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IAN BREMMER 2022 sausio 8 dieną įvardija:

1. COVID – 19 vis dar kelia pavojų ir daro reikšmingą įtaką. Jaučiame ekonimines pagirias, vis dar 
sutrikusios tiekimo grandinės, Kinija sunkiai tvarkosi su COVID situacija net ir šiandien, nukentės 
mažiau išsivysčiusios šalys, skurdesnės vyriausybės klimps į skolas. 

2. Technopoliarinis pasaulis
Didžiausios pasaulyje technologijų įmonės nusprendžia daug ką matome ir girdime. Jie lemia mūsų 
ekonomines galimybes ir formuoja mūsų nuomonę svarbiais klausimais. ES, JAV ir Kinijos politikos 
formuotojai šiais metais sugriežtins technologijų reguliavimą, bet neribos savo galimybių investuoti į 
skaitmeninę sferą, kur jie, o ne vyriausybės, išliks pagrindiniais architektais, veikėjais ir vykdytojais.
Technologijų milžinai dar negali (ir nenori) efektyviai valdyti skaitmeninės erdvės ar savo kuriamų 
įrankių. Dezinformacija dar labiau pakenks visuomenės tikėjimui demokratija, ypač JAV, kadangi 
technologijų įmonės ir vyriausybės nesugeba susitarti, kaip apsaugoti duomenų privatumą, 
kibernetinį saugumą ir saugų bei etišką dirbtinio intelekto naudojimą, JAV ir Kinija (ir mažesniu 
laipsniu, JAV ir Europos) įtampa šiais klausimais augs. 

PASITIKRINKIME, PATEIKIU PAVYZDĮ.

AR MES VIENODAI MATOME RIZIKAS?

Informacijos šaltinis https://time.com/6132165/top-global-risks-2022/



3. RINKIMAI JAV.
Lapkritį respublikonai beveik neabejotinai susigrąžins daugumos Atstovų rūmų
ir galbūt Senato kontrolę. Donaldas Trumpas signalizuoja, kad 2024 m. kandidatuos
į prezidentus. JAV prezidento rinkimai gali būti sulaužyti ir kils konstitucinė krizė.

4. Xi Jinpingo reformų planai sujauks rinkas. Xi vizija apie technologinį savarankiškumą, ekonominį 
saugumą ir socialinę harmoniją – kad Kinija būtų stipri. susiduria su stiprėjančiu Vakarų atstūmimu, 
išsekusiu augimo modeliu, pertekline ir nesubalansuota ekonomika ir sparčiai senėjančia visuomene 
ir neišspręstomis COVID-19 problemomis.

5. Rusija. 
Nėra vilčių dėl stabilesnių JAV ir Rusijos santykių.  

6. IRANAS
Dėl vystomos Irano branduolinės programos Izraelis gali imtis iniciatyvos,
didėja konflikto rizika regione.

Informacijos šaltinis https://time.com/6132165/top-global-risks-2022/



7. Du žingsniai žaliosios ekonomikos link ir vienas atgal.
Enerijos sąnaudų didėjimas. Nežali vyriausybių sprendimai. Vilkinami klimato kaitos įgyvendinimo
politikos veiksmai.

8. Tuščios žemės
Vašingtonui ir Pekinui blaškantis vidaus prioritetų, o ES, JK ir Japonijai nesugebėjus užpildyti 
susidariusio valdžios vakuumo, daugelis šalių ir regionų ištiks nevaldomos krizės. Minimas 
Afganistanas, Jemenas, Mianmaras, Etiopija, Venesula, Hatitis.

9. Kultūros karus pralaiminčios įmonės. “Cancel culture”
Didžiausi pasaulio prekių ženklai tikisi rekordinio pelno, tačiau sunkesni politikos valdymo metai. 
„Atšaukimo kultūros“ ir socialinės žiniasklaidos įgalinti vartotojai ir darbuotojai kels naujus 
reikalavimus tarptautinėms korporacijoms ir jas reguliuojančioms vyriausybėms.

10. Turkija
Prezidentas R. T. Erdoganas 2022 m. nuves Turkijos ekonomiką ir tarptautinę padėtį į naujas 
žemumas, bandydamas pakeisti savo smukusius reitingus prieš 2023 m. rinkimus. Jo užsienio 
politika šiais metais taps kovinga, kad atitrauktų rinkėjus nuo ekonominės krizės.

Informacijos šaltinis https://time.com/6132165/top-global-risks-2022/



TAI BUVO 10 DIŽIAUSIŲ PRONOZUOJAMŲ RIZIKŲ
APIE ĮTAKINGŲJŲ SPRENDIMUS ŠIEMS METAMS.

KIEK IŠ JŲ
PASITVIRTINO?

AR BUVO NEĮVARDINTŲ
REALIŲ RIZIKŲ, KURIOS
PAVIRTO Į KRIZES?



Bankai, ekonomistai, vyriausybės, mokslo įstaigos ir tyrimų centrai, žvalgybos tarnybos ir t.t.

KAS DAR GALI ŽINOTI
ARBA NUMATYTI REALIAS RIZIKAS?

JUK JEI ŽINOTUME KUR KRISIME, TAI PASIDĖTUME PAGALVĘ.

...



1.  Tinkamai atsirinkti šaltinius.
Reikia sekti ne tuos, kurių nuomonė 
sutampa su mūsų, bet tuos, kurie 
rečiausiai suklysta, net jei mums jų 
prognozės ir nepatinka.

NEGALIMA NEKREIPTI DĖMESIO,
BET IR NEREIKIA KRŪPČIOTI



2. Neignoruoti akyvaizdžių dalykų.
Tokių kur ir arkliui aišku
(pandemija neateis, infliacija bus
tik 10%, karo Ukrainoje nebus).

NEGALIMA NEKREIPTI DĖMESIO,
BET IR NEREIKIA KRŪPČIOTI



3. Pasirengti aiškų planą, ką aš 
darysiu su verslu, jei situacija taps 
labai prasta (dėl tų pačių ne nuo 
mūsų priklausančių rizikų, kurių 
negalima valdyti).

<<<                                                >>>

NEGALIMA NEKREIPTI DĖMESIO,
BET IR NEREIKIA KRŪPČIOTI



4. Kai jau bus  
balogai, daryti 
veiksmus iš parengto 
plano, o ne skaityti 
portalus ir manyti, kad 
nuo rytjojaus pagerės, 
net jei taip ir sako “tuoj 
tuoj bus geriau”.

Laikykitės plano!

NEGALIMA NEKREIPTI DĖMESIO,
BET IR NEREIKIA KRŪPČIOTI



VERSLO PRIGIMTIS – RIZIKUOTI IR TIKĖTIS,
KAD VISTIEK VISKAS BUS GERAI!

Ačiū už dėmesį


