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A priedas. Pažangių technologijų įtaka darniai plėtrai 

A1 lentelė. Pažangių technologijų įtaka darniai plėtrai Pramonė 4.0 kontekste (sudaryta 
autorės pagal  Schwab 2018) 
Table A1. Impact of Advanced Technologies on Sustainable Development in the 
Context of Industry 4.0 

Pažangios 
technologijos 

Charakteristika Poveikis darniai plėtrai 

Socialiniai 
tinklai 

Virtualus bendravimas 
įvairiose interneto 
platformose ir 
žiniasklaidoje. Virtuali 
realybė tampa neatskiriama 
asmens gyvenimo dalis 

Pasiekiamas didesnis skaidrumas 
Išsiplečia asmenų ir grupių tarpusavio 
sąveika 
Sustiprėja žodžio laisvė 

Greičiau sklinda informacija ir ja 
dalijamasi 
Veiksmingiau naudojamasi vyriausybės 
paslaugomis. 

Daiktų 
internetas 

Visi daiktai tampa 
išmaniaisiais ir susietais su 
internetu. Padidėjus 
analitiniams pajėgumams, 
jie sudarys sąlygas daugiau 
bendrauti ir teikti naujas 
paslaugas, grindžiamas 
duomenimis. 

Veiksmingiau naudojami ištekliai 

Pasiekiamas aukštesnis produktyvumas 
Pagerėja gyvenimo kokybė 

Teigiamai veikiama aplinka 

Sumažėja paslaugų teikimo išlaidos 
Naudojant išteklius, atsižvelgiant į jų 
būklę, pasiekiama daugiau skaidrumo 

Pakinta darbo rinka ir gebėjimai 
Kuriami nauji verslai, skaitmeniniu būdu 
sujungti produktai 
Skaitmeninės paslaugos garantuoja 
papildomą produkto vertę 

Įgyjama papildomų žinių; sujungti 
išmanieji daiktai kuria vertę 

Didieji 
duomenys 
sprendimams 

Didieji duomenys įgalins 
geriau ir greičiau priimti 
sprendimus įvairiuose 
sektoriuose, pakeis dabar 
rankiniu būdu atliekamus 
veiksmus 

Geriau ir greičiau priimami sprendimai 

Daugiau sprendimų priimama realiuoju 
laiku 
Duomenis galima naudoti naujovėms 
kurti 

Sutaupoma lėšų 
Atsiranda naujų darbo kategorijų 
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Pažangios 
technologijos 

Charakteristika Poveikis darniai plėtrai 

Dirbtinis 
intelektas  

Automatizuojamas 
sudėtingų sprendimų 
priėmimo procesas įmonių 
valdybose, taikoma 
užduotims atlikti 
organizacijose. Ateityje ši 
technologija perims daugelį 
darbų, kuriuos dabar atlieka 
žmonės pvz. savaeigiai 
automobiliai 

Priimami racionalūs ir duomenimis 
grindžiami sprendimai, eliminuojamas 
šališkumas 

Panaikinamas neprotingas išlaidavimas 
Reorganizuojama pasenusi biurokratinė 
tvarka 
Kuriamos naujos darbo vietos ir 
inovacijos 

Pasiekiama energetinė nepriklausomybė 
Sumažėja išlaidos, veiksmingiau 
atliekami darbai 
Atsiranda daugiau inovacijų, galimybių 
smulkiajam verslui, startuoliams 

Pasiekiamas didesnis saugumas keliuose 

Naudojami elektromobiliai. 
Teigiamas poveikis aplinkai 

Robotika Racionalizuoja tiekimo 
grandinių veiklą, 
pasiekiama veiksmingesnių 
ir nuspėjamų verslo 
rezultatų 

Eliminuoja kliūtis tiekimo grandinėje ir 
logistikoje 

Pakinta gamyba 
Atsiveria platesnės galimybės naudotis 
reikmenimis 

Lieka daugiau laisvo laiko 

Blokų 
grandinės 
technologija 

Remiasi blokų grandinės 
idėja. Tai būdas sekti 
operacijas paskirstant. Gali 
būti sudarytos sąlygos 
atsirasti naujiems 
apmokestinimo 
mechanizmams 

Apribojamas finansinių institucijų 
tarpininkavimas 

Veikiama skaidriau, nes blokų grandinėje 
fiksuojamos visos pasaulio finansinės 
operacijos 

 

Dalijimosi 
ekonomika 

Galimybė fiziniams ir 
juridiniams asmenims 
dalytis materialiais daiktais, 
turtu, paslaugomis ar jas 
teikti internetinėmis 
platformomis, 
mobiliosiomis 
programėlėmis 

Atsiveria platesnės galimybės naudotis 
naudingais materialiais ištekliais 
Pasiekiami palankesni aplinkosaugos 
rezultatai (smulkesnei gamybai reikia 
mažiau turto) 

Teikiama daugiau asmeninių paslaugų 
Mažėja poreikis kaupti santaupas, 
siekiant naudotis daiktais 
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Pažangios 
technologijos 

Charakteristika Poveikis darniai plėtrai 

3D spausdi-
nimas 

Materialaus daikto kūrimas, 
spausdinant jį sluoksnis po 
sluoksnio pagal skaitmeninį 
trimatį brėžinį ar maketą. 

Sparčiau kuriama produkcija 
Greičiau pereinama nuo modelio 
sukūrimo prie gamybos 

Lengvai pagaminamos sudėtingos detalės 
Kuriami ir parduodami specialaus 
asortimento produktai 
Taupoma energija, mažėja išlaidos 
logistikai 

Plėtojamas vietos verslas 

 
 
 


