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Dabar ne laikas rūpintis vizijomis, nes žmonės

neturi darbo ir pinigų...



Dabar ne laikas rūpintis vizijomis, nes žmonės
neturi darbo ir pinigų... TAI ILIUZIJA

Dabar žmonės neturi darbo ir pinigų, nes:

1.  prieš dešimt metų niekas nesirūpino vizijomis

2. 20 metų kovojame su pasekmėmis, ignoruodami priežastis:

§ Pavieniai interesai neleidžia susitarti (vien Vilniuje „užšaldyta“ iniciatyvų už 4 mlrd.
Lt)

§ Politikai turi užsiimti politika, o įmonių efektyvumu turi rūpintis profesionalūs
vadybininkai

§ Strateginės ir tvarios politikos bei investicijų harmoningumo trūkumas

Tai tik pokyčių ILIUZIJA



Lietuva šiandien?

Ar turime alternatyvą?



Ateitis nėra nulemta,

ateitį kuriame mes



Ši „krizė“ – proga išsklaidyti iliuzijas ir
pradėti naują paveikslą ant švaraus lapo

Neiššvaistykime
krizės laikotarpio!

Tai  – geriausias
metas “perkrauti”
sistemą ir staigiai

spurtuoti



Lietuva 2030

§ 3 milijonai kūrėjų

§ Šiaurės šalių inovatyvių paslaugų centras

§ gebanti keistis ir keisti aplinką



Lietuva 2030   Kaip?



Turime geriausią pasaulyje tinklo
infrastruktūrą ...

Viena didžiausių pasaulyje GSM
skverbtis

Tankiausias  Europoje viešųjų interneto
prieigos taškų tinklas

Didžiausia optinio plačiajuosčio
interneto (FTTH) interneto skverbtis
Europoje

8 pasaulyje pagal plačiajuosčio
interneto kokybę

3,5 G mobiliojo interneto tinklas aprėpia
vietoves su 88 % šalies gyventojų

2 pasaulyje pagal duomenų
parsisiuntimo internetu
greitį



Lietuvoje gyvena puikūs žmonės ...

18 500 žmonių dalyvauja
moksliniuose tyrimuose ir
technologijų plėtroje

40 proc. gyventojų turi aukštesnįjį ir
aukštąjį išsilavinimą

90 proc. Lietuvos gyventojų moka
bent vieną užsienio kalbą

10 000 programinės įrangos
kūrėjų



... kurie yra imlūs inovacijų vartotojai

88 proc. žmonių deklaruoja pajamas
internetu

92 proc. gyventojų naudojasi internetine
bankininkyste

Per 10 metų namų ūkių, turinčių
kompiuterius, padaugėjo nuo 8,1 iki
53,8 proc.

3,4 milijono žmonių
naudojasi 5 mln. aktyvių
SIM kortelių

Per 10 metų namų ūkių, turinčių
interneto prieigą, padaugėjo nuo 3,2
iki 54,9 proc.



... tačiau neskuba kurti pačių inovacijų

2004 metais Lietuvoje įregistruoti
5877 išradimai, 2009-aisiais – vos 304

Išlaidos moksliniams-techniniams
tyrimams sudaro 0,84 % BVP, kai
ES vidurkis siekia 1,9 %

Ekonomikos atsigavimo
pagrindu laikomo eksporto
struktūroje net 41,5 % sudaro
žemės ūkio sektoriaus ir Orlen
Lietuva produkcija

ITT sektoriaus produkcijos dalis bendroje
gamybos struktūroje sumažėjo nuo 7,4 %
2001-aisiais, iki 4,3 % 2009



Kiek ilgai būsime „uodegoje“?



Jei kieme turime „Boeing“ ir jame
sandėliuojame bulves, tai dar nereiškia, kad
galime pelnytis iš oro linijų



Didysis pakilimas įmanomas

Tačiau valstybė turi atsisakyti iliuzijos, kad:

§ Įmanoma iš esmės pakeisti situaciją tiesiog kraunant daugiau bulvių į
Boeing’ą

§ Pakanka tiesiog identifikuoti tai, kas blogai ir spręsti problemas. Reikia
ieškoti  galimybių pašalinti blogybių priežastis

§ Pakanka tiesiog identifikuoti tai, kas gerai ir apie tai kalbėti. Reikia,
kad gera praktika taptų valstybės politika

Nemokame?  Samdykime tuos, kurie moka



Tiesą sakant, kuo didesni pokyčiai, tuo mažesnės vertės tampa patirtis.

Todėl, jeigu negalime mokytis iš praeities, vieninteliu pamokų šaltiniu tampa
ateitis – kitaip tariant, įmonės ir individai, trokštantys ilgalaikės sėkmės, turės
numatyti ateitį ir pradėti veikti anksčiau, nei ateitis juos privers tai daryti

Wolfgang Grulke

Pamirškime vadovėlius apie “krizių”
suvaldymą. Turime mokytis iš ateities



Ką gali valstybė padaryti?
Šiandien būtina investuoti į ateitį ir į

gyventojų „galimybių atskirties“ mažinimą

Programa minimum:

80 % namų ūkių, turinčių plačiajuosčio
interneto prieigą

80 % suaugusiųjų turi e. raštingumo
pagrindus

50 % viešųjų paslaugų transakcijų
atliekamos elektroniniu būdu

Programa maksimum arba
kuo mes blogesni už suomius?

Teisė į internetą kiekvienam
gyventojui, užtikrinama įstatymu

Jei prieš keletą metų kalbėjome apie skaitmeninę atskirtį,
šiandien kalbame apie skirtingus pasaulius



Ką gali valstybė padaryti?
Aiškiai ir be išlygų deklaruoti prioritetus

Valstybė remia ir skatina kūrybines industrijas ir

inovacijas

Valstybė pati investuoja ir įgyvendina e. Valdžios

projektus ir kuria aplinką, kurioje kūrybinėms

industrijoms ir inovacijoms teikiama pirmenybė

Valstybė tobulina švietimo sistemą taip, kad būtų

skatinamas kūrybinių industrijų ir inovacijomis

grįstų sektorių specialistų rengimas



Ką gali valstybė padaryti?
PPP turi tapti norma, o ne keiksmažodžiu

Ne „nuleidinėti iš viršaus“, o išnaudoti ir paremti „veikiančias“ ir perspektyvias
žmonių bei verslo idėjas per PPP



Ką gali valstybė padaryti?
Skatinti gebančius kurti

§ Prieš keletą metų Islandija patyrė
didelę krizę ...

§ Šiandien sėkmingai vystosi inovacijų
verslai

It's Not Magic That Makes It Work; It's The Way We Work
That Makes It Magic

Walt Disney World® EVP Lee Cockerell



Prioritetas – abiems smegenų
pusrutuliams

§ Vien tik darbštumo nepakanka

§ Gerovę didina išskirtinumas



Kodėl ūkininkas turėtų džiaugtis, kad
valstybė rems ITT sektorių, o ne žemės ūkį?

§ ITT padidins žemės ūkio sektoriaus efektyvumą

§ ITT sukurs daugiau finansiškai pajėgesnių vartotojų (ūkininkų klientų)



Lietuviai gali kurti World Class



TIK KODĖL MŪSŲ PASIEKIMUS REKLAMUOJA
DAVID’as CAMERON’as, o ne „saviškiai“?

Lithuania?
Best internet access infrastructure in Europe.

No 2 in the World in terms of apps
development.



Lietuva 2030 a.s.a.p

Valdžia / įrankiai

Vertė

Visuomenė / idėjos

Valdžia / įrankiai

Visuomenė / idėjos

Vertė

2010                              2030 A.S.A.P



Be vizijos, nebus kūrybos

Be kūrybos, nebus vertės

Sėkmė lydi pasirengusius!



Apibendrinimas

Vizijos Lietuva 2030 vaisius skinsime jau po kelerių metų, jei ...

§ Bus ne tik įvardyti prioritetai, bet ir jų laikomasi nepriklausomai nuo
politinių vėjų

§ Valstybės turto valdymas atskirtas nuo politikos

§ Investuojama į ateitį – piliečių gebėjimus bei aukštą pridėtinę vertę
kuriančias verslo sritis

§ Vykdomos investicijos bus harmoningos



AČIŪ!


