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Sokratas 

Pokyčių esmė slypi 
ne kovoje su senu, 
o naujo kūrime. 
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Kur esame  

šiandien? 
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Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, 2016, Eurostat, 2013, Jungtinių Tautų Organizacija, 2015  

Per 15 metų Lietuvos populiacija sumažėjo 17%. Nuo dabar 
iki 2050 m. prognozuojamas sumažėjimas dar ~35%. 

Gyventojų skaičius Lietuvoje: istoriniai duomenys ir projekcijos | mln. asmenų 



5 Šaltinis: Eurostat, 2016 

Nedarbo Lygis Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse | % 

Nedarbo lygiui Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse mažėjant, jis 
tuoj pasieks struktūrinį nedarbą 
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bedarbių, kurie ieško 

darbo iki 1 m.1 70 tūkst. 

17 tūkst. laisvų darbo 

vietų1 ~3,5 tūkst. 
naujų darbo vietų per metus, 

sukuriamų dėl „Investuok Lietuvoje“2 

Šaltinis 1: Lietuvos statistikos departamentas, 2016 K3 
Šaltinis 2: Investuok Lietuvoje, 2017 
Šaltinis 3: Investuotojų forumas, 2016 K2 

53% 
užsienio investuotojų nurodo, 

kad darbo jėgos pasiūla yra nepakankama3 

Darbuotojų trūkumas jaučiamas jau dabar: bedarbių 
skaičius mažėja, o tinkamą darbuotojų susirasti vis sunkiau 
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Ateities pasaulis jau  

šiandien 

Nuotraukos šaltinis: Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras 



Šaltinis: The Fourth Industrial Revolution, 2016, Klaus Schwab 

Trys ketvirtosios pramonės revoliucijos mega-tendencijos 



Keturios ryškiausios fizinės revoliucijos išraiškos: 

Šaltinis: The Fourth Industrial Revolution, 2016, Klaus Schwab 



Skaitmeninė revoliucija: nuo daiktų interneto, Blockchain 
(Bitcoin) iki „on demand“ ekonomikos (UBER) 

Iki 2020 metų į daiktų internetą bus sujungta 

daugiau nei 50 milijardų įrenginių. 

Šaltinis: Center for Digital Strategies at the Tuck School of Business at Dartmouth. 



Biologinė revoliucija - ypač genetikos srityje - vyksta taip 
greitai, kad su ja nespėja teisė, reguliavimas ir etika. 

Žmogaus genomo projektas truko 10 

metų ir kainavo 2,7 mlrd. JAV dolerių. 

Šiandien genomo seką galima 

išaiškinti už mažiau nei tūkstantį 

dolerių ir per kelias valandas. 

Šaltinis: The Fourth Industrial Revolution, 2016, Klaus Schwab, 
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Didžiausios inovacijos įmanomos visų trijų mega-tendencijų 
sintezės dėka 
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Norėdama neatsilikti, Lietuva privalo būti novatoriška visose  
revoliucijos kryptyse 
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Ko reikia, kad Lietuva  

taptų ateities pasaulio  

dalimi? 
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Kylant atlyginimams ir 

mažėjant populiacijai, 

verslas neišvengs 

robotizacijos.  

Ateitis = Inovacijos 

Šaltinis: Will a robot take your job?, 2015, www.bbc.com 
(http://www.bbc.com/news/technology-34066941) 
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Verslas, o ne valstybė, turi būti inovacijų variklis 

Technologiniai lūžiai: procentas žmonių, tikinčių, kad jie įvyks iki 2025 m. 

91,2% 

10% žmonių vilkės 

išmaniuosius 

drabužius 

86,5% 

78,2% 

63,7% 

45,2% 

Pirmasis robotas 

vaistininkas JAV 

10% automobilių JAV 

keliuose bus 

savaeigiai 
Pirmasis didesnis nei 

50 000 gyventojų 

miestas be šviesoforų 
Pirmasis dirbtinio intelekto 

valdybos narys 
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Ateities Lietuva neįmanoma be tarpdisciplininio mokymo ir 
naujų kompetencijų įgijimo  

Šaltinis: The Future of Jobs, 2016, WEF 
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Ateities Lietuva –  talentams atvira šalis globaliame pasaulyje  
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Investicijos ne tik augina ekonomiką, bet ir skatina 
reemigraciją, garsina Lietuvą 

47% Paslaugų centruose iki 47% 

darbuotojų yra reemigrantai1 

30% Paslaugų centruose 30% 

darbuotojų yra užsieniečiai1 

Šaltinis 1: Lithuania‘s business services report 2016, Investuok Lietuvoje 
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Ko reikia, kad Lietuva  

taptų ateities pasaulio  

dalimi? 

Kiek svarbi  

personalo sritis  

ateities versle? 
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Personalo vadovas – strateginis įmonės partneris  

Veiklos 

efektyvumas 

Pelnas, 

augimas 

Klientai, 

darbuotojai 

Misija, tikslas, 

tvarumas 

Henry Ford 
Jack Welch 

(GE) 
Steve Jobs 

Netflix, Google, 

Facebook, 

Amazon 

Korporacija 
Aukščiausio 

lygio vadovai 
Žmonės 

Komandos ir 

komandų vadovai 

Industrinė 

korporacija 

Vertybės 

Vadovavimas 

bendradarbiaujant 

Komandų 

tinklas 

1950 1960-1980 1990 šiandien 

Hierarchinė 

lyderystė 

Pavyzdžiai 

Dėmesys 

Šaltinis 1: Bersin by Deloitte, 2016 
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Talentai tampa kritiniu verslo resursu 

Personalo vadovo funkcijos 

anksčiau / dabar 

administravimas 

talentų  

„medžioklė“  

lojalumas 

Išmanus 

administravimas 
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Konkurencija dėl talentų – analogiška konkurencijai dėl 
klientų 
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Darbuotojų lojalumui užtikrinti reikalingi elgsenos 
ekonomikos, analitikos, mąstymo modeliavimo ir kt. įgūdžiai 

Airbnb biurai iBus Media darbdavio įvaizdis 
(twitter) 

Facebook darbuotojų lojalumo analitika 

„ 
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Iššūkis įmonės kultūrai:  
svarbu spėti prisitaikyti  prie nuolatinės (r)evoliucijos  

40% darbuotojų JAV – laikini, ne pilno 

etato, kt. įdarbinimo formos1 

Šaltinis 1: Our Top Takeaways From The Deloitte HR Trends For 2017, www.generatortalent.com 

Reikalinga modernaus personalo 

valdymo praktika: 
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