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Nebijokime: esame ypatingi, daug 
geresni, nei patys manome

1. Vakaruose: geriausia transformacija XXI a.

(Obama 2013, ES „shining star“)

2. Rytuose: įkvėpiantys pavyzdžiai

3. Viduje neįveikiama „kruvinų žemių“

dvasia: gebėjimas keisti pasaulį

4. Žmogiškumas, kuris nugali: darbštumas,

konkurencingumas, lojalumas, sąžiningumas,

kalbų/kultūrų pažinimas, intelektas,

noras tobulėti, efektyvumas



Turime daug draugų, esame didesni
nei įsivaizduojame

1. Senoji ir naujoji emigracija

2. Litvakai, amerikiečiai 

(ALBC, Commerce), ES, NB8

3. Vietos komerciniai konsultantai

4. Invest / Versli Lietuva

5. Diplomatai, spec. atašė, 

generaliniai ir garbės konsulai



Kodėl JAV? 

1. Mes sąlyginai labiausiai žinomi

2. Didžiausia laisva ekonomika/

(didžiausios galimybės/vartojimas/

finansai/svarbiausios įmonės)

3. Ateities ekonomika 

4. Ateities konfrontacija



Gyvename unikalioje, 
didelių galimybių vietoje

1. EBPO, TTIP – 2016? (lietuviai ¼ JAV)

2. Asociacijos sutartys/ES plėtra 2017?

(mūsų pavyzdys)

3. Rusijos transformacija?

(mūsų patirtis)

4. NB - inovatyviausias regionas

5. Lietuva - regiono (energetinis,

transporto, inovacinis) centras?

Lietuva+Lenkija?



Neišnaudojame 
savo galimybių

1. Didėjantis strateginio mąstymo paralyžius

2. Investicijų į ateitį, žmogų, jaunimą trūkumas

• R&D, švietimas (pinigai į cementą, ne į protą)

• nereformuota sveikatos, socialinė

politika

• migracija kaip problema

• Demografija, šeimos politika

• didėjanti biurokratinė našta

• energetika

• gynyba



Paskutinis pasirinkimas?

1. Padalinta Lietuva: vertikaliai – Lotynų Amerikos, Graikijos

keliu? (soc./ekon. atskirtis, elitistinė/nomeklatūrinė

demokratija, suvaržytas smulkus ir vidutinis verslas, silpna

vidurinė klasė) bei horizontaliai: kur tarpžinybiškumas,

valstybiškumas, pilietiškumas, patriotizmas? Dviguba

pilietybė?

2. Arba: Airijos, Šiaurės šalių, Pietų Korėjos, Izraelio keliu:

įveikti ir nugalėti geopolitinį spaudimą.

Kijevas – ES sostinė 2050?

Mes tai galime



Siūlymas: Lietuvos lyderystė 

• Investuoti į žmogų - geriausią ką turime

• Vertikaliai ir horizontaliai sutelkti Lietuvą

• Investuoti į ateitį

• Siekiant sėkmingai užkariauti užsienio rinkas

būtina nugalėti save!



Prisijunk: zygispavilionis@gmail.com

• Twitter: @ZygisPavilionis
• Facebook: Zygimantas 

Pavilionis 

www.zygispavilionis.lt

http://www.zygispavilionis.lt/

