyvus klausymasis
10. Kūrybiškumas 

2020 metais:

1. Gebėjimas spręsti problemas 
kompleksiškai

2. Kritinis mąstymas
3. Kūrybiškumas 
4. Žmogiškųjų išteklių valdymas
5. Komandinis darbas
6. Emocinis intelektas
7. Sprendimų priėmimas
8. Orientavimasis į paslaugas
9. Derybų įgūdžiai
10. Lankstus mokymasis
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