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Ne viіsiі sugeba tiіnkamaiі nuspėtiі ateiіtį 

 „Viіskas, kas galėjјo būtiі iіšrasta, jјau iіšrasta.“ 

      Charlesas H. Duelliіs,     JЈAV patentų biіuro 
piіrmiіniіnkas, 1899 m. 

 

 
„Manau, pasaulyjјe  bus galiіma parduotiі kokiіus penkiіs 
kompiіuteriіus.“ 

Thomas Whatsonas, 1947 m. 

IІBM kompaniіjјos vadovas  
 



Mobiіliіųjјų telefonų riіnkos pokyčiіaiі 

2000 m 2015 m. 

1.Nokiіa 1. Apple 

2.Motorola 2. Samsung 

3.Eriіcsson 3.Lenovo 

4.Siіemens 4.Huaweiі 

5.Samsung 5.Xiіaomiі  

Penkiі diіdžiіausiі mobiіliіųjјų telefonų gamiіntojјaiі pasaulyjјe pagal pardaviіmų dydį 



Pramonės revoliіuciіjјa 



Pagriіndiіniіaiі pramonės pokyčiіų vektoriіaiі 



Skaiіtmeniіzaciіjјa 

•  IІšmaniіojјiі gamyba 

•  Tiіkslu 

•  Optiіmiіzuotiі procesaiі 

•  Ekonomiіška 



Robotiіzaciіjјa 

•  Procesų automatiіzaciіjјa 

•  Daiіktų iіnternetas 

•  3D spausdiіniіmas 

 



Vartojјiіmo pokyčiіaiі 

 

•  IІndiіviіdualiіzuotiі/priіtaiіkytiі užsakymaiі 

•  Vartotojјas renkasiі 

•  Aukštesnė produkto (aptarnaviіmo) kokybė 

•  Nuo prekės turėjјiіmo iіkiі turėjјiіmo kada reiіkiіa 



Žmonės 

•  Turiіntys stiіpriіus technologiіniіus pagriіndus 

•  IІšvystę “miіnkštuosiіus” gebėjјiіmus 

•  Gebantys valdytiі iіšmaniіasiіas technologiіjјas 



Verslo potencialo analizė/potencialas

Žiniomis grįsto augimo potencialas
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Iššūkiai:
Restruktūrizacija, naujų 

produktų / rinkų paieška.

Tekstilės gaminių, drabužių, odos ir 
odos gaminių gamyba;

Nemetalo mineraliniai gaminiai;
Metalo gaminiai (išskyrus mašinas ir 

įrenginius);
Kitų transporto priemonių ir 

įrangos gamyba

Sektoriai kryžkelėje:
Gamybos veiksnių kaita link 

aukštųjų technologijų ir 
kvalifikuotos darbo jėgos.

Žvejyba ir akvakultūra;
Spausdinimas; Guminiai ir plastikiniai 
gaminiai; Vandens surinkimas, valymas, 
tiekimas; Didmeninė ir mažmeninė 
prekyba; Oro transportas; Pašto ir 

pasiuntinių veikla; Leidyba

Kylantys / nišiniai 
sektoriai:

Radikalios inovacijos / naujų 
rinkų paieška.

Elektros įrangos gamyba;
Variklinių transporto priemonių, 
priekabų ir puspriekabių gamyba;

Draudimas ir pensijų fondai;
Architektūra ir inžinerija;
Reklama ir rinkos tyrimai 

„Tradiciniai“
sektoriai:

Modernizavimas ir imlumo 
žinioms stiprinimas.

Mediena ir medienos gaminiai,;
Popieriaus gaminiai;

Baldai;
Statyba

Dabartiniai 
„garvežiai“:

Technologinė modernizacija / 
naujų nišų paieška.

Augalininkystė ir gyvulininkystė;
Miškininkystė, medienos ruoša;

Maisto produktai, gėrimai, tabako 
gaminiai;

Chemijos produktai;
Sausumos ir vandens transportas;

Sandėliavimas;
Telekomunikacija;

Natūralūs 
prioritetai:

Konkurencinio pranašumo 
stiprinimas ir naujų rinkų 

užėmimas.

Kompiuteriniai, elektroniniai ir 
optiniai gaminiai; Vaistų pramonės 
gaminiai ir farmaciniai preparatai; 

Kompiuterių programavimas, 
konsultacinė ir informacinių paslaugų 

veikla; Pagrindinių metalų gamyba; 
Mašinų ir įrangos gamyba 

Šaltinis: MOSTA, Ž. Martinaitis.



Liіetuvos įmoniіų iіššūkiіaiі/sprendiіmo keliіaiі 

•  Kokybiіškiі planaviіmas; 

•  Priіėjјiіmas priіe fiіnansaviіmo; 

•  ES iіnvestiіciіjјos; 

•  Tiіesiіogiіnės užsiіeniіo iіnvestiіciіjјos; 

•  Mokslo priіtraukiіmas – būtiіna sąlyga 

•  Žmonės: kompetenciіjјų kaiіta 



Liіetuvos iіššūkiіaiі 

•  Demografiіjјa 

•  Fiіnansaiі 

•  Konkurenciіnė apliіnka 



LIІETUVA DOIІNG BUSIІNESS: REIІKIІA SPRĘSTIІ STRUKTŪRIІNES 
PROBLEMAS 

Doiіng busiіness 
2015 

Doiіng busiіness 
2014 

Doiіng busiіness 
2013 

Verslo steiіgiіmas 11 19 105 

Statybos leiіdiіmaiі 15 25 48 

Priіsiіjјungiіmas priіe elektros 105 107 75 

Turto regiіstraviіmas 9 9 5 

Krediіto gaviіmas 23 19 53 

IІnvestuotojјų apsauga 78 77 70 

Mokesčiіų mokėjјiіmo sąlygos 44 43 60 

Tarptautiіnės prekybos vykdymo sąlygos 21 21 24 

Sutarčiіų vykdymas 14 19 14 

Nemokumo sprendiіmaiі 67 61 40 

Doiіng Busiіness verslo reiіtiіngas 24 17 27 

Liіetuvos Doiіng Busiіness verslo apliіnkos kokybės reiіtiіngo struktūra 

Šaltiіniіs: Pasauliіo bankas 



Šviіetiіmas 

Mokykla

•  Mokytojų ruošimas 
•  Mokinių gebėjimai 

Profesinis 
mokymas

•  Didesnis dėmesys
•  Pameistrystė

Aukštasis 
mokslas

•  Studijų kokybė
•  Konkurencingumo didinimas



Mokslo – verslo bendradarbiіaviіmas: MTEP Fiіnansaviіmas 

•  ES – 33,4%
•  LT – 39,9%

Valdžia

•  ES – 54,9%
•  LT – 26,1%

Verslas

Šaltinis: ES 2014 m. Inovacijų sąjungos švieslentė



Dėkojјu už dėmesį 


