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GALIMYBĖS	VERSLO	
KŪRĖJAMS:
Verslo misija Irkutsko srityje.	
(dalinai	finansuojama	ES)	 ir 4-
asis	Intelektualios lyderystės
forumas Baikale
„NAUJOS	PRASMĖS	VERSLE”
http://hai.lt/lt/Baikal-2017

APSKRITAS	STALAS:
EGLĖ	DAUNIENE
UAB		„Talent Safari”	įkūrėja,	 naujų	
organizavimosi	formų	konsultantė,	 VU	
Verslo	mokykla.

RINARDAS	GODA
UAB	„Tegra Group”	 valdybos	narys,	
kūrybos	ir	sąmoningumo	 namų	“inTegra
House”	kūrėjas.

UGNIUS	SAVICKAS
ISM	universiteto lektorius,	 „ISM	
Executive	School“	konsultantas,	 ISM	
Inobazės vadovas.

ALGIMANTAS	AKSTINAS
Lietuvos	verslo	konfederacijos|	ICC	
Lietuva	generalinis	direktorius.

MODERATORĖ:
RASA	BALČIŪNIENĖ
Verslininkė,	 kokybinių pokyčių
konsultantė, ontopsichologijos	 praktikė,	
inovatyvios minties projektų kūrėja,	
Harmoningos asmenybės instituto Ir
Femina Bona	įkūrėja.

Kviečiame	kartu	 pamąstyti	plačiau	ir	giliau	 ...

• Kokius	iššūkius	verslo	ir	visuomenės	ateičiai	kelia		vartojimo	kultūra,	skaitmeninės	
epochos	 ir	4-osios	pramonės	revoliucijos	pasekmės	?

• Kaip	pamatyti	savo	galimybes	naujai	besiformuojančiame	kontekste?

• Kokia	kolektyvinio	 mąstymo	ir	tarpdisciplininio	požiūrio	versle	prasmė?

INTERAKTYVIOJI	DALIS:
Dalyvių	darbas	įžvalgų
paieškos	grupelėse.

KONTAKTAI:
info@hai.lt tel.:	+370	682	16731



„Šiandien mūsų kontekste išgyvename vartokžjimo kultūros
pasekmes – dažnai trumparegiškai galvojame apie rezultatus
šiandien,	o	ne	poveikį ateityje.	Kokių pasekmių sulauksime 4-
osios	pramonės revoliucijos kontekste,	jei nepadarysime tam	
tikrų sprendimų šiandien?	

Rasa	Balčiūnienė
Harmoningos asmenybės instituto įkūrėja

„Šiandien turėtų būti Lietuvos programa,	 o	ne	vyriausybių
programos,	 lad	kiekviena politinė jėga kurtų pridėtinę vertę.	Tokie
sambūriai kaip šis turėtų plėtotis,	 iššaukdami diskusiją ir iškeldami
naujias mintis.”

Algimantas Akstinas
Lietuvos verslo konfederacijos |	ICC	Lietuva Generalinis direktorius

„Galvojant apie ateitį gąsdina tai,	ko nepažįstam,	ar apie ką
pasidomim.	Taigi,	 mūsų temos dabar turėtų būti – kaip sėkmingiau
pasiruošti,	 kaip pasitelkti technologijas,	 kaip nepasimesti sistemų
brnadoje ir nepasilikti praeities modeliuose.”.

Ugnius Savickas
ISM	Inobazės vadovas,	ISM	universiteto lektorius

„Akivaizdu,	kad	mes	esame	ame	lūžio	taške,	kuriame	net	nelabai	
įmanoma	įsivaizduoti,	 kas	mūsų	laukia.	Tai	tikrai	padarys poveikį	
keturioms	sritims	 – kaip	mes	gyvename,	dirbame,	gaminame	ir	kaip	
bendraujame.	Kokie jie	bus	- nelabai	aišku,	nes	mes	galime	tik	
pamėginti	įsivaizduoti.”

Eglė Daunienė
„Talent	Safari”	įkūrėja

„Šiandienos	tema	man		siejasi	su	Baikalo	forumu,	 kuris	įvyks	iršiais
metais.	Baikalo	forumas	man	tarnauja	kaip	mano	drąsos	šaltinis.	
Būdamas	ten	aš	pasisemiu	drąsos	veikti	kažkaip	kitaip,	netipiškai.	To	
labai	reikia	šiais	laikais.”

Rinaradas Goda
“inTegra House”	kūrėjas,	“Tegra Group”	 valdybos narys



Šiuolaikinis	ekonominis	kontekstas.
Kas	vyksta	organizacijose	ir	kodėl?

Eglė	Dauniene

Pranešimo	stenogramos	santrauka

1939	metais	ekonomistas	Nikolajus	Kondratjevas paskelbė,	kad	tai,	ką	mes	patiriame	ekonomikoje,	yra	
nuoseklu	- ekonomika	banguoja	ir	ir	jos	bangavimus galima	atsekti.	Ekonomikos	bangavimus jis	
pavadino	ilgaisiais	ekonomikos	ciklais,	kurie,	jo	tuometiniu	vertinimu,	apėmė	40-60	metų.	Apie	ilgąsias	
ekonomikos	bangas	kalbėjo	ir	vakarų	ekonomistai.

Taigi,	apie	ką	tos	bangos,	kada	mums	į	jas	reikėtų	pasižiūrėti?	Banga	prasideda	nuo	vieno	išradimo,	
kuris	tampa	inovacija.	Kai	kažkas,	ką	kas	nors	surado,	tampa	pritaikomu	gyvenime.	Jeigu	žiūrėtume	į	
bangą,	kurią	išgyvename	dabar,	jos	pradžia	1971	metai,	kai	„Intel” paskelbė	apie	mikroprocesorių.	

Nuo	ko	kyla	banga?	Ji	kyla	nuo	to,	kad	kažkokie	išradingi	žmonės,	dažniausiai	jaunimas,	ima	su	ją	ką	
nors	daryti,	eksperimentuoti.	Pradedami	kurti	keisti	dalykai,	kurių	realiai	iš	pradžių	niekam	nereikia.	
Taip	atsitiko	su	kompiuteriais	– pradžioje	dauguma	žmonių	nelabai	suprato,	kam	to	reikia.	Kokia	iš	to	
nauda,	ką	mes	su	tuo	darysime?	Skaičiuosime	greičiau,	na	ir	kas?	Kam?	Bet	jauni	ir	nenuilstantys,	
nelabai	turintys,	ką	prarasti,	pradeda	su	tuo	eksperimentuoti	ir	kurti	dalykus,	kurie	staiga	pradeda	
darytis	vertingi.



Šiuolaikinis	ekonominis	kontekstas.	Kas	vyksta	 organizacijose	ir	kodėl?
Tęsinys

Ir	po	truputį	į	antrąjį	etapą,	ateina	tie,	kurie	turi	pinigų.	Jie	
ima	ieškoti,	kur	tuos	pinigus	padėti	ir	kaip	iš	tų	pinigų	
daugiau	uždirbti.	Jie	ima	rengti	ir	finansuoti	tuos	
jaunuosius	eksperimentuotojus,	nors	tai,	ką	tie	žmonės	
daro,	tuo	metu	neturi	ryškios	vertės.	Po	truputį	
eksperimentuojant	vieniems,	kitiems,	tretiems,	
pradedama	matyti,	ką	su	tuo	nauju	išradimu	galima	būtų	
veikti.	Ir	kuo	daugiau	žmonių	pamato,	kaip	iš	technologijos	
ima	kurtis	vertė,	tuo	daugiau	investuotojų,	kurie	turi	
pinigų,	deda	pinigus	į	tą	sritį	tikėdamiesi	greitos	grąžos.	

Šitą	pirmąją	bangos	dalį	labiausiai	į	priekį	veda	tie	finansus	turintys	žmonės,	kurie	nori	grąžos	ne	iš	
knygos,	ne	iš	dividendų.	Jie	nori	grąžos,	kuri	ateina	iš	kapitalo:	investavau	šimtą,	parduosiu	po	metų	už	
dešimt	tūkstančių.

Antroji	banga	labai	aktyvi,	mes	ją	visi	išgyvenome,	turbūt	dar	ją	prisimetate.	Ji	baigiasi	tada,	kai	
susikuria	pakankamai	didelis	burbulas.	Tikroji	turto	vertė	ir	tai,	kas	finansiškai	laikoma	jos	verte...	
Atotrūkis	pasidaro	milžiniškas	ir	kažkuriuo	metu	įvyksta	griūtis.	Ši	banga	užima	20-30	metų,	o	kai	
įvyksta	lūžis,	staiga	visi	atsipeikėja,	pradeda	kelti	galvą	ir	sakyti	– palaukit,	gal	čia	vertės	reikia?	Gal	čia	
ne	tik	tuščia,	gal	reikią	ką	nors	su	tuo	daryti?	Gal	reikia	pradėti	galvoti,	gal	ne	visos	interneto	
kompanijos	tokios	svarbios	ir	reikalingos?

Tada	prasideda	recesija	– iškvėpimas	rinkoje,	kurioje	žmonės	pradeda	galvoti,	kur	tikroji	vertė.	Šis	
etapas	yra	labai	reikalingas	tams,	kad	į	ekonomiką	ir	į	rinką	grįžtų	sveikas	protas.	Jo	dėka	grįžta	sveikas	
protas	ir	tuo	pačiu	ateina	nauja	karta.	

Sakoma,	kad	pirmosios	keturios	bangos	išsprendė	energijos	klausimą.	Ir	kas	atsitinka	su	penktąja	
banga?	Pirmą	kartą	ekonomiką	į	priekį	stumia	ne	materialus	dalykas,	o	noras	sužinoti,	noras	daugiau	
suprasti,	noras	kažką	daryti	kitaip.	Kompiuteris	yra	penktosios	bangos	dalis.

Klausimas,	kurį	mokslininkai	tyrinėja	labai	smarkiai	– ar	šeštoji	banga	jau	prasidėjo?	Kuriame	laike	mes	
dabar	gyvename?	 Šiuolaikinė	mokslininkė	Carlota Perez,	tyrinėjanti	šią	bangą,	sako,	kad	šiuo	metu	
mes	išgyvename	laikotarpį,	kuris	savo	aplinka	primena	tai,	kas	vyko	1930-aisiais	metais.	Nes	kiekviena	
iš	tų	krizių	arba	recesijų	tampa	virsmo	tašku	ir	pakeičia	ne	tik	ekonomiką,	o	labai	labai	daug	dalykų.

Kiekviena	iš	tų	erų	atnešdavo	kažkokį	visiškai	naują	įsivaizdavimą.	Ko	mums,	visuomenei,	dabar	reikia?	
Šita	didžiulė	banga	ir	visos	buvusios	iki	tol	atvedė	mus	prie	to,	kad	visi	turime	daug	daiktų,	bet	kažkur	
pametėme	visumą,	visuminę	sveikatą.	Ne	tik	žmonų,	bet	ir	santykių.	

Dabar	vyksta	mūsų	įpročių	korekcija,	tai,	ką	mes	vadiname	sveiku	protu.	Po	kiekvienos	korekcijos	
atsiranda	nauji	dalykai,	naujas	sveikas	protas,	tai,	ką	mes	laikome	norma	ir	ko	dažniausia	čia	negalima	
įsivaizduoti.	

Akivaizdu,	kad	mes	esame	 ame	lūžio	taške,	kuriame	net	nelabai	įmanoma	įsivaizduoti,	kas	mūsų	
laukia.	Nes	šios	pilkosios	vietos	iki	šiol	padarė	poveikį	keturioms	sritims	– kaip	mes	gyvename,	
dirbame,	gaminame	ir	kaip	bendraujame.	Šiose	srityse	mūsų	tikrai	laukia	pokyčiai,	bet	kokie	jie	yra?	
Nelabai	aišku,	nes	mes	galime	tik	pamėginti	įsivaizduoti,	kai	kurios	technologijos	dar	tik	tebėra	
kuriamos.	Mes	dar	tik	bandome	įsivaizduoti,	kokius	dalykus	mums	tai	galėtų	atnešti.
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Ką atveria informacinės komunikacinės 
technologijos (ICT)?
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