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❖iki 2034 metų 47% visų darbų bus automatizuoti (Frey, 
Osborne, 2013)

❖Transportavimo industrijos, vidaus degimo variklių 
žlugimas bei kolapsas naftos pramonėje iki 2030 (Arbib, 
Seba, 2017). Prognozuojama asmeninio transporto eros 
pabaiga.

„The factory of the future will have only two 
employees, a man and a dog. The man will be there to 
feed the dog. The dog will be there to keep the man 
from touching the equipment.“

Warren Bennis
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III pramonės revoliucijos simboliai:

➢ Kompiuteriai

➢ Internetas

➢ Personaliniai kompiuteriai

➢ Skaitmeninis garsas ir vaizdas

➢ Mobilusis ryšys 

➢ Socialiniai tinklai

➢ Mobilus internetas ir debesų technologijos

➢ Išmanieji įrenginiai (telefonai, planšetiniai pc, laikrodžiai, 
apyrankės, termostatai, etc.), medicinoje, 
išmaniuosiuose namuose, vandenvaloje, transporte 
(telematika), sporte, mityboje, logistikoje, prekyboje, 
teisėje, apskaitoje ir t.t. 
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Transporto pramonės prognozė JAV po 10 metų:

➢ Dominuoja TaaS (Transport as a service), perveža 95% 
keleivių

➢ Kelionės kaina sumažėja 4-10 kartų (TaaS transportas 
dirba 40% laiko. Savininkai automobilius naudoja tik 4 % 
laiko)

➢ Namų ūkiai transporto išlaidoms sutaupo 5600 USD /m.

➢ Praktiškai visas transportas autonominis, varomas 
elektra

➢ Nuosavą transportą pasilieka vienkiemių gyventojai ir 
nedidelis procentas turtingų žmonių
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Nuosavas 
transportas

Pokytis per 10 metų TaaS
Personalizuotas, turėjimo /  

savininko jausmas Pigiau Kelionės greitis 

Demonstruoja statusą Pigiau Patogumas 

Pomėgis vairuoti Pigiau Laisvas laikas

Išlaidos Pigiau Pajamos (pvz. nuoma)

Autonominių automobilių 
baimė Pigiau Saugumas 

Reikia rūpintis (tech. 
priežiūra, parkavimasis, 

kuras, etc.)
Pigiau Nereikia rūpintis 
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Iššūkiai:

➢ Didėjant nedarbui – didės verslininkų skaičius visoje ekosistemoje

➢ Jaunimas bus linkęs kurti darbo vietą savarankiškai nei dirbti kitam

➢ Didėjant pasiūlai stiprės konkurencija, bus spaudimas unikalumui, 
žinioms, idėjoms ir efektyvumui

➢ Laimės geriausiai pasiruošę

➢ Mokymosi visą gyvenimą šūkis taps kaip niekad aktualus

➢ Svarbu bus ne tik mokėti mokytis, bet ir mokėti mokyti, pvz.
teisininkui, vadybos ar finansų specialistui išmokti programuoti ir 
supratus kaip tai daryti – mokyti kitus, kuriant nuosavą IT ar 
virtualios realybės produktą

➢ Daugiau inovacijų

➢ Daugiau rizikos
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Galimybės:

➢ Dirbtinis intelektas

➢ 3 D spausdintuvai ir išmanioji chemija

➢ Transportas (dronai, keleivių vežimas)

➢ Daiktų internetas ir Big Data

➢ Tarpininkavimo platformos: apgyvendinimas, kelionės, pervežimai, maisto 
užsakymas, rūbų / avalynės taisymas, buto valymas, pinigų pritraukimo 
platformos, pvz. Uber, airb&b, iOS, Android, Booking, foodout, blockchain, 
etc. 

➢ Energetika, pvz. energiją kaupiančios ir perduodančios baterijos ir jų tinklai

➢ IT produktų kūrimas paminėtoms sritims

➢ Inžineriniai sprendimai

➢ Išmaniosios vadybos sistemos

➢ Virtuali ir išplėsta realybė – viena perspektyviausių sričių

➢ Ir kitos pramonės šakos bei žmogaus gyvenimo sritys (laisvalaikis, sportas,
žinių įgijimas, tobulėjimas, etc.). 

➢ Naujos finansavimo galimybės, pvz. crowdfunding (daug žmonių, po truputi), 
GoFundMe, Kickstarters, etc.

➢ Naujos idėjų pristatymo galimybės socialiniuose tinkluose
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https://www.replacedbyrobot.info/

https://www.youtube.com/watch?v=7Pq-S557XQU

https://www.youtube.com/watch?v=cSp1dM2Vj48
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