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Czwarta rewolucja przemysłowa, czyli Przemysł 4.0 zmienia firmy, gospodarki, miejsca pracy i całe społeczeństwa. 
Nowa era połączonych nowoczesnych, niezależnych technologii cyfrowych i przemysłowych, jak Internet rzeczy

i robotyka przynosi ogromne możliwości, ale też nowe zagrożenia.

Czy szefowie firm i instytucji państwowych są gotowi, by w pełni wykorzystać szanse, jakie niesie Przemysł 4.0
w interesie swoich klientów, pracowników, organizacji, społeczności lokalnych i ogólnie pojętego społeczeństwa?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, firma Deloitte we współpracy z Forbes Insights przeprowadziła badanie 
wśród 1 600 przedstawicieli kierownictwa wyższego szczebla firm na całym świecie. I co wykazała ankieta?

Szefowie firm uważają, że w przyszłości największą siłą będą przedsiębiorstwa.

Respondenci są zdania, że w ciągu nadchodzących pięciu lat najważniejsze
czynniki, które będą miały wpływ na ich organizacje to zmiany prawne

i regulacyjne oraz nowe modele operacyjne.

Respondenci zdają sobie sprawę, że należy inwestować w technologie, aby 
tworzyć nowe modele biznesowe. Mimo to trudno im uzasadnić proponowane 
inwestycje z powodu braku spójnej strategii wewnętrznej i koncentrowaniu się 

na celach krótkoterminowych.

Uwaga: Ankietowani mogli wybrać do trzech odpowiedzi.

Uwaga: Proszę zaznaczyć odpowiedzi.

Które organizacje 
zdecydują o tym, w jaki 
sposób Przemysł 4.0 
będzie zmieniać 
społeczeństwa? 

Organizacje, które odnotowują szybki wzrost (10% lub więcej) wyróżniają się pod 
względem podejścia do odpowiedzialności i wpływu na otoczenie. Szefowie tych

firm postrzegają siebie nie tylko jako liderów biznesowych, ale również jako
architektów społeczeństwa i częściej skupiają się na problemach

zrównoważonego rozwoju czy kształcenia.

Proszę określić, na ile Pan(i) zgadza się z poniższymi stwierdzeniami:

Najbardziej typowe 
problemy, które 
muszą rozwiązywać 
organizacje, aby 
wdrożyć nowe 
technologie:

Które czynniki wywrą największy wpływ na Państwa 
organizację w ciągu nadchodzących pięciu lat?

Przedsiębiorstwa publiczne

Przedsiębiorstwa prywatne

Agencje rządowe/regulatorzy

Sojusze i umowy międzyrządowe i inne formy współpracy
międzynarodowej

Inicjatywy obywatelskie

Organizacje pozarządowe

Organizacje charytatywne i non-profit

Respondenci nie mają pewności, czy ich własne organizacje mogą wywierać
wpływ na najważniejsze czynniki społeczne, takie jak edukacja,

zrównoważony rozwój czy mobilność społeczna.

Moja organizacja może 
wywierać istotny 
wpływ na następujące 
obszary:

Promowanie uczciwych zasad rynkowych

Wspieranie mniej rozwiniętych rynków i dostępności

Mobilność społeczna i geograficzna

Edukacja/szkolenia/ciągłe kształcenie pracowników

Ekorozwój

Zmiany
regulacyjne

Uwaga: Ankietowani mogli wybrać do trzech odpowiedzi.

41%

Nowe firmy
i modele operacyjne

40%

Zmiany w otoczeniu
gospodarczym i handlowym

32%

Nowoczesne
technologie 

31%

Większa rola konsumentów 
znających nowoczesne 

technologie

30%

Zatarte granice między 
światem realnym

a wirtualnym

29%

Zatarte granice między 
sektorami gospodarki

27%

Zagrożenie
cyberprzestępczością

24%

Niejednoznaczny wpływ
na zasoby ludzkie

22%

Możliwy brak
stabilności

geopolitycznej

21%

Brak jednej, uzgodnionej strategii działania

Brak współpracy z partnerami zewnętrznymi

Krótkowzroczność 

Brak odpowiednich technologii

Brak poparcia szeregowych pracowników

Brak wizji w zarządzie

Lepsza współpraca z regulatorami i decydentami 
stanowi jedno z trzech najważniejszych zadań
w zakresie rozwoju kompetencji członków zarządu

Brak wiedzy na temat technologii

Brak nakładów

Zazwyczaj nie mamy problemu z wdrażaniem nowych technologii

Uwaga: Ankietowani mogli wybrać do trzech odpowiedzi.

ORGANIZACJE SZYBKO 
ROZWIJAJĄCE SIĘ (O 10%

I WIĘCEJ)

WSZYSTKIE
BADANE

ORGANIZACJE

Zasoby ludzkie to jedna z pięciu kwestii najczęściej 
omawianych w mojej organizacji

Mobilność społeczna i geograficzna znacznie
poprawia kondycję mojej organizacji i wspiera jej 
zrównoważony rozwój

Moja organizacja może istotnie wpływać na
kształcenie pracowników

Moja organizacja może istotnie wpływać na 
ekorozwój 

Pełna wersja raportu do pobrania znajduje się na stronie
www.deloitte.com/insights/4IR.

Raport powstał na podstawie badania przeprowadzonego w drugiej połowie 2017 roku przez Forbes Insights wśród 1 603 członków zarządu z całego świata.
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Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, („DTTL”) i jej firm członkowskich oraz ich jednostek stowarzyszonych. DTTL (także "Deloitte 
Global”) oraz  jego firmy członkowskie stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. DTTL sama nie świadczy usług na rzecz klientów. Więcej informacji można znaleźć na stronie: 
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CZWARTA
REWOLUCJA

PRZEMYSŁOWA
TRWA

CZY JESTEŚMY NA 
NIĄ GOTOWI?


