PRZEMYSŁ 4.0.
NA JAKIM ETAPIE PRZEMYSŁOWEJ
REWOLUCJI ZNAJDUJE SIĘ
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE?

Publikacja na podstawie ekspertyzy wykonanej na zlecenie
Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

PRZEMYSŁ 4.0. NA JAKIM ETAPIE PRZEMYSŁOWEJ REWOLUCJI ZNAJDUJE SIĘ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE?

Wykonawca:
DC CENTRUM Sp. z o.o.
ul. Reglowa 3
60-113 Poznań
Zespół badawczy w składzie:
Dr Krzysztof Bondyra
Mgr Bartosz Zagierski

Zamawiający:
Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-754 Poznań

ISBN: 978-83-64765-23-0

Poznań, czerwiec 2019 r.

2

PRZEMYSŁ 4.0. NA JAKIM ETAPIE PRZEMYSŁOWEJ REWOLUCJI ZNAJDUJE SIĘ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE?

Spis treści
WYKAZ SKRÓTÓW ...............................................................................................................................................4
WSTĘP DO WYNIKÓW BADANIA ..............................................................................................................................5
1. PRZEMYSŁ 4.0 – PODSTAWOWE INFORMACJE .....................................................................................................7
1.1. Wstęp .................................................................................................................................................. 7
1.2. Etymologia i charakterystyka idei czwartej rewolucji przemysłowej .................................................. 7
1.3. Analiza nowych technologii i koncepcji wspierających zarządzanie produkcją w kontekście
Przemysłu 4.0 .................................................................................................................................... 12
1.4. Wpływ Przemysłu 4.0 na obszary życia społeczno-gospodarczego ................................................... 15
1.5. Podsumowanie.................................................................................................................................. 20
2. ANALIZA POZIOMU ZAAWANSOWANIA TECHNOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTW ..........................................................24
2.1. Wstęp ................................................................................................................................................ 24
2.2. Ustalenie etapu rozwoju przemysłowego przedsiębiorstw z Wielkopolski ........................................ 24
2.3. Wpływ wdrożenia modeli lub technologii związanych z Przemysłem 4.0 na konkurencyjność
przedsiębiorstw ................................................................................................................................. 32
2.4. Branże dominujące pod względem wdrażania nowych technologii i modeli biznesowych .............. 34
2.5. Analiza zróżnicowania technologicznego przedsiębiorstw w kontekście ich wielkości .................... 35
2.6. Dobre praktyki wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 w wielkopolskich przedsiębiorstwach .............. 36
2.7. Podsumowanie.................................................................................................................................. 39
3. BADANIE KORELACJI Z INTELIGENTNYMI SPECJALIZACJAMI .....................................................................................42
3.1. Wstęp ................................................................................................................................................ 42
3.2. Koncepcja IS a rozwój idei Przemysłu 4.0 .......................................................................................... 42
3.3. Analiza RIS Wielkopolski pod kątem rozwoju w kierunku modelu Przemysłu 4.0 ............................ 53
3.4. Podsumowanie.................................................................................................................................. 64
4. BADANIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW ..........................................................................................................69
4.1. Wstęp ................................................................................................................................................ 69
4.2. Ocena pracowników pod kątem modelu Przemysłu 4.0.................................................................... 69
4.3. Analiza programów rozwoju kadr wielkopolskich przedsiębiorstw w kontekście idei Przemysłu 4.0 72
4.4. Analiza obszarów problemowych rozwoju kadr wielkopolskich przedsiębiorstw ............................. 76
4.5. Analiza modeli kształcenia w kontekście potrzeb Przemysłu 4.0 ...................................................... 78
4.6. Podsumowanie.................................................................................................................................. 79
5. SAMORZĄD A POTRZEBY PRZEMYSŁU 4.0 ........................................................................................................81
5.1. Wstęp ................................................................................................................................................ 81
5.2. Działania samorządu a dostęp do kadr Przemysłu 4.0 ...................................................................... 81
5.3. Analiza instrumentów oddziaływania samorządów na środowiska społeczno-gospodarcze ............ 82
5.4. Analiza otoczenia instytucjonalnego Wielkopolski w kontekście rozwoju innowacyjnego
przedsiębiorstw ................................................................................................................................. 87
5.5. Podsumowanie.................................................................................................................................. 88
6. REKOMENDACJE .......................................................................................................................................90
6.1. Wstęp ................................................................................................................................................ 90
6.2. Wnioski i rekomendacje .................................................................................................................... 90
BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................................................98
SPIS TABEL ......................................................................................................................................................99
SPIS RYSUNKÓW ...............................................................................................................................................99

3

PRZEMYSŁ 4.0. NA JAKIM ETAPIE PRZEMYSŁOWEJ REWOLUCJI ZNAJDUJE SIĘ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE?

Wykaz skrótów
3PL/4PL

Integrator Procesów Logistycznych (ang. Third/Fourth Party Logistics)

AR

Rozszerzona rzeczywistość (ang. Augmented Reality)

B+R

Badania i rozwój

BDA

Analiza dużej ilości danych (ang. Big Data Analytics)

BDaaS

Dane działające jako usługa (ang. Big Data as a Service)

CAWI
EMEA

Wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW (ang. Computer
Assisted Web Interviews)
Kraje leżące na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (ang. Europe,
the Middle East and Africa)

GUS

Główny Urząd Statystyczny

ICT

Technologia informacyjno-komunikacyjna (ang. Information and Communication
Technologies)

IDI

Indywidualne wywiady pogłębione

IOB

Instytucje Otoczenia Biznesu

IoE

Internet wszechrzeczy (ang. Internet of Everything)

IoT

Internet rzeczy (ang. Internet of things)

IS

Inteligentne Specjalizacje

IT

Technika informatyczna (ang. Information Technology)

KET

Kluczowe technologie wspomagajace (ang. Key Enabling Technologies)

M2M

Komunikacja między maszynami (ang. Machine to machine)

MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa

NUTS

Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych

PIONIER

Polski Internet Optyczny

RIS

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

VR

Wirtualna rzeczywistość (ang. Virtual Reality)
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Wstęp do wyników badania
Celem głównym niniejszego opracowania było uzyskanie miarodajnej i w pełni
obiektywnej informacji dotyczącej etapu wdrażania idei Przemysłu 4.0 wśród wielkopolskich
przedsiębiorców. Jego realizacji służyło 6 celów szczegółowych obejmujących następujące
elementy:








diagnoza poziomu zaawansowania innowacyjnego/technologicznego przedsiębiorstw
ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów funkcjonujących w obszarze produkcji
przemysłowej;
identyfikacja technologii oraz koncepcji wspierających zarządzanie produkcją;
identyfikacja korelacji występujących między poziomem zaawansowania
technologicznego przedsiębiorstw a obszarami IS zidentyfikowanymi w regionie;
określenie głównych czynników stymulujących decyzje o rozwoju oraz barier
utrudniających rozwój technologiczny przedsiębiorstw;
ocena kompetencji pracowników pod kątem wdrażania idei Przemysłu 4.0;
ocena roli samorządów regionalnego i lokalnych we wdrażaniu koncepcji Przemysłu
4.0;

W celu realizacji badania dokonano analizy źródeł wtórnych (ang. desk research), tj.
literatury naukowej i nienaukowej (w tym zapisów dokumentów strategicznych) dotyczącej
Przemysłu 4.0 oraz zagadnień z nim związanych. Ponadto zastosowano następujące techniki
badawcze:







CAWI wśród przedsiębiorstw, których siedziba główna zlokalizowana jest
w Wielkopolsce. Uzyskana liczba odpowiedzi na przesłane ankiety wyniosła 407 sztuk.
W ramach badania zadbano o reprezentatywność próby pod kątem zgodności z IS,
zróżnicowania przestrzennego na poziomie podregionów oraz strukturą i wielkością
przedsiębiorstw w Wielkopolsce;
IDI z przedstawicielami przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w województwie
wielkopolskim (z uwzględnieniem branż z obszaru RIS) – wywiady przeprowadzone
zostały z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach. Łącznie
przeprowadzono 38 wywiadów;
IDI z przedstawicielami IOB funkcjonujących na obszarze Wielkopolski – łącznie
przeprowadzono 5 wywiadów (jeden podmiot z każdego subregionu);
IDI z ekspertami specjalizującymi się w tematyce Przemysłu 4.0 i zagadnieniami
z nim powiązanymi (działalnością B+R, współpracą nauki z biznesem, aktualnymi
rozwiązaniami technologicznymi i nowoczesnymi modelami biznesowymi itp.),
posiadającymi wiedzę na temat sytuacji społeczno-gospodarczej w Wielkopolsce
i specyfiki regionu – łącznie przeprowadzono 5 wywiadów.

Rezultaty przeprowadzonych badań zostały zaprezentowane w niniejszym opracowaniu
w ramach poszczególnych rozdziałów. Pozwoliły one na wskazanie konstruktywnych
wniosków i rekomendacji dotyczących rozwoju Przemysłu 4.0 w Wielkopolsce.
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Warto zauważyć, że istota problemu, któremu zostało poświęcone niniejsze
opracowanie jest kluczowa dla rozwoju nie tylko województwa wielkopolskiego lecz również
całego kraju, gdyż miarodajność wyników jest zdaniem autorów łatwa do przełożenia na
pozostałe województwa, natomiast zaproponowane rozwiązania powinny stać się priorytetem
nie tylko dla władz samorządowych lecz również krajowych, w szczególności w celu rozwoju
społeczno-gospodarczego regionów i kraju.
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1. Przemysł 4.0 – podstawowe informacje
1.1. Wstęp
W niniejszym rozdziale przeprowadzono analizę danych zastanych (ang. desk research)
oraz wywiadów z ekspertami. W ramach badania uzyskano informacje podstawowe dotyczące
pojęcia Przemysłu 4.0 oraz jego charakterystyki i etymologii. Pojęcie to jest aktualnie
postrzegane, zarówno przez ekspertów jak i źródeł literaturowych jako kolejny etap
technologicznych przemian, które są obserwowane na przestrzeni ostatnich lat. Samo pojęcie
jednak jest nad wyraz złożone, a próby jego precyzyjnej definicji są problematyczne. W ramach
badania przeanalizowano szereg źródeł literaturowych, które nakreśliły szkic pojęcia
Przemysłu 4.0. Uzupełnieniem analizy desk research są wywiady z ekspertami, których
interpretacje umieszczone zostały jako elementy składowe rozdziału.

1.2. Etymologia i charakterystyka idei czwartej rewolucji przemysłowej
Etymologia idei czwartej rewolucji przemysłowej
Eksperci wskazują, że istnieje pewien problem definicyjny pojęcia Przemysł 4.0 ze
względu na datowanie poszczególnych rewolucji przemysłowych. Najistotniejsze jednak
z punktu widzenia tego pojęcia jest to, że obecna rewolucja ma przede wszystkim wymiar
technologiczny, w tym głównie w kontekście szerokorozumianej robotyzacji produkcji, internetu
rzeczy czy sztucznej inteligencji. Zdaniem ekspertów w obecnie pojmowanym zjawisku
rewolucji przemysłowej zaciera się granica pomiędzy elementami produkcji i konsumpcji,
a konsument staje się prosumentem. Kolejnym aspektem jest wymiar organizacyjny, który
dotyczy różnych wymiarów biznesu. Pojawia się kwestia relacji pomiędzy partycypacyjnym
modelem zarządzania a zarządzaniem korporacyjnym, natomiast łącznikiem pomiędzy nimi
jest właśnie technologia. Z kolei inni wskazują, iż pojęcie czwartej rewolucji przemysłowej jest
znacznie trudniejsze do interpretacji względem poprzednich trzech rewolucji. Czwarta
rewolucja to zmiana paradygmatu, ukierunkowanie na potrzeby klienta, dążenie do
wprowadzenia masowej kastomizacji produktów i usług za pośrednictwem określonych
technik. Do cech charakterystycznych zaliczyć należy takie technologie jak: internet rzeczy,
analizy na dużych zbiorach danych (ang. Big Data), chmura obliczeniowa (ang Cloud
Computing), porozumiewanie się maszyn, automatyzacja maszyny z człowiekiem, VR i AR,
proste przezbrajanie produkcji do zmiennego asortymentu, druk 3D. Literatura przedmiotu
jednoznacznie wskazuje, iż termin Przemysł 4.0 jest aktualnie postrzegany w kategoriach
kolejnego etapu przemian społeczno-gospodarczych na świecie, następującego po m.in.
takich przełomowych odkryciach w historii ludzkości jak:



mechanizacja produkcji za pomocą maszyn napędzanych wodą i parą (rewolucja 1.0),
wprowadzenie masowej produkcji w oparciu o podział pracy i elektryfikację maszyn
i urządzeń (rewolucja 2.0),
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zastosowanie elektroniki i technik IT dla automatyzacji produkcji (rewolucja 3.0)1.

Jak dalej wskazuje Bendkowski, „idea Przemysłu 4.0 polega na stworzeniu
inteligentnych łańcuchów wartości w oparciu o dynamiczne, samoorganizujące się
i optymalizujące się systemy socjotechniczne, określane mianem inteligentnych fabryk. Tworzą
je spontanicznie wyłaniające się wirtualne sieci obejmujące pracowników, maszyny
i urządzenia oraz wspomagające systemy informatyczne. Stanowią one dynamiczną sieć
skupioną wokół wspólnego obiektu współdziałania, która podlega ciągłej rekonfiguracji
w zależności od zmieniających się celów i uwarunkowań”. Eksperci wskazują ponadto, że idea
ta jest ściśle związana ze zintegrowaną robotyzacją wewnątrz zakładów produkcyjnych,
a także z ponoszeniem dodatkowych nakładów finansowych na transformację fabryk
w kierunku robotyzacji, co może nie być w pełni opłacalne i wykonalne. Niemniej jednak za
ideę pojęcia uznać należy integrację całych łańcuchów produkcyjnych działających na równi
z robotyzacją. Nowo powstała struktura organizacyjna pracy pozwoli uzyskać wysoką
elastyczność i efektywność produkcyjną, natomiast przeniesienie procesów gospodarczych do
wirtualnej przestrzeni stworzy dostępność dla użytkowania grupowej inteligencji
z wykorzystaniem inicjacji, kreacji oraz przy użyciu wiedzy poprzez nieformalne sieci wiedzy
(np. otwarte podejście do procesu tworzenia innowacji – ang. open innovation, grupy dzielące
się wiedzą – ang. communities of practice) oraz wiedzy fachowej bez użycia zewnętrznych
fachowców w danej dziedzinie2. Zauważalny proces zachodzących zmian wywołany jest przez
rozwijającą się transformację cyfrową, tworzeniem się sieci połączeń pomiędzy produktami,
łańcuchami wartości oraz modelami biznesowymi. Idea Przemysłu 4.0 zbiorczo określa
również automatyzację, bezpośrednio związaną z wymianą danych, a także nowe technologie
czy sposoby zarządzania produkcją. Eksperci wskazują również, iż systemy cyber-fizyczne
stanowią trzon, tzw. building block (ang.) czwartej rewolucji przemysłowej, która zakłada
łączne wykorzystanie przetwarzania chmurowego, internetu rzeczy oraz systemów cyberfizycznych wytwarzania. Podkreślano, że czwarta rewolucja przyjmuje zupełnie inny charakter
aniżeli wszystkie wcześniejsze, które były związane z jakimś wynalazkiem, przełomową
zmianą. Czwarta rewolucja przemysłowa nie jest żadnym wielkim wydarzeniem, nie wiąże się
z żadnym wybitnym odkryciem, a raczej jest to ogłoszenie pewnego trendu. Przemysł 4.0 to
powiązanie bardzo wielu różnych czynników technologicznych, postęp związany
z optymalizacją pewnych procesów technologicznych i organizacyjnych. Zbiór nowych
procesów technologicznych i organizacyjnych dał możliwość stworzenia procesu
produkcyjnego w zupełnie nowy i inny niż dotychczas sposób. Niemniej jednak najistotniejsze
w idei Przemysłu 4.0 są procesy cyber-fizyczne, które należy postrzegać jako rozwiązania
aktuatorowe (np. napęd, silniki posiadające własną inteligencję). Wiele połączonych ze sobą
układów cyber-fizycznych tworzy proces produkcyjny o własnej inteligencji.

Bendkowski J., Zmiany w pracy produkcyjnej w perspektywie koncepcji „Przemysł 4.0”, Zeszyty Naukowe Politechniki
Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 112, 2017, s. 21-33.
2
Archibugi D., Blade Runner Economics: Will Innovation Lead the Economic Recovery?, Social Science Research
Network, 29.01.2015.
1
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Czynniki rozwojowe
Trzecia rewolucja przemysłowa w dużej mierze dotyczyła automatyzacji pojedynczych
maszyn oraz procesów, natomiast czwarta rewolucja polega przede wszystkim na
kompleksowej transformacji cyfrowej wszelkich środków trwałych tworząc nowy łańcuch
wartości w ramach cyfrowych ekosystemów. Powstająca rewolucja przemysłowa oparta
przede wszystkim na transformacji cyfrowej wraz z coraz rozleglejszą wzajemną integracją
pionowych i poziomych łańcuchów wartości, transformuje i integruje procesy całej organizacji,
rozpoczynając od zakupu i opracowania produktu, przez produkcję i logistykę, na usługach
kończąc. Wszystkie dane związane z procesami operacyjnymi, wydajnością procesów oraz
zarządzania jakością, czy też planowania procesów są dostępne natychmiast, wspierane przez
rozwiązania VR i AR, a także zoptymalizowane w zintegrowanym środowisku sieciowym. Tak
skonstruowana integracja pionowa wychodzi jednak poza wyłącznie wewnątrzorganizacyjne
przedsięwzięcia prowadzonej działalności, sięgając po dostawców i klientów, obejmując
wszelkie kluczowe partnerstwa łańcucha wartości. Rozwiązanie opiera się technologicznie na
identyfikacji oraz śledzeniu, zintegrowaniu planowania i realizacji zadań w czasie
rzeczywistym, Transformacji ulega również sama oferta produktów czy usług przedsiębiorstwa,
z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Proces zmian
środowiska tradycyjnego na cyfrowe obejmuje poszerzenie istniejącej gamy produktów czy
usług, m.in. poprzez uzupełnienie go o inteligentne czujniki lub urządzenia służące
komunikacji, zintegrowane z narzędziami do analizy danych. Przedsiębiorstwa są w ten
sposób w stanie pozyskiwać dane związane z wykorzystaniem rzeczywistym oferowanych
produktów czy usług, jak również udoskonalić go, by lepiej odpowiadał rosnącym wymaganiom
klientów.
Eksperci wskazywali, że niektóre branże nie wykorzystują w pełni możliwości rozwoju
technologicznego oferowanego aktualnie przez gospodarkę. Chociażby branże takie jak
spożywcza czy meblarska mogłyby bardziej automatyzować produkcję. Na taki stan rzeczy
wpływają m.in. niewystarczające kwalifikacje pracowników oraz tzw. polityka przemysłowa –
zarówno lokalna jak i centralna. Przemysł 4.0 to koncepcja trwale zmieniająca dotychczasowy
model funkcjonowania przedsiębiorstw w branży przemysłowej i usługowej. Jedną z tych zmian
jest potrzeba związana z przetwarzaniem ogromnej ilości danych zastanych, spływających
i przetwarzanych w czasie rzeczywistym, wpływająca na procesy sterowania, które obecnie
wykorzystywane są głównie do nadzoru stanu procesów technologicznych, a w przyszłości
pozwolą na estymację ich zachowania, zmiany parametrów jakościowych produktów, a także
umożliwią sterowanie procesem produkcyjnym w skali światowej. Eksperci podkreślali również,
że Polska jest aktualnie krajem, w którym czynnikiem konkurencyjnym są niskie koszty pracy,
co sprzyja zapóźnieniu technologicznemu. Rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0 wymagają
pewnego przygotowania technologicznego oraz opłacalności ekonomicznej ich wdrożenia.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowiące przewagę sektora przedsiębiorstw
w Polsce, nie są na tyle rozwinięte żeby opłacało im się wdrażać tego typu rozwiązania, w tym
automatyzację procesów. Rozwiązaniem jest zwiększenie wolumenu sprzedaży, co
przełożyłoby się na konieczność ograniczenia kosztów pracy poprzez wdrażanie rozwiązań
np. z zakresu robotyzacji.
„Technologie komunikacji M2M (ang. Machine to Machine), wykorzystanie
przemysłowego IoT, a także zaawansowane metody przetwarzania informacji będą stanowiły
9
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kluczowy czynnik cyfrowej transformacji. Integracja poszczególnych elementów procesów
biznesowych umożliwi szybkie reagowanie na zapotrzebowanie rynku i włączenie dostawców
oraz klientów w proces produkcji, sprzedaży i dystrybucji. Fabryki staną się inteligentne (ang.
smart factory), linie produkcyjne będą automatycznie modyfikować parametry pracy,
urządzenia będą wymieniać informacje pomiędzy sobą szybko i efektywnie modyfikować
konfigurację produktów. Produkcja stanie się bardziej elastyczna, a wytwórcy będą w stanie
realizować bardziej złożone zamówienia szybciej i taniej niż dotychczas. Nowe cyfrowe modele
biznesowe umożliwią świadczenie nowych usług, a poprzez to zwiększenie udziału w rynku
i przychodów przedsiębiorstwa”3.
Proces transformacji przemysłu do modelu opartego na rozwiązaniach cyfrowych jest
również bardzo ważny z punktu widzenia organizacji i zachodzących w niej procesów jako
całości. Rola człowieka w tejże organizacji ulegnie całkowitej zmianie. Obecni pracownicy
zajmujący się zarządzaniem organizacją i odpowiedzialni za jej wyniki będą musieli nabyć
nowe umiejętności związane z programowaniem procesów, definiowaniem procedur
i przekazywaniem wszelkich inicjatyw maszynom. Sami natomiast zmienią swoją pozycję na
czysto nadzorczą, co wydaje się jednak dużą komplikacją w przypadku występujących różnic
pokoleniowych. „Organizacje będą wymagały znalezienia liderów, którzy tę zmianę
przeprowadzą i zainspirują organizację do dalszego rozwoju w nowych obszarach w myśl tezy,
że Przemysł 4.0 to przede wszystkim ewolucja” 4. Kluczowe znaczenie mają procesy
inwestycyjne, związane bezpośrednio z przekształcaniem fabryk w zintegrowane środowisko
(w tym również roboty). Zdaniem ekspertów inwestycje w takie rozwiązania są ściśle
powiązane z wejściem na rynki międzynarodowe, globalne. Kolejnym elementem jest
konieczność posiadania silnego zespołu informatycznego, który będzie w stanie sprawnie
obsługiwać zintegrowaną robotyzację. Kolejny element to system informatyczny, będący
w stanie obsłużyć wszystkie zintegrowane procesy w fabryce (w tym urządzenia, maszyny,
roboty). Kolejny aspektem (zewnętrznym) jest logistyka, czyli zarządzanie łańcuchami dostaw,
które również musi zostać sprawnie włączone w procesy produkcyjne.
Na rysunku 1 wskazano cechy charakterystyczne dla idei Przemysłu 4.0, z których
wynika, że kluczowa dla sprawnego działania modeli biznesowych w przedsiębiorstwa jest
wzajemna współpraca poszczególnych rozwiązań technologicznych oraz charakterystycznych
dla tradycyjnego rozwoju biznesu. Podstawą w tym zakresie jest cyfryzacja i zaawansowana
integracja poziomego łańcucha wartości, w której to następuje wzajemna kooperacja trzech
sfer działalności biznesowej – klientów, dostawców i partnerów oraz samego przedsiębiorstwa.
Kolejnym elementem idei jest cyfryzacja i zaawansowana integracja pionowego łańcucha
wartości, która charakteryzuje się kooperacją podstawowych działalności przedsiębiorstwa
skoncentrowanych na swoim produkcie/usłudze. Ostatni element stanowi cyfrowy end-to-end
engineering wzdłuż całego łańcucha wartości, który oznacza wzajemną synergię związaną
z rozwojem oraz wytwarzaniem produktu oferowanego przez przedsiębiorstwo. Wszystkie te
elementy dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych mogą być ze sobą
wzajemnie powiązane i zarządzane w celu optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa na
rynku. Kluczowe znaczenie ma również, jak twierdzą eksperci, zmiana mentalności i profilu
Przemysł 4.0. czyli wyzwania współczesnej produkcji, PwC, 2017.
Marcin Błasiak, Ekspert PwC w dziedzinie automatyki i cyfryzacji przemysłowej. Wypowiedź dla magazynu
„Magazynowanie i Dystrybucja 4/2018”.
3
4
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konsumenta, forma wszelkich dóbr – od samochodów po telefony komórkowe i elektronikę.
Istotny dla rozwoju idei Przemysłu 4.0 jest też wpływ uczelni oraz instytucji badawczych
w kontekście wypracowania nowych rozwiązań usprawniających procesy biznesowe.
Rysunek 1. Cechy charakterystyczne Przemysłu 4.0

Źródło: Opracowanie na podstawie raportu pn. Inżynierowie Przemysłu 4.0 (Nie)gotowi do zmian?,
Astor Whitepaper, 2017

Powyższe informacje pozwalają stwierdzić, ze do kluczowych czynników rozwoju idei
Przemysłu 4.0 należą:







Zwiększenie świadomości o możliwych korzyściach płynących z wdrożenia idei
Przemysłu 4.0 na poziomie przedsiębiorstw;
Wzrost procesów inwestycyjnych związanych z przekształcaniem modeli biznesowych
w zintegrowane środowisko;
Odpowiednia, dobrze wyedukowana kadra informatyczna;
Właściwe zarządzanie łańcuchami dostaw, skorelowane z procesami produkcyjnymi;
Zwiększenie opłacalności ekonomicznej stosowanych rozwiązań z zakresu koncepcji
Przemysłu 4.0;
Zmiana mentalności i profilu konsumenta, który będzie wymuszał zmiany na
przedsiębiorstwach;
11
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Wpływ uczelni oraz instytucji badawczych na powstawanie nowych rozwiązań
służących wdrażaniu idei Przemysłu 4.0 w życie;
Zmiana polityki przemysłowej kraju, koncentracja na promowaniu rozwiązań
z zakresu idei Przemysłu 4.0.

1.3. Analiza nowych technologii i koncepcji wspierających zarządzanie
produkcją w kontekście Przemysłu 4.0
Technologie i koncepcje zarządzania produkcją
Cyfryzacja procesów produkcyjnych daje możliwość wdrażania nowych modeli
biznesowych, znanych do tej pory m.in. z e-commerce. Jednym z przykładów modelu
wykorzystywanego również w przemyśle może być sprzedaż usług jako produktów (ang.
product-as-a-service). Model ten daje możliwość redukcji kosztów inwestycyjnych zastępując
je kosztami operacyjnymi – abonamentem, leasingiem, sharingiem (podziałem) itp.
Przykładowo zamiast dokonywać zakupu robotów przemysłowych można je leasingować.
Rozwiązanie to sprzyja powstawaniu również nowego rodzaju usług, m.in. z zakresu analizy
danych czy zarządzania parkiem maszynowym klientów przy użyciu nowoczesnych technologii
wymiany danych oraz internetu.
Przemysł 4.0 w ujęciu technologicznym to kompleks nowych i rozwijających się
technologii, tworzących fundament omawianych przemian. Dają one możliwość wdrażania
nowych metod przetwarzania oraz zarządzania produkcją i informacjami.
Rysunek 2. Kluczowe technologie Przemysłu 4.0
Przemysłowy Internet
Rzeczy

• Komunikacja
z rozproszonymi
czujnikami, urządzeniami
oraz innymi elementami
sieci
• Wdrażanie rozwiązań
techniczno biznesowych
bazujących na
technologiach
internetowych

Analityka danych
i optymalizacja produkcji
• Wykorzystanie
oprogramowania do
przetwarzania i analizy
danych w czasie
rzeczywistym
• Dostępność bieżących
informacji produkcyjnych
na poziomie zarządczym
przedsiębiorstwa (kokpity
menadżerskie)
• Możliwości daleko idącej
optymalizacji produkcji
oraz wdrażania metodyki
predykcyjnego utrzymania
ruchu

Integracja IT/OT
i systemy CPS

• Tworzenie systemów
cyber-fizycznych (CPS),
łączących układy
mechatroniczne,
elektroniczne
i komunikacyjne oraz
oprogramowanie
• Integracja systemów
produkcyjnych z warstwą
IT i biznesową
(zarządzania)

Cyberbezpieczeństwo

• Wdrażanie środków
bezpieczeństwa w celu
minimalizacji zagrożeń
cybernetycznych
zewnętrznych oraz
wewnątrz organizacji
• Strategia obejmująca
odpowiednią metodykę
projektowania systemów
przemysłowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu pn. Od Industry 4.0 do Smart Factory, Siemens, 2017
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Rysunek 3. Pozostałe technologie Przemysłu 4.0

Sztuczna inteligencja
• Zbiór technologii umożliwiających uczenie się maszyn i rozwiązywanie przez nie złożonych problemów
• Wdrażanie zaawansowanych algorytmów decyzyjnych i systemów uczących się

Druk addytywny (druk 3D)
• Możliwości szybkiego prototypowania elementów i wytwarzania części o nietypowych kształtach oraz funkcjach
• Produkcja nisko- i średniowolumenowa z tworzyw sztucznych, żywic i metali

Cyfrowy bliźniak i digitalizacja produkcji
• Oprogramowanie umożliwiające tworzenie wirtualnych reprezentacji fizycznych systemów oraz ich symulowanie
• Zarządzanie cyklem życia produktów end-to-end

Chmura obliczeniowa
• Rozproszone struktury obliczeniowe umożliwiające zdalne przechowywanie i przetwarzanie danych
• Wirtualizacja zasobów i możliwość łatwego skalowania systemów
• Obawy związane z bezpieczeństwem danych i cyberprzestępczością

Big Data
• Analiza dużych i różnorodnych zbiorów danych z wykorzystaniem zaawansowanej analityki oraz algorytmów sztucznej
inteligencji
• W przemyśle wykorzystywana jest do optymalizacji procesów, wykrywania nieprawidłowości i interpretacji danych
produkcyjnych

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość
• Wsparcie inżynierów i techników podczas prac projektowych oraz serwisowych dzięki wykorzystaniu gogli lub innych urządzeń
wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości
• Wirtualne szkolenia obniżające koszty wdrażania nowych pracowników

Roboty współpracujące
• Nowa generacja robotów mogących współpracować z ludźmi bez wygrodzeń ochronnych
• Maszyny łatwe we wdrażaniu (nie potrzeba specjalistów do ich programowania) oraz elastyczne aplikacyjnie

Roboty mobilne
• Autonomiczne pojazdy do zastosowań w intralogistyce zakładowej
• Możliwość zastąpienia tradycyjnych przenośników (transporterów)
• Elastyczność aplikacyjna – łatwe przezbrajanie i programowanie

RFID
• Przechowywanie danych i komunikacja z systemami zarządzania produkcją oraz magazynowymi
• Możliwość tworzenia inteligentnych produktów, które komunikują się bezpośrednio z maszynami produkcyjnymi

Interfejsy mobilne
• Urządzenia przenośne zapewniające możliwości wglądu w informacje produkcyjne oraz sterowania maszynami i systemami
• Wykorzystanie w nowoczesnym utrzymaniu ruchu
• Możliwość wdrażania rozwiązań rzeczywistości rozszerzonej

Blockchain
• Technologia rozproszonych rejestrów przechowujących informacje o transakcjach
• Możliwość zawierania tzw. „smart contracts” pomiędzy podmiotami bez istnienia gwaranta w postaci firmy trzeciej lub instytucji

Geolokalizacja
• Określanie położenia geograficznego z wykorzystaniem typowo GPS lub adresu IP
• Wykorzystanie w logistyce oraz zarządzaniu rozproszonymi aktywami, flotą pojazdów oraz zdalnymi zespołami pracowników

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu pn. Od Industry 4.0 do Smart Factory, Siemens, 2017
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Powyższe rysunki wskazują, które z obecnie znanych rozwiązań technologicznych są
istotne dla rozwoju idei Przemysłu 4.0, niemniej jednak jak wynika zarówno z analizy
literaturowej jak i wypowiedzi ekspertów – najważniejsza jest wzajemna integracja dostępnych
rozwiązań i umiejętnie ich dopasowanie do bieżących potrzeb przedsiębiorstw, gdyż inne
technologie będą wykorzystywane w przedsiębiorstwach produkcyjnych a inne w usługowych,
tak samo jak różne będą w zależności od branży w której funkcjonują. Właściwe
zdiagnozowanie zapotrzebowania na innowacje powinno zatem leżeć w gestii osób
kierujących przedsiębiorstwem, które powinny z kolei posiadać odpowiednią wiedzę
o dostępnych na rynku rozwiązaniach technologicznych i zarządczych w zakresie idei
Przemysłu 4.0.
Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa jest jedną z najbardziej dynamicznych zmian
naszych czasów, która otwiera nowe możliwości w tworzeniu modeli biznesowych, a zarazem
niesie ze sobą niepewność oraz różnego rodzaju zagrożenia związane m.in. ze społecznymi
skutkami automatyzacji procesów wytwórczych czy szeroko rozumianym bezpieczeństwem.
Cyfryzacja jako ciągły proces konwergencji rzeczywistego i wirtualnego świata staje się
głównym motorem innowacji i zmian w większości sektorów gospodarki. Kluczowymi
czynnikami napędzającymi rozwój gospodarki cyfrowej są obecnie:







IoT oraz IoE,
wszechobecna łączność (ang. hyperconnectivity),
aplikacje i usługi oparte na chmurze obliczeniowej (ang. Cloud Computing),
BDA oraz BDaaS,
automatyzacja (ang. automation) oraz robotyzacja (ang. robotisation),
wielokanałowe (ang. multi-channel) oraz wszechkanałowe (ang. omni-channel)
modele dystrybucji produktów i usług.

Warto również zaznaczyć, że rozwój technologiczny gospodarki wspierany jest przez
nowoczesne podejście zarządcze, w którym to wypracowane zostały odpowiednie koncepcje
wspierające procesy zarządzania przedsiębiorstwem. W wyniku wzajemnej integracji koncepcji
wspierających zarządzanie z nowoczesną technologią zachodzą zmiany związane z ideą
czwartej rewolucji przemysłowej. Eksperci wskazują, że są to koncepcje „zwinne” np. Just-inTime (dokładnie na czas), które charakteryzują się niskimi kosztami, będą angażowały niski
kapitał. W kontekście technologii najważniejsza jest transparentność danych, czyli przepływy
informacyjne – Big Data, sztuczna inteligencja, technologie chmurowe. Eksperci wskazywali,
że powiązanie przedsiębiorstw przy użyciu koncepcji Przemysłu 4.0 daje najwięcej korzyści.
Wzajemne oddziaływanie i zbieranie informacji od podmiotów przekłada się na ich rozwój.
Kolejnym elementem jest współdzielenie zasobów. Ponadto zauważano, że aktualnie
wykorzystywane są przede wszystkim analizy danych zagregowanych w ramach rozwiązań
Przemysłu 4.0. Analiza danych pozwala na udoskonalanie procesów produkcji w firmie oraz
w jej bezpośrednim otoczeniu, wchodzących w skład globalnych łańcuchów dostaw.
Przetwarzanie danych w chmurze daje możliwość analizy danych w czasie rzeczywistym oraz
bieżące reagowanie na pojawiające się problemy np. załamanie pogody albo wypadek na
drodze, co pozwala uniknąć przestojów produkcyjnych.
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Tabela 1. Główne koncepcje wspierające zarządzanie związane z koncepcją Przemysłu 4.05
ERP (Enterprise
Resource
Planning)
Jest to metoda
efektywnego
planowania
zarządzania całością
zasobów
przedsiębiorstwa, co
ułatwia
optymalizację
wykorzystania
zasobów
przedsiębiorstwa
oraz zachodzących
w nim procesów.

Just-in-Time
Management

Lean Management

Jest to metoda
zarządzania
stosowana w celu
redukcji pracy
w toku (ang. work
in progress)
i poziomu zapasów
w całym procesie
produkcyjnomagazynowym
i związanych z tym
kosztów. Metoda ta
pozwala na
zsynchronizowanie
wszystkich
czynności
w procesie
produkcyjnym.

Jest to strategia
zarządzania firmą,
opierająca się na
dostarczaniu
klientom
produktów/usług
jakich oczekują,
w jak najprostszy
sposób,
z zachowaniem
szacunku dla załogi
pracującej
w przedsiębiorstwie.

Total Quality
Management

Six Sigma

Jest to podejście do
zarządzania
organizacją,
w którym każdy
aspekt działalności
jest realizowany
z uwzględnieniem
spojrzenia
projakościowego.
Uczestniczą w nim
wszyscy pracownicy
poprzez pracę
zespołową,
zaangażowanie,
samokontrolę i stałe
podnoszenie
kwalifikacji.

Jest to koncepcja
nieustannego
doskonalenia
organizacji,
polegająca na
monitorowaniu
i ciągłej kontroli
w celu
eliminowania
oraz
zapobiegania
różnych
niezgodności
w procesach
i powstającym
w ich wyniku
produktom.

Źródło: Opracowanie własne

1.4. Wpływ Przemysłu 4.0 na obszary życia społeczno-gospodarczego
Idea koncepcji Przemysłu 4.0 wpływa na podstawowe obszary działalności
gospodarczej oraz rozwoju społeczeństwa, takie jak edukacja, rynek pracy czy rozwój
przedsiębiorstw, co z kolei skutkuje rozwojem całej gospodarki i bogaceniem się
społeczeństwa. Jak wynika z rysunku 4, istnieje korelacja pomiędzy wzrostem produkcji
przemysłowej a wzrostem PKB. Biorąc pod uwagę, że koncepcja Przemysłu 4.0 ma istotny
wpływ na rozwój modeli biznesowych przedsiębiorstw, służyć będzie ona wzrostowi produkcji
przemysłowej a tym samym przyczyniać się będzie do wzrostu PKB. Jak zostało wspomniane
wcześniej, idea implikuje zmiany społeczno-gospodarcze w kluczowych obszarach,
przyczyniając się pośrednio lub bezpośrednio do zmian we wszystkich obszarach życia
społeczno-gospodarczego kraju (poprzez wzajemne oddziaływanie jedynych czynników na
inne, np. wzrostu zatrudnienia na zwiększenie możliwości konsumpcyjnych ludności). Dzięki
rozwojowi idei możliwe staje się optymalne wykorzystanie aktualnych zasobów
przedsiębiorstw w celu maksymalizacji zysku, który dzięki skutecznemu systemowi
podatkowemu zostaje częściowo oddany również społeczeństwu.
Eksperci wskazują, że efektem czwartej rewolucji przemysłowej jest wzrost znaczenia
powiązań gospodarczych co z kolei implikuje do pogłębiania zjawiska globalizacji. Na korzyść
tego zjawiska przemawia fakt, iż wiele przedsiębiorstw uczestniczących w rewolucji oraz
stosujących elementy idei Przemysłu 4.0 działa w skali międzynarodowej. Ponadto warto
zauważyć, że aby sprzedać produkty dostosowane do preferencji zakupowych konsumentów
z różnych stron świata, muszą one działać w tych lokalizacjach (w różnych krajach)

5

W podrozdziale 3.2.1. znajduje się bardziej szczegółowy opis tych koncepcji.
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i poszukiwać partnerów biznesowych. Analiza literatury przedmiotu pozwala stwierdzić, że
najwięcej zyskują gospodarki rozwijające się, gdyż kraje rozwinięte gospodarczo wdrażają
koncepcje Przemysłu 4.0 bardzo mozolnie. Stawarza to jednak sposobność do rozwoju
przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 w krajach rozwijających się, ponadto na ich korzyść
oddziałuje wzrost kosztów pracy w rozwiniętych gospodarkach.
Rysunek 4. PKB i Produkcja przemysłowa Polski w latach 2005-2014

Źródło: Raport Przemysł 4.0, czyli wyzwania współczesnej produkcji, PwC, 2017

Idea Przemysłu 4.0 jest ściśle związana z rozwojem technologicznym oraz
innowacyjnością – zarówno w zakresie zarządzania biznesowego jak i stosowanych rozwiązań
technicznych. Innowacyjność gospodarki od dawna jest jednym z centralnych punktów badań
dotyczących wzrostu gospodarczego. Innowacje umożliwiają wzrost możliwości produkcyjnych
poprzez bardziej efektywne wykorzystanie już istniejących zasobów lub odkrycie nowych
zastosowań dotychczas niedocenianych surowców. Zgodnie z Oslo Manual6 innowację
możemy zdefiniować jako wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu
lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej
w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Schumpeter
(1934) wyróżniał 5 typów innowacji: 1) wprowadzenie nowego produktu, 2) wprowadzenie
nowej metody produkcji, 3) stworzenie nowego rynku, 4) rozwinięcie nowego źródła dostaw
surowców i ich produktów oraz 5) stworzenie nowych struktur rynkowych. Jego teorie
„kreatywnej destrukcji” i podział na innowacje „radykalne” i „stopniowe” na stałe wpisały się do
dyskusji o procesie innowacyjnym. Temat innowacyjności wraz z przyspieszeniem rewolucji
naukowo-technicznej (zwanej trzecią rewolucją przemysłową) stał się centralnym
zagadnieniem dla przedsiębiorców, decydentów politycznych i całych społeczeństw.
Powiązanie innowacyjności z pojęciem Przemysłu 4.0 jest stosunkowo proste. Przemysł 4.0
oparty jest w swoich założeniach na innowacyjności i promuje nowatorskie rozwiązania
Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej
i technicznej, Wydanie trzecie, OECD, Eurostat.
6
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technologiczne oraz zmiany w procesach zarządczych. Przedsiębiorstwa, które chcą korzystać
z rozwiązań związanych z koncepcją Przemysłu 4.0 siłą rzeczy będą stawały się innowacyjne,
natomiast proces zwiększania innowacyjności wśród przedsiębiorstw w gospodarce przyczyni
się do wzrostu ich produktywności a tym samym do wzrostu PKB i polepszenia standardu życia
ludności.
Kolejnym aspektem, który jest ściśle powiązany z ideą Przemysłu 4.0 są trendy zmian
w pracy produkcyjnej, które zostaną przeanalizowane w czterech wymiarach:





zapotrzebowania na siłę roboczą,
kwalifikacji/kompetencji zawodowych,
roli człowieka w inteligentnej fabryce,
organizacji i środowiska pracy.

Analizy firmy Roland Berger wskazują, że mimo zaniku wielu miejsc pracy
w konsekwencji czwartej rewolucji przemysłowej, efekt netto zatrudnienia powinien być
pozytywny. W Zachodniej Europie do 2035 roku, przy założeniu zastosowania zaledwie 50%
rozwiązań przemysłu czwartej generacji, utrata około 8,2 mln miejsc pracy może być
zneutralizowana poprzez stworzenie około 10 mln nowych. Jednocześnie w 2035 roku średnia
stopa zwrotu z kapitału w tradycyjnym przemyśle wynieść może 28% wobec 18% aktualnie.
Na pozytywny wpływ koncepcji Przemysłu 4.0. na rynek pracy wskazują także badania firmy
doradczej Boston Consulting Group, które prognozują wzrost zatrudnienia o 6% w następnych
10 latach7. Będzie się on opierał przede wszystkim na rosnącym zapotrzebowaniu na wysoko
wykwalifikowaną siłę roboczą w przemyśle maszynowym i samochodowym (ang. automotive).
Według innych prognoz wielkość zatrudnienia się zmniejszy. Tłumaczy się to tym, że po
osiągnięciu zakładanej produktywności przy obecnym poziomie zamówień inteligentne fabryki
będą potrzebowały mniej pracowników8.
Badania wskazują na rosnące zapotrzebowanie na pracowników wysoko
wykwalifikowanych (badania i rozwój, inżynieria). BCG prognozuje wzrost zatrudnienia w tym
segmencie o 10%9. Badania wskazują, że należy liczyć się ze wzrostem popytu na
pracowników wysoko wykwalifikowanych i techników specjalistów, których poziom kompetencji
znacznie przekracza obecne kwalifikacje. Oprócz dotychczasowych obowiązków przejmą oni
wiele zadań przypisanych dotychczas dla kadry kierowniczej z obszaru produkcji10. Na wzrost
zapotrzebowania na osoby wysoko wykwalifikowane zwracali uwagę także eksperci. Jest to
spowodowane przesunięciem pracowników fizycznych do czynności nadzorujących pracę
robotów, które tych pracowników zastępują. Najważniejszą dziedziną wiedzy, która będzie
wykorzystywana w ramach idei Przemysłu 4.0 jest informatyka, gdyż wszystkie rozwiązania
czwartej rewolucji przemysłowej są z nią związane. Nie oznacza to jednak, że inne dziedziny
będą niepotrzebne. Oznacza to, że podstawowym skutkiem rewolucji przemysłowej będzie
Industry 4.0. The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries, BCG, München, 2015.
Schlund S., Hämmerle M., Strölin T., Industrie 4.0 eine Revolution der Arbeitsgestaltung – Wie Automatisierung und
Digitalisierung unsere Produktion verändern wird. Ingenics AG, Ulm-Stuttgart, 2014.
9
Industry 4.0. The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries, BCG, München, 2015.
10
Hirsch-Kreinsen H., Wandel von Produktionsarbeit – „Industrie 4.0“, Soziologisches Arbeitspapier, Nr 38, Dortmund,
2014, s. 421-429.
7
8
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konieczność podniesienia stopnia wykształcenia społeczeństwa co wskazuje, że idea
Przemysłu 4.0 będzie się bezpośrednio przekładać na system edukacyjny.
Rozwój kwalifikacji i kompetencji wymaga stworzenia organizacji pracy wspierającej
horyzontalne uczenie się w oparciu o nowe, interaktywne formy. Szybkość zmian oraz daleko
idąca niejasność celów powodują, że pracownicy muszą na bieżąco uczyć się na stanowisku
pracy. W tym celu stosują nowe metody i technologie, takie jak media cyfrowe, kształcenie
zintegrowane/hybrydowe (ang. blended learning), czy uczenie się na stanowisku pracy11.
Na przeciwległym biegunie znajduje się perspektywa rosnącej polaryzacji kwalifikacji
zawodowych. Przewiduje ona, że w przemyśle pozostaną zadania, których wykonanie nie
wymaga wysokich kwalifikacji, takie jak proste prace pomocnicze na produkcji. Jednocześnie
na znaczeniu zyskają prace wymagające najwyższych kwalifikacji i wiedzy specjalistycznej.
Natomiast pracownicy wykwalifikowani średniego szczebla stracą pracę lub zostaną zmuszeni
do wykonywania prostych czynności na produkcji. Przyczyn powyższych procesów upatruje
się w automatyzacji i informatyzacji procesów produkcyjnych. Wskazuje się, że implementacja
nowych technologii prowadzi do uproszczenia zadań i wymagań dotyczących kompetencji
zawodowych. Przykładowo zastosowanie zaawansowanych technologii w logistyce
spowodowałoby ograniczenie autonomii i uprawnień kontrolnych wielu wykwalifikowanym
pracownikom.
Możliwe konsekwencje procesów zanikania granic organizacyjnych, uelastycznienia
czasu pracy oraz pracy na odległość są różnie oceniane w literaturze przedmiotu. Z jednej
strony podkreśla się, że prowadzą one do podniesienia jakości pracy. Wskazuje się
przykładowo, że uelastycznienie czasu pracy pozwoli na lepsze połączenie pracy i życia
prywatnego (ang. Work-Life Balance)12. Nowe środowisko pracy pozwoli pracownikom na
samodzielną regulację rytmu pracy. Nowe rozwiązania technologiczne zmniejszą obciążenia
starszym pracownikom, pozwolą na uniknięcie fizycznych i psychicznych napięć i zachowanie
długotrwałej zdolności do pracy. Z drugiej strony w literaturze przedmiotu wskazuje się na
możliwe niebezpieczeństwa i negatywne skutki powyższych trendów. W tym kontekście
wymienia się np. elastyczne formy zatrudnienia (nie oparte o umowy o pracę), problemy
związane z ochroną danych osobowych, a także wzrastające obciążenie pracą.
Idea czwartej rewolucji przemysłowej wpływa na wszystkie elementy państwa, stawiając
tym samym przed rządami zupełnie nowe cele i środki służące ich rozwiązywaniu
Najważniejsze w tym zakresie wydaje się przede wszystkim zarządzanie i efektywność działań
państwa, a nie jego wielkość, w przeciwieństwie do dotychczasowego podejścia. Polityka
przemysłowa powinna mieć na celu reorganizację gospodarek narodowych w stronę
przemysłu czwartej generacji, czy to poprzez zachowanie i reorientacje miejsc pracy, czy też
starając się podnieść konkurencyjność i wartość dodaną produkcji przemysłowej w rodzimej
gospodarce. Gruntowne zmiany przemysłowe, jakie niesie za sobą idea przemysłu czwartej
generacji są tak daleko idące, że mogą mieć wpływ również na zmiany funkcjonowania
administracji publicznej, ochrony zdrowia, rynku pracy, jak również dojazdów do pracy, czasu
pracy, organizacji stanowisk i szkoleń pracowniczych. Potwierdzeniem tej tezy są również
Spath D., Ganschar O., Gerlach S., Hämmerle M., Krause T., Schlund S., Produktionsarbeit der Zukunft – Industrie
4.0, Frauenhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, Stuttgart, 2013.
12
Kagermann H., Lukas W., Wahlster W., Industrie 4.0. Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur industriellen
Revolution, VDI nachrichten, 13, 2011.
11
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opinie ekspertów, którzy wskazują, iż idea Przemysłu 4.0 oddziałuje na wszystkie obszary
życia społeczno-gospodarczego. Eksperci wskazywali, że idea Przemysłu 4.0 znacząco
przyspiesza decyzyjność w ramach procesów biznesowych już na poziomie konsumentów.
Zwracano uwagę, że idea ta jest całościowa i wpływa na wszystkie elementy produkcyjne,
zarówno w zakresie prostych prac produkcyjnych, jak i podejścia człowieka do wykonywanej
pracy. Wszystkie firmy produkcyjne muszą liczyć się ze zmianami w tym zakresie.
Wskazywano ponadto, że idea ma wpływ na wszystkie obszary życia – zarówno w wymiarze
ekonomicznym, form pracy, jak i społecznym. Duże znaczenie ma również model kształcenia
ludzi, zmiana sposobu zachowań (nawyków, przyzwyczajeń) czy specjalizacji zawodowych
społeczeństwa.
W przeciwieństwie do automatyzacji, która wymagała znacznych nakładów kapitałowych
i polegała de facto na poprawie wyniku finansowego przez zastąpienie pracy ludzkiej bardzo
kapitałochłonnymi procesami automatycznymi, dzięki czwartej rewolucji przemysłowej możliwe
stanie się bardziej efektywne wykorzystanie kapitału. W przypadku branży motoryzacyjnej
transformacja ta pozwoli poprawić wskaźnik rentowności kapitału (ROCE) o 25 punktów
procentowych do 40%, marży z 6% do 12%, a wydajność maszyn z 65% do aż 90%. Czwarta
rewolucja przemysłowa, będąc zasadniczą zmianą paradygmatu produkcji i tworzenia wartości
dodanej, umożliwia zatem realizację zysków nieosiągalnych dla innych procesów, np.
automatyzacji, w których marża jest wysoka, ale wydajność kapitału niska. Podczas gdy
przestarzałe podejście, oparte na intensywnym wykorzystaniu czynnika produkcji, pozwalało
osiągnąć taką samą stopę zwrotu przy niskich marżach i wysokiej wydajności kapitału,
przemysł czwartej generacji pozwala na osiągnięcie wyższej marży (dzięki większej wartości
oferowanych produktów, lepszemu wykorzystaniu czynników produkcji) przy jednoczesnej
większej wydajności zastosowanego kapitału.
Wpływ idei na funkcjonowanie przedsiębiorstw uwidacznia się przede wszystkim
w zmianie ich podejścia biznesowego na proinnowacyjne, ukierunkowane na zmiany otoczenia
biznesowego i chęci podążania za tymi zmianami. We współczesnym, silnie konkurencyjnym
środowisku produkcyjnym, przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem radzenia sobie z dużą
ilością danych, szybkością podejmowania trafnych decyzji czy elastycznością procesów
produkcyjnych. Szczególnie aspekt elastyczności produkcji jest tu elementem ważnym, gdyż
obecnie, charakter produkcji jest kształtowany przez zmiany paradygmatu z produkcji masowej
na produkcję na żądanie, skierowaną na potrzeby klienta. Takie działania powodują krótszy
cykl życia produktów, zwiększony asortyment produktów, jak również zmianę procesów na te
o wysokiej wydajności oraz zmianę urządzeń i maszyn na bardziej elastyczne. Rozwój procesu
technologicznego skutkuje wzrostem złożoności we wszystkich obszarach działalności
przedsiębiorstwa. Prowadzi to do zwiększonego popytu na innowacje w zakresie nowych
materiałów i technologii, innowacyjnych procesów produkcji, jak również nowych modeli
biznesowych. Biorąc pod uwagę wspomniane dodatkowe aspekty: przetworzenie dużej ilości
danych i decyzyjność, przedsiębiorstwo stoi przed ogromnym wyzwaniem i skokiem
technologicznym. Wyzwaniem, które ma polegać na dostarczeniu innowacyjnych platform
i narzędzi do wzajemnej współpracy wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa.
Okazuje się, że wiele systemów produkcyjnych przedsiębiorstw jest nieprzygotowanych do
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zarządzania dużą ilością danych ze względu na brak inteligentnych narzędzi analitycznych 13.
Wpływ idei Przemysłu 4.0 wymaga nie tylko zaangażowania ze strony samych przedsiębiorstw
lecz również uczelni oraz instytutów badawczych, które powinny ściśle ze sobą współpracować
w zakresie opracowywania możliwości wdrażania technologii oraz zmian w procesach
biznesowych.

1.5. Podsumowanie
Zarówno z przeprowadzonej analizy źródeł literaturowych, jak i z opinii ekspertów,
wynika, że kluczowe dla rozwoju idei Przemysłu 4.0 w Wielkopolsce jest przede wszystkim
inwestowanie w nowe technologie produkcyjne, podnoszenie kwalifikacji pracowniczych oraz
poszukiwanie nowych ścieżek rozwojowych przez przedsiębiorstwa w kooperacji z uczelniami
oraz centrami badawczo-rozwojowymi. Ponadto część ekspertów uważa, że naturalne tempo
zmian cywilizacyjnych w gospodarkach wolnorynkowych oraz konsumpcyjny styl życia
społeczeństwa niejako wymusza naturalny tok rozwojowy w kierunku unowocześniania
i automatyzowania produkcji w przedsiębiorstwach.
Duże znaczenie rozwojowe ma również fakt, że zmienia się model gospodarczy
zarówno na poziomie regionalnym (w Wielkopolsce), jak i kraju, a nawet Europy czy świata.
Model ten ewoluuje w kierunku jak najszybszych transakcji zakupowych, głównie
z wykorzystaniem internetu, a co za tym idzie coraz bardziej wyraźne jest nakierowanie
produkcji na automatyzację, czyli jak najmniejsze obciążenie kosztowe w postaci siły roboczej.
Z drugiej strony jednak ograniczenia w postaci niewykwalifikowanych pracowników z sektora
szeroko rozumianego IT oraz deficyt pracowników w tym sektorze pociągają za sobą rosnące
koszty outsourcingu rozwiązań poza klasyczny model biznesowy przedsiębiorstwa. Sprawiają,
że przemodelowaniu poddana zostaje cała gospodarka. Wśród najważniejszych czynników
spowalniających rozwój eksperci najczęściej wskazują problemy kadrowe w sekcjach IT, które
stanowią coraz częściej główny człon działalności przedsiębiorstw, w których automatyzacja
jest powszechna. Warto jednak zauważyć, że przedsiębiorstwa coraz częściej same z siebie
chcą inwestować w nowe rozwiązania technologiczne, które mogą im zapewnić przewagę
konkurencyjną na rynku, jednak najczęściej jest to obserwowane w przedsiębiorstwach dużych
i średnich, podczas, gdy małe podmioty ciągle opierają się na tradycyjnych modelach
biznesowych, nieuwzględniających zaawansowanych rozwiązań z zakresu IT14.
Warto również zwrócić uwagę na dość istotny fakt, podkreślany również przez
ekspertów branżowych, że koncepcja Przemysłu 4.0 ma wpływ nie tylko na rozwój innowacyjny
przedsiębiorstw, lecz również całej gospodarki i społeczeństwa w niej funkcjonującego. Idea
opiera się na zmianach w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, jak również w postrzeganiu
możliwości konsumpcyjnych przez ich klientów, którzy to oczekują od nich coraz łatwiejszego
dostępu do oferowanych produktów, jak również szybkości ich dostaw, wyższej jakości oraz
lepszego kontaktu bezpośredniego. Zmiana podejścia biznesowego zachodzi więc zarówno

Wittbrodt P., Łapuńka I., Przemysł 4.0 – Wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych, Instytut
Innowacyjności Procesów i Produktów, Politechnika Opolska.
13

14

Więcej na ten temat w kolejnych rozdziałach.
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w zakresie zmian technologicznych w modelach biznesowych przedsiębiorstw – w kierunku
obniżania kosztów działalności przy jednoczesnej poprawie jej jakości, jak również jest
wymuszana przez konsumentów, oczekujących coraz więcej. Idea Przemysłu 4.0, jak również
wcześniejszych rewolucji przemysłowych, dzięki zwiększaniu możliwości produkcyjnych
przedsiębiorstw przyczynia się do wzrostu PKB, który jest tworzony m.in. dzięki zwiększaniu
produkcji, sprzedaży krajowej i eksportowej. Niemniej jednak zmiany społeczno-gospodarcze
wymagają ciągłego rozwoju, zastępowalności kadr pracowniczych, nieustannego zwiększania
kwalifikacji, które to skutkują zmianami na rynku pracy, a szerzej także zmianami w polityce
gospodarczej kraju.
Przeprowadzona w tej części opracowania analiza pozwala stwierdzić, że:
















Pojęcie Przemysłu 4.0 jest aktualnie postrzegane, zarówno przez ekspertów, jak
i w źródłach literaturowych, jako kolejny etap technologicznych przemian, które są
obserwowane na przestrzeni ostatnich lat. Samo pojęcie jednak jest nad wyraz
złożone, a próby jego precyzyjnej definicji są problematyczne, ponieważ często
wskazują odmienne cechy charakterystyczne pojęcia;
Najistotniejsze z punktu widzenia pojęcia Przemysłu 4.0 jest jednak to, że obecna
rewolucja ma przede wszystkim wymiar technologiczny, w tym głównie w kontekście
szerokorozumianej robotyzacji produkcji, internetu rzeczy czy sztucznej inteligencji;
Zdaniem ekspertów w obecnie pojmowanym zjawisku rewolucji przemysłowej zaciera
się granica pomiędzy elementami produkcji i konsumpcji, a konsument staje się
prosumentem;
Powstająca rewolucja przemysłowa oparta przede wszystkim na transformacji
cyfrowej wraz z coraz rozleglejszą wzajemną integracją pionowych i poziomych
łańcuchów wartości transformuje i integruje procesy całej organizacji, rozpoczynając
od zakupu i opracowania produktu, przez produkcję i logistykę, na usługach kończąc;
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowiące przewagę sektora przedsiębiorstw
w Polsce, nie są na tyle rozwinięte żeby opłacało im się wdrażać rozwiązania z zakresu
Przemysłu 4.0, w tym automatyzację. Rozwiązaniem jest zwiększenie wolumenu
sprzedaży, co przełożyłoby się na konieczność ograniczenia kosztów pracy poprzez
wdrażanie rozwiązań np. z zakresu robotyzacji;
Właściwe zdiagnozowanie zapotrzebowania na innowacje powinno leżeć w gestii osób
kierujących przedsiębiorstwem, które powinny z kolei posiadać odpowiednią wiedzę
o dostępnych na rynku rozwiązaniach technologicznych i zarządczych w zakresie idei
Przemysłu 4.0 i chcieć je wdrożyć;
Idea Przemysłu 4.0 jest ściśle związana z rozwojem technologicznym oraz
innowacyjnością zarówno w zakresie zarządzania biznesowego, jak i stosowanych
rozwiązań technicznych. Innowacyjność gospodarki od dawna jest jednym
z centralnych punktów badań dotyczących wzrostu gospodarczego;
Najważniejszą dziedziną wiedzy, która będzie wykorzystywana w ramach idei
Przemysłu 4.0 jest informatyka, gdyż wszystkie rozwiązania czwartej rewolucji
przemysłowej są z nią związane. Nie oznacza to jednak, że inne dziedziny będą
niepotrzebne. Oznacza to, że podstawowym skutkiem rewolucji przemysłowej będzie
konieczność podniesienia stopnia wykształcenia społeczeństwa co wskazuje, że idea
Przemysłu 4.0 będzie się bezpośrednio przekładać na system edukacyjny;
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Idea czwartej rewolucji przemysłowej wpływa na wszystkie elementy funkcjonowania
państwa, stawiając tym samym przed rządami zupełnie nowe cele i środki służące ich
realizacji. Najważniejsze w tym zakresie wydaje się przede wszystkim właściwe
zarządzanie i efektywność działań państwa, a nie jego wielkość.

Związku idei Przemysłu 4.0 z sytuacją przedsiębiorstw z obszaru województwa
Wielkopolskiego należy upatrywać przede wszystkim w aspekcie wdrożeń innowacyjnych
rozwiązań, jakie niesie ona za sobą. Idea ta opiera się głównie na korelacji różnych
innowacyjnych rozwiązań z obszaru technologii i metodyki zarządzania przedsiębiorstwem.
Firmy, które upatrują szans na rozwój powinny skłaniać się ku inwestycjom z zakresu
Przemysłu 4.0, a w szczególności zatrudnić pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
i wiedzy umożliwiających ich realizację. Zatrudnienie specjalistów najczęściej z obszaru
szeroko rozumianej informatyki i programowania wiązać się może z ponoszeniem większych
nakładów na zatrudnienie a tym samym zwiększeniem kosztów produkcji, jednak w długim
okresie przyczyniać się będzie do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, budowania przewagi
konkurencyjnej i w konsekwencji wzrostu wolumenu produkcji i sprzedaży, skutkujących
zwiększeniem obrotów i zysku netto (głównego celu działalności gospodarczej). Realizacja
proinnowacyjnych inicjatyw z obszaru Przemysłu 4.0 pozwoli przedsiębiorstwom skuteczniej
konkurować na rynkach międzynarodowych. Ponadto rozwój przedsiębiorstw przyczyni się do
wzrostu poziomu PKB oraz zamożności społeczeństwa. Zależności przyczynowo-skutkowe
związane z wdrażaniem rozwiązań idei Przemysłu 4.0 przedstawiono poniżej.
Rysunek 5. Cykl powiązań idei Przemysłu 4.0 z rozwojem przedsiębiorstw w kontekście sytuacji
społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego
Chęć wdrożenia
innowacyjnych
rozwiązań
charakterstycznych dla
idei Przemysłu 4.0
Wzrost
zapotrzebowania na
wyspecjalizowaną
kadrę pracowniczą

Wzrost PKB

Zwiększenie obrotów,
zysku netto

Presja płacowa, wzrost
kosztów działalności

Zwiększenie możliwości
produkcyjnych

Wzrost innowacyjności
przedsiębiorstw

Źródło: Opracowanie własne
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Jak wynika z rysunku 5 idea Przemysłu 4.0 implikuje firmy do inwestycji w innowacyjne
rozwiązania technologiczne i zarządcze, które muszą być w odpowiedni sposób wdrożone
i obsługiwane przez wykwalikowaną kadrę pracowniczą. Wzrost znaczenia specjalizacji
czynnika ludzkiego jest bowiem podstawowym efektem idei Przemysłu 4.0. To właśnie głównie
poprzez zmiany kadry pracowniczej upatrywać należy konsekwencji w zmianach społecznogospodarczych, których to dotyczy. Konieczność zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych
zwiększy zamożność społeczeństwa ale również wpłynie na przekształcenia obecnie
funkcjonujących modeli kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji. Wpływ poszczególnych
aspektów oddziaływania Przemysłu 4.0 na sytuację społeczno-gospodarczą regionu oraz
zmiany otoczenia biznesowego opisano w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania.
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2. Analiza poziomu zaawansowania technologicznego
przedsiębiorstw
2.1. Wstęp
Polskie miasta i województwa stoją przed dużym wyzwaniem, jakim jest przystosowanie
się do reguł Przemysłu 4.0. Termin ten wiąże się z czwartą rewolucją przemysłową, czyli
przejściem od przemysłu opartego na komputerach i automatyzacji produkcji do przemysłu
opartego na rozwoju internetu i nowych technologii, które coraz ściślej ingerują w działalność
człowieka. Województwo wielkopolskie, a w szczególności jego stolica – miasto Poznań, ma
wiele charakterystycznych cech, które wskazują na to, że Przemysł 4.0 może rozwijać się tu
szybciej, niż w innych miastach Polski. To miasto z ogromnym potencjałem i kapitałem ludzkim,
gdzie umiejętność pracy w zespole jest większa niż w innych miejscach w kraju. Firmy
funkcjonujące w Wielkopolsce są jednak zróżnicowane, niektóre już działają w świecie
Przemysłu 4.0, wykorzystując technologie internetu rzeczy, chmury obliczeniowej, VR, ale
istnieją również takie, w przypadku których nie można mówić o automatyzacji – ich proces
produkcyjny wymaga ręcznej obsługi.
Poziom zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw działających na obszarze
województwa wielkopolskiego oceniono na podstawie analizy źródeł literaturowych
uzupełnionej o wnioski z wywiadów przeprowadzonych z ekspertami w dziedzinie Przemysłu
4.0, przedstawicielami IOB oraz przedsiębiorcami, a także na podstawie badań ankietowych
przeprowadzonych wśród wielkopolskich przedsiębiorców.

2.2. Ustalenie etapu rozwoju przemysłowego przedsiębiorstw z Wielkopolski
Województwo wielkopolskie należy do grona najbardziej rozwiniętych gospodarczo
regionów w kraju, zarówno pod względem PKB na mieszkańca, jak i dynamiki jego wzrostu,
znajduje się w ścisłej czołówce. Cechuje je silnie rozwinięty i gałęziowo zróżnicowany
przemysł, wysoce efektywne i wydajne rolnictwo oraz dynamicznie rozwijający się sektor usług,
w tym przede wszystkim usług finansowych i doradczych.
O wysokim poziomie atrakcyjności inwestycyjnej Wielkopolski przesądzają
w szczególności takie czynniki, jak: dostępność komunikacyjna, obecność IOB, duża
chłonność rynku, ponadprzeciętny poziom rozwoju przemysłu, wysoki poziom technologiczny
oraz ponadprzeciętny potencjał kapitału ludzkiego oparty na obecności w stolicy województwa
czołowych uczelni wyższych w Polsce. Wielkopolska to region zróżnicowany przestrzennie
zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Zdecydowanym biegunem wzrostu
jest aglomeracja poznańska, będąca lokomotywą napędzającą rozwój gospodarczy
województwa. Dominuje ona w szczególności w sferach: produkcyjnej, usługowej, IOB, nauki
i kultury. Pozostałe części województwa cechuje zdecydowanie niższy poziom rozwoju, czego
odzwierciedleniem są niższe wartości poszczególnych wskaźników makroekonomicznych na
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poziomie podregionów (NUTS 3), w tym PKB per capita oraz wartości dodanej brutto na
1 pracującego (tzw. wskaźnika wydajności pracy).
Badania przeprowadzone wśród ekspertów, IOB oraz przedsiębiorców pozwalają
wysnuć wniosek, że przedsiębiorstwa z Wielkopolski, mimo atrakcyjnych warunków, są na
średnim etapie rozwoju przemysłowego. Wśród firm działających na obszarze województwa
wielkopolskiego występują zarówno jednostki o bardzo wysokim zaawansowaniu
technologicznym, będące liderami w danej branży, jak i przedsiębiorstwa, które wytwarzają
swoje produkty za pomocą maszyn obsługiwanych ręcznie – które nawet nie słyszały
o koncepcji Przemysłu 4.0, a w związku z tym nie mają świadomości o możliwościach, jakie
płyną z jej wdrażania. Na poziom zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw wpływa
ich lokalizacja, wielkość oraz branża, w której działają. Podmioty zlokalizowane w pobliżu
dużych ośrodków miejskich mają ułatwiony dostęp do innowacji – m.in. poprzez bliski dostęp
do IOB. Duże znaczenie ma również wielkość przedsiębiorstwa. Firmy, które mają
odpowiednio duże działy badawczo-rozwojowe w swoich oddziałach lub mają możliwość
współpracy z uczelniami mają większą szansę na osiągnięcie sukcesu. Zwykle duże
przedsiębiorstwa dysponują odpowiednimi środkami finansowymi pozwalającymi na
wprowadzanie nowych koncepcji i technologii z zakresu Przemysłu 4.0. Wpływ na rozwój
przedsiębiorstw w danym kierunku ma również branża, w której działają – w Wielkopolsce
zauważyć można pozytywną zależność między poziomem zaawansowania technologicznego
przedsiębiorstw a obszarami IS. Można zatem wysnuć wniosek, że średnie lub duże
przedsiębiorstwa zlokalizowane w pobliżu dużych ośrodków miejskich działające w ramach
RIS charakteryzują się wyższym poziomem zaawansowania technologicznego.
Mimo odpowiednich warunków uważa się, że w Wielkopolsce istnieje duży opór przed
innowacyjnością. Firmy w większości starają się działać w znany sobie sposób z powodu m.in.
braku kapitału na innowacje, co powoduje z kolei ich zastój i brak możliwości dalszego rozwoju.
Wśród wielkopolskich firm można zaobserwować coraz większe zainteresowanie rozwojem,
coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, jak zmieniać firmę w kierunku Przemysłu 4.0, ale
ogólna niepewność gospodarcza w kraju powoduje, że zdecydowana większość firm
niechętnie inwestuje lub nie ma dostępu do możliwości finansowania na odpowiednich
warunkach. Wielkopolska na tle kraju wypada średnio – zdecydowanie nie jest w czołówce
regionów Polski.
Mimo że poziom innowacyjności w Wielkopolsce nie jest zbyt wysoki, występują
przedsiębiorstwa, które stosują rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0 w codziennej
działalności. Są to w szczególności duże firmy takie jak: Volkswagen Poznań, Allegro.pl
Sp. z o.o. oraz Raben Logistics Polska sp. z o.o. Przede wszystkim innowacje rozwijają się
w zagranicznych firmach, dużych korporacjach, tudzież pojawiają się start-upy (organizacje
tymczasowe lub młode innowacyjne przedsiębiorstwa), które próbują innowacyjnych
rozwiązań. Większość przedsiębiorstw cechuje się jednak tradycyjnym procesem
produkcyjnym – większość maszyn i urządzeń wymaga ręcznej obsługi, a więc raczej nie
można w ich przypadku mówić o automatyzacji, a jeśli tak to jedynie częściowej automatyzacji
działalności.
Warto zaznaczyć, że wśród badanych przedsiębiorstw istnieje niska świadomość na
temat Przemysłu 4.0. Aż 44% ankietowanych ma świadomość czym jest Przemysł 4.0,
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natomiast 28% słyszała to pojęcie, ale nie wie co ono oznacza. Z kolei kolejne 28% firm nigdy
nie spotkało się z tym określeniem.
Podczas badania zapytano również o określenie, na jakim etapie rewolucji przemysłowej
znajduje się aktualnie ich firma. Wśród respondentów przeważała odpowiedź „Większość
naszych maszyn i urządzeń wymaga ręcznej obsługi, raczej nie można w naszym przypadku
mówić o automatyzacji” (37,1%), co potwierdza niski stopień wprowadzania koncepcji
Przemysłu 4.0. Oceniając konkurencję badani w większości (42,5%) stwierdzili, że „Ich
działalność jest częściowo zautomatyzowana, a produkcja ma charakter masowy”. Według
ankietowanych jedynie 22,4% firm obecnych na rynku ma zautomatyzowaną większość
procesów wymagających programowania i umiejętności informatycznych, natomiast jedynie
2,5% firm ocenia inne firmy określeniem „Do prowadzenia głównej działalności niezbędna im
jest integracja ludzi, maszyn i systemów informatycznych z internetem; ich maszyny
i urządzenia mogą komunikować się między sobą bez pośrednictwa człowieka”. Ponadto
52,1% przedstawicieli przedsiębiorstw oceniło, że ich konkurencja jest pod względem
technologicznym rozwinięta na podobnym poziomie.
Rysunek 6. Jak wielkopolskie przedsiębiorstwa oceniają sposób funkcjonowania
swojej firmy oraz konkurencji? (% wskazań)
0%

10%

20%

30%

Większość maszyn i urządzeń wymaga ręcznej
obsługi, raczej nie można w tym przypadku mówić o
automatyzacji

34,6%
42,5%

Większość procesów jest zautomatyzowana, wymaga
programowania, umiejętności informatycznych

ocena swojej firmy

50%

37,1%
32,7%

Działalność jest częściowo zautomatyzowana, a
produkcja ma charakter masowy

Do prowadzenia głównej działalności niezbędna jest
integracja ludzi, maszyn i systemów informatycznych z
Internetem; maszyny i urządzenia mogą komunikować
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI

Stan rozwoju idei Przemysłu 4.0 na obszarze Wielkopolski jest oceniany podobnie jak
w innych regionach kraju. Wskazują na to odpowiedzi mówiące o tym, że konkurenci
wielkopolskich przedsiębiorstw z innych regionów znajdują się w podobnym stopniu
zaawansowania technologicznego (52% odpowiedzi). Jednak druga najczęściej udzielana
odpowiedź wskazuje na nieco wyższy poziom rozwoju technologicznego konkurencji
wielkopolskich przedsiębiorstw. Najmniej odpowiedzi uzyskało twierdzenie, iż wielkopolskie
przedsiębiorstwa zdecydowanie wyprzedzają konkurencję pod względem technologicznym.
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Rysunek 7. Ocena poziomu rozwoju technologicznego wielkopolskich przedsiębiorstw
względem konkurencji (% wskazań)
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Zdecydowanie wyprzedzamy naszą konkurencję pod
względem technologicznym

52%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI

Wielkopolskie przedsiębiorstwa planując rozwój firmy najczęściej mają na myśli
zwiększenie zatrudnienia (50,1%), zmianę zaplecza maszynowego/infrastruktury technicznej
(43,2%) oraz zmianę oprogramowania (38,1%). Dane działania nie są bezpośrednio związane
z wdrażaniem idei Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach, mogą jednak świadczyć o chęci zmian
i rozwoju firmy. 10,3% ankietowanych odpowiedziało, że nie planuje rozwijać firmy w kierunku
wykorzystania nowoczesnych technologii w perspektywie najbliższych 3 lat.
Rysunek 8. Planowane kierunki rozwoju wielkopolskich przedsiębiorstw (% wskazań)
nie planujemy
innym, jakim?
zmiany strategii działania całej firmy

10%
0%
7%

specjalizacji usług/produktów już
prowadzonych/oferowanych

22%

poszerzenia zakresu usług/produktów
zmiany sposobu komunikacji z klientami
zmiany sposobu komunikacji wewnątrz firmy

26%
17%
13%

zmiany oprogramowania

38%

zmiany zaplecza maszynowego/infrastruktury
technicznej

43%

zwiększenia zatrudnienia

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI
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2.2.1. Analiza wykorzystania koncepcji wspierających zarządzanie produkcją
przez przedsiębiorstwa w Wielkopolsce
Współczesne przedsiębiorstwo musi cechować innowacyjność, elastyczność
i efektywność. Jednocześnie zwraca się uwagę na potrzebę sprawnego zarządzania
procesami wdrażania innowacji. Organizacja musi stworzyć odpowiedni klimat dla innowacji,
śledzić efektywność podejmowanych działań, zmodyfikować dla potrzeb zmian strukturę
organizacyjną, wypracować system zachęt do zmian itp.
Badania ankietowe wykazują, że ponad połowa (50,1%) wielkopolskich przedsiębiorstw
w ciągu ostatnich 5 lat w swojej działalności nie korzystała z narzędzi wspierających proces
zarządzania. Warto jednak zaznaczyć, że przedsiębiorcy chcieliby stosować rozwiązania
wspierające produkcję, ale nie do końca mają taką możliwość. Jeżeli rozwiązania są
wprowadzane, to dzieje się tak przede wszystkim w większych przedsiębiorstwach. Wśród
wielkopolskich firm wdrażających narzędzia najczęściej korzystano z systemów ERP – 36,9%
badanych przedsiębiorstw poprzez m.in. korzystanie z oprogramowania wspierającego
zarządzanie zasobami w firmie. Respondenci wskazali również na metodę Just-in-Time
(10,6% odpowiedzi). Respondenci wybierali również opcję „Inne” (11,8%), gdzie wśród
odpowiedzi najczęściej wymieniano metody agile, scrum oraz oprogramowanie Jira.
Do najczęściej stosowanych koncepcji wspierających zarządzania produkcją przez
przedsiębiorstwa w Wielkopolsce należą m.in.:





Lean Manufacuring15,
Just-in-Time,
systemy ERP (ang. Enterprise Resource Planning),
Total Quality Management.

Jedną z bardziej znanych koncepcji zarządzania sferą produkcji jest koncepcja Lean
Manufacturing, która stwarza warunki do urzeczywistnienia koncepcji wyszczuplonego
przedsiębiorstwa. Producenci samochodów w Polsce, podobnie jak i w innych krajach, byli
pierwszymi, którzy w latach 90. ubiegłego wieku podejmowali wdrażanie Lean Manufacturing.
Równolegle dotyczyło to dostawców I rzędu w branży motoryzacyjnej. W Polsce w latach 90.
najbardziej dojrzałe próby wdrażania tej koncepcji miały miejsce w zakładach należących do
amerykańskiej korporacji Delphi (jeden z największych dostawców I rzędu w branży
motoryzacyjnej), np. zakłady w Ostrowie Wlkp. Do pionierów wdrażania Lean Manufacturing
w Polsce jeszcze pod koniec ubiegłego wieku należały również zakłady reprezentujące inne
branże np. Pratt & Whitney w Kaliszu (branża lotnicza). Dziś trudno znaleźć branżę przemysłu
produkcyjnego w Polsce, w której nie ma choć kilku dobrych przykładów wdrażania Lean
Manufacturing. W kilku ostatnich latach bardzo dynamicznie rosło zainteresowanie tą
koncepcją w branży meblarskiej. Z pewnością jednym z istotnych czynników jest tu strategia
firmy IKEA, która popularyzuje Lean Manufacturing wśród swoich dostawców, a tych w Polsce
ma znaczną liczbę. Warto odnotować też ostatnio pojawiające się zainteresowanie

System zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie produkcyjnym, który ma za zadanie ograniczanie
marnotrawstwa oraz eliminację niepotrzebnych operacji i procedur w procesie produkcji, jednocześnie dostarczając
produkty i usługi o jak najwyższej jakości oczekiwanej przez klientów zachowując niskie koszty produkcji
i wykorzystując relatywnie niską ilość surowców.
15
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wdrożeniem koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle ciężkim, branży opakowań czy
budowlanej.
Wielkopolskie przedsiębiorstwa, w szczególności z branży motoryzacyjnej i logistycznej,
chętnie korzystają z koncepcji Just-in-Time. Jest to metoda zarządzania stosowana w celu
redukcji pracy w toku i poziomu zapasów w całym procesie produkcyjno-magazynowym
i związanych z tym kosztów. Obejmuje całkowite wyeliminowanie marnotrawstwa, poprzez
dostarczanie każdemu procesowi produkcyjnemu wszystkich potrzebnych elementów
w wymaganym momencie i wymaganej ilości. Główną korzyścią związaną z tą koncepcją jest
zredukowanie czasu realizacji do minimum, co przynosi istotne oszczędności związane
z redukcją zapasów. Wielkopolska to region, w którym zlokalizowane są fabryki jednych
z największych międzynarodowych dostawców dla branży motoryzacyjnej, dla których
niezwykle ważne jest dostarczenie produktów na czas. Trend zauważalny jest również
w branży spożywczej, w ramach której wiele firm posiada centra dystrybucji na terenie
województwa. Dzięki takiemu systemowi, stany magazynowe zarówno surowca, jak i wyrobu
gotowego są utrzymywane na poziomie minimalnego zapasu, a firmy mają na magazynie
produkt dopiero wówczas, kiedy go potrzebują.
Systemy ERP z definicji to planowanie zasobów firmy. Producenci systemów często
nazywają je też zaawansowanym zarządzaniem zasobami. Samo określenie klasy ERP
przedstawia system, jako ten, który wspomaga zarządzanie firmą w każdym jej obszarze. Sam
system składa się z kilku niezależnych od siebie modułów, które mogą ze sobą
współpracować. Baza danych to podstawowy element, który występuje w systemie i jest
wspólny dla wszystkich modułów. Od właściwego funkcjonowania oprogramowania zależy nie
tylko odpowiednia analiza przedwdrożeniowa, ale również późniejszy proces wdrożenia.
Zaletą systemu ERP jest możliwość wykorzystania go w każdej branży. Z systemów ERP
najczęściej korzystają: producenci komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
producenci urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń, sektor motoryzacyjny,
przedsiębiorstwa z branży chemicznej i farmaceutycznej. Najczęściej wspieranymi obszarami
są kadrowo-płacowy oraz finansowo-księgowy (98%), niemal równie często system ERP jest
narzędziem dla działów sprzedaży (85%) oraz służy do obsługi magazynu i zaopatrzenia
(87%). Z systemów ERP w Wielkopolsce korzystają m.in. przedsiębiorstwa z branż: handel
i dystrybucja, usługi i serwis, produkcja, biuro rachunkowe.
Total Quality Management (zarządzanie przez jakość) to podejście do zarządzania
organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia
projakościowego. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową,
zaangażowanie, samokontrolę i stałe podnoszenie kwalifikacji. Celem jest osiągnięcie
długotrwałego sukcesu, którego źródłem są zadowolenie klienta oraz korzyści dla organizacji
i jej członków. W Wielkopolsce firmy szczególną uwagę zwracają na spełnienie założeń tej
koncepcji, m.in. poprzez zaangażowanie każdego pracownika w przedsiębiorstwie
w doskonalenie każdego aspektu działalności, a także poprzez optymalizowanie procesów,
właściwe zarządzanie firmą oraz stałe dążenie do sukcesu. Mimo stosowania koncepcji w wielu
firmach, Total Quality Management stale się rozwija, o czym może świadczyć m.in. ciągłe
zapotrzebowanie na szkolenia z tego zakresu.
Zdaniem badanych osób jedną z najpowszechniejszych koncepcji stosowaną
w wielkopolskich przedsiębiorstwach jest informatyzacja przedsiębiorstw. Szczególnie
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wysokim zainteresowaniem cieszą się rozwiązania informatyczne powiązane z jak
najszybszym badaniem oczekiwań klienta, aby jak najszybciej dostosować się do jego potrzeb.
Koncepcje wspierające zarządzanie są popularne przede wszystkim wśród firm, których
działalność może stanowić zaplecze Przemysłu 4.0. Są to firmy z obszaru ICT, które mogą
stworzyć i dostarczyć przedsiębiorcom produkcyjnym rozwiązania wpisujące się w to pojęcie.
Poznańscy przedstawiciele branży IT, czy też absolwenci tego typu kierunków, cieszą się
dużym zainteresowaniem wśród firm, które działają w ramach IoT albo cyberbezpieczeństwa.
Są to firmy, które szybko po powstaniu zajmują stabilną pozycję na rynku – najczęściej działają
nie tylko na rzecz regionalnych czy krajowych firm, ale mają również klientów za granicą.
Przeprowadzone badanie potwierdza wniosek, że wielkopolskie przedsiębiorstwa są na
średnim etapie rozwoju przemysłowego. Jedynie połowa wielkopolskich firm korzysta
z narzędzi wspierających zarządzanie, jednak są to rozwiązania podstawowe, niewymagające
dużych nakładów finansowych, wiedzy i poziomu innowacji.

2.2.2. Analiza wykorzystania technologii Przemysłu 4.0
przez przedsiębiorstwa w Wielkopolsce
Dynamiczny rozwój podmiotów B+R oraz dostępność wykwalifikowanych kadr sprawiła,
że w ciągu ostatnich kilku lat innowacyjni inwestorzy z sektora nowoczesnych technologii,
w tym z szeroko rozumianej branży IT, wykazują coraz większe zainteresowanie Poznaniem
oraz Wielkopolską.
Poznań wyróżnia się na mapie Europy jako silny ośrodek oferujący usługi z zakresu
centrum danych (ang. Data Center) i Cloud Computing – tzw. chmury obliczeniowej.
Zaawansowaną technologicznie infrastrukturę oferuje m.in. Data Center Beyond.pl – jedyne
w Europie Środkowo-Wschodniej centrum danych spełniające najwyższe międzynarodowe
standardy i znajdujące się na poziomie 4 wg klasyfikacji ANSI/TIA-942. Beyond.pl to pierwsze
w Polsce neutralne telekomunikacyjne centrum danych oferujące usługi IT dla biznesu
(outsourcing IT). W jego ofercie znajduje się m.in. kolokacja, serwery dedykowane, chmura
obliczeniowa, chmura prywatna, chmura publiczna, Cloud Computing, chmura hybrydowa,
usługi telekomunikacyjne, administracja IT, centrum zapasowe, backup danych, zarządzanie
bazami oraz integracja IT. Ponadto przedsiębiorcy mogą korzystać z usług oferowanych przez
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), m.in. obliczenia dużej mocy,
usługi komunikacyjne (poczta elektroniczna, telekonferencje, WWW, NEWS itp.), archiwizacja
plików, regionalne bazy danych (biblioteczne oraz informacji naukowej), usługi specjalizowane
(laboratoria multimedialne w zakresie wizualizacji i animacji), dystrybucja i serwis
oprogramowania. Należy również wspomnieć, że PCSS jest operatorem sieci miejskiej
POZMAN i krajowej sieci PIONIER.
W przedsiębiorstwach coraz częściej stosowane są modele przetwarzania danych
Cloud Computing oraz Big Data. Wiele firm myśli o rozwiązaniach, do których wykorzystywane
są proste aplikacje oparte na systemie Android. Potencjał Poznania w zakresie Cloud
Computingu dostrzegł również fiński inwestor, nagrodzony przez Deloitte, jako najszybciej
rozwijająca się firma w Finlandii oraz jedna z najszybciej rozwijających się firm
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technologicznych w regionie EMEA – Nordcloud. W skali europejskiej Polska uważana jest
jako jeden z najbardziej chłonnych obszarów do wdrażania innowacji.
Zdaniem ekspertów, przedstawicieli IOB i przedsiębiorców wdrażanie zaawansowanych
technologii zależy głównie od branży, w której działają przedsiębiorstwa. Coraz więcej firm
odchodzi od manualnej pracy na rzecz automatyzacji procesów produkcyjnych, jednak
wykorzystywane maszyny często są sprowadzane z zagranicy: używane i przestarzałe, które
nie wykorzystują nowoczesnych rozwiązań.
Na poniższym wykresie przedstawiono odsetek wielkopolskich przedsiębiorstw
korzystających z technologii z zakresu Przemysłu 4.0. Przeprowadzone badanie ankietowe
wskazuje, że najczęściej wykorzystywana przez wielkopolskie przedsiębiorstwa jest
automatyzacja produkcji (z wykorzystaniem pojedynczych lub współpracujących ze sobą
maszyn), którą wskazało 39,6% respondentów. Na drugim miejscu uplasowały się technologie
mobilne (23,1%), a na trzecim Cloud Computing (22,1%). Jednocześnie 31,9% badanych nie
korzysta z żadnych nowoczesnych technologii.
Rysunek 9. Technologie z zakresu Przemysłu 4.0 wykorzystywane przez wielkopolskie
przedsiębiorstwa (% wskazań)
Żadne z powyższych
Inne
VR/AR
Uczenie Maszynowe
Nanotechnologia
Mikro i nanoelektryka
Druk 3D
Cloud Computing
Internet Rzeczy
Big Data
Technologie mobilne
Robotyzacja produkcji
Automatyzacja produkcji
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI

Na wielkopolskim rynku obecne są firmy, które własnymi siłami przeszły pełną
automatyzację, np. firma Netbox PL Sp. z o.o., która opracowała własne wózki transportowe
do dużych, ciężkich rzeczy i zautomatyzowała procesy transportowe wewnątrz zakładu
produkcyjnego w oparciu o własne rozwiązania lub firma Conduct Paper wdrażająca bardzo
zaawansowane systemy informatyczne w zakresie planowania produkcji i optymalizacji,
oferująca jako jedna z pierwszych krótkie terminy dostaw do klienta. W Wielkopolsce prężnie
działają firmy poligraficzne – niektóre z nich posiadają bardzo nowoczesne parki maszynowe
np. Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp.j.
Automatyzacja, czy to w logistyce, czy w produkcji, występuje wtedy, kiedy produkt
można uznać za powtarzalny. Polskie przedsiębiorstwa przemysłu ciężkiego z zasady nie
31

PRZEMYSŁ 4.0. NA JAKIM ETAPIE PRZEMYSŁOWEJ REWOLUCJI ZNAJDUJE SIĘ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE?

produkują masowo tylko produkują na zamówienie, jednak to nie eliminuje stosowania przez
nie rozwiązań zgodnych z ideą Przemysłu 4.0. Ponadto zmiany przeprowadzane w firmach,
które prowadzą do automatyzacji produkcji, najczęściej są wymuszone przez np. przepisy BHP
lub przepisy ochrony pracowników (w przypadku środowisk zagrażającym życiu), a nie poprzez
pomysł na zwiększenie swojej wydajności i podniesienie konkurencyjności. Dostosowywanie
się do przepisów środowiskowych i do norm unijnych spowodowało, że właściciele firm po raz
pierwszy pomyśleli o tym, że pracę wielu osób można zastąpić jednym robotem/maszyną.
Wielkopolskie firmy korzystają również z druku 3D, a także technologii VR oraz AR.
Coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem jest nowoczesna forma prezentacji produktów
np. projektów budowlanych i nieruchomości w postaci zarówno makiet wydrukowanych w 3D,
jak i immersyjnych wizualizacji VR oraz interaktywnych wizualizacji w AR, oferowana m.in.
przez firmę Dreamplex Sp. z o.o. z Lubonia.
Pozostałe firmy produkcyjne często optymalizują proces automatyzacji i informatyzacji
w minimalnym zakresie – czego nie można uznać za realizację koncepcji Przemysłu 4.0,
jednak firmy te realizują kolejne elementy, które powodują, że proces produkcyjny wygląda
zupełnie inaczej. Zdarza się, że firmy korzystają ze specjalistycznych maszyn na zasadzie
outsourcingu – używają maszyn, którymi dysponuje np. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Politechniki Poznańskiej. Firmy zadowolone z uzyskanych rezultatów osiąganych na
urządzaniach, na których pracowali, decydują się na ich zakup na rynku.

2.3. Wpływ wdrożenia modeli lub technologii związanych z Przemysłem 4.0
na konkurencyjność przedsiębiorstw
Wdrożenie technologii i koncepcji charakterystycznych dla Przemysłu 4.0 wpływa na
zintensyfikowanie rozwoju przedsiębiorstwa, a tym samym wzmacnia jego konkurencyjność.
Poniżej przedstawiono przykłady rozwiązań, które zgodnie z przeprowadzoną analizą desk
research oraz wywiadów, uznano za najczęściej wykorzystywane wśród wielkopolskich firm
wdrażających nowoczesne rozwiązania. Wybrane rozwiązania w opinii ekspertów przynoszą
również firmom najwięcej korzyści pod względem konkurencyjności.

Automatyzacja
produkcji

Najpowszechniejszym obecnie rozwiązaniem technologicznym jest
automatyzacja produkcji z wykorzystaniem pojedynczych maszyn.
Wzrost automatyzacji przemysłu nie generuje bezrobocia (przykład
Niemiec wskazuje, że sytuacja jest wręcz przeciwna), a dodatkowo
wpływa pozytywnie na rozwój społeczeństwa oraz pozycję przemysłu
w danym państwie, a także na jego konkurencyjność na rynku
światowym.
Wdrożenie
rozwiązań
zrobotyzowanych
i zautomatyzowanych w produkcji wpisuje się w ideę Przemysłu 4.0,
ponieważ umożliwia pełną kontrolę nad procesem dzięki integracji
danych z produkcji, śledzenie jej przebiegu i zbieranie informacji na
temat każdego wyrobu. Robotyzacja zakładu pozwala na
sukcesywne podnoszenie jakości wyrobów i efektywności produkcji
oraz zwiększenie prestiżu, dzięki czemu podwyższa się
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konkurencyjność na rynkach zagranicznych. Modernizacja linii
poprawia także komfort pracy i umożliwia podniesienie kwalifikacji
zawodowych wśród pracowników, jednocześnie pozytywnie
wpływając na ich bezpieczeństwo16.

Technologie
mobilne

Systemy ERP

Lean
Manufacturing

Szacunkowa wielkość mobilnego rynku Internetu Rzeczy w Polsce to
około 800 mln zł, a tempo jego wzrostu to nawet około 40% rocznie.
W ciągu najbliższych 5 lat odsetek firm, które będą musiały
wykazywać się wysokim poziomem cyfryzacji (aby zachować pozycję
konkurencyjną) wzrośnie z 33% do 72%. Szereg polskich firm już
w tej chwili szeroko stosuje lub wręcz opiera swoje istnienie na
dostępnych technologiach mobilnych. Zmieniają one nie tylko sposób
działania tradycyjnych usług takich jak transport i logistyka.
Korzystające z nich przedsiębiorstwa mogą szybciej, efektywniej
i taniej zarządzać poszczególnymi elementami łańcucha produkcji,
dzięki czemu stają się bardziej konkurencyjne w oczach klientów 17.
Poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa można znacznie łatwiej
osiągnąć poprzez wdrożenie efektywnego i dopasowanego do
potrzeb firmy systemu ERP. Dzięki temu zyskujemy narzędzie,
pozwalające skutecznie obniżyć koszty funkcjonowania firmy.
Przykładem może być łańcuch dostaw, składający się z wielu
elementów, na które w tradycyjnym modelu zarządzania nie mamy
wpływu. Właściwie wdrożony system ERP pozwoli skrócić czas
realizacji zamówień, zmniejszyć stany magazynowe, lepiej
zaplanować produkcję, aby dotrzymywać terminowości dostaw czy
realizacji usług, a nawet poszerzyć ofertę. W efekcie usprawnienia
procesów zwiększy się elastyczność firmy w reagowaniu na ciągle
zmieniającą się sytuację na rynku18.
Koncepcja Lean Manufacturing jest obecnie jedną z najczęściej
stosowanych metod podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw
produkcyjnych. Koncentruje się na ich konsekwentnym, codziennym
identyfikowaniu i eliminowaniu. Realizując projekty doskonalące
przepływy często szacuje się wskaźnik udziału wartości dodanej
w stosunku do całego strumienia wartości. Średnio wynosi on około
1% w zależności od branży. Oznacza to że 99% czynności to
czynności zbędne, za które klient nie płaci. Eliminacja ich zapewnia
skuteczną przewagę konkurencyjną na rynku oraz osiągnięcie
najwyższych zysków przedsiębiorstwa19.

Smart Industry Polska 2017. Adaptacja innowacji w działalności mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw
produkcyjnych w Polsce, Ministerstwo Rozwoju/Siemens Sp. z o.o., Warszawa, 2017.
17
Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce – odpowiedzialny rozwój i równe szanse, PwC, 2016.
18
http://www.logistyczny.com/biblioteka/lancuch-dostaw/item/3653-system-erp-zapewnia-konkurencyjnosc.
19
https://www.luqam.com/wzrost-konkurencyjnosci-poprzez-eliminacje-marnotrawstwa.
16
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2.4. Branże dominujące pod względem wdrażania nowych technologii
i modeli biznesowych
Do firm, które najczęściej i jako pierwsze zaczynają interesować się możliwościami, jakie
niesie idea Przemysłu 4.0 należą firmy z branż produkcyjnych. Są to przedsiębiorstwa, które
muszą walczyć o klienta wysoką jakością wytwarzanych produktów, szybkością realizacji
zleceń, możliwością indywidualizacji zamówień lub niską ceną. Przemysł 4.0 dotyka przede
wszystkim takich branż jak: automotive, branża meblarska, produkcja maszyn i elektroniki.
Firmy z tych branż widzą korzyści wynikające z wdrażania inicjatyw związanych z Przemysłem
4.0, ponieważ ze względu na zmianę oczekiwań konsumentów i dużą konkurencję muszą
stawiać na podnoszenie efektywności produkcji. Klienci coraz częściej oczekują możliwości
indywidualizacji zamówień lub wręcz wybranych produktów (branża automotive, meblarska
itp.), co sprawia, że park maszynowy producentów musi sprostać realizacji tych oczekiwań bez
istotnego wpływu na terminy realizacji. Realizacja tych celów staje się możliwa dzięki
automatyzacji produkcji wraz z wykorzystaniem nowych technologii Przemysłu 4.0 i integracji
przepływu informacji w warstwach produkcyjnej i biznesowej przedsiębiorstwa.
Podczas przeprowadzonych wywiadów udało się ustalić, że w Wielkopolsce branżami,
w których Przemysł 4.0 jest najbardziej widoczny są:








technologie informatyczne,
przemysł metalowy,
poligrafia,
przemysł samochodowy/logistyczny,
medycyna,
biotechnologia,
branża lotnicza.

Przedstawiciele IOB, eksperci oraz przedsiębiorcy wskazywali przede wszystkim branże
związane z elektroniką, gdyż tym firmom najłatwiej jest zastosować zaawansowane
technologie w swojej działalności. Związane jest to pośrednio z jakością i dostępnością kadr.
Przemysł 4.0 jest zauważalny w przemyśle metalowym – branżach z zakresu obróbki metalu,
skrawania wycinania na maszynach CNC (ang. Computerized Numerical Control – urządzenia
sterowanie numerycznie, wyposażone w mikrokomputer), gdzie ma szansę na dalszy rozwój.
Również firmy logistyczne wprowadzają wiele rozwiązań innowacyjnych i technologicznych,
jednak nie jest to jeszcze zaawansowany poziom Przemysłu 4.0.
W Wielkopolsce istnieją zaawansowane, bardzo nowoczesne firmy poligraficzne
wykorzystujące wysoko zaawansowane technologie i rozwiązania. Posiadają nowoczesne
parki maszynowe zakupione najczęściej dzięki pozyskanemu dofinansowaniu unijnemu.
Stosowanie zaawansowanych technologii jest również zauważalne w medycynie,
szczególnie wśród firm zajmujących się wytwarzaniem aparatury medycznej. Obserwuje się
coraz większą informatyzację ochrony zdrowia.
W Wielkopolsce dobrze radzą sobie firmy biotechnologiczne, które korzystają
z zaawansowanych rozwiązań i mają odpowiednie siły produkcyjne np. firma Lazur z Nowych
Skalmierzyc produkująca sery uważane za jedne z lepszych dostępnych na rynku.
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Najbardziej podatne na technologie z zakresu Przemysłu 4.0 są branże automotive,
lotnicza i elektroniczna. Podstawami ich działalności są koncepcje Just-in-Time z zakresu
Przemysłu 4.0. Ponadto pracownicy tych branż są świadomi istnienia koncepcji Przemysłu 4.0,
w konsekwencji czego starają się je wykorzystywać w swojej pracy.
W ramach badania udało się także zidentyfikować branże, w których występują
największe braki w zakresie wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0. Przede wszystkim jest to
branża FMCG (ang. fast-moving consumer goods), którą tworzą tanie produkty pierwszej
potrzeby charakteryzujące się szybką zbywalnością. Wskazano również na branżę meblarską,
która wcześniej została wymieniona jako jedna z branż dominujących pod względem
wprowadzania nowych technologii. Sytuacja ta wynika z dużego zróżnicowania firm
zajmujących się produkcją mebli w Wielkopolsce. Część z nich jest na zaawansowanym
poziomie rozwoju (np. Unimebel, Aris Concept lub Anrom Sp. z o.o.), natomiast znaczna ich
część nadal wszystkie prace wykonuje ręcznie, a pracownicy nie zdają sobie sprawy z istnienia
modelu Przemysłu 4.0.

2.5. Analiza zróżnicowania technologicznego przedsiębiorstw
w kontekście ich wielkości
Badania przedstawione w raporcie Smart Industry Polska 2018 wskazują, że wielkość
firmy ma znaczenie w przypadku wykorzystywania nowych technologii i koncepcji
wspierających zarządzanie produkcją. Przeprowadzona analiza wykazuje, że czym większa
firma tym chętniej korzysta z rozwiązań i koncepcji z zakresu Przemysłu 4.0. Są to trendy
widoczne na poziomie zarówno kraju, jak i województwa wielkopolskiego. Warto jednak
zaznaczyć, że występują także obszary, w których największy udział mają mniejsze
przedsiębiorstwa. Tabela 2 przedstawia odsetek przedsiębiorstw w Polsce wykorzystujących
technologie i koncepcje wspierające zarządzanie produkcją w podziale na mikro-, małe
i średnie przedsiębiorstwa.
Najpowszechniejszym rozwiązaniem wdrażanym przez badane przedsiębiorstwa była
technologia automatyzowania produkcji (ograniczona do pojedynczych maszyn). Wśród
koncepcji wspierających zarządzanie produkcją najczęściej wykorzystywane były systemy
ERP, czyli związane z planowaniem wszystkich zasobów firmy we współpracy z dostawcami
i klientami. To rozwiązanie było stosowane przez niemal 40% respondentów. Drugim
popularnym rozwiązaniem było Lean Manufacturing, czyli strategia zarządzania produkcją
mająca na celu optymalizację zapasów i magazynowania produktów. Stosowało ją ponad 37%
firm. Niewiele mniejszy odsetek przedsiębiorstw (35,9%) deklarował wykorzystanie systemów
Just-in-Time związanych z optymalizacją terminów dostaw i zarządzaniem produkcją.
Większość uwzględnionych rozwiązań stosowanych było w większych firmach (w tym
przypadku w średnich przedsiębiorstwach), jednakże w przypadku koncepcji Total Quality
Management zauważa się częstsze jej stosowanie w małych firmach. Mikroprzedsiębiorstwa
częściej niż większe podmioty wykorzystywały ponadto mikro- i nanoelektronikę oraz
nanotechnologię.
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Technologie mobilne

Total Quality Management

Automatyzacja produkcji
z wykorzystaniem
współpracujących ze sobą maszyn

Robotyzacja linii produkcyjnych

23,7%

22,4%

18,4%

11,8%

5,3%

5,3%

3,9%

Mikro i nanoelektronika;
nanotechnologia

Just-in-Time

19,7%

Drukowanie przestrzenne (3D)

Lean Manufacturing

30,3%

Cloud Computing

ERP

32,9%

Big Data

Automatyzacja produkcji
z wykorzystaniem pojedynczych
maszyn

mikro

Internet of Things

Wielkość przedsiębiorstwa

Tabela 2. Nowe technologie i koncepcje wspierające zarządzanie produkcją
wykorzystywane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

3,9%

6,6%

9,2%

małe

51,0%

35,0%

39,0%

38,0%

28,0%

32,0%

29,0%

11,0%

14,0%

6,0%

12,0%

2,0%

7,0%

średnie

61,3%

56,0%

53,3%

45,3%

42,7%

30,7%

40,0%

28,0%

20,0%

26,7%

17,3%

18,7%

6,7%

ogółem

48,6%

39,8%

37,5%

35,9%

30,7%

27,5%

27,1%

14,3%

13,1%

11,6%

11,2%

8,4%

7,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu pn. Smart Industry Polska 2017. Adaptacja innowacji
w działalności mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce,
Ministerstwo Rozwoju/Siemens Sp. z o.o., Warszawa, 2017

Wyniki badania przedsiębiorstw potwierdzają także opnie ekspertów, z którymi
przeprowadzono IDI. Z wywiadów wynika, że nowoczesne technologie są stosowane przede
wszystkich w największych firmach, które mają odpowiednio duże własne zespoły. Jedynie
firmy, które mają odpowiednio duże działy badawczo-rozwojowe w swoich oddziałach
otwierają się na współpracę z uczelniami i osiągają sukcesy. Zwykle duże przedsiębiorstwa
dysponują odpowiednimi środkami finansowymi pozwalającymi im na automatyzację
niektórych procesów lub ich części i wprowadzanie nowych rozwiązań. Większość rozwiązań
jest kosztowna, dlatego małe firmy rzadko mogą sobie pozwolić na wprowadzenie założeń idei
Przemysłu 4.0. Zaawansowane rozwiązania technologiczne powoli się rozprzestrzeniają,
jednakże nie są one powszechne – mikro i małe przedsiębiorstwa w swojej działalności nie
korzystają z automatyki produkcji. Jednak należy zauważyć, że wśród tych firm zdarzają się
pojedyncze przypadki zastosowania nowoczesnych technologii. Firmy te, bazując na
wyjątkowym pomyśle, wdrażają innowacje, dzięki którym odnoszą sukces na rynku.

2.6. Dobre praktyki wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 w wielkopolskich
przedsiębiorstwach
W ramach przedstawienia dobrych praktyk przeprowadzono analizę działań
przynoszących konkretne i pozytywne rezultaty służące wdrażaniu koncepcji i technologii
Przemysłu 4.0 w Wielkopolsce. Wśród inicjatyw podejmowanych w województwie
wielkopolskim na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność IOB, które stale prowadzą
działania związane z rozwojem przedsiębiorstw oraz zachęcają do wprowadzania innowacji.
Poniżej przedstawiono przykłady dobrych praktyk prowadzonych przez wielkopolskie IOB.
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Dobra praktyka: Pomoc firmom w ekspansji na rynki zagraniczne
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza (PPNT FUAM) prowadzi szereg działań, mających na celu wspieranie
międzynarodowej wymiany gospodarczej i podnoszenie kwalifikacji – zarówno swoich
pracowników, jak i firm lokatorskich. Przykłady prowadzonych działań:
1. Umowa z University Technology Park (UTP) z Chicago – w 2013 roku PPNT FUAM
i Miasto Poznań podpisały umowę z parkiem z Chicago, dzięki której przedsiębiorcy
z Wielkopolski mogą współpracować z tamtejszymi naukowcami, korzystać z ich
zaplecza naukowego i infrastruktury badawczej oraz brać udział w projektach
międzynarodowych. W UTP powstanie specjalne biuro dla firm z Polski. Co więcej,
współpraca ta pozwala poznańskim firmom wejść na rynek w Stanach Zjednoczonych.
Amerykanie oferują także pomoc w utworzeniu przedstawicielstwa danej firmy
w Stanach Zjednoczonych. Lokatorzy Parku odwiedzili Chicago z misją gospodarczą.
Firmy z PPNT FUAM skorzystały także z wiedzy ekspertów UTP oraz zamówiły raporty
dotyczące potencjalnego wejścia na rynek amerykański.
2. Interaktywna sesja z Philipsem – w 2013 roku PPNT FUAM nawiązał współpracę
z Philips Innovation Services w celu stworzenia platformy współpracy między
lokatorami Parku a firmą Philips. Opiera się ona na idei strategii otwartej innowacji,
która mniejszym firmom daje możliwość skorzystania m.in. z potencjału
i specjalistycznych ekspertyz dużych i bardziej doświadczonych firm, a gigantom takim
jak Philips stwarza komfortowe warunki do poszerzenia własnego portfolio.
3. (R)Ewolucje Firm Akademickich – w ramach projektu 19 firm z czterech IOB (PPNT
FUAM, „Technoparku” Gliwice, Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego) wzięło
udział w dwóch zagranicznych wizytach studyjnych – w Dolinie Krzemowej
w USA oraz w Technopolis i Otaniemi Technology Hub w Finlandii.
Dobra praktyka: Networking firm w parkach i inkubatorach
W ramach inicjatywy (R)Ewolucje Firm Akademickich prowadzono działania
networkingowe dla 40 przedsiębiorców, będących lokatorami czterech IOB – InQbatora PPNT
FUAM, Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice”, Wrocławskiego Parku
Technologicznego oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Firmy brały udział we wspólnych szkoleniach, m.in. z zakresu modeli
biznesowych, a po ich zakończeniu prowadziły rozmowy, dzięki którym poznawały swoje oferty
i podejmowały współpracę. Animacja tych działań przez IOB pozwoliła na stworzenie grupy
młodych przedsiębiorców, otwartych na współpracę z podobnymi do siebie firmami. Co
najistotniejsze, kontakty te są podtrzymywane także po zakończeniu udziału w tej inicjatywie.
Dobra praktyka: Dotacje dla start-upów
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie realizuje projekt pn. Dotacje dla
StartUpów 2. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 6.3.1 Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Projekt obejmuje
szkolenia w zakresie podstaw przedsiębiorczości oraz tworzenia biznes planu, dotację
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inwestycyjną na uruchomienie działalności gospodarczej, podstawowe wsparcie pomostowe,
indywidualne doradztwo specjalistyczne po rozpoczęciu działalności gospodarczej.
Dobra praktyka: Wynajem laboratoriów i biur
Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) oferuje zarówno młodym, jak
i dojrzałym firmom przestrzenie umożliwiające ich dynamiczny rozwój. Nowo utworzonym
przedsiębiorstwom ułatwia się start poprzez preferencyjne stawki najmu oraz wsparcie
okołobiznesowe. PPNT posiada przestronne, klimatyzowane biura, a także boksy na sali typu
open space. Firmy wynajmujące powierzchnie w PPNT uzyskują dostęp do pomieszczeń
socjalnych, bezpłatnego parkingu, a także innych udogodnień takich jak wewnętrzny intranet,
biblioteka przedsiębiorcy, czy usługi doradcze. Nowoczesne laboratoria pod wynajem spełniają
wysoki standard jakości dzięki uwzględnieniu już na etapie ich projektowania oczekiwań
przyszłych użytkowników. Zastosowane rozwiązania uwzględniają specyfikę działalności
badawczej, naukowej i technologicznej. Dodatkowo w ofercie PPNT znajdują się też e-biura.
W ramach usługi firmy mogą korzystać ze stanowiska pracy, zlokalizowanego
w klimatyzowanym pomieszczeniu z dostępem do bezprzewodowego internetu czy z usługi
odbierania i przechowywania korespondencji.
Dobra praktyka: Enterprise Europe Network
PPNT jest członkiem Enterprise Europe Network, która jest największą na świecie siecią
wsparcia współpracy technologicznej i handlowej, dającą możliwość nawiązywania kontaktów
międzynarodowych lokalnym firmom i instytucjom. Członkowie Enterprise Europe Network
codziennie kontaktują się ze sobą, wymieniają oferty przedsiębiorstw, korzystają z ogromnych
baz handlowych i technologicznych. Kontaktują się również bezpośrednio z Komisją
Europejską, przekazując opinię od przedsiębiorców o jakości stanowionego prawa oraz
sugestie jego zmiany. Sieć oferuje MŚP kompleksowe, bezpłatne usługi, które mają im pomóc
w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Enterprise Europe Network jest także
pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach
MŚP. PPNT pomaga w zidentyfikowaniu zagranicznego dostawcy innowacyjnych technologii.
Usługa polega na określeniu potrzeb przedsiębiorstwa oraz pomocy w nawiązaniu kontaktu
między stronami transferu, a także pośredniczy w negocjowaniu umów transferu technologii.
Dobre praktyki z zakresu wdrażania Przemysłu 4.0 można także zidentyfikować wśród
przedsiębiorstw funkcjonujących w Wielkopolsce. Wśród nich można wyróżnić:
Dobra praktyka: Volkswagen Polska – Wdrażanie systemu AGV
Firma Volkswagen wdrożyła w swoich fabrykach system intralogistyki bazujący na
wózkach AGV (ang. Automated Guided Vehicle). Dostawcą systemu jest należąca obecnie do
Asseco firma CEIT, która kilka lat temu wdrożyła podobne rozwiązanie w czeskiej fabryce firmy
Skoda w Mlada Boleslav. System AGV należy do obszaru Przemysłu 4.0 i polega na
zastosowaniu wewnątrz fabryk pojazdów, które odpowiadają za całkowicie zautomatyzowany
transport wewnętrzny. Transportery poruszają się wzdłuż wytyczonych tras dzięki
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autonomicznej nawigacji i wykorzystaniu skanerów laserowych. Transport oparty na robotach
ułatwia i optymalizuje pracę pracowników fabryki oraz skraca czas produkcji o 25%.
Dobra praktyka: Raben Logistics Polska sp. z o.o. – Estimated Time of Arrival
Grupa Raben od wielu lat wprowadza innowacyjne rozwiązania, zarówno w procesach
magazynowych i transportowych, jak również w zakresie narzędzi oraz systemów
informatycznych. Wspiera ją w tym dział ds. badań i rozwoju Genius Lab. Obecnie Grupa
Raben pracuje w ramach projektu ePOD2.0 nad aplikacją ETA (ang. Estimated Time of
Arrival). Dzięki temu rozwiązaniu klienci i odbiorcy firmy uzyskają nie tylko informacje na temat
aktualnego miejsca, w którym znajduje się ich przesyłka, ale i przewidywaną godzinę jej
dostarczenia. Dzięki komunikacji online (GPS/eGPS) między kierowcą pojazdu a firmowym
systemem ze specjalnym algorytmem, połączonym z mapą, będzie można przewidzieć
dotarcie do każdego z punktów dostawy na trasie kierowcy, a co ważniejsze, przewidzieć także
ewentualne opóźnienia wynikające z ruchu drogowego. Taka transparentność wpłynie na
koszty i poziom satysfakcji klientów Grupy Raben. Dzięki danym przekazywanym przez
urządzenia mobilne kierowców do centrum zarządzania dyspozytorzy mogą stale monitorować
aktualną pozycję pojazdów, jak również porównywać ją z zaplanowaną trasą i sekwencją
punktów na każdej z tras. Te funkcje pozwalają lepiej zarządzać procesem wysyłki i dostawy
oraz szczegółowo raportować powyższe procesy. Ponadto terminal dostarcza informacji
statystycznych wykorzystywanych operacyjnie, takich jak liczba przesyłek, postojów,
przejechanych kilometrów, czas użycia aplikacji, kondycja baterii, liczba zrealizowanych
serwisów.
Dobra praktyka: Pratt & Whitney Kalisz – SAP
W firmie Pratt & Whitney Kalisz został oddany do użytku system SAP, wspomagający
zarządzanie produkcją. Projekt wdrożeniowy zakończył się zgodnie z przyjętymi wcześniej
harmonogramem i zakresem funkcjonalnym prac oraz budżetem. Zakres prac realizowanych
przez konsultantów T-Systems Polska obejmował m.in. prace wdrożeniowe w takich
obszarach, jak: finanse, majątek trwały, kontroling i gospodarka remontowa. Projekt zawierał
również usługi doradcze w takich dziedzinach, jak: gospodarka materiałowa, planowanie
produkcji, sprzedaż i dystrybucja. System w obecnej postaci będzie obsługiwany przez 420
użytkowników i zastąpi używane dotychczas odrębnie funkcjonujące narzędzia.
Wymienione powyżej wdrażane funkcjonalności w obszarze Przemysłu 4.0 stanowią
jedynie kilka przykładów dobrych praktyk w szerokim katalogu możliwości. Należy pamiętać,
że wdrażanie tych elementów niesie za sobą szereg korzyści przynoszących zysk zarówno dla
przedsiębiorców, jak i dla konsumentów.

2.7. Podsumowanie
Badania przeprowadzone wśród ekspertów, IOB i przedsiębiorców pozwalają wysnuć
wniosek, że przedsiębiorstwa z Wielkopolski, mimo atrakcyjnych warunków, znajdują się na
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średnim etapie rozwoju przemysłowego. Na poziom zaawansowania technologicznego
przedsiębiorstw wpływa ich lokalizacja, wielkość oraz branża, w której działają. Podmioty
zlokalizowane w pobliżu dużych ośrodków miejskich mają ułatwiony dostęp do innowacji –
m.in. poprzez bliski dostęp do IOB. Można zatem wysnuć wniosek, że średnie lub duże
przedsiębiorstwa zlokalizowane w pobliżu dużych ośrodków miejskich działające w ramach
obszarów RIS charakteryzują się większym poziomem zaawansowania technologicznego.
Wspomnieć należy, że badane przedsiębiorstwa cechują się różnorodnością. Mimo że
poziom innowacyjności wśród badanych firm nie jest zbyt wysoki występują wśród nich
przedsiębiorstwa, które stosują rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0 w codziennej
działalności. Przede wszystkim innowacje rozwijają się w zagranicznych firmach, dużych
korporacjach, tudzież pojawiają się start-upy, które próbują innowacyjnych rozwiązań.
Większość jednak cechuje się tradycyjnym procesem produkcyjnym – większość maszyn
i urządzeń wymaga ręcznej obsługi, a więc nie można w tym przypadku mówić o automatyzacji,
a jeśli tak to jedynie częściowej.
Wpływ na rozwój przedsiębiorstw w danym kierunku ma również branża, w której
działają – w Wielkopolsce zauważyć można pozytywną zależność pomiędzy poziomem
zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw oraz obszarów IS. Podczas
przeprowadzonych wywiadów udało się ustalić, że w Wielkopolsce branżami, w których
Przemysł 4.0 jest najbardziej widoczny są: technologie informatyczne, przemysł metalowy,
poligrafia, przemysł samochodowy/logistyczny, medycyna, biotechnologia, branża lotnicza.
W ramach badania udało się także zidentyfikować branże, w których występują największe
braki w zakresie wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0. Wśród nich wymieniono branżę FMCG.
Wskazano również branżę meblarską, która wcześniej została wymieniona jako jedna z branż
dominujących pod względem wprowadzania nowych technologii. Sytuacja ta wynika z dużego
zróżnicowania firm zajmujących się produkcji mebli w Wielkopolsce.
Duże znaczenie ma również wielkość przedsiębiorstwa. Firmy, które mają odpowiednio
duże działy badawczo-rozwojowe w swoich oddziałach lub mają możliwość współpracy
z uczelniami mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu. Zwykle duże przedsiębiorstwa
dysponują odpowiednimi środkami finansowymi pozwalającymi na wprowadzanie nowych
koncepcji i technologii z zakresu Przemysłu 4.0. Przeprowadzone badania wykazały, że nowe
koncepcje i technologie wspierające zarządzanie produkcją najczęściej stosowane są
w większych firmach (m.in. automatyzacja produkcji z wykorzystaniem pojedynczych maszyn,
ERP, Lean Manufacturing, Just-in-Time, technologie mobilne i robotyzacja linii produkcyjnej).
Badania ankietowe wskazały, że ponad połowa wielkopolskich przedsiębiorstw w ciągu
ostatnich 5 lat w swojej działalności nie korzystała z narzędzi wspierających proces
zarządzania, a prawie co trzecie nie korzystało w swojej działalności z nowoczesnych
technologii. Potwierdza to wniosek, że wielkopolskie przedsiębiorstwa znajdują się na średnim
etapie rozwoju przemysłowego. W firmach wdrażających koncepcje wspierające proces
zarządzania najczęściej stosowano systemy ERP oraz koncepcję Just-in-Time, natomiast do
najpowszechniej wykorzystywanych technologii należały automatyzacja produkcji, technologie
mobilne oraz Cloud Computing.
Wielkopolskie przedsiębiorstwa, planując rozwój firmy, najczęściej mają na myśli
zwiększenie zatrudnienia, zmianę zaplecza maszynowego/infrastruktury technicznej oraz
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zmianę oprogramowania. Dane działania nie są bezpośrednio związane z wdrażaniem idei
Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach, mogą jednak świadczyć o chęci zmian i rozwoju firmy.
W Wielkopolsce są również firmy, które nie planują rozwijać się w kierunku wykorzystania
nowoczesnych technologii w perspektywie najbliższych 3 lat.
Wartym uwagi jest także akcentowany przez ekspertów fakt, że polscy przedsiębiorcy
są nastawieni przede wszystkim na zysk krótkoterminowy – osiągalny w okresie 2-3 lat, dlatego
wykazują niewielkie zainteresowanie wdrożeniem koncepcji przynoszących zysk w dłuższym
okresie, który trudno wycenić. Niemniej jednak w Wielkopolsce zauważalna jest chęć działania
i rozwoju. Mimo braku środków na inwestycje, przedsiębiorcy wykazują zainteresowanie
poprawą konkurencyjności swoich firm.
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3. Badanie korelacji z inteligentnymi specjalizacjami
3.1. Wstęp
Przedmiotem niniejszego rozdziału jest ocena korelacji obszarów IS województwa
wielkopolskiego z ideą Przemysłu 4.0 oraz poziomem zaawansowania technologicznego
wielkopolskich przedsiębiorstw. W ramach przedmiotowego obszaru przeprowadzono analizę
danych zastanych (desk research) rozszerzoną o IDI z ekspertami specjalizującymi się
w tematyce Przemysłu 4.0. W ramach wywiadów respondenci odnieśli się do zagadnienia
przyczyniania się IS do rozwoju idei czwartej rewolucji przemysłowej, jak również identyfikacji
RIS wyróżniających się w zakresie rozwoju przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 oraz
wdrażania nowych technologii i nowoczesnych rozwiązań wspierających zarządzanie.
Zasadniczą część opracowania stanowi weryfikacja stopnia zbieżności RIS z koncepcją
czwartej rewolucji przemysłowej, dokonana na bazie analizy Regionalnej Strategii Innowacji
dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020, uzupełnionej opiniami ekspertów, komentarzem
autorskim oraz przeglądem wniosków i rekomendacji pochodzących z innych opracowań
z zakresu monitorowania i rozwoju obszarów IS województwa wielkopolskiego. Na ich
podstawie określono, w jaki sposób koncepcja IS przyczynia się (będzie się przyczyniać) do
rozwoju idei Przemysłu 4.0 oraz jakie zmiany w zakresie RIS dla województwa wielkopolskiego
(obszarów i kierunków rozwoju w ramach tych obszarów) należy poczynić w celu osiągnięcia
wysokiej korelacji z koncepcją czwartej rewolucji przemysłowej.
W dalszej kolejności odniesiono się do zagadnienia zależności między obszarami IS
województwa wielkopolskiego a branżami najszybciej rozwijającymi się w zakresie wdrażania
nowych technologii i koncepcji wspierających zarządzanie, identyfikując specjalizacje
wyróżniające się w tym zakresie oraz wykazujące największe braki. Dokonano również oceny,
w ramach przedsiębiorstw którego obszaru wielkopolskich IS dostrzega się największy rozwój
w stronę modelu Przemysłu 4.0.

3.2. Koncepcja IS a rozwój idei Przemysłu 4.0
Zgodnie z założeniami leżącymi u podstaw koncepcyjnych ich powstania, IS są
kluczowym elementem realizacji przyjętej przez Komisję Europejską Strategii Europa 202020.
Strategia zakłada przezwyciężenie słabości strukturalnych poprzez realizację trzech
wzajemnie na siebie oddziaływujących priorytetów:



wzrostu inteligentnego (smart growth), opartego na wiedzy i innowacjach;
wzrostu zrównoważonego (sustainable growth), promującego wzrost efektywności
gospodarki w zakresie wykorzystania zasobów, niskoemisyjności oraz konkurencji;

Komunikat Komisji Europejskiej – Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 2010.
20
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wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu (inclusive growth), z gospodarką
charakteryzującą się wysokim poziomem zatrudnienia, zapewniającą spójność
w wymiarze gospodarczym, społecznym i terytorialnym.

W komunikacie Komisji Europejskiej pn. Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający
się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 202021 zawarto rekomendację
tworzenia krajowych oraz regionalnych strategii badań i rozwoju na rzecz inteligentnej
specjalizacji. Zgodnie z zaproponowaną koncepcją, IS są narzędziem stosowanym
regionalnie, w kontekście efektywnego wykorzystania środków publicznych oraz wdrożenia
strategicznego i zintegrowanego podejścia do wykorzystania potencjału inteligentnego wzrostu
i gospodarki opartej na wiedzy. Aktualna trzecia generacja strategii innowacji – w odróżnieniu
od poprzedniej – odeszła od pojęcia innowacyjności w ujęciu sektorowym na rzecz
zintegrowanej i międzysektorowej budowy zdolności innowacyjnych oraz tworzenia
komplementarnych systemów i środowiska innowacji 22.
Dokumentami definiującymi obszary IS są krajowe i regionalne strategie badań i rozwoju
(RIS3). Są to zintegrowane programy gospodarcze, oparte za zdefiniowanych lokalnie
priorytetach, spełniające następujące kryteria 23:







koncentracja wsparcia w zakresie polityki i inwestycji na kluczowych w skali kraju lub
regionu priorytetach, wyzwaniach i potrzebach w zakresie rozwoju opartego na
wiedzy;
wykorzystanie mocnych stron i przewag konkurencyjnych danego kraju lub regionu
oraz jego potencjału do osiągnięcia doskonałości;
sprzyjanie innowacjom technologicznym i praktycznym oraz stymulowanie inwestycji
sektora prywatnego;
stworzenie zachęty do innowacyjności, eksperymentowania oraz zaangażowania
interesariuszy;
oparcie na obiektywnych danych i badaniach oraz opracowanie systemu
monitorowania i oceny.

W Polsce systemowe ramy strategiczna dla krajowych IS określa Strategia
Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. Dokumentem wykonawczym Strategii jest Program
Rozwoju Przedsiębiorstw, którego integralną część stanowi podlegające ciągłej weryfikacji
i aktualizacji opracowanie Krajowa inteligentna specjalizacja wskazujące obszary specjalizacji.
Dokumentem programowym określającym zakres IS województwa wielkopolskiego jest
Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020. Przedmiotowa strategia
definiuje RIS jako dziedziny, w których występuje masa krytyczna przedsiębiorstw,
koncentracji zatrudnienia i wartości dodanej brutto, przy jednoczesnym istnieniu potencjału
21

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów – Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach
strategii Europa 2020, KOM(2010) 553 wersja ostateczna, Bruksela, 2010.
Słodowa-Hełpa M., Inteligentna specjalizacja polskich regionów. Warunki, wyzwania i dylematy, Roczniki Nauk
Statystycznych, Tom 5 (41), numer 1, 2013.
22

23

Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS3), European Commission, 2012, s. 8.
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naukowego, na których należy koncentrować działania polityki innowacyjnej, co przyniesie
efekt w postaci transformacji w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. IS znajdują oparcie
w faktach oraz uwzględniają zasoby regionu, w tym infrastrukturę technologiczną, istniejące
powiązania eksportowe, dynamikę rozwoju przedsiębiorstw i innowacje międzybranżowe24.
Prace nad wyłonieniem obszarów IS Wielkopolski rozpoczęto w 2013 roku. Obejmowały
one szeroki zakres badań i analiz, uzupełniony dialogiem z przedstawicielami gospodarki
i nauki. W toku opracowywania strategii wykorzystano aktualne trendy w zakresie
kształtowania polityki innowacyjnej prezentowane w dokumentach organizacji
międzynarodowych oraz literaturze światowej. W kontekście oceny korelacji RIS województwa
wielkopolskiego z koncepcją Przemysłu 4.0, zasadnym było rozważenie: czy na etapie
opracowywania strategii, jej autorom znane były założenia czwartej rewolucji przemysłowej?
Jeżeli tak, to czy w procesie identyfikacji RIS uwzględnione zostały jej założenia? Okres
opracowywania podstaw koncepcji czwartej rewolucji przypada – w zależności od źródła – na
lata 2011-2013. Mając na uwadze moment rozpoczęcia prac nad wielkopolskim RIS3, w teorii
możliwe było uwzględnienie idei Przemysłu 4.0 w wypracowywaniu IS regionu. Niemniej
jednak analiza treści dokumentu wskazuje na brak bezpośrednich odniesień do Przemysłu 4.0,
jak również związanych z nim pojęć, takich jak: inteligentne fabryki, systemy cyber-fizyczne,
internet rzeczy, przetwarzanie w chmurze oraz autonomizacja.
Na etapie wstępnej analizy należy zauważyć, iż układ IS województwa wielkopolskiego
– obejmujący dominujące w regionie branże produkcyjne uzupełnione o obszary wsparcia
w zakresie logistyki oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych – odpowiada wizji
gospodarki funkcjonującej w warunkach gospodarki czwartej generacji, w ramach której
następuje daleko posunięta robotyzacja i wirtualizacja czynności wytwórczych oraz integracja
procesów w ramach funkcjonowania łańcucha wartości z wykorzystaniem inteligentnych
technologii likwidujących bariery pomiędzy ludźmi i maszynami.
Analiza obszarów poszczególnych RIS oraz kierunków działań określonych dla ich
rozwoju pod względem zgodności z koncepcją Przemysłu 4.0 wskazała na występowanie
zbieżności w ramach wszystkich 6 RIS województwa wielkopolskiego, pomimo braku
występowania w RIS3 bezpośrednich odniesień do zagadnienia czwartej rewolucji
przemysłowej. W tym zakresie należy zwrócić uwagę na zasadność większego uwypuklenia
postulatów Przemysłu 4.0.

24

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020, s. 3, 11.
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Tabela 3. Analiza zbieżności RIS województwa wielkopolskiego z ideą Przemysłu 4.0
Nazwa RIS
Biosurowce
i żywność dla
świadomych
konsumentów

Obszar specjalizacji

Kierunki działań dla rozwoju specjalizacji

Zbieżność z koncepcją Przemysłu 4.0

a) bezpieczne bioprodukty i zdrowa żywność:
 produkcja bioproduktów, zdrowej
żywności oraz żywności funkcjonalnej;
 bezpieczeństwo żywności;
 rośliny odporne na zmiany klimatu;
b) nowoczesne technologie produkcji
żywności:
 bio- i nanotechnologia, biologia
molekularna i chemia spożywcza;
 systemy klasy ICT traceability
w bezpieczeństwie produkcji żywności,
zarządzaniu produkcją, wspomaganiu
decyzji i automatyzacji;
 e-rolnictwo;
c) innowacyjne metody sprzedaży i dystrybucji
wysokojakościowej żywności:
 marketing wysokiej jakości żywności
i surowców;
 innowacyjne łańcuchy produkcji
i dystrybucji żywności;
 opakowania dla żywności i food design;
d) ekologiczna produkcja żywności
i zagospodarowanie odpadów:
 ekologiczne środki ochrony roślin;
 biogospodarka, w tym innowacyjne
produkty naturalne;
 zagospodarowanie odpadów
produkcyjnych i upcykling;
 gospodarka paliwowo-energetyczna
oparta na agrobiomasie;

 integracja łańcuchów wartości w produkcji
i dystrybucji żywności;
 stworzenie wspólnych kanałów dystrybucji,
w tym z wykorzystaniem e-commerce;
 stworzenie narzędzi informatycznych
wspierających proces produkcji żywności oraz
jej marketing i edukację prozdrowotną –
certyfikacja, wypromowanie znaku jakości
regionalnej żywności w kraju i za granicą,
systemy monitorowania pochodzenia żywności;
 rozwój nowych technologii celem powstania
wysokiej jakości produktów żywnościowych;
 opracowanie metod i rozwój organizacji
procesów przetwórczych sprzyjających redukcji
strat w produkcji rolno-spożywczej;
 rozwinięcie technologii wytwarzania
naturalnych i mineralnych nawozów i środków
produkcji;
 rozwój produkcji i przetwarzania biosurowców;
 prowadzenie i wdrażanie wyników badań
dających podstawy produkcji i przetwarzania
surowców odtwarzalnych;
 biokonwersja i biorafinacja produktów
naturalnych i produktów odpadowych
przetwórstwa rolno-spożywczego – współpraca
z nauką, IT, branżą produkcji maszyn; produkcji
mebli, odzieży, drewna i papieru oraz z branżą
logistyczną.

 integracja procesów w obrębie
pionowego i poziomego łańcucha
wartości stanowiąca element
usieciowionego środowiska
gospodarczego;
 wysoki potencjał automatyzacji
i robotyzacji pracy w branży
przetwórstwa spożywczego;
 wdrażanie rozwiązań technologicznych
i organizacyjnych optymalizujących
gospodarowanie zasobami
(obejmujących m.in. zmniejszenie
materiałochłonności, redukowanie strat
produkcyjnych, wykorzystanie
surowców odtwarzalnych, ponowne
przetwarzanie produktów odpadowych,
upcykling);
 wdrażanie rozwiązań informatycznych
wspierających procesy wewnętrzne
(produkcja, sprzedaż i marketing,
zarządzanie) wpisujące się w wizję
organizacji jako inteligentnego
systemu;
 rozwój technologii w zakresie
traceability wpisujących się w potrzeby
postulowanego modelu środowiska
cyber-fizycznego w zakresie
przetwarzania i wymiany danych.
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Nazwa RIS

Obszar specjalizacji

Kierunki działań dla rozwoju specjalizacji

Zbieżność z koncepcją Przemysłu 4.0

e) przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla
obszaru specjalizacji.
Wnętrza przyszłości

a) specjalistyczne i spersonalizowane meble
i artykuły wyposażenia wnętrz:
 wysokiej jakości surowce i komponenty
do produkcji mebli;
 meble tworzone z regionalnych
surowców, komponentów i półproduktów;
b) nowe zastosowania technologii i materiałów:
 technologie energooszczędne;
 technologie przetwórstwa papieru
i drewna, w tym produkcji opakowań;
c) wzornictwo przemysłowe i innowacyjne
oparte o design;
d) recykling i upcykling w produkcji mebli
i wyposażenia wnętrz;
e) przygotowanie i personalizacja kadr dla
obszaru specjalizacji.

 uzyskiwanie wysokiej wartości dodanej poprzez
marketing i projektowanie;
 tworzenie nowoczesnego designu w oparciu
o badania socjologiczne, psychologiczne,
antropologiczne, ergonomiczne i materiałowe;
 tworzenie specjalistycznej oferty wyposażenia
wnętrz dostosowanej do potrzeb specyficznych
grup docelowych;
 promowanie regionalnych produktów w ramach
sieci powiązań regionalnych producentów,
dostawców surowców i komponentów;
 wprowadzanie do produkcji nowych materiałów
i technologii, w tym nowe zastosowania
istniejących materiałów i technologii;
 zastosowanie materiałów odpadowych oraz
organizowanie cyklu życia produktu.

 tworzenie produktów zorientowanych
na indywidualne potrzeby klienta
(produkcja indywidualna i małoseryjna)
przy zachowaniu korzyści wynikających
z produkcji masowej;
 wysoki potencjał automatyzacji
i robotyzacji pracy w branży drzewnej
i meblarskiej;
 wdrażanie rozwiązań technologicznych
i organizacyjnych optymalizujących
gospodarowanie zasobami
(technologie energooszczędne,
recykling i upcykling, zastosowanie
surowców odpadowych);
 integracja procesów produkcyjnych,
marketingowych i projektowych
(design) wpisująca się w wizję
organizacji jako inteligentnego
systemu.

Przemysł jutra

a) wyspecjalizowane technologie, maszyny,
urządzenia i ich elementy dla przemysłu
rolno-spożywczego, wyposażenia wnętrz
i transportowego:
 nowe technologie i materiały dla maszyn,
urządzeń i środków transportu, w tym
nanotechnologie oraz materiały nanoi mezoskopowe;
b) ekoinnowacyjne środki transportu
samochodowego i powietrznego oraz
pojazdy i systemy komunikacji publicznej;
c) zautomatyzowane, zrównoważone
i zoptymalizowane procesy produkcyjne oraz
sterowania i monitorowania:

 rozwój produkcji maszyn specjalistycznych;
 rozwój produkcji zaawansowanych maszyn dla
rolnictwa precyzyjnego;
 rozwój produkcji zaawansowanych środków
transportu, w tym dla branż rolno-spożywczej
i wyposażenia wnętrz oraz ekologicznych
środków transportu;
 wprowadzenie do produkcji i zastosowanie
nowych materiałów o pożądanych przez
klientów właściwościach i parametrach;
 badania, rozwój i wdrażanie materiałów takich
jak kompozyty termoplastyczne, kompozyty
o charakterystyce bio-, nano-, nowe powłoki
ochronne i kompozyty z włóknami naturalnymi;

 bardzo wysoki potencjał optymalizacji,
automatyzacji i robotyzacji procesów
produkcyjnych, w tym wykorzystanie
zdalnego sterowania;
 wdrażanie rozwiązań technologicznych
i organizacyjnych optymalizujących
gospodarowanie zasobami (redukcja
emisyjności, materiałoi energochłonności produkcji).
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Nazwa RIS

Wyspecjalizowane
procesy logistyczne

Obszar specjalizacji

Kierunki działań dla rozwoju specjalizacji

 procesy specjalne – m.in. obróbka
cieplna, termomechaniczna,
galwaniczna, spawalnictwo, obróbka
plastyczna oraz metalurgia proszków;
 innowacyjne procesy w przemyśle
chemicznym (katalityczne, membranowe,
niskoemisyjne i bezodpadowe);
d) materiały z recyclingu i odzysku;
e) przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla
obszaru specjalizacji.

 zwiększenie wykorzystania biopaliw;
 rozwój nowoczesnych technologii
materiałowych w przetwórstwie metali;
 optymalizacja i ulepszenie procesów
produkcyjnych;
 innowacje w procesach specjalnych takich jak
obróbka cieplna, termomechaniczna,
galwaniczna, spawalnictwo, obróbka
plastyczna metali;
 zmniejszenie emisyjności, materiałochłonności
i energochłonności produkcji;
 automatyzacja produkcji i wykorzystanie
urządzeń zdalnie sterowanych.

a) specjalistyczne rozwiązania logistyczne dla
potrzeb MŚP i handlu wielokanałowego
(w tym elektronicznego):
 wyspecjalizowane łańcuchy dostaw
(w tym śledzenie, zarządzanie
i konsolidacja ładunków oraz
elektronizacja łańcuchów dostaw);
 outsourcing logistyczny w oparciu
o potencjał logistyczny regionu na
rynkach regionalnym, krajowym
i międzynarodowych;
b) usługi, technologie oraz produkty dla
logistyki (w tym technologie formowania
i konsolidacji jednostek ładunkowych):
 innowacyjne materiały dla transportu
i logistyki (takie jak polimery i kompozyty
do zabudowy przestrzeni ładunkowej);
c) inżynieria i informatyzacja procesów
logistycznych:
 narzędzia optymalizacji i wspomagania
decyzji w procesach logistycznych;

 rozwój outsourcingu usług logistycznych dla
poprawy konkurencyjności firm produkcyjnych
i usługowych w regionie;
 optymalizacja procesów logistycznych
w firmach produkcyjnych i usługowych,
szczególnie w obszarach specjalizacji regionu;
 integracja i specjalizacja firm z branży
logistycznej oraz wdrażanie najnowszych
technologii w odpowiedzi na potrzeby ich
klientów;
 współpraca, łączenie zasobów i ich optymalne
wykorzystanie przy zastosowaniu
nowoczesnych systemów ICT i innych
technologii zgodnie z zapotrzebowaniem
klientów firm logistycznych.
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Zbieżność z koncepcją Przemysłu 4.0

 optymalizacja oraz informatyzacja
procesów logistycznych w połączeniu
z ich integracją z pozostałymi
procesami (w szczególności produkcji,
zakupów i sprzedaży) wpisuje się
w wizję organizacji jako inteligentnego
systemu;
 istnienie wysokiej jakości
outsourcingowych usług logistycznych
odgrywa fundamentalną rolę
w funkcjonowaniu usieciowionego
środowiska gospodarczego;
 rozwój technologii sensorycznych,
geolokacyjnych oraz platform wymiany
danych logistycznych wpisujący się
w potrzeby postulowanego modelu
środowiska cyber-fizycznego;
 wdrażanie rozwiązań technologicznych
i organizacyjnych optymalizujących
gospodarowanie zasobami (łączenie
i optymalizacja zasobów logistycznych
przy zastosowaniu technologii ICT).

PRZEMYSŁ 4.0. NA JAKIM ETAPIE PRZEMYSŁOWEJ REWOLUCJI ZNAJDUJE SIĘ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE?

Nazwa RIS

Obszar specjalizacji

Kierunki działań dla rozwoju specjalizacji

Zbieżność z koncepcją Przemysłu 4.0

 tworzenie i rozwój innowacyjnych technologii,
produktów i usług w zakresie ochrony zdrowia;
 tworzenie i rozwój banków dużych danych
medycznych do wykorzystania w rozwoju
testów diagnostycznych oraz materiałów
e-learningowych;
 rozwój nowych postaci leków geriatrycznych
i pediatrycznych;
 wprowadzenie innowacyjnych metod
testowania leków pozwalających na szybsze
i tańsze wprowadzanie ich na rynek;
 zwiększenie konkurencyjności podmiotów
regionalnych w zakresie ochrony zdrowia;
 rozwój międzynarodowych usług biobanków;
 rozwój medycyny spersonalizowanej opartej na
diagnostyce molekularnej i terapii celowanej;
 rozwój usług związanych z profilaktyką,
diagnostyką, oceną ryzyka, monitoringiem
i leczeniem chorób cywilizacyjnych;
 rozwój nowych firm zajmujących się usługami
badawczo-rozwojowymi w dziedzinie
neuroobrazowania;
 stymulowanie powstawania nowych
i wzmacnianie konkurencyjności istniejących
przedsiębiorstw w obszarze ochrony zdrowia;
 zastosowanie nowoczesnych rozwiązań
w usługach publicznych;

 tworzenie i rozwój banków danych
medycznych oraz wykorzystanie ICT
i Big Data posiada znaczący potencjał
integracji procesów (w tym
międzyorganizacyjnych) oraz wpisuje
się w potrzeby postulowanego modelu
środowiska cyber-fizycznego;
 rozwój rozwiązań w zakresie e-zdrowia
(wykorzystanie technologii ICT do
wspomagania działań związanych
z ochroną zdrowia) wpisuje się w wizję
usieciowionego środowiska
gospodarczego.

 sensory i geolokalizacja, platformy
wymiany danych logistycznych;
d) transport multimodalny dla zwiększania
mobilności regionalnej;
e) przygotowanie oraz specjalizacja kadr dla
obszaru specjalizacji.
Nowoczesne
technologie
medyczne

a) medycyna spersonalizowana;
b) produkty, usługi i nowe technologie
związane z profilaktyką, diagnostyką
i terapią chorób cywilizacyjnych oraz chorób
rzadkich;
c) nowe metody wspomagające decyzje
diagnostyczne i lecznicze z wykorzystaniem
ICT i Big Data.
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Nazwa RIS

Obszar specjalizacji

Kierunki działań dla rozwoju specjalizacji

Zbieżność z koncepcją Przemysłu 4.0

 rozwój usług w dziedzinie e-zdrowia;
 rozwój nowoczesnej infrastruktury
i wdrażania rozwiązań we współpracy
z regionalnymi podmiotami w instytucjach
sektora publicznego.
Rozwój oparty na ICT

a)








b)

c)
d)

e)

aplikacje, usługi i systemy ICT służące
poprawie jakości życia:
zintegrowane systemy usług publicznych
(np. inteligentne systemy transportowe,
energetyczne, oświetleniowe, gospodarki
odpadami z wykorzystaniem Big Data,
systemów zarządzania danymi, działania
w obszarze Smart City);
aplikacje i urządzenia poprawiające
jakość życia indywidualnych obywateli,
w tym aplikacje mobilne;
nowe zastosowania i dedykowane
produkty ICT dla innowacyjnych
społeczności;
e-usługi publiczne, w tym:
e-administracja, e-kultura, e-zdrowie
i e-edukacja;
zaawansowane systemy dla biznesu:
prototypowanie nowoczesnych
rozwiązań z wykorzystaniem ICT;
specjalistyczne narzędzia i produkty ICT
dla obszarów specjalizacji regionu;
systemy informatyczne do zarządzania
złożoną infrastrukturą, systemy osadzone
dla infrastruktury;
przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla
obszaru specjalizacji.

 rozwój technologii dla usług publicznych
z wykorzystaniem najnowszych trendów
w ICT;
 rozwój infrastruktury (szybki internet, łącza)
i technologii (bezpieczeństwo danych,
traceability, prywatność) dla bezpieczeństwa
wymiany danych i masowej analizy danych
typu Big Data;
 rozwój technologii dla branży energetycznej
i usług publicznych;
 rozwój produktów i usług IT dla ochrony
zdrowia i telemedycyny;
 rozwój specjalistycznych produktów IT oraz
zaawansowanych systemów dla biznesu;
 rozwój specjalistycznych narzędzi i aplikacji IT
dla branży rolno-spożywczej;
 rozwój specjalistycznych narzędzi i aplikacji IT
dla branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz;
 rozwój specjalistycznych narzędzi i aplikacji IT
dla branży transportowej i logistycznej;
 rozwój specjalistycznych narzędzi i aplikacji IT
dla branży maszynowej i procesów
przemysłowych.

 rozwój aplikacji, usług i systemów ICT
stanowi element wymagany do
skutecznego wdrażania rozwiązań
z zakresu Przemysłu 4.0;
 znaczący potencjał generowania
innowacji międzybranżowych (w tym
rozwój technologii, produktów i usług
we współpracy z innymi IS);
 koncepcja IoT – leżąca u podstaw
modelu środowiska cyber-fizycznego
oraz usieciowionego środowiska
gospodarczego – wymaga rozwoju
infrastruktury telekomunikacyjnej (sieć
światłowodowa, technologia 5G);
 rozwój technologii bezpiecznej
i masowej wymiany danych
(traceability, Big Data).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020
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Cząstkowa zgodność IS z wymogami czwartej rewolucji przemysłowej wynika w głównej
mierze z leżącego u podstaw ich obu założenia rozwoju i rozpowszechniania rozwiązań
innowacyjnych. Owe zjawisko wynika z potrzeb praktyki gospodarczej oraz stanowi
immanentny element inteligentnego rozwoju w kierunku gospodarki opartej na wiedzy
i innowacjach, wysokoefektywnej w zakresie wykorzystania zasobów – zgodnej z modelem
postulowanym w Strategii Europa 2020. Należy również zauważyć, że koncepcja Przemysłu
4.0 nie powstała w próżni, a została umiejscowiona w warunkach procesów i trendów
obserwowalnych w gospodarce, a więc systemie stanowiącym przedmiot analiz w toku
wyłaniania IS. Przy założeniu wspólnych podstaw programowych, odpowiednio zdefiniowane
IS mogą stanowić efektywne narzędzie przyczyniające się do rozwoju idei Przemysłu 4.0
w regionie.
Analiza wyników badań dotyczących wpływu IS na rozwój regionalny wskazuje na
występowanie pozytywnej zależności pomiędzy oboma zjawiskami25. IS – rozumiana jako
koncept integrujący procesy transformacji gospodarczej, wykorzystujący mocne strony
regionu, jego charakterystyczne zasoby, przewagi konkurencyjne i potencjał rozwojowy
(technologiczny, naukowy, ekonomiczny), jak również uwzględniający aktualne i oczekiwane
trendy rynkowe – stanowi użyteczne narzędzie stymulowania rozwoju gospodarczego regionu.
Strategia inteligentnych specjalizacji bazująca na wyselekcjonowanych oraz dopasowanych do
regionalnych uwarunkowań priorytetowych obszarach rozwojowych umożliwia osiągnięcie
przewagi konkurencyjnej w danej dziedzinie oraz sprzyja wytworzeniu efektu zachęty oraz
dyfuzji innowacji. Obserwowane na świecie zmiany w zakresie cyfryzacji, rozproszonych
i inteligentnych środowisk produkcyjnych, otwartych standardów w obszarze komunikacji
i oprogramowania, stwarzają nowe możliwości rozwojowe, które w świetle globalnego
charakteru zmian należy uwzględnić w kreśleniu strategii badań i rozwoju Wielkopolski. W tym
kontekście, wykorzystanie IS jako platformy stanowiącej swego rodzaju „mapę drogową”
rozwoju regionu prowadzącego do adaptacji rozwiązań związanych z ideą Przemysłu 4.0
wydaje się być zasadnym kierunkiem działania.
Mając na uwadze wyzwania związane z transformacją gospodarki regionu w kierunku
czwartej rewolucji przemysłowej, w warunkach kończącego się okresu obowiązywania
aktualnej strategii badań i rozwoju dla województwa wielkopolskiego, zasadnym wydaje się
postulat bardziej bezpośredniego uwzględnienia koncepcji Przemysłu 4.0 w procesie jej
aktualizacji lub opracowywania nowej strategii RIS3. W zakresie obszarów IS – w tym
ewentualnych nowych – należałoby położyć szczególny nacisk na rozwój technologii
i koncepcji organizacyjnych umożliwiających wielkopolskim przedsiębiorstwom skuteczne
przejście z etapu automatyzacji produkcji do środowiska Przemysłu 4.0. Chodzi m.in.
o łączenie technik automatyzacji oraz przetwarzania i wymiany danych, integrację łańcuchów
wartości, wdrażanie systemów cyber-fizycznych, rozwój środowiska internetu rzeczy
i przetwarzania chmurowego. W tym kontekście istotne wydaje się przedefiniowanie kierunków
rozwoju poszczególnych RIS. Dotyczy to w szczególności specjalizacji „Rozwój oparty na ICT”,
Grądziel A., Strategia inteligentnej specjalizacji stymulatorem rozwoju gospodarczego regionów, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 37, t. 2, 2014; Muštra
V., Šimundić B., Kuliš Z., Effects of smart specialization on regional economic resilience in EU, Revista
de Estudios Regionales, 2017; Prieto J.G., Forte I.P., Martinez M.P., Capitalising on Smart Specialisation and Interreg,
the case of Energy, Komisja Europejska, 2017.
25

50

PRZEMYSŁ 4.0. NA JAKIM ETAPIE PRZEMYSŁOWEJ REWOLUCJI ZNAJDUJE SIĘ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE?

w obrębie której powinny powstać warunki sprzyjające tworzeniu rozwiązań informatycznych
oraz rozwoju nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej wspierającej wdrażanie czwartej
rewolucji przemysłowej w Wielkopolsce. Kolejną IS o międzybranżowym oddziaływaniu
istotnym w kontekście wdrażania idei Przemysłu 4.0 są „Wyspecjalizowane procesy
logistyczne”, w ramach której istnieje znaczący potencjał integracji logistyki z pozostałymi
procesami organizacyjnymi, kluczowy w warunkach funkcjonowania inteligentnych fabryk
opartych na systemach cyber-fizycznych. Zakres pozostałych specjalizacji o charakterze
produkcyjnym również wykazuje potencjał adaptacji w kierunku Przemysłu 4.0 – tworzenia
cyber-fizycznych środowisk produkcyjnych (inteligentnych fabryk), integracji procesów
w ramach łańcucha wartości oraz optymalizacji gospodarowania zasobami. Należy tutaj
zauważyć, że rozwiązania postulowane w ramach czwartej rewolucji przemysłowej są
skierowane w szczególności do sektora wytwórczego, którego układ branżowy w znaczącym
stopniu wpisuje się w istniejące specjalizacje „Biosurowce i żywność dla świadomych
konsumentów”, „Wnętrza przyszłości” oraz „Przemysł jutra”.
Potrzeba uwzględnienia elementów idei Przemysłu 4.0 w programowaniu strategii
badań i rozwoju dla województwa wielkopolskiego została również wskazana w badaniach
prowadzonych na rzecz rozwoju obszarów IS.
Rekomendacje zmian w obszarze IS wynikające z wymagań czwartej rewolucji
przemysłowej zostały przedstawione m.in. w przeprowadzonej na zlecenie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ekspertyzie z lutego 2018 r. pn. Analiza
obszarów specjalizacji naukowej województwa wielkopolskiego pod kątem wyłonienia nowych
i/lub potwierdzenia już zidentyfikowanych inteligentnych specjalizacji regionu. W ramach
przedmiotowego opracowania, idea Przemysłu 4.0 – zdefiniowanego jako wspólne
wykorzystywanie procesów automatyzacji, robotyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz
technik wytwarzania – została wskazana jako jeden z nowych, potencjalnie innowacyjnych
obszarów badań mających szczególne znaczenie dla rozwoju Wielkopolski, w tym pod kątem
rozwoju gospodarczego26. Autorzy ekspertyzy prezentują pogląd o szerokim możliwym
spektrum zastosowania tej koncepcji. Jako szczególnie kluczowe sektory określono logistykę,
produkcję i wytwarzanie oraz transport. W opracowaniu wskazano również IoT jako narzędzie
umożliwiające tworzenie inteligentnych przestrzeni, w tym: inteligentnych miast, inteligentnego
przemysłu, inteligentnego domu (w tym mebli), inteligentnego transportu oraz systemu
e-zdrowia. Koncepcja Przemysłu 4.0 w opinii autorów charakteryzuje się znaczącym
potencjałem w zakresie rozwoju współpracy nauki z biznesem, szczególnie w obszarze
technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz w branżach rozwiniętych i rozwijających się
w Wielkopolsce (branża motoryzacyjna, transport, budownictwo, produkcja przemysłowa).
W analizie pojawił się postulat wydzielenia ze specjalizacji naukowej „nauki techniczne”
autonomicznej specjalizacji w zakresie informatyki obejmującej Big Data, uczenie maszynowe
oraz sztuczną inteligencję.
Zagadnienie IoT, rozumianego jako koncepcja, w ramach której urządzenia podłączone
do internetu umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie danych zostało także poruszone

Analiza obszarów specjalizacji naukowej województwa wielkopolskiego pod kątem wyłonienia nowych i/lub
potwierdzenia już zidentyfikowanych inteligentnych specjalizacji regionu, Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego, 2018.
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w badaniu pn. Identyfikacja i opis nowych obiecujących sektorów w Wielkopolsce
pojawiających się w ramach KET, ICT oraz sektorów kreatywnych, z grudnia 2017 roku.
Autorzy analizy wskazują na znaczący potencjał zastosowań i rozwoju technologii IoT, Big
Data, środowisk chmury obliczeniowej oraz nowoczesnych systemów komputerowych. IoT
umożliwi – na podstawie zebranych danych – optymalizowanie podejmowanych decyzji
biznesowych, lepsze gospodarowanie zasobami oraz zwiększenie wydajności, co przełoży się
na poprawę konkurencyjności i korzyści ekonomiczne w postaci większego zysku, redukcji
kosztów i generowania oszczędności. W opracowaniu zidentyfikowano również obiecujące
obszary rozwoju w kierunku technologii AR/VR oraz wdrażania rozwiązań z zakresu
personalizacji i customizacji. Oba zjawiska, znajdujące aktualnie zastosowanie głównie
w sektorach kreatywnych i designu, mają znaczący potencjał wdrożenia w bardziej
tradycyjnych gałęziach gospodarki – w szczególności w branżach produkcyjnych. Rozwiązania
z zakresu AR/VR mają znaczący potencjał wdrożeniowy w ramach postulowanych w ramach
czwartej rewolucji przemysłowej cyber-fizycznych środowisk produkcyjnych oraz wirtualnych
procesów. Zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0 zastosowanie modelu masowej indywidualizacji
pozwoli na realizację produkcji zindywidualizowanej (jednostkowej lub małoseryjnej) przy
zachowaniu efektywności związanej z produkcją masową, jednocześnie w znacznym stopniu
przemodeluje charakter relacji pomiędzy klientem i producentem. W opracowaniu przytaczane
są również przykłady realizowanych w Wielkopolsce projektów z zakresu IoT, technologii AR
oraz personalizacji i customizacji, co wskazuje, że owe zagadnienia nie są nowością w regionie
oraz stanowią interesujące obszary rozwoju IS27.
W wypowiedziach ekspertów przeważa spojrzenie na zagadnienie IS jako narzędzia
służącego skoncentrowaniu pomocy publicznej na obszarach gospodarki kluczowych dla
rozwoju regionu. Wymowny jest fakt, iż większość respondentów odniosło się do RIS
województwa wielkopolskiego wyłącznie w kontekście kryterium stosowanego w procesie
klasyfikacji projektów do dofinansowań ze środków UE. Funkcja specjalizacji zdefiniowana
w powyższy sposób, racjonalizująca sposób alokacji środków publicznych, wykazuje
zasadniczą zbieżność z postulatami teorii biegunów wzrostu. W warunkach ograniczonej puli
środków finansowych pozostających w dyspozycji jednostek sektora publicznego,
prowadzenie skutecznej polityki rozwoju gospodarczego kraju/regionu wymaga identyfikacji
najbardziej perspektywicznych dziedzin, na których należy skupić wsparcie. W opinii
respondentów, odpowiednio zdefiniowany zakres IS służących jako narzędzie koncentracji
wsparcia publicznego na obszarach wykazujących najwyższy potencjał wzrostu, redukuje
znaczenie części czynników ograniczających skalę wdrażania innowacyjnych rozwiązań wśród
przedsiębiorstw – takich jak poziom ryzyka realizacji tego typu przedsięwzięć oraz barierę
dostępu do środków finansowych. W toku wywiadów eksperci wskazywali, że kwestia dostępu
do środków UE w wielu przypadkach stanowi kluczową determinantę możliwości realizacji
innowacyjnych projektów – szczególnie w sektorze MŚP.
Jednocześnie eksperci w sposób jednoznaczny podkreślali nieuchronność rozwoju
przedsiębiorstw w kierunku czwartej rewolucji przemysłowej. Proces ten nabiera szczególnego
znaczenia w kontekście przemysłowego charakteru Wielkopolski oraz istotnej roli

Identyfikacja i opis nowych obiecujących sektorów w Wielkopolsce pojawiających się w ramach KET, ICT oraz
sektorów kreatywnych, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 2017, s. 74-78.
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przedsiębiorstw produkcyjnych w funkcjonowaniu gospodarki regionu. Wśród czynników
decydujących w tym zakresie eksperci wyróżniali upowszechnianie się nowych technologii
wynikających z globalnych przemian o charakterze gospodarczym i społecznym.
W perspektywie długoterminowej, zmiany globalnych łańcuchów wartości wynikające
z transformacji w kierunku gospodarki czwartej generacji wymuszą na wielkopolskich
przedsiębiorstwach – pod groźbą eliminacji z rynku – wdrożenie procesów adaptacyjnych.
Rozwój w kierunku czwartej rewolucji przemysłowej będzie również zdeterminowany
warunkami panującymi na rynku pracy. Wśród ekspertów pojawiały się opinie o trwałym
charakterze niedoboru pracowników, wynikającym m.in. ze struktury demograficznej polskiego
społeczeństwa, którego jedynym długofalowym rozwiązaniem będzie zwiększenie stopnia
automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw. Ponieważ sukces transformacji będzie w sposób
zasadniczy określał pozycję konkurencyjną regionu w nowych warunkach gospodarczych, jak
również determinował jego dalsze perspektywy rozwoju, upowszechnianie rozwiązań
z zakresu Przemysłu 4.0 należy ustanowić priorytetowym działaniem w zakresie polityki
gospodarczej regionu. Rolą Samorządu Województwa Wielkopolskiego powinno być
zapewnienie
warunków
sprzyjających
transformacji
otoczenia
gospodarczego,
zwłaszcza prowadzenie szeroko rozumianych działań stymulujących regionalną gospodarkę
w kierunku wdrażania nowoczesnych technologii. W świetle powyższych ustaleń, na gruncie
teoretycznym IS stanowią potencjalnie użyteczne narzędzie służące wdrażaniu koncepcji
Przemysłu 4.0 wśród przedsiębiorstw. W tym kontekście, obszary RIS należałoby traktować
jako przyczółki, w ramach których zostanie zapoczątkowany proces zdobywania wiedzy
i doświadczenia w zakresie implementacji i rozwoju technologii gospodarki czwartej generacji.

3.3. Analiza RIS Wielkopolski pod kątem rozwoju w kierunku
modelu Przemysłu 4.0
Podstawowym założeniem leżącym u podstaw koncepcji IS jest podnoszenie
konkurencyjności i innowacyjności regionu na bazie jego potencjału wewnętrznego
i funkcjonujących w nim branż. W wyniku osiągnięcia masy krytycznej w branżach i sektorach
kluczowych dla konkurencyjności regionu następuje stopniowe rozprzestrzenianie nowych
technologii oraz wzmocnienie poziomu jego innowacyjności. Skupienie wysiłku inwestycyjnego
na określonych obszarach priorytetowych oraz wykorzystanie w ich ramach wiedzy i rezultatów
wyspecjalizowanej działalności badawczo-rozwojowej, dostosowanych do profilu społecznogospodarczego regionu, pozwala na budowę przewagi konkurencyjnej poprzez osiągnięcie
doskonałości w specyficznej dziedzinie 28. Jednym z działań umożliwiających ocenę
poprawności identyfikacji obszarów IS jest analiza stopnia zbieżności najszybciej rozwijających
się branż regionu z zakresem specjalizacji. Zgodnie z założeniami koncepcji, branże
funkcjonujące w obrębie prawidłowo wykształconych specjalizacji powinny charakteryzować
się ponadprzeciętnymi w stosunku do regionu wynikami w zakresie wdrażania nowych
technologii oraz budowy potencjału innowacyjnego. Analiza w przedmiotowym zakresie
natrafia na znaczące ograniczenia wynikające z braku dostępnych źródeł informacji
Słodowa-Hełpa M., Inteligentna specjalizacja polskich regionów – warunki, wyzwania i dylematy, Roczniki Nauk
Statystycznych, Tom 5 (41), numer 1, 2013.
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podejmujących badane zagadnienie w skali województwa wielkopolskiego. W analizie
wykorzystano kluczowe czynniki determinujące poziom i dynamikę rozwoju gospodarki, takie
jak: wysokość nakładów inwestycyjnych oraz nakłady na działalność badawczo-rozwojową, jak
również odwołano się do wyników monitoringu realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla
Wielkopolski na lata 2015-2020 (RIS3).
Na bazie danych statystycznych odniesiono się do poziomu nakładów inwestycyjnych
ponoszonych na terenie województwa wielkopolskiego, dokonując jednocześnie próby
oszacowania wielkości udziału nakładów ponoszonych w obrębie działalności wpisujących się
w RIS Wielkopolski. Przyporządkowanie poszczególnych rodzajów działalności do obszarów
specjalizacji zostało przeprowadzone na podstawie klasyfikacji PKD 2007 według załącznika
nr 1 do RIS329. Jednocześnie należy nadmienić, iż publicznie dostępne dane GUS w zakresie
nakładów inwestycyjnych w podziale na sekcje PKD są w wysokim stopniu zagregowane (do
poziomu sekcji oraz grup sekcji). Uniemożliwia to precyzyjne określenie zakresu nakładów
inwestycyjnych przypadających na obszary specjalizacji, jak również przedstawienie
szacunkowej wartości nakładów dla każdej ze specjalizacji z osobna. Otrzymane rezultaty
mogą być więc obarczone błędem.
W każdym roku analizowanego okresu większa część nakładów inwestycyjnych
ponoszonych na terenie Wielkopolski przypadała na zakres działalności zbieżny z obszarami
RIS (obejmujący następujące sekcje PKD: A, B, C, D, E, H, J i M). Udział ten oscylował
w przedziale od 67,1% w 2014 roku do 57,6% w 2017 roku. Warto w tym miejscu zwrócić
uwagę, że pod względem liczebności podmiotów gospodarczych przedmiotowy obszar stanowi
mniejszość. Działalność gospodarczą w jego ramach prowadzi 32,3% przedsiębiorstw
zarejestrowanych w województwie wielkopolskim (według danych statystycznych na koniec
2017 roku). Wartość nakładów inwestycyjnych przypadająca na 1 przedsiębiorstwo w ramach
działalności zbieżnej z obszarem RIS w 2017 roku wyniosła 103 tys. zł, przy 36 tys. zł dla
działalności spoza tego zakresu. Pozwala to domniemać, iż branże funkcjonujące w obszarach
IS wykazują większą aktywność inwestycyjną niż średnio w województwie. Według danych
GUS na obszarze Wielkopolski nastąpił wzrost udziału nakładów na działalność innowacyjną
w nakładach inwestycyjnych ogółem – z 9% w 2010 roku do 13,1% w 2017 roku – przy
jednoczesnym średniorocznym wzroście nakładów inwestycyjnych wynoszącym 3,6%.
W sposób analogiczny odniesiono się do poziomu nakładów na B+R ponoszonych
w obrębie działalności wpisujących się w obszar RIS oraz poza nim. Analiza danych za lata
2010-2017 wskazała dominację sektorów zbieżnych z zakresem specjalizacji – ich udział
w strukturze wydatków na działalność badawczo-rozwojową w tym okresie wyniósł 81,6%.
W 2017 roku wartość nakładów B+R przypadająca na 1 przedsiębiorstwo dla obszaru
specjalizacji wyniosła 3,2 tys. zł przy 0,3 tys. zł dla sektorów spoza obszaru. Najwyższe wydatki
z tego tytułu w badanym okresie poniesiono na działalności wpisujące się w specjalizację
„Przemysł jutra” z zakresu produkcji metalowych wyrobów gotowych, produkcji maszyn
i urządzeń, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz produkcji pojazdów
samochodowych.

29

Ramowy Plan Działań do Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020.
54

PRZEMYSŁ 4.0. NA JAKIM ETAPIE PRZEMYSŁOWEJ REWOLUCJI ZNAJDUJE SIĘ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE?

Rysunek 10. Wartość nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw z obszaru Wielkopolski
w latach 2010-2017 według kryterium zbieżności z obszarem RIS (w mld zł)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Rysunek 11. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw z obszaru
Wielkopolski (w mln zł)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Wyniki analizy podstawowych danych statystycznych wskazują na występowanie
zależności pomiędzy obszarami RIS województwa wielkopolskiego oraz branżami
charakteryzującymi się największą aktywnością w zakresie inwestycji i działalności badawczorozwojowej. Nie przesądza to jednakże w sposób ostateczny o skali zbieżności tego zjawiska
w kontekście rozwoju w zakresie wdrażania nowych technologii i koncepcji wspierających
zarządzanie. Mając na uwadze znaczny stopień uogólnienia dostępnych danych
statystycznych oraz zastosowane uproszczenia metodologiczne, dotychczasowe wnioski
odnoszące się do zależności pomiędzy wyłonionymi w Wielkopolsce obszarami RIS
a najszybciej rozwijającymi się branżami mają charakter wstępny, nierozstrzygający
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o przedmiocie problemu. Przedmiotowe zagadnienie zostało rozwinięte w ramach
przeprowadzonych wywiadów pogłębionych.
Analiza została uzupełniona oceną stopnia wsparcia publicznego w zakresie realizacji
wielkopolskiej RIS3, co pozwoliło na porównanie skali przedsięwzięć innowacyjnych
finansowanych ze środków UE występujących w ramach poszczególnych RIS województwa.
W tym zakresie posiłkowano się wynikami okresowych badań ewaluacyjnych Wielkopolskiego
Obserwatorium Innowacji. Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020
zakłada funkcjonowanie systemu monitoringu i ewaluacji, w ramach którego są prowadzone
regularne badania postępu realizacji programów strategicznych RIS3. Przedmiot monitoringu
stanowią również obszary IS, w ramach którego kluczowym elementem jest analiza działań
WRPO 2014+ stanowiącego główne źródło finansowania RIS3. Rezultatem analizy jest
publikowany co roku raport z monitoringu Strategii30.
W latach 2015-2017 w ramach konkursów organizowanych w ramach WRPO 2014+
(finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) złożono łącznie 1 250
wniosków31, spośród których do dofinansowania zakwalifikowano 692 projekty (55,4%). Zakres
481 projektów wpisywał się w obszar jednej z RIS województwa wielkopolskiego, a łączna
kwota dofinansowania tych projektów wyniosła 554 mln zł. Najwięcej projektów reprezentowało
specjalizacje „Przemysł jutra” (173 projekty, łączna kwota dofinansowania – 205,3 mln zł) oraz
„Wnętrza przyszłości” (123 projekty, łączna kwota dofinansowania – 138,1 mln zł). Najmniej
projektów wpisywało się w zakres specjalizacji „Nowoczesne technologie medyczne” (36
projektów, kwota dofinansowania – 28 mln zł) oraz „Wyspecjalizowane procesy logistyczne” (8
projektów, kwota dofinansowania – 7,6 mln zł).
W podziale na poszczególne poddziałania WRPO 2014+, najwięcej środków zostało
alokowanych w ramach poddziałania 1.5.2 Wzrost konkurencyjności kluczowych obszarów
gospodarki regionu (344 mln zł, tj. 62% łącznej kwoty dofinansowania) oraz poddziałania 1.2
Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski (77,4 mln zł).
Przedmiotem poddziałania 1.2 jest wsparcie działalności badawczo-rozwojowej wielkopolskich
przedsiębiorstw, podczas gdy poddziałanie 1.5.2 skupia się na projektach wdrażających
innowacyjne rozwiązania produktowe, procesowe i nietechnologiczne. Należy również
podkreślić, że wsparcie w ramach obu poddziałań jest kierowane bezpośrednio do
przedsiębiorstw. W przypadku poddziałania 1.2 warto zwrócić uwagę na wysoki udział
projektów wpisujących się w obszar specjalizacji „Rozwój oparty na ICT” (30,8 mln zł) plasujący
ją na pozycji lidera ex aequo ze specjalizacją „Przemysł jutra”. Ponadto w przypadku
poddziałania 1.4.1, obejmującego wsparcie przedsiębiorstw w rozwoju działalności
eksportowej, największą reprezentację pod względem liczby projektów oraz kwoty
dofinansowania stanowiła specjalizacja „Wnętrza przyszłości” (32 projekty dofinansowane
w wysokości 16,2 mln zł).

30

Raporty za lata 2015, 2016 i 2017 są dostępne pod adresem: http://iw.org.pl/woi/.

W analizie uwzględniono wyłącznie konkursy zorganizowane w obrębie poddziałań WRPO 2014+, w ramach których
wsparcie mogą otrzymać projekty wpisujące się w obszary IS, tj. 1.2, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1, 1.5.2, 1.5.3, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4,
9.3.5.
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Łącznie

Liczba projektów wybranych do dofinansowania, których zakres wpisuje się w obszar jednej RIS

Biosurowce
i żywność dla
świadomych
konsumentów

Wnętrza
przyszłości

Przemysł
jutra

Wyspecjalizowane
procesy logistyczne

Rozwój
oparty na
ICT

Nowoczesne
technologie
medyczne

Liczba projektów wybranych do
dofinansowania, których zakres
nie wpisuje się w obszar żadnej RIS

Liczba projektów wybranych do
dofinansowania wpisujących się
w obszar więcej niż jednej RIS

Działanie/Poddziałanie WRPO 2014+

Liczba projektów wybranych do
dofinansowania

Tabela 4. Liczba projektów wpisujących się w zakres RIS w ramach konkursów WRPO 2014+ organizowanych w latach 2015-2017

692

55

123

173

8

86

36

170

41

1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw
Wielkopolski

70

1

4

22

0

16

7

20

0

1.3.2. Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji
przedsiębiorstw

10

0

0

1

0

3

0

6

0

1.3.3. Infrastruktura na rzecz rozwoju regionalnego

2

0

0

0

0

0

0

2

0

1.4.1. Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności
przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

111

14

32

21

3

16

3

16

6

1.5.2. Wzrost konkurencyjności kluczowych obszarów
gospodarki regionu

412

18

76

116

5

49

26

94

28

29

3

11

12

0

1

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

52

19

0

0

0

1

0

25

7

9.3.4. Inwestowanie w rozwój Infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania

2

0

0

0

0

0

0

2

0

9.3.5. Inwestowanie w rozwój Infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO

3

0

0

1

0

0

0

2

0

1.5.3. Wzrost konkurencyjności poprzez poprawę
efektywności energetycznej
9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia
zawodowego
9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji
ogólnokształcącej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych z realizacji RIS3 (za lata 2015, 2016 i 2017)
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Rysunek 12. Wartość dofinansowania projektów wpisujących się w zakres RIS w ramach
konkursów WRPO 2014+ organizowanych w latach 2015-2017 (w mln zł)
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Analiza przeprowadzona w podziale na poszczególne lata organizacji konkursów
w ramach WRPO 2014+ wskazuje jednoznacznie, że zdecydowanie największe wsparcie
finansowe realizacji RIS3 w obszarze IS miało miejsce w 2015 roku (379 projektów, kwota
dofinansowania – 388 mln zł), tj. gdy prowadzone był nabory w ramach poddziałań 1.4.1 oraz
1.5.2. Największymi beneficjentami WRPO 2014+ w tym okresie były podmioty realizujące
projekty w zakresie specjalizacji „Przemysł jutra” (137 projektów, kwota dofinansowania 159,9
mln zł) oraz „Wnętrza przyszłości” (108 projektów, kwota dofinansowania 117,7 mln zł).
W opinii autorów raportu monitorującego, obszary tych RIS mają wysoki potencjał gospodarczy
oraz naukowo-badawczy, przekładający się na pozycję konkurencyjną regionu, oraz
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charakteryzują się szczególną aktywnością podmiotów reprezentujących te specjalizacje.
W następnych latach odnotowano znacznie mniejszą skalę wsparcia poprzez WRPO 2014+ –
zrealizowano 55 projektów przy kwocie dofinansowania 81,1 mln zł w 2016 roku oraz 47
projektów przy kwocie dofinansowania 84,8 mln zł w 2017 roku. Wyniki z 2016 roku stanowią
w głównej mierze rezultat konkursów organizowanych w ramach poddziałania 1.2.
W tym okresie największą liczbę dofinansowanych projektów odnotowały specjalizacje
„Przemysł jutra” (24 projekty) oraz „Rozwój oparty na ICT” (19 projektów), jednocześnie oba
obszary osiągnęły również najwyższą łączną wartość dofinansowania – po 33 mln zł każdy.
W 2017 roku dofinansowano największą liczbę projektów wpisujących się w specjalizację
„Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” (22 projekty), jednocześnie
reprezentanci tej specjalizacji otrzymali w tym okresie łącznie największe dofinansowanie
(51,4 mln zł). W raporcie zwrócono uwagę na istotną rolę produkcji żywności w aktywności
gospodarczej regionu, duży potencjał naukowy w obszarze nauk rolniczych oraz zbieżność
badań realizowanych przez regionalne instytucje naukowe ze specyficznymi potrzebami
przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji. Na uwagę zwraca brak w latach 2016 i 2017 projektów
wpisujących się w specjalizację „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”, przy jednocześnie
dość słabym wyniku w 2015 roku (8 projektów). W opinii autorów raportów monitorujących,
zjawisko to może wynikać z dużego rozdrobnienia branży transportowej, składającej się
w większości z mikroprzedsiębiorstw niewyrażających potrzeby wdrażania nowych
i innowacyjnych rozwiązań. Równocześnie firmy logistyczne borykają się ze znaczącym
problemem braku wykwalifikowanej kadry, co zniechęca je do podejmowania inwestycji
o charakterze innowacyjnym wymagających zaangażowania zasobów ludzkich i finansowych.
Obserwowalny jest również wzrost liczby projektów wpisujących się w obszar więcej niż jednej
RIS – w puli projektów dofinansowanych stanowiły 21% w 2015 roku, 32,9% w 2016 roku oraz
37,9% w 2017 roku. Autorzy raportu monitorującego oceniają to jako zjawisko pozytywne,
świadczące o rozwoju przedsięwzięć o charakterze międzybranżowym, oddziaływujących
proinnowacyjnie na obszary IS.
Identyfikacja najbardziej zaawansowanych technologicznie branż Wielkopolski oraz ich
powiązanie z obszarami RIS były elementem wywiadów pogłębionych przeprowadzonych
z ekspertami. Jako specjalizację obejmującą branże najszybciej rozwijające się w zakresie
wdrażania nowych technologii i koncepcji wspierających zarządzanie jednoznacznie wskazano
„Przemysł jutra”. Jednocześnie, na podstawie obserwacji rozwiązań wdrażanych w ramach
kluczowych sektorów tej specjalizacji, należy ocenić ją jako najbardziej rozwinięty w stronę
modelu Przemysłu 4.0 obszar RIS województwa wielkopolskiego.
Wśród branż wykazujących aktualnie najwyższy poziom zaawansowania
technologicznego w Wielkopolsce, eksperci zgodnie wskazywali przemysł samochodowy oraz
lotniczy, których poziom rozwoju w ich opinii jest jednocześnie najbardziej zbliżony do modelu
Przemysłu 4.0. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zbieżność ze światowymi trendami –
genezy koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej należy doszukiwać się przede wszystkim
w branży samochodowej. Jednocześnie wielkopolski przemysł motoryzacyjny jest
zdominowany przez inwestorów zagranicznych, przenoszących do regionu wzorce stosowane
w innych krajach (przytaczany często przykład Volkswagena). To właśnie w adaptacji
zagranicznego know-how należy upatrywać źródeł przewagi technologicznej branży
automotive w Wielkopolsce. W opinii ekspertów, rozwiązania stosowane wewnątrz tego
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sektora powinny stanowić wzorzec działań dla innych branż produkcyjnych, w tym również
z zakresu innych specjalizacji, m.in. meblarstwa. W tym zakresie rekomendowano rozwój
współpracy międzybranżowej, obejmującej wymianę wiedzy oraz doświadczeń, jak również
prowadzenie działań w zakresie dostosowania kompetencji kadry pracowniczej i inżynierskiej
branż producenckich do warunków Przemysłu 4.0.
W opinii respondentów przemysł maszynowy jest aktualnie najbardziej zaawansowany
(w zakresie przygotowania sprzętowego, technicznego oraz organizacyjnego) do wdrażania
technologii związanych z koncepcją Przemysłu 4.0. W tym zakresie – oprócz wspomnianej
wyżej branży samochodowej – przytoczono przykład pleszewskich producentów kotłów,
w ramach którego obserwowany jest wysoki poziom automatyzacji procesów produkcyjnych
i pomocniczych (brak jednak przykładów robotyzacji). Eksperci wskazywali również na
stopniową popularyzację niektórych rozwiązań charakterystycznych dla czwartej rewolucji
przemysłowej w branży elektronicznej i odlewniczej, obejmujących m.in. technologie druku 3D,
IoT, AR, przetwarzanie w chmurze oraz Big Data. Niemniej jednak obserwowane w tym
obszarze zmiany mają charakter fragmentaryczny – ograniczający się do wąskiego zakresu
procesów oraz pojedynczych technologii – przez co aktualnie nie można wskazać wyraźnego
trendu rozwoju w kierunku przemysłu czwartej generacji, wymagającego bardziej
kompleksowego podejścia.
Jeden z ekspertów jako zjawisko ograniczające możliwości implementacji rozwiązań
z zakresu Przemysłu 4.0 wskazał spopularyzowany wśród wielkopolskich przedsiębiorstw
model produkcji na zamówienie. W jego opinii podstawowym czynnikiem determinującym
tempo wdrażania rozwiązań związanych z czwartą rewolucją przemysłową w branżach
wysokiej technologii jest stopień automatyzacji produkcji niekoniecznie powtarzalnych
wyrobów, a największymi możliwościami organizacyjnymi i finansowymi w tym zakresie
dysponują w Wielkopolsce duże przedsiębiorstwa.
Jako specjalizacje prezentujące wysoki potencjał rozwoju w kierunku modelu Przemysłu
4.0 wskazywano również „Rozwój oparty na ICT”, „Wnętrza przyszłości” i „Wyspecjalizowane
procesy logistyczne”. Należy jednak zaznaczyć, iż w ocenie ekspertów, aktualny stan
zaawansowania technologicznego tych dwóch ostatnich specjalizacji jest jeszcze daleki od
wizji odpowiadającej czwartej rewolucji przemysłowej.
W toku przeprowadzonych wywiadów, odnosząc się do obszaru specjalizacji „Rozwój
oparty na ICT”, eksperci podkreślali niezwykle ważną rolę technologii informacyjnokomunikacyjnych w procesie adaptacji wielkopolskiej gospodarki do wymogów czwartej
generacji przemysłu. Eksperci zgodnie podkreślali, że bez odpowiednio nakierowanego
rozwoju w zakresie przedmiotowej specjalizacji, nadchodząca transformacja gospodarki
regionu będzie znacznie utrudniona lub wręcz niemożliwa do realizacji. Rozwój w kierunku
modelu Przemysłu 4.0 stanowi z jednej strony niepowtarzalną szansę rozwojową regionalnego
sektora IT, a jednocześnie jest ambitnym wyzwaniem, którego powodzenie może
zdeterminować potencjał wdrożeniowy kluczowych technologii wiązanych z czwartą rewolucją
przemysłową. Robotyzacja i integracja procesów produkcyjnych wymaga opracowania oraz
wdrożenia zindywidualizowanych rozwiązań informatycznych. Jednocześnie rozwiązania
informatyczne w warunkach Przemysłu 4.0 znajdują również zastosowanie w integracji
ogólnych procesów biznesowych: wewnętrznych oraz zewnętrznych w ramach globalnego
łańcucha wartości. W toku wywiadów zidentyfikowano również obszary specjalizacji, które
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w kontekście modelu Przemysłu 4.0 należy traktować jako szczególnie ważne. W opinii
jednego z ekspertów, kluczowy w tym zakresie będzie rozwój technologii przetwarzania
w chmurze oraz Big Data. W odniesieniu do województwa wielkopolskiego wskazano również
potrzebę rozbudowy infrastruktury przesyłania i przetwarzania danych, jak również poprawy
dostępu do sieci szerokopasmowej oraz rozwoju technologii 5G – fundamentalnej do
funkcjonowania środowisk wirtualnych i cyber-fizycznych opartych na wykorzystaniu IoT.
Odnosząc się do specjalizacji „Wnętrza przyszłości”, eksperci ocenili aktualny poziom
zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw meblarskich jako przeciętny. Według ich
stanu wiedzy, stopień rozpowszechnienia kompleksowych rozwiązań z zakresu automatyzacji
produkcji jest nadal dość niski, w szczególności w obrębie sektora MŚP. Jest to czynnik
zdecydowanie hamujący rozwój tej branży w kierunku czwartej generacji przemysłu. W opinii
ekspertów, jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest stosowany przez regionalnych
producentów mebli model konkurencji oparty na niskiej cenie, który w zasadniczym stopniu
premiuje działania inwestycyjne zmierzające do ograniczenia kosztów. Jednocześnie w opinii
respondentów wielkopolski sektor meblarski wykazuje znaczący potencjał rozwoju
technologicznego w kierunku Przemysłu 4.0. W tym kontekście wskazywano zbieżne trendy
m.in. w postaci koncepcji inteligentnego domu oraz personalizacji i customizacji produktów,
jednocześnie przytaczając przykłady światowych dobrych praktyk w tym zakresie (m.in. firmy
IKEA). Swoje stanowisko argumentują również występowaniem w obrębie branży czynników
stymulujących transformację w tym zakresie: masowej skali produkcji oraz aktywnej
działalności eksportowej. Zakładając nieuchronność procesu transformacji przedsiębiorstw
w kierunku czwartej rewolucji przemysłowej, utrzymanie dotychczasowej przewagi
konkurencyjnej sektora (w skali kraju i świata) będzie wymagało znacznego przeorientowania
stosowanego modelu biznesowego działalności, jak również zmiany polityki inwestycyjnej
w kierunku wprowadzania zaawansowanych i innowacyjnych technologii, zarówno w zakresie
automatyzacji, jak również technologii charakterystycznych dla Przemysłu 4.0.
Warto zaznaczyć, że w obszarze szerzej rozumianej specjalizacji „Wnętrza przyszłości”,
wskazano na dość zaawansowany poziom technologiczny części przedsiębiorstw
poligraficznych i prowadzących działalność w zakresie produkcji papieru i opakowań. Wśród
stosowanych rozwiązań wymieniano m.in. automatyzację procesów transportowych wewnątrz
zakładu oraz zaawansowane systemy planowania i optymalizacji produkcji (z wykorzystaniem
metod heurystycznych oraz koncepcji Just-in-Time i Lean Management). Wprowadzenie ww.
rozwiązań skutkowało odnotowaniem przez te przedsiębiorstwa znacznego przyspieszenia
tempa ich rozwoju.
W kontekście specjalizacji „Wyspecjalizowane procesy logistyczne” eksperci
wskazywali istotne znaczenie logistyki z punktu widzenia koncepcji Przemysłu 4.0. Integracja
działań w obrębie łańcucha wartości – stanowiąca jeden z kluczowych elementów czwartej
rewolucji przemysłowej – tworzy pole do realizacji działań w zakresie adaptacji procesów
logistycznych (wewnętrznych i zewnętrznych) do nowych warunków technologicznych oraz
gospodarczych. W tym kontekście zostało pozytywnie ocenione uwzględnienie obszaru
logistyki wśród IS województwa wielkopolskiego. Z drugiej strony, eksperci wskazali na istotne
słabości ograniczające potencjał rozwojowy w obrębie tej specjalizacji, wynikające ze specyfiki
struktury tego sektora. Region pod względem liczebności podmiotów jest zdominowany przez
małe przedsiębiorstwa transportowe, prowadzące działalność o małej skali, a więc wykazujące
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niewielkie potrzeby w zakresie automatyzacji i szeroko rozumianego podnoszenia poziomu
innowacyjności działalności. Ponieważ logistyka jest procesem pochodnym do aktywności
innych gałęzi gospodarki, wielkość wolumenu produkcji determinuje potencjał implementacji
określonych rozwiązań logistycznych. Niewielkiej skali działalności przeciętnego
wielkopolskiego przedsiębiorstwa odpowiada więc niska aktywność inwestycyjna w sektorze
logistyki. Największego potencjału rozwoju w kierunku Przemysłu 4.0 należy zatem
doszukiwać wśród dużych i międzynarodowych operatorów logistycznych funkcjonujących
głównie w Poznaniu oraz jego otoczeniu, czemu będzie sprzyjała agresywna strategia
ekspansji stosowana przez firmy rynku 3PL/4PL, zakładająca wprowadzenie w najbliższej
przyszłości nowych rozwiązań w zakresie masowego przetwarzania danych, integracji
procesów logistycznych oraz robotyzacji działalności magazynowej i transportowej.
W sytuacji rozdrobnienia rynku logistycznego rekomendowano położenie szczególnego
nacisku w obszarze tej specjalizacji na elementy z zakresu ekonomii współdzielenia (ang.
sharing economy), która zakłada współdzielenie zasobów (w zakresie logistyki: magazynów,
centrów przeładunkowych, floty pojazdów) zmierzające do optymalizacji funkcjonowania
łańcuchów wartości oraz dostaw. Jednocześnie należy wskazać, iż filozofia ekonomii
współdzielenia wpisuje się w zakładany w ramach idei Przemysłu 4.0 model usieciowionej
gospodarki. Jako działanie wspomagające realizację ekonomii współdzielenia przedstawiono
rozwój inicjatyw klastrowych, pozwalających indywidualnym małym przedsiębiorstwom
osiągnąć korzyści z tytułu działania w grupie. Wskazywano też na potrzebę adaptacji sposobu
funkcjonowania logistyki, wynikającej z rozwoju rynku e-commerce (handlu prowadzonego
w internecie). W tym zakresie przytoczono rozwiązania stosowane na rynku USA przez
Amazon, obejmujące wykorzystanie robotów do sortowania towarów w centrach
magazynowych, jak również rozwój platformy wspierającej przetwarzanie w chmurze, analitykę
danych oraz funkcjonowanie sieci urządzeń w ramach IoT (dostępnej również na rynku
w formie usługi jako Amazon Web Services IoT).
Ciekawe wnioski wynikają z analizy wypowiedzi respondentów odnoszących się do
działalności i technologii wpisujących się w zakres specjalizacji „Nowoczesne technologie
medyczne”. Pomimo braku występowania w literaturze przedmiotu silniejszych powiązań
koncepcyjnych pomiędzy branżą medyczną a koncepcją czwartej rewolucji przemysłowej,
przedmiotowa specjalizacja może stanowić w przyszłości obszar największego skoku
rozwojowego w kierunku modelu Przemysłu 4.0. W odróżnieniu od trzech wcześniej
wskazanych specjalizacji, pozytywnie oceniony został też aktualny potencjał technologiczny
wielkopolskich przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie produkcji i inżynierii
medycznej, pomimo ich niewielkiej reprezentacji w regionie. Jako obszary rozwoju sektora
zbieżne z postulatami czwartej rewolucji przemysłowej wskazano medycynę spersonalizowaną
(pochodna procesów personalizacji i customizacji obserwowalnych w branżach produkcyjnych)
oraz e-zdrowie (wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych do
wspomagania działań z zakresu ochrony zdrowia). Wśród obiecujących medycznych obszarów
zastosowań nowoczesnych technologii uznawanych jako charakterystyczne dla czwartej
generacji przemysłu wyróżniono: protetykę (potencjalna synergia z technologiami
przyrostowymi, m.in. drukiem 3D oraz trendem personalizacji wyrobów), nanonarzędzia oraz
systemy pozwalające na przeprowadzanie zdalnej diagnostyki i operacji chirurgicznych.

62

PRZEMYSŁ 4.0. NA JAKIM ETAPIE PRZEMYSŁOWEJ REWOLUCJI ZNAJDUJE SIĘ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE?

Odnosząc się do obszaru specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych
konsumentów” eksperci wskazali na niski poziom zaawansowania technologicznego
wielkopolskich przedsiębiorstw branży spożywczej, zaznaczając jednocześnie obecność
w regionie pojedynczych przykładów firm innowacyjnych. Wśród źródeł niskiego poziomu
innowacyjności sektora wskazano – podobnie jak w przypadku branży meblarskiej – czynniki
wynikające z przyjętego modelu konkurowania: operowanie na niskich marżach, upraszczanie
procesów produkcyjnych, politykę inwestycyjną skierowaną na ograniczanie kosztów oraz
defensywną strategię marketingową. W toku wywiadów nie udało się – w przeciwieństwie do
pozostałych specjalizacji – określić technologii oraz koncepcji komplementarnych z modelem
Przemysłu 4.0. Co więcej, według opinii części ekspertów, sektor spożywczy cechuje się
znikomym potencjałem adaptacyjnym w tym zakresie, ograniczonym wciąż niezrealizowanymi
działaniami w obszarze automatyzacji, a więc niebędącym jeszcze w pełni zaadaptowanym do
warunków trzeciej rewolucji przemysłowej. Odnosząc się do sektora biotechnologicznego
eksperci prezentowali zróżnicowane stanowiska. Część uznała go za obszar działalności
gospodarczej i naukowej o potencjale rozwoju w kierunku Przemysłu 4.0. Niemniej jednak
respondenci dość zgodnie wskazywali na niski poziom rozwoju technologicznego Wielkopolski
w tym obszarze lub deklarowali brak wiedzy na temat praktycznych przykładów stosowania
zaawansowanych rozwiązań biotechnologicznych w regionie.
Na poniższym rysunku zwizualizowano, bazując na przeprowadzonych wywiadach
z ekspertami, uproszczony schemat zależności pomiędzy wyłonionymi w Wielkopolsce
obszarami RIS a potencjałem rozwoju w kierunku modelu Przemysłu 4.0 oraz wdrażaniem
nowych technologii (aktualnym poziomem zaawansowania technologicznego).
Rysunek 14. Zależność między poziomem zaawansowania technologicznego RIS województwa
wielkopolskiego a ich potencjałem rozwoju w kierunku modelu Przemysłu 4.0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy wypowiedzi ekspertów
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3.4. Podsumowanie
Choć istota IS – jako konstrukt teoretyczny – pozostaje bez bezpośredniego związku
z rozwojem i zakresem koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej, jej wykorzystanie jako
platformy wspierającej proces rozwoju Wielkopolski w kierunku idei Przemysłu 4.0 znajduje
liczne argumenty przemawiające na korzyść tego mariażu. Sposób i stopień praktycznego
oddziaływania koncepcji RIS na otoczenie gospodarczo-społeczne w pierwszej kolejności jest
uzależniony od trafności zdefiniowanego zakresu specjalizacji – zarówno pod względem
perspektywicznych branż, jak również, nie mniej ważnych, zidentyfikowanych w ich obrębie
obszarów oraz kierunków działań, służących rozwojowi specjalizacji. Istotne znaczenie dla
skutecznej adaptacji narzędzia IS w środowisku regionalnym odgrywają więc działania leżące
u podstaw opracowywania regionalnej strategii badań i rozwoju, w szczególności
kompleksowość i jakość badań w zakresie identyfikacji obszarów IS. Mając na uwadze
zbliżający się koniec okresu obowiązywania Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski
na lata 2015-2020, Samorząd Województwa Wielkopolskiego stoi przed wyzwaniem
ponownego określenia priorytetów polityki rozwoju gospodarczego regionu w oparciu
o innowacje. W tym zakresie zasadny wydaje się postulat uwzględnienia w perspektywie nowej
strategii wniosków i zjawisk poczynionych w toku obserwacji zmian w światowej gospodarce
oraz aktualnych kierunków rozwoju technologicznego. Tego typu działania należy traktować
jako pożądane, szczególnie w świetle podnoszonej przez ekspertów i w literaturze przedmiotu
nieuchronności transformacji gospodarczej w kierunku rozwiązań technologicznych
i organizacyjnych znajdujących swoją reprezentację w koncepcji Przemysłu 4.0. Globalny
charakter procesów adaptacyjnych – w kontekście budowy pozycji konkurencyjnej
Wielkopolski oraz rozwoju potencjału innowacyjnego regionu – powinien stanowić impuls do
adaptacji części postulatów czwartej rewolucji przemysłowej w przyszłej strategii badań
i rozwoju województwa.
Podsumowując rozważania poczynione w ramach niniejszego rozdziału, zastosowanie
koncepcji IS jako narzędzia przyczyniającego się do rozwoju idei Przemysłu 4.0 w regionie jest
uzasadnione z co najmniej kilku względów:








wyniki badań wpływu RIS na rozwój regionalny wskazują na występowanie pozytywnej
zależności pomiędzy oboma zjawiskami, co pozwala domniemać o wysokiej
skuteczności tego narzędzia w stymulowaniu procesów gospodarczych w kierunkach
zgodnych z założeniami polityki rozwoju regionu;
przypisywana IS funkcja koncentracji wsparcia publicznego na obszarach gospodarki
kluczowych i perspektywicznych dla rozwoju regionu umożliwia racjonalizację
gospodarowania ograniczoną pulą środków pieniężnych będących w dyspozycji
samorządu województwa;
istnieją możliwości precyzyjnego zdefiniowania priorytetowych obszarów rozwoju
technologicznego i organizacyjnego sprzyjających transformacji gospodarki regionu
w kierunku koncepcji Przemysłu 4.0 (IS traktowane jako „mapa drogowa” rozwoju
regionu);
możliwe jest wykorzystanie zintegrowanego oraz międzybranżowego podejścia do
budowy środowiska innowacyjnego;
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nastąpić może redukcja barier ograniczających skalę działalności innowacyjnej
w regionie: m.in. dostępu do środków finansowych (poprzez wsparcie w postaci
środków publicznych) oraz akceptowanego poziomu ryzyka związanego z realizacją
tego typu przedsięwzięć (poprzez wskazanie perspektywicznych kierunków rozwoju).

Przeprowadzoną analizę w przedmiocie powiązania koncepcji IS z modelem Przemysłu
4.0 należy podsumować stwierdzeniem, że przyjęty zestaw specjalizacji ujęty w RIS3 dla
województwa wielkopolskiego pozostaje nadal obowiązujący w warunkach transformacji
regionu w kierunku gospodarki czwartej generacji. W poniższej tabeli przedstawiono
propozycje zmian w zakresie obszarów RIS, stanowiące podsumowanie rezultatów analizy
danych zastanych uzupełnionych wnioskami z wywiadów przeprowadzonych z ekspertami
specjalizującymi się w tematyce Przemysłu 4.0, jakie należałoby uwzględnić w kolejnej strategii
badań i rozwoju dla województwa wielkopolskiego celem uzyskania wyższej korelacji
pomiędzy obiema koncepcjami.
Tabela 5. Rekomendacje dotyczące RIS Wielkopolski
Nazwa RIS

Propozycja zmian w zakresie obszarów RIS

Biosurowce i żywność
dla świadomych
konsumentów

 wyróżnienie systemów monitorowania i kontroli procesów rolniczych (hodowli,
upraw), produkcyjnych oraz stanu przechowywania żywności;
 rozszerzenie o obszar produkcji żywności spersonalizowanej (dostosowanej do
indywidualnych potrzeb)
Rekomendacja odnosi się do technologii oraz rozwiązań sprzyjających
wdrażaniu produkcji zindywidualizowanej (względnie małoseryjnej),
pozwalającej na personalizację produktu;
 rozszerzenie o systemy autonomicznych upraw
Technologia autonomicznych farm jest rozwijana w USA przez Iron Ox
(pierwsza prototypowa w pełni zrobotyzowana farma uruchomiona w 2018 roku)
oraz Aero Farms (zautomatyzowane farmy wertykalne). W Polsce nad
podobnymi rozwiązaniami wertykalnymi (ale na mniejszą skalę) pracuje
Urbanika Farms
z Krakowa. Z tym trendem koresponduje również rozwój autonomicznych
maszyn rolniczych (ciągników, kombajnów etc.) – np. John Deere, CNH
Industrial. Koncepcja nadal jednak pozostaje na wczesnej fazie rozwoju;
 rozszerzenie o addytywne technologie produkcji żywności;
 wprowadzenie koncepcji komplementarnych z modelem Przemysłu 4.0;
 rozwój infrastruktury szerokopasmowego i bezprzewodowego dostępu do
internetu (łącza światłowodowe, rozwój technologii 5G);

Wnętrza przyszłości

 rozszerzenie o automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych
z uwzględnieniem trendów z zakresu Przemysłu 4.0;
 rozszerzenie o zastosowanie rozwiązań koncepcji IoT w procesach
produkcyjnych, zarządzaniu nieruchomościami, wzornictwie i designie;
 rozszerzenie o obszar personalizacji i customizacji produktów;
 rozszerzenie o obszar inteligentnych mebli;
 rozszerzenie o obszar rozwiązań (urządzeń, technologii, systemów) z zakresu
inteligentnego domu;
 rozszerzenie o wirtualizację wnętrz (zastosowanie technologii VR/AR)
z możliwością wstawiania mebli i elementów wyposażenia
Tego rodzaju rozwiązania są dostępne na rynku, niemniej jednak jest to
technologia we wczesnej fazie rozwoju, o istotnym potencjale dla branży
(wsparcie na etapie projektowania, zarządzania produkcją oraz sprzedaży)

Przemysł jutra

 wyróżnienie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych
z uwzględnieniem trendów z zakresu Przemysłu 4.0;
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Nazwa RIS

Propozycja zmian w zakresie obszarów RIS
 wyróżnienie wykorzystywania systemów zdalnego monitorowania i kontroli
procesów produkcyjnych;
 rozszerzenie o zastosowanie rozwiązań koncepcji IoT w procesach
produkcyjnych oraz kontrolnych;
 rozszerzenie o wykorzystanie technologii VR i AR na potrzeby zwiększenia
efektywności procesów produkcyjnych;
 rozszerzenie o obszar inteligentnych urządzeń RTV/AGD;
 rozszerzenie o obszar personalizacji i customizacji produktów – wykorzystanie
rozwiązań pozwalających przy zamówieniach indywidualnych zachować
efektywność procesów produkcyjnych zbliżoną do produkcji masowej (model
masowej indywidualizacji);
 rozszerzenie o obszar projektowania urządzeń i stref pracy w sposób
wspierający współpracę na linii człowiek – maszyna (likwidacja barier fizycznych
oraz komunikacyjnych);

Wyspecjalizowane
procesy logistyczne

 wyróżnienie optymalizacji wykorzystania powierzchni w magazynach, centrach
logistycznych oraz powierzchni roboczej zakładów przemysłowych wspierającej
funkcjonowanie środowiska pracy wspierającego współpracę człowieka
z maszyną;
 rozszerzenie o zastosowanie rozwiązań koncepcji IoT w procesach
logistycznych;
 rozszerzenie o wykorzystanie technologii VR i AR na potrzeby zwiększenia
efektywności działalności magazynowej (np. wirtualizacja lokalizacji
poszczególnych obiektów w magazynie i miejsc docelowych ich
przemieszczenia)
Przedmiotem rekomendacji jest wyszczególnienie technologii VR/AR jako
obiecującego narzędzia. Wcześniej wskazano potrzebę uwypuklenia elementów
Przemysłu 4.0 w ramach zakresów IS. Rozszerzenie części elementów ujętych
w RIS3 jest w tym kontekście uzasadnione;
 rozszerzenie o obszar personalizacji i customizacji w zakresie logistycznej
obsługi zamówień;
 rozszerzenie o obszar zastosowania w logistyce modelu ekonomii
współdzielenia;
 budowa i rozwój i infrastruktury technologii 5G;

Nowoczesne technologie
medyczne

 rozszerzenie o wykorzystanie technologii VR i AR na potrzeby zwiększenia
efektywności czynności medycznych (np. wirtualizacji zabiegów chirurgicznych,
diagnostyki, testów leków);
 rozszerzenie o zastosowanie technologii przyrostowych (druk 3D) w procesie
wytwarzania produktów medycznych (protez, wkładek, substytutów układu
kostnego);
 rozszerzenie o zastosowanie rozwiązań z zakresu fotoniki i obrazowania
w procesie produkcji urządzeń medycznych, diagnostyce oraz leczeniu;
 budowa i rozwój i infrastruktury technologii 5G

Rozwój oparty na ICT

 wyróżnienie rozwoju infrastruktury szerokopasmowego i bezprzewodowego
dostępu do internetu (łącza światłowodowe, rozwój technologii 5G)
Rekomendacja ma na celu wyszczególnienie technologii, których popularyzacja
ma szczególne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw w kierunku czwartej
rewolucji – we wcześniejszej części rozdziału wskazano potrzebę uwypuklenia
elementów Przemysłu 4.0 w ramach zakresów IS.
Istnienie barier infrastrukturalnych związanych z jakością i dostępnością łącz
internetowych było wskazywane przez ekspertów oraz przedsiębiorców w toku
wywiadów IDI. Wdrażanie rozwiązań z zakresu Cloud Computing lub IoT na
poziomie środowiska produkcyjnego wymaga dostosowanego do tych potrzeb
dostępu do sieci. W tym kontekście istotnym wydaje się wzrost dostępności łącz
FTTH oraz rozwój technologii 5G;
 wyróżnienie technologii masowej analizy danych (Big Data, przetwarzanie
w chmurze), traceability oraz bezpieczeństwa wymiany danych;
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Propozycja zmian w zakresie obszarów RIS

Nazwa RIS





rozszerzenie o obszar technologii IoT;
rozszerzenie o obszar sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego;
rozszerzenie o obszar technologii VR i AR;
rozszerzenie o rozwój oprogramowania wspierającego konfigurowanie obiektów
oraz systemów informatycznych wspierających procesy przemysłowe, w tym
w zakresie stosowania modelu masowej indywidualizacji;

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy desk research oraz wypowiedzi ekspertów

W celu oceny zależności pomiędzy obszarami RIS województwa wielkopolskiego
a poziomem zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw odniesiono się do analizy
wybranych wielkości statystycznych opisujących poziom i dynamikę rozwoju gospodarczego
regionu w ujęciu branżowym (wysokość nakładów inwestycyjnych oraz nakładów na
działalność badawczo-rozwojową) oraz wniosków z przeprowadzonych na potrzeby badania
wywiadów pogłębionych z ekspertami specjalizującymi się w tematyce działalności badawczorozwojowej, współpracy nauki z biznesem oraz aktualnych rozwiązań technologicznych
i nowoczesnych modeli biznesowych. Analiza została rozszerzona o próbę porównania skali
realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych występujących w ramach poszczególnych RIS –
przeprowadzoną na podstawie wyników okresowych badań ewaluacyjnych RIS3 obejmujących
analizę działań WRPO 2014+.
Rezultaty przeprowadzonej analizy zdają się potwierdzać tezę o występowaniu na
gruncie Wielkopolski pozytywnej zależności pomiędzy poziomem zaawansowania
technologicznego przedsiębiorstw oraz obszarów RIS. Niemniej jednak skala tego zjawiska dla
poszczególnych specjalizacji jest dość zróżnicowana. Niekwestionowanym liderem w tym
zakresie jest specjalizacja „Przemysł jutra” – obejmująca m.in. wiodący w regionie sektor
automotive oraz przemysł maszynowy, odlewniczy i elektryczny – charakteryzująca się
najwyższym poziomem zaawansowania technologicznego, w tym w obszarach związanych
z czwartą generacją przemysłu, jak również znaczącym udziałem działalności innowacyjnej.
Przedmiotowa specjalizacja jest również największym odbiorcą środków publicznych
pochodzących z WRPO 2014+. Wysoki poziom rozwoju technologicznego przypisano również
przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w obszarze specjalizacji „Nowoczesne
technologie medyczne”, jednocześnie podkreślając znaczny potencjał jej rozwoju w kierunkach
zbieżnych z modelem Przemysłu 4.0. Odmienna sytuacja dotyczy specjalizacji „Wnętrza
przyszłości” oraz „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”. Analiza źródeł literaturowych,
opisów światowych dobrych praktyk oraz opinii ekspertów wskazuje na występowanie
w branżach objętych tymi specjalizacjami istotnego potencjału rozwojowego w myśli koncepcji
czwartej rewolucji przemysłowej. Tym niemniej ich aktualny poziom zaawansowania
technologicznego ustępuje wskazanym wyżej specjalizacjom wiodącym. Przyczyn takiego
stanu rzeczy można doszukiwać się m.in. w czynnikach o charakterze fundamentalnym,
wynikających ze struktury rynku (wysoki udział małych przedsiębiorstw oraz mniejszy udział
kapitału zagranicznego) oraz stosowanego modelu biznesowego niesprzyjającego
podejmowaniu działalności o charakterze innowacyjnym. Analiza charakteru relacji powiązania
obszarów RIS z poziomem zaawansowania przedsiębiorstw w kontekście ich rozwoju w stronę
gospodarki czwartej generacji przyznaje specjalną rolę specjalizacji „Rozwój oparty na ICT”.
Utożsamiane z koncepcją Przemysłu 4.0 zmiany obejmujące wykorzystanie technologii
67

PRZEMYSŁ 4.0. NA JAKIM ETAPIE PRZEMYSŁOWEJ REWOLUCJI ZNAJDUJE SIĘ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE?

cyfrowych ukierunkowanych na powstawanie sieci połączeń pomiędzy produktami, łańcuchami
wartości i modelami biznesowymi, nadają szczególnego znaczenia technologiom
informatycznym oraz działalności przedsiębiorstw sektora IT, w tym istotną rolę wspierania
transformacji pozostałych branż gospodarki. Odnosząc się do poziomu zaawansowania
technologicznego przedsiębiorstw z obszaru przedmiotowej specjalizacji nie sposób podkreślić
kluczowego znaczenia kapitału ludzkiego – wiedzy i kompetencji personelu IT oraz systemu
edukacji i podnoszenia kompetencji. Specjalizacją, w przypadku której dostrzegalne są
największe potrzeby w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii oraz koncepcji
wspierających zarządzanie jest specjalizacja „Biosurowce i żywność dla świadomych
konsumentów”. Pod względem bieżącego zaawansowania technologicznego odbiega ona od
pozostałych RIS Wielkopolski, pomimo identyfikacji w jej obszarze elementów zbieżnych
z koncepcją Przemysłu 4.0. W kontekście tej specjalizacji, jak również po części „Wnętrz
przyszłości” i „Wyspecjalizowanych procesów logistycznych”, aktualne pozostają wyzwania
trzeciej rewolucji przemysłowej (niska automatyzacja, przeciętna baza przemysłowa).
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4. Badanie kompetencji pracowników
4.1. Wstęp
Przedmiotem niniejszego rozdziału jest ocena kompetencji pracowników pod kątem
wdrażania idei Przemysłu 4.0. Główny ciężar badania w ramach obszaru kompetencji został
położony na analizę desk research obejmującą dostępne źródła literaturowe, raporty i badania
podejmujące tematykę umiejętności, kwalifikacji oraz wiedzy oczekiwanej od pracownika
gospodarki czwartej generacji, ze wskazaniem, że dotyczą one obserwacji poczynionych
w skali Polski oraz świata.
W celu przeniesienia przedmiotowego zagadnienia na poziom regionalny, w analizie
wykorzystano również wyniki badania CAWI przeprowadzonego wśród reprezentatywnej grupy
wielkopolskich przedsiębiorstw, w ramach którego ankietowani udzielali odpowiedzi
dotyczących m.in. kompetencji kluczowych w kontekście wdrażania nowoczesnych
technologii, aktualnego poziomu wykwalifikowania wielkopolskich pracowników i braków w tym
zakresie, działań prowadzonych w zakresie rozwoju kadry i stosowanych form podnoszenia
kompetencji. Badanie zostało również uzupełnione wnioskami pochodzącymi z wywiadów
pogłębionych przeprowadzonych z ekspertami specjalizującymi się w zakresie Przemysłu 4.0
oraz przedstawicielami wielkopolskich IOB. W ramach wywiadów IDI respondenci zostali
poproszeni o wskazanie umiejętności i kompetencji kluczowych w procesie wdrażania
koncepcji Przemysłu 4.0, dokonanie oceny wiedzy, kompetencji i motywacji wielkopolskich
pracowników w tym zakresie, wskazanie modeli kształcenia najbardziej adekwatnych do
potrzeb czwartej rewolucji przemysłowej oraz identyfikację najistotniejszych problemów
w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników przez wielkopolskie przedsiębiorstwa.
Przedmiotowy rozdział został podzielony na cztery segmenty: ocenę pracowników pod
kątem modelu Przemysłu 4.0, analizę programów rozwoju kompetencji, identyfikację obszarów
problemowych w zakresie rozwoju kadr oraz badanie modeli kształcenia pod względem ich
adekwatności do potrzeb gospodarki czwartej generacji.

4.2. Ocena pracowników pod kątem modelu Przemysłu 4.0
Respondenci odnosząc się do kluczowych w świetle wymogów gospodarki czwartej
generacji kompetencji o charakterze miękkim najczęściej przytaczali umiejętność uczenia się
oraz otwartość na zmiany. Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniające się zapotrzebowanie
na rynku pracy, jak również oczekiwane zmiany w samej organizacji i formy świadczenia pracy,
związane z transformacją gospodarki w kierunku modelu Przemysłu 4.0, elastyczność oraz
zdolność do adaptacji do zmiennych warunków otoczenia, objawiające się motywacją do
zdobywania nowej wiedzy i kompetencji, nabierają szczególnie istotnego znaczenia. W tym
zakresie należy podkreślić funkcję szkolnictwa jako instytucji, która powinna budować
w przyszłych pracownikach postawę kształcenia ustawicznego oraz rozwijać umiejętności
wspierające przekwalifikowywanie się.
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W toku wywiadów niejednokrotnie przytaczano również duże znaczenie umiejętności
pracy w grupie i szeroko rozumianych kompetencji komunikacyjnych. W opinii respondentów,
wdrażanie założeń czwartej rewolucji przemysłowej będzie wiązać się z funkcjonowaniem
multidyscyplinarnych zespołów obejmujących przedstawicieli zróżnicowanych specjalności.
Od jakości organizacji i kultury współpracy w ramach tych grup, uzależnione będą skuteczność
przebiegu procesu transformacji oraz efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw w nowych
warunkach rynkowych. Eksperci zwracali także również uwagę, że ze względu na
kompleksowy wymiar zmian wiązanych w koncepcją Przemysłu 4.0, zaistnieje konieczność
szerokiej współpracy specjalistów z zakresu IT z inżynierami innych specjalizacji w ramach
zespołów łączących kompetencje produkcyjne, konstrukcyjne oraz programistyczne. Stanowi
to wyraźny sygnał do rozwoju programów kształcenia, np. w formie studiów czy szkoleń,
zakładających łączenie ww. kompetencji.
W swoich wypowiedziach respondenci odnieśli się również do kluczowych kompetencji
kadry zarządzającej (właścicieli firm, członków organów zarządu, pracowników wyższego
szczebla). Po pierwsze, wskazano na potrzebę łączenia wiedzy z obszarów technologii,
innowacyjności, marketingu, organizacji i zarządzania. Ponieważ w Polsce większą
popularnością cieszy się model wprowadzania zmian organizacyjnych „od góry”, szanse
powodzenia transformacji przedsiębiorstwa są zdeterminowane przez poziom kompetencji
i inicjatywę personelu kierowniczego. Po drugie, proces wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0
w firmie, jak każde ambitne przedsięwzięcie inwestycyjne o długoterminowym okresie
realizacji, wymaga od kadry zarządzającej podejścia strategicznego oraz umiejętności
planistycznych, tj. prawidłowego zdefiniowania celu oraz doboru środków i działań
zmierzających do jego skutecznej realizacji.
Poza kompetencjami miękkimi podkreślano także kluczowe znaczenie umiejętności
informatycznych, w tym w zakresie: programowania, zarządzania systemami informatycznymi
oraz wykorzystywaniem i przetwarzaniem informacji wynikających z rosnącej liczby danych
wymagających analizy. Oczywistym jest fakt, że wdrażanie technologii wiązanych z koncepcją
Przemysłu 4.0, takich jak m.in. IoT, przetwarzanie w chmurze, AR, jak również szeroko
rozumiana informatyzacja i robotyzacja procesów wytwarzania, będą niemożliwe do realizacji
bez wysokokwalifikowanej kadry informatyków. Respondenci wskazali również na potrzebę
łączenia kompetencji informatycznych z innymi obszarami specjalizacji, m.in. ekonomii,
marketingu oraz pozostałych nauk inżynieryjnych, rekomendując możliwie szerokie wdrażanie
kursów z zakresu ICT w programach nauczania innych kierunków studiów oraz kształcenia
zawodowego i technicznego. W gospodarce czwartej generacji praca na stanowiskach
nieinformatycznych również będzie wymagała zdolności sprawnego poruszania się
w otoczeniu o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Do pożądanych
kompetencji należy zaliczyć: umiejętność komunikacji z systemami informatycznymi,
urządzeniami funkcjonującymi w sieci i zautomatyzowanymi środkami produkcji, rozumienie
zasad ich funkcjonowania, umiejętność przyswajania i przetwarzania informacji. W wysoce
zinformatyzowanym środowisku pracy istotna staje się również świadomość istnienia
cyberzagrożeń, w szczególności znajomość sposobów zapobiegania i reagowania na ich
wystąpienie.
Opinie ekspertów są zbieżne z wynikami otrzymanymi w ramach CAWI.
Przedsiębiorcom zadano pytanie: „Które kompetencje są kluczowe w kontekście rozwoju
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i wdrażania nowoczesnych technologii w Państwa firmie?”. Możliwe było zaznaczenie
maksymalnie 3 odpowiedzi. Zdecydowana większość przedsiębiorców uważa, iż kluczowymi
kompetencjami w kontekście rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii w ich firmie są
umiejętności techniczne. To one pozwalają na zrozumienie procesu produkcyjnego i podjęcie
działań, które mogłyby go usprawnić. Na drugim miejscu ankietowani wskazali kompetencje
organizacyjne, na trzecim zaś umiejętność współpracy. Obrazuje to konieczność sprawnego
łączenia przez pracowników umiejętności twardych z miękkimi.
Rysunek 15. Kompetencje kluczowe w kontekście rozwoju wdrażania nowoczesnych technologii
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI

W opinii większości respondentów, wielkopolscy pracownicy, jak również duża cześć
pracodawców, nie posiadają wiedzy na temat Przemysłu 4.0. Ponadto dodatkowym
czynnikiem ograniczającym potencjał wdrożeniowy tej koncepcji jest brak motywacji.
W działaniach przedsiębiorców nadal dostrzega się brak podejścia perspektywicznego,
również w kontekście dynamicznego charakteru zmian na rynku pracy, które przegrywa
z myśleniem w kategoriach krótkoterminowych zysków. Eksperci oraz przedstawiciele IOB
wskazywali również jako problem opór przed zmianami oraz niechętną postawę pracowników
wobec potrzeb adaptowania się do warunków dyktowanych przez model czwartej rewolucji
przemysłowej. Mając to na uwadze, respondenci rekomendowali wdrażanie działań
informujących o koncepcji Przemysłu 4.0, w szczególności promujących korzyści, jakie z tytułu
jej zaadaptowania, mogą osiągnąć przedsiębiorcy oraz pracownicy. W roli organizatorów tego
typu inicjatyw widzieli szeroki zakres podmiotów: szkoły, uczelnie wyższe, IOB oraz samorządy
regionalny i lokalne.
W nawiązaniu do oceny kompetencji pracowników pod kątem modelu Przemysłu 4.0
uczestnicy badania odnosili się również do problematyki różnic pokoleniowych i związanych
z tym implikacji obserwowanych na rynku pracy. Z uwagi na wychowanie w otoczeniu internetu
oraz technologii cyfrowych pokolenie millenialne (zwane również generacją Y) jest w lepszym
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stopniu dostosowane do wymogów kompetencyjnych związanych z koncepcją czwartej
rewolucji przemysłowej. Przedstawiciele tej generacji w większym stopniu niż pozostali
wykazują chęć rozwoju oraz ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. W porównaniu ze
starszymi współpracownikami charakteryzują się oni elastycznością działania oraz wyższym
potencjałem adaptacji do zmiennych warunków otoczenia. Odnosząc się do starszego
pokolenia pracowników, respondenci stosunkowo nisko oceniali jego kompetencje
w odniesieniu do wymogów założeń modelu Przemysłu 4.0. W tym kontekście wskazywali
również na problemy adaptacyjne związane z brakiem dostępu do skutecznych środków
podnoszenia kwalifikacji, jak również niską motywację do zdobywania nowej wiedzy,
wynikającą z upowszechnionego w świadomości przedstawicieli starszej generacji modelu
wieloletniej pracy w jednej firmie. Z drugiej strony – z uwagi na wysokie oczekiwania, trudne
do spełnienia w aktualnej polskiej rzeczywistości gospodarczej, połączone z położeniem
większego nacisku na życie prywatne niż zawodowe – w opinii pracodawców wywodzących
się ze starszego pokolenia, generacja Y uważana jest za nielojalnych pracowników („milenialsi”
częściej decydują się na zmianę miejsca pracy), wykazujących niskie poczucie
odpowiedzialności oraz motywacji. Niewątpliwie stanowi to pole do wystąpienia konfliktów oraz
nieporozumień komunikacyjnych pomiędzy współpracownikami różnych pokoleń.

4.3. Analiza programów rozwoju kadr wielkopolskich przedsiębiorstw
w kontekście idei Przemysłu 4.0
Jak wskazują wyniki badania przeprowadzonego przez przedsiębiorstwo Astor Sp. z o.o.
w 2017 roku pn. Inżynierowie Przemysłu 4.032, ustrukturyzowany program rozwoju
pracowników wciąż jest czymś rzadko spotykanym w polskich firmach związanych z branżą
przemysłową (38%). Mniej niż połowa przedsiębiorstw (45%) nie poszukuje szkoleń dla
pracowników. Dodatkowo, nie wszystkie szkolenia są finansowane przez firmy (15% jest
finansowane ze środków własnych pracownika).
Problem związany z organizacją szkoleń oraz inwestowaniem w rozwój zatrudnionych
został poruszony także w badaniu przeprowadzonym w 2017 roku we współpracy Ministerstwa
Rozwoju oraz firmy Siemens, pn. Smart Industry Polska 201733. Przedsiębiorcom zadano
następujące pytanie „Gdyby Państwa firma posiadała znaczne, dodatkowe fundusze, to na
jakie cele by je przeznaczyła?”. Jako odpowiedzi zaproponowano respondentom do wyboru
zarówno możliwość inwestycji w sprzęt, oprogramowanie i maszyny, w nowe technologie
i know-how, jak i inwestycje z zakresu HR, tj. zwiększenie zatrudnienia, jak również szkolenia
pracowników. Wykluczono natomiast cele związane z zakupem akcji, oszczędzaniem czy
spłatą zobowiązań. Spośród zaproponowanych opcji, hipotetyczne, dodatkowe środki
najczęściej planowano przeznaczyć na zakup maszyn produkcyjnych (52,6%)
i w zdecydowanie mniejszym odsetku (17,1%) na zakup nowych technologii. Jedynie
pojedynczy respondenci wyrażali zainteresowanie zakupem licencji lub wzorów
przemysłowych (0,8%) czy patentów i praw autorskich (0,4%). Aż 43,8% badanych udzieliło
32

Inżynierowie Przemysłu 4.0 (Nie)gotowi do zmian?, Astor Whitepaper, 2017.

Smart Industry Polska 2017, Adaptacja innowacji w działalności mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw
produkcyjnych w Polsce, Ministerstwo Rozwoju/Siemens Sp. z o.o., Warszawa, 2017.
33

72

PRZEMYSŁ 4.0. NA JAKIM ETAPIE PRZEMYSŁOWEJ REWOLUCJI ZNAJDUJE SIĘ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE?

na to pytanie odpowiedzi niedokładnej i wskazało, że środki wydałoby na inne cele niż
zaproponowane w kafeterii. Można przypuszczać, że osoby te miały jednak na myśli cele
finansowe lub pozostające w obszarze np. zakupu nieruchomości, samochodów czy wzrostu
wynagrodzeń. Jedynie 4,4% badanych podmiotów wskazało szkolenia i kursy dla pracowników
jako sposób alokacji dodatkowych środków. Co ciekawe, większa liczba ankietowanych
postawiłaby na zatrudnienie nowych pracowników niż na szkolenie dotychczasowych.
Rysunek 16. Cele, na które przedsiębiorstwa przeznaczyłyby dodatkowe środki finansowe
(% wskazań)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu pn. Smart Industry Polska 2017, Adaptacja innowacji
w działalności mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce,
Ministerstwo Rozwoju/Siemens Sp. z o.o., Warszawa, 2017

W ramach badania zapytano respondentów również o sposób w jaki firma planuje
wprowadzać lub rozwijać nowe technologie w najbliższych 3 latach. Metodą, która została
wskazana przez większość respondentów były szkolenia pracowników i łączący się z tym
wzrost ich kompetencji. Takiej odpowiedzi udzieliło 58,2% respondentów. Warto zauważyć, że
inwestycja w szkolenia nie była wcześniej powszechnie wskazywana jako preferowany sposób
zagospodarowania hipotetycznych, dodatkowych środków w firmie. Można stąd pośrednio
wnosić, że przedstawiciele firm liczą na dostęp do szkoleń bezpłatnych, np. organizowanych
przez dostawców technologii.
Kwestie szkoleń poruszane są również przy okazji analizy wskaźnika, istotnego z punktu
widzenia wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0. Polska w 2016 roku w rankingu The Global
Innovation Index zajmowała 39. miejsce (na 128 państw), choć w zakresie wkładu
w innowacyjność nasza pozycja była wyższa (39. miejsce) niż pod względem rezultatów
innowacyjności (46. miejsce). W 2018 roku ulokowanie Polski nieco się polepszyło, tj.
zajmowała ona 38. miejsce w zakresie wkładu w innowacyjność, zaś 40. pod względem
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rezultatów innowacyjności. Nadal pokazuje to jednak, że potencjał rodzimej gospodarki nie jest
w pełni wykorzystywany. Na niskim poziomie kształtuje się liczba firm oferujących formalne
szkolenia dla pracowników. Poprawę pozycji Polski w rankingu mogłoby zapewnić podjęcie
odgórnego działania, motywującego przedsiębiorstwa do zwiększenia nakładów na działalność
B+R oraz oferowania formalnych szkoleń. Część firm podejmuje starania w tym kierunku,
jednakże są to pojedyncze przypadki. Przykładowo, w obszarze zarządzania zasobami
ludzkimi wdrażane są innowacyjne rozwiązania, m.in. w zakresie coachingu polegającego na
rozwoju kompetencji menadżerskich i uwalnianiu potencjału współpracowników.
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w 2017 roku przez przedsiębiorstwo Astor 34
część menedżerów jest w tak znaczącym stopniu nastawiona na wyniki, że czas poświęcony
na naukę pracowników postrzegają nie jako koszt, ale stratę czasu. Zdarza się również, że
korzystają z roli szefa, by zająć pozycję „najlepszego” – zachowują dla siebie prawo do
wdrażanych rozwiązań. Wszystkie te obserwacje skłaniają do postawienia zdecydowanej tezy,
że barierą rozwoju inżynierów w przedsiębiorstwach o charakterze technicznym są słabe
kompetencje menedżerskie u kadry zarządzającej. Z punktu widzenia doświadczonego
specjalisty ds. HR, menedżerowie nie rozumieją swojej roli w zarządzaniu ludźmi. Nie
rozumieją też, że fala zmian, która obecnie się rozpoczyna, wymaga od kierowników nowego
podejścia do zarządzania ludźmi. Szczególnie, że historie sukcesów dowodzą, że inwestycja
w rozwój ludzi z wykształceniem technicznym to szansa na uzyskanie lepszych wyników
w firmie. Negatywne podejście przełożonych do rozwoju pracowników może wynikać z kilku
przesłanek. Część z nich obawia się, że posiadana szeroka wiedza i kompetencje stwarzają
ryzyko utraty pracownika – staje się on samodzielny, buduje relacje i rośnie
prawdopodobieństwo, że założy własny biznes. Wykształcony ekspert może także przejść do
konkurencji i tam wykorzystywać zdobyte umiejętności. Menedżerowie sądzą zatem, że nie
warto rozwijać kompetencji pracownika, wobec perspektywy jego utraty. Niektórzy kierownicy
boją się o własny autorytet, gdyż dobry specjalista może stać się kandydatem do awansu
i stanowić osobiste „zagrożenie”. Pojawia się też obawa, że u bardziej wykształconego
pracownika mogą się zwiększyć oczekiwania wobec przełożonego lub firmy. Tego typu
zachowania w sposób znaczący wpływają na dostępność programów rozwoju, nie
wspominając o ograniczaniu ich zakresu.
Eksperci z którymi przeprowadzono wywiady IDI zgodnie wskazują, iż kompetencje
pracowników w kontekście idei Przemysłu 4.0 wymagają rozwoju i szkoleń. Jednocześnie
zaznaczają, o czym wspominano wyżej, że systemy podnoszenia umiejętności tak naprawdę
nie funkcjonują w przedsiębiorstwach. Jedną z kwestii, nad którą warto dłużej się zastanowić
jest niewystarczająca liczba szybkich, krótkich i praktycznych kursów/szkoleń. Przy wdrażaniu
nowego projektu, zmianach zachodzących w otoczeniu istotne jest dynamiczne uzupełnianie
wiedzy, niezbędnej w danym momencie. Na rynku szkoleniowym brakuje takiej formy
dokształcania, czego przyczyną może być przede wszystkim niezgłaszanie zapotrzebowania
przez przedsiębiorstwa. Eksperci jednogłośnie stwierdzają, iż wprowadzanie koncepcji
Przemysłu 4.0 wymaga dynamiki, otwartości na szybkie uzupełnianie braków. Przedsiębiorcy
niejednokrotnie wybierają studia podyplomowe jako formę podwyższania kompetencji
pracowników, motywowanie ich do działania i związanie z firmą na dłuższy okres. Takie
rozwiązanie może sprawdzić się przy planowaniu zmian kadrowych, gdy jeden z pracowników
34

Inżynierowie Przemysłu 4.0 (Nie)gotowi do zmian?, Astor Whitepaper, 2017.
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będzie przechodził w czasie dwóch/trzech lat na emeryturę, a drugiego przygotowuje się do
awansu i przejęcia obowiązków. Eksperci jednak nie uważają takiej metody za skuteczną
w świetle koncepcji Przemysłu 4.0. Tak jak wspomniano wyżej, efektywne funkcjonowanie
tejże idei wymaga podejmowania dynamicznych działań, również w kwestii rozwijania
kompetencji. W związku z tym studia podyplomowe mogą sprawdzić się przy długofalowym
harmonogramie zmian kadrowych, który warto uwzględnić w swoim przedsiębiorstwie, jednak
nie będą kluczowe w ramach Przemysłu 4.0.
Rozwój systemu szkoleń wymaga, według ekspertów, podwyższenia kompetencji
miękkich wśród kadry kierowniczej i zarządzającej. Umiejętność współdziałania oraz
ukierunkowanie na rozwijanie firmy poprzez całą grupę pracowników, nie zaś skupienie się
wyłącznie na indywidualnych motywacjach pozwoli otworzyć się na budowanie obopólnych
korzyści i wprowadzanie programów szkoleń.
Warto również przytoczyć odpowiedzi wielkopolskich przedsiębiorców, pytanych
w ramach CAWI o to czy w ich firmie prowadzone są działania w zakresie rozwoju kadry
w kontekście wdrażania nowoczesnych technologii. Podzielono je na trzy części,
odpowiadające kadrze pracowniczej, inżynieryjnej oraz zarządzającej.
Prowadzenie działań w zakresie rozwoju kadry pracowniczej potwierdziło 63%
ankietowanych przedsiębiorców, kadry inżynieryjnej 52%, zaś kadry zarządzającej 43%.
Oznacza to, iż działania mające na celu podwyższenie kwalifikacji/kompetencji częściej
prowadzone są wśród osób znajdujących się niżej w hierarchii przedsiębiorstwa. Teoretycznie
można zakładać, że im wyższe stanowisko obejmuje dany pracownik tym szersze posiada
umiejętności i nie potrzebuje aż tylu szkoleń/kursów. Niekoniecznie jest to jednak dobre
podejście, gdyż każdy poziom hierarchii cechuje się zapotrzebowaniem na innego rodzaju
zdolności, a co za tym idzie wymaga zróżnicowanych szkoleń Nie można uznać, iż ktoś
znajduje się na etapie niewymagającym dalszego kształcenia, zwłaszcza w kontekście idei
Przemysłu 4.0, która wymaga ciągłego doskonalenia.
W związku z powyższym można stwierdzić, iż średnio 52,7% przedsiębiorstw prowadzi
działania w zakresie rozwoju kadry. Oznacza to, że jedynie nieco ponad połowa pracowników
ankietowanych przedsiębiorstw ma możliwość podnoszenia kompetencji z inicjatywy
pracodawcy. Rozpatrując zaprezentowane wartości procentowe należy mieć na uwadze, iż
przedsiębiorcy bardzo często starają się przedstawić swoje firmy w jak najlepszym świetle
przez co mogli wskazywać, iż prowadzą działania rozwojowe dla kadr lecz w rzeczywistości
nie są one realizowane lub są wdrażane w niewielkim zakresie. Ponadto, część ankietowanych
odpowiadała twierdząco na pytanie dotyczące wspomagania podnoszenia kompetencji
w kontekście wdrażania nowoczesnych technologii, natomiast w dalszej części ankiety
uściślającej wcześniejsze zapytanie, wskazywała, iż zapewnia szkolenia BHP, które stanowią
obowiązek pracodawcy i w ograniczonym stopniu dotyczą najnowszych technologii.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi w ramach CAWI, najczęściej stosowaną formą
podnoszenia kompetencji w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii są szkolenia, na
które wskazało 67% badanych przedsiębiorstw, a następnie kursy (38% wskazań),
uczestnictwo w konferencjach (27% wskazań) oraz studia (14% wskazań). Częstotliwość ich
przeprowadzania jest zróżnicowana – zależy od samego przedsiębiorcy, jak i formy
dokształcania. Najczęściej jednak pojawiała się odpowiedź raz na pół roku/raz w roku. Na
podstawie wyników CAWI, mając na uwadze wszystkie przedstawione informacje, można
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uznać, iż prowadzenie programów rozwoju kadr nie jest działaniem powszechnym wśród
wielkopolskich przedsiębiorstw.

4.4. Analiza obszarów problemowych rozwoju kadr
wielkopolskich przedsiębiorstw
Analiza wypowiedzi ekspertów oraz przedstawicieli IOB wskazuje w sposób
jednoznaczny, że największym problemem o charakterze kadrowym, z jakim aktualnie
borykają się wielkopolskie przedsiębiorstwa, jest brak pracowników. Firmy zgłaszają problemy
z pozyskaniem wykwalifikowanych specjalistów technicznych (w tym prym wiodą specjaliści
IT) oraz pracowników z wykształceniem zawodowym (deficyt spawaczy, personelu obsługi
maszyn, operatorów CNC). Zjawisko to obserwowane jest zarówno w skali całego kraju, jak
również na poziomie regionalnym i wewnątrz regionu (odpływ pracowników do krajowych
biegunów wzrostu). Jedną z przyczyn wyraźnego deficytu pracowników na polskim rynku pracy
nadal jest drenaż krajowych zasobów ludzkich przez atrakcyjne rynki zagraniczne, takie jak
Wielka Brytania i Niemcy. Jednocześnie, odnosząc się do Wielkopolski, przedstawiciele IOB
podkreślali znaczącą skalę odpływu wykwalifikowanych pracowników z ośrodków lokalnych do
aglomeracji poznańskiej. Poznań, jako dominujący w skali Wielkopolski ośrodek gospodarczy
oraz akademicki, stanowi atrakcyjny kierunek migracyjny mieszkańców pozostałych
subregionów – w szczególności osób młodych z wykształceniem wyższym. Podstawowym
źródłem obserwowanych zjawisk migracyjnych – zewnętrznych oraz wewnętrznych – są
dysproporcje między oczekiwaniami płacowymi i pozapłacowymi pracowników
a możliwościami ich spełnienia przez przedsiębiorstwa (szczególnie sektora MŚP).
W celu ograniczenia lokalnych oraz regionalnych dysproporcji na rynku pracy, w toku
wywiadów rekomendowano intensywny rozwój sieci szkół zawodowych na poziomie
technicznym, z wykorzystaniem modelu kształcenia dualnego oraz programem nauczania
dostosowanym do potrzeb poszczególnych subregionów. Niemniej istotnym działaniem jest
również popularyzacja perspektywicznych kierunków kształcenia wśród uczniów szkół
podstawowych. W kontekście Przemysłu 4.0, mając na uwadze bieżącą i prognozowaną
sytuację demograficzną kraju, zjawisko niedoboru pracowników będzie miało charakter trwały.
Aktualnie prowadzone uzupełnianie krajowych niedoborów kadrowych poszukiwaniem nowych
pracowników na rynkach zagranicznych (wschodnioeuropejskich i azjatyckich) może
w najbliższym czasie stać się niewystarczające. Z tego też powodu, w opinii ekspertów, jednym
długofalowym rozwiązaniem deficytu zasobów pracy jest automatyzacja działalności
przedsiębiorstw oraz wdrażanie wszelkiego rodzaju działań zmierzających do ograniczenia
zapotrzebowania na pracowników, takie jak robotyzacja i informatyzacja. Powyższa
rekomendacja w sposób szczególny uzasadnia transformację gospodarki w kierunku modelu
Przemysłu 4.0.
Odnosząc się do braków kompetencyjnych wielkopolskich pracowników istotnych
w kontekście wyzwań związanych z gospodarką czwartej generacji, warto przytoczyć
odpowiedzi udzielone w ramach CAWI. Przedsiębiorcom zadano następujące pytanie: „Czy
pracownicy Pana/Pani firmy posiadają dostateczne kompetencje, aby firma mogła rozwijać
i wdrażać nowoczesne technologie?”. Odpowiedzi udzielone przez przedsiębiorców były dość
zróżnicowane: 44,7% uznało, iż niewielka część pracowników posiada dostateczne
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kompetencje, zaś 39,8%, że duża część zatrudnionych przez nich osób umożliwia rozwój
i wdrażanie nowoczesnych technologii. Jednocześnie 7,1% odpowiadających uznało, że nie
posiada żadnego pracownika o odpowiednich kompetencjach, a 8,4%, iż wszyscy zatrudnieni
są odpowiednio przygotowani do tego, aby wspierać rozwój i wdrażanie najnowszych
technologii. Łącznie można ocenić, że 51,8% przedsiębiorstw biorących udział w ankiecie, nie
jest przygotowane pod względem kadrowym do wprowadzania w firmie nowoczesnych
rozwiązań technologicznych, natomiast 48,2% firm biorących udział w badaniu posiada dobre
zaplecze kadrowe do wdrażania najnowszych technologii.
Rysunek 17. Ocena posiadanych przez pracowników przedsiębiorstw kompetencji niezbędnych
aby rozwijać i wdrażać nowoczesne technologie (% wskazań)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI

Ankietowanym zadano również pytanie związane z określeniem braków
w kompetencjach potencjalnych pracowników firmy. Możliwe było zaznaczenie 3 odpowiedzi.
Zdecydowana większość przedsiębiorców stwierdziła, iż na rynku brakuje pracowników
z kompetencjami technicznymi (85,8%). Na drugim miejscu znalazła się umiejętność
współpracy (34,9%), a na trzecim kompetencje organizacyjne (30,5%). Oznacza to, iż brakuje
osób, które posiadają zasoby wiedzy i doświadczenia kluczowe w kontekście rozwoju
i wdrażania nowoczesnych technologii.
Respondenci wywiadów IDI wskazywali niewystarczające kompetencje inżynierskie
oraz informatyczne, wynikające w ich opinii ze słabego poziomu kształcenia przedmiotów
ścisłych na poziomie szkoły podstawowej i średniej. W tym kontekście rekomendowano
wprowadzanie intensywnych kursów z zakresu matematyki i informatyki w szkołach
zawodowych i technikach oraz uruchomienie inicjatyw zaznajamiających uczniów
z faktycznymi potrzebami rynku pracy zintegrowanych z doradztwem zawodowym. Eksperci
podkreślali, że z uwagi na wysoki poziom obycia młodszych generacji z internetem oraz
nowoczesnymi technologiami, rozpoczęcie budowania kompetencji związanych z koncepcją
Przemysłu 4.0 na wczesnym etapie edukacji powinno stanowić logiczny element procesu
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kształcenia, w horyzoncie długoterminowym stanowiąc lepiej rokującą na sukces alternatywę
wobec programów dokształcania osób starszego pokolenia.
W kontekście obszarów problemowych rozwoju kadr eksperci oraz przedstawiciele IOB
wskazywali na niechęć pracodawców do inwestowania w podnoszenie kompetencji swoich
pracowników. Najczęściej przedstawianym uzasadnieniem tego rodzaju postępowania jest
opinia o niskiej lojalności kadry, objawiającej się brakiem długoterminowego przywiązania do
firmy i wynikającej z tego wysokiej rotacji pracowników. Problem ten nabiera istotniejszego
znaczenia w kontekście kluczowej roli rozwoju kapitału ludzkiego w warunkach modelu
Przemysłu 4.0. W związku z tym wymaga uświadamiania pracodawców odnośnie do
prowadzenia programów szkoleniowych.

4.5. Analiza modeli kształcenia w kontekście potrzeb Przemysłu 4.0
W toku przeprowadzonych w ramach badania wywiadów pogłębionych z ekspertami
oraz przedstawicielami IOB, respondenci zostali poproszeni o identyfikację modeli kształcenia
najbardziej adekwatnych (w ich opinii) do potrzeb koncepcji Przemysłu 4.0. Analiza ich
wypowiedzi wskazała na szczególnie silną rekomendację kształcenia dualnego, łączącego
naukę z pracą w oparciu o współpracę szkół, uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw. Co
istotne, w opinii respondentów, powyższy model kształcenia powinien znaleźć możliwie
szerokie zastosowanie nie tylko w szkolnictwie zawodowym, ale również w szkolnictwie
wyższym, ze szczególnym wskazaniem kierunków technicznych. W tym kontekście dość
często przytaczano pozytywne rezultaty dotychczasowego wdrażania koncepcji kształcenia
dualnego przez Politechnikę Poznańską. W ramach tego modelu edukacji, proces kształcenia
związany z nabywaniem wiedzy o charakterze teoretycznym jest uzupełniany o praktyczne
zajęcia prowadzone przez specjalistów w warunkach rzeczywistych. W powszechnej opinii
respondentów, rozumowane w ten sposób kształcenie dualne w znacznie lepszym stopniu
przygotowuje ucznia do pracy niż tradycyjne formy edukacji. Wdrażanie przedmiotowego
modelu znajduje również uzasadnienie w kontekście zgłaszanych przez pracodawców
problemów kadrowych w zakresie niedoboru wykwalifikowanych pracowników oraz
niedopasowania kompetencji pracowników do faktycznych potrzeb przedsiębiorstwa.
Stosowanie modelu kształcenia dualnego wiąże się z następującymi korzyściami:







możliwość zdobywania przez ucznia doświadczenia zawodowego bezpośrednio
u potencjalnego przyszłego pracodawcy;
bodziec motywacyjny dla ucznia w postaci wynagrodzenia za pracę;
możliwość płynnego przejścia z okresu nauki od aktywnego życia zawodowego;
możliwość czynnego uczestnictwa w cyklu wytwórczym przedsiębiorstwa, co stanowi
wartość dodaną z punktu widzenia procesu edukacyjnego;
dopasowanie oferty szkół do potrzeb i wymogów rynku pracy, co ogranicza skalę
kształcenia uczniów w kierunkach i zawodach, na które nie ma zapotrzebowania;
kształcenie w toku procesu edukacyjnego postaw i kompetencji cenionych przez
pracodawców: przedsiębiorczości, szacunku do pracy, lojalności wobec zakładu
pracy, odpowiedzialności za powierzone zadania, chęci dalszego kształcenia
i podnoszenia kwalifikacji.
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W kontekście potrzeb Przemysłu 4.0 szczególnego znaczenia nabierają modele
kształcenia zakładające uczenie się przez całe życie. Obserwowany wzrost częstotliwości
zmiany pracy (zarówno w zakresie miejsca zatrudnienia, jak i charakteru stanowiska) wiąże
się z potrzebą stałego rozwoju swoich umiejętności oraz nabywania nowych kwalifikacji.
W związku z tym, w opinii części ekspertów, aktualnie stosowany model kształcenia
specjalistycznego – skupiającego się na przekazywaniu wąskiego zakresu wiedzy
i umiejętności dostosowanych do ściśle określonego charakteru pracy – jest obarczony
ryzykiem niskiej zdolności adaptacji pracownika do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku
pracy. W tym zakresie rekomendowano znalezienie „złotego środka” pomiędzy szkoleniem
specjalistycznym
oraz
kompleksowym
kształceniem
podstaw
kompetencyjnych
w perspektywicznych obszarach (np. w zakresie informatyki). Wynika to ze stanowiska
głoszącego, że dogłębne wykształcenie podstawowe pozwala na bardziej skuteczne
przekwalifikowywanie się pracownika. Ponadto mając na uwadze dynamiczny charakter zmian
następujących na rynku pracy gospodarki czwartej generacji, w procesie edukacyjnym należy
położyć szczególny nacisk na krzewienie postawy uczenia się przez całe życie.
W trakcie przeprowadzania wywiadów pojawiło się również zagadnienie związane
z kształceniem osób nieposiadających matury, mogących stanowić kadrę techniczną. Mając
na uwadze wysoki poziom deficytu wykwalifikowanych pracowników, niezagospodarowanie tej
grupy osób stanowi stracony potencjał. W tym zakresie dość nisko oceniono jakość kształcenia
szkół policealnych, rekomendując tworzenie platform edukacyjnych funkcjonujących na
zasadach zbliżonych do szkół zawodowych, a nawet kierunków kształcenia oferowanych przez
uczelnie wyższe.
Odnosząc się do modeli kształcenia opartych na szkoleniach, respondenci w ramach
wywiadów IDI wskazywali na znacznie wyższą użyteczność krótkich i elastycznych form
szkoleniowych w porównaniu z bardziej sformalizowanymi formami kształcenia, np. w postaci
studiów podyplomowych oraz standaryzowanych programów szkoleń. Wymogom dynamicznej
gospodarki czwartej generacji w lepszym stopniu odpowiadają możliwie krótkie szkolenia,
skupiające się na przekazaniu uczestnikom niezbędnej wiedzy technicznej, z programem
dostosowanym do indywidualnych i często unikatowych potrzeb przedsiębiorstwa. W procesie
szkoleniowym wskazano konieczność odejścia do modelu indywidualistycznych działań na
rzecz systemu partycypacyjnego oraz form szkoleniowych o charakterze zadaniowym,
kształcących wśród uczestników kompetencje w zakresie współdziałania w grupie. Eksperci
postulowali również potrzebę wdrożenia bardziej elastycznego mechanizmu wsparcia
finansowego uczestnictwa w szkoleniach, zapewniającego możliwość indywidualizacji zakresu
szkoleń, dostępnego dla zainteresowanych bez zbędnych formalności.

4.6. Podsumowanie
Analiza desk research, badanie CAWI oraz wywiady IDI z ekspertami i reprezentantami
IOB pozwoliły na obiektywną i rzetelną ocenę kompetencji pracowników pod kątem wdrażania
idei Przemysłu 4.0. Poniżej wskazano wnioski wynikające z przeprowadzonych działań:


Duża część pracowników, zwłaszcza produkcyjnych, nie jest właściwie informowana
przez przełożonych o zmianach zachodzących w gospodarce oraz samej koncepcji
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Przemysłu 4.0 – przedsiębiorcy powinni prezentować przedmiotowe idee w sposób
bardziej jasny i zrozumiały, przedstawiając korzyści z nich płynące, nie zaś same wizje;
Zaobserwować można wyraźne zapotrzebowanie na osoby wykształcone w dziedzinie
informatyki, automatyki, robotyki, którego rynek pracy nie jest w stanie zaspokoić;
Występują znaczne braki kadrowe wśród pracowników technicznych (obsługa
maszyn, spawalnictwo);
Coraz istotniejsze będą umiejętności związane z biegłym przetwarzaniem oraz
odpowiednim wykorzystywaniem informacji;
Niezbędne jest rozwijanie kompetencji miękkich pozwalających na sprawne
współdziałanie, rozwijanie otwartości na zmiany oraz budowanie wzajemnego
zaufania w relacjach pracownik – pracodawca;
Plany szkoleniowe i systemy rozwoju kompetencji wspomagające rozwój Przemysłu
4.0 praktycznie nie funkcjonują w przedsiębiorstwach;
Nie jest dostępna wystarczająca ilość szybkich, krótkich i praktycznych
kursów/szkoleń, brak nastawienia przedsiębiorców na dynamiczne uzupełnianie
wiedzy niezbędnej w danym momencie;
Coraz mocniej podkreślana jest istota uczenia się przez całe życie, ciągłego
podnoszenia kwalifikacji i chęci rozwoju;
Większą wagę powinno przywiązywać się do kształcenia w zakresie ekonomii, logiki
i informatyki już od najmłodszych lat, poziom szkolnej edukacji w zakresie przedmiotów
ścisłych jest niezadowalający;
Studia dualne powinny stać się bardziej powszechne oraz mocniej promowane przez
instytucje publiczne;
Ważnym elementem jest zwiększenie nacisku na kształcenie tzw. drugiej ramy, tj.
osób, które z różnych przyczyn nie posiadają matury – nie mogą oni zatem podjąć
dalszej nauki w szkołach wyższych czy też policealnych. Eksperci proponują
organizację dla nich platform edukacyjnych przy placówkach zawodowych czy też
wyższych uczelniach technicznych, co pozwoliłoby na wykształcenie wykwalifikowanej
w tych kierunkach kadry;
Występuje niedostosowanie rynku edukacyjnego i podaży absolwentów do wymagań
rynku ekonomicznego oraz gospodarczego.

Podsumowując – kompetencje pracowników, a także ich świadomość gospodarcza nie
są wystarczające aby w sposób dynamiczny i efektywny realizować koncepcję Przemysłu 4.0.
Rozszerzanie tejże idei wymaga zaangażowania w pierwszej kolejności instytucji publicznych
mogących wpływać zarówno na sposób kształcenia przyszłych pracowników, jak i wspieranie
rozwoju systemów szkolenia obecnej kadry. Po drugie – niezbędna jest aktywność osób
zarządzających przedsiębiorstwami, które rozpowszechniałyby informacje o koncepcji
Przemysłu 4.0 i prezentowały korzyści z niej płynące.
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5. Samorząd a potrzeby Przemysłu 4.0
5.1. Wstęp
Zagadnienia związane z rozwojem polskiej gospodarki, instrumentami, które mają to
umożliwić, a także celowymi działaniami samorządów regionalnych i lokalnych, poruszane są
w strategicznych dokumentach publikowanych na różnych szczeblach samorządu
terytorialnego.
Jak wynika ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 35, rola państwa oraz
samorządów lokalnych i regionalnych zazwyczaj związana jest ze stworzeniem odpowiednich
i sprzyjających warunków prawnych, administracyjnych, ochrony bezpieczeństwa, a także
infrastrukturalnych dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym także idei Przemysłu 4.0. Niemniej
istnieją także formy aktywnej polityki państwa w zakresie wspierania podmiotów o najwyższym
potencjale rozwojowym. Z pewnością duży nacisk kładzie się na udział w gospodarce
zaawansowanych technologii, promuje wykorzystywanie ITC we wszystkich sektorach
i branżach.
Konkretne instrumenty i działania np. samorządów terytorialnych wskazywane są
najczęściej w dedykowanych temu strategiach rozwoju, a na poziomie krajowym
w odpowiednich programach rozwojowych, gdzie wskazywane działania są finansowane m.in.
przez budżety samorządów regionalnych i lokalnych.
Poniżej dokonano analizy i oceny działań samorządów regionalnego i lokalnych
w kontekście rozwoju idei Przemysłu 4.0 na podstawie badań przeprowadzonych wśród
wielkopolskich przedsiębiorców, IOB, a także ekspertów z zakresu idei Przemysłu 4.0.

5.2. Działania samorządu a dostęp do kadr Przemysłu 4.0
Jednym z zadań publicznych samorządu jest edukacja. Placówki edukacyjne
finansowane są z budżetów jednostek samorządowych, czyli subwencji krajowych, jak
i dochodów własnych. Działania podejmowane przez samorząd mają poniekąd wpływ na
kształtowanie trendów w perspektywicznych kierunkach kształcenia. Dzięki zasięgowi działań
samorządu może on wpływać na organizację różnego rodzaju wydarzeń, gdzie mogą się
spotkać absolwenci oraz potencjalni pracodawcy. W ten sposób samorząd może ułatwić
dostęp do wykwalifikowanych kadr związanych z Przemysłem 4.0. Jest to możliwe również
dzięki konieczności realizowania przez samorząd innych zadań publicznych, tj. pobudzanie
aktywności gospodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności
gospodarki.
Na podstawie opinii zebranych od wielkopolskich przedsiębiorców można wyciągnąć
wnioski, iż właściciele firm oczekują od samorządów współpracy szkół z przedsiębiorcami, np.
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Rozwoju –
Departament Strategii Rozwoju, Warszawa, 2017.
35
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w zakresie organizacji wspólnych wydarzeń, tworzenia programów zachęcających do
pogłębiania wiedzy na temat Przemysłu 4.0 w szkołach. Celem jest także zdobywanie praktyki,
pokonywanie barier technologicznych. Właściciele i pracownicy firm często wskazują na
możliwość organizacji warsztatów z wykorzystaniem dostępnych w szkołach maszyn. Istotą
jest wspieranie przedsiębiorstw, które chcą wdrażać nowe technologie, ale nie mają
wystarczających środków na zakup drogich urządzeń. Pomoc powinna się odbywać zarówno
w zakresie finansowym, jak i szkoleniowym, co należy rozumieć jako stwarzanie szans na
rozwój pracowników firm w szkoleniach z zakresu Przemysłu 4.0, inicjowanych przez
samorząd. Jako efektywne wsparcie ze strony samorządu przedsiębiorstwa wskazują na
współpracę z urzędami pracy oraz dopłaty do staży realizowanych na konkretnych
stanowiskach zawodowych ściśle powiązanych z Przemysłem 4.0.
Wśród propozycji usprawnienia wsparcia firm przez samorządy znajduje się idea
uruchomienia dofinansowania szkół umożliwiającego wprowadzenie w nich elementów
koncepcji Przemysłu 4.0 w zakresie obejmującym np. Cloud Computing, Big Data. Pomocne
wydaje się wsparcie szkół, głównie branżowych, w odpowiednią infrastrukturę i zapewnienie
wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Samorząd powinien być zorientowany, jakie branże
i specjalności dominują w regionie, jakie narzędzia obecnie wykorzystują w swojej działalności
i w tym kierunku kształcić przyszłych absolwentów. Z punktu widzenia rozwoju idei Przemysłu
4.0 sens mają takie działania jak: tworzenie klas o określonej technicznej specjalności,
wprowadzenie zajęć informujących o tej koncepcji, a także tworzenie programów szkolnych,
w ramach których organizowane byłyby wizyty/staże/praktyki w zakładach pracy wdrażających
elementy Przemysłu 4.0. Innym rozwiązaniem może być finansowanie staży dla uczniów szkół
technicznych i studentów uczelni wyższych, tak aby mogli oni obserwować i uczyć się
w rzeczywistych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Obecny system kształcenia,
zwłaszcza studiów dziennych, powinien być dużo bardziej elastyczny w realizacji tego typu
powiązań. Z punktu widzenia przedsiębiorstw szkołom brakuje pozytywnego nastawienia na
wprowadzanie przedmiotów związanych z nowoczesnymi i zaawansowanymi technologiami.
W opinii przedsiębiorstw i ekspertów z zakresu Przemysłu 4.0 władze samorządowe
mogłyby podjąć także dodatkowe działania zachęcające do osiedlania się i poszukiwania pracy
na terenie regionu. Wskazywano na przykład miasta Kalisza, w którym podjęto budowę
zaplecza mieszkalnego dla fachowców pochodzących z innych części kraju, którzy byliby
zainteresowani pracą na rynku lokalnym. Pracownicy z obszarów mniej rozwiniętych
gospodarczo mieliby możliwość podjęcia pracy na lepszych warunkach. Dobrze postrzegane
są także ulgi podatkowe oraz dopłaty dla przedsiębiorców, którzy regularnie tworzą nowe
miejsca pracy związane z nowymi technologiami i ideą Przemysłu 4.0.

5.3. Analiza instrumentów oddziaływania samorządów na środowiska
społeczno-gospodarcze
Istotnym elementem kształtowania polityki rozwojowej przez jednostki samorządu
terytorialnego są realizowane przez nie zadania publiczne m.in. w takich obszarach jak:
transport, energia, ochrona środowiska, zdrowie, edukacja, informacja i łączność. Tworzą one
istotny potencjał do kreowania innowacyjnych rozwiązań w najbliższym otoczeniu. Ważną rolą
samorządu, szczególnie regionalnego, jest formułowanie i realizacja polityki innowacyjnej, co
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oznacza także rozwój idei Przemysłu 4.0. Jednostki samorządu terytorialnego powinny pełnić
rolę pewnego rodzaju lidera łączącego lokalne środowiska akademickie, biznesowe, naukowe
i gospodarcze.
Całość zadań realizowanych przez rząd, jak i samorząd można podzielić na polityki
zewnętrzne, do których zalicza się m.in. Strategię Europa 2020, Strategię innowacyjności
i efektywności gospodarki, Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, oraz
polityki wewnętrzne, na których kształt mają wpływ samorządy regionalne i lokalne. Ze względu
na większą decyzyjność samorządów w zakresie priorytetów rozwoju i działań zawartych
w politykach wewnętrznych, poniżej zostaną przeanalizowane zadania właśnie tego szczebla.
Na poziomie regionalnym podstawową rolę w procesie programowania i zarządzania
oraz koordynowania działań rozwojowych pełni samorząd województwa. Do najważniejszych
jego zadań należą: programowanie działań rozwojowych regionu (strategia rozwoju
województwa), budowanie sieci współpracy na szczeblu regionalnym, koordynowanie działań
prorozwojowych realizowanych na terenie województwa oraz czuwanie nad przebiegiem
procesów realizacji polityki regionalnej poprzez odpowiednie mechanizmy monitorowania
i ewaluacji. Istotny element sieci współpracy na poziomie regionalnym stanowią także
samorządy lokalne, zaangażowane w system realizacji polityki rozwoju na poziomie
regionalnym i lokalnym, zarówno na etapie programowania, jak i wdrażania działań
rozwojowych.
Przykładowo, niektóre samorządy lokalne poprzez kongres gospodarczy, w ramach
którego prezentowane są dobre praktyki w zakresie przekształceń przedsiębiorstw, próbują
stworzyć platformę wymiany doświadczeń pomiędzy firmami. Ponadto samorządy wyznaczają
w ten sposób pewne trendy związane np. z IS, a także określają najbardziej istotne kierunki
rozwoju obszarów, na których działają oraz promują rozwiązania innowacyjne w Wielkopolsce.
Wskazanie założeń dokumentów strategicznych jest istotne z punktu widzenia analizy
instrumentów, przy pomocy których samorząd może wpływać na środowisko społecznogospodarcze. Najczęściej to organy samorządu terytorialnego odpowiedzialne są za nadzór
realizacji celów przyjętych dokumentów. Tym sposobem mają pośredni wpływ na
kształtowanie warunków do rozwoju Przemysłu 4.0. Wśród takich dokumentów znajdują się:
1. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska
2020 – która jest kluczowym dokumentem w kontekście dostępności instrumentów
wspierających rozwój regionu. Zawiera ona zestawienie polityk, a także potencjalnych
źródeł finansowania działań służących także rozwojowi idei Przemysłu 4.0. Jest to
Strategia charakteryzująca się szerokim zakresem tematycznym. Nierzadko stanowi
ona podstawy dla tworzenia innych dokumentów na niższych poziomach administracji
samorządowej. Dokument zawiera analizę sytuacji społeczno-gospodarczej regionu
oraz przedstawia możliwe modele rozwoju, w tym działania, które w dalszej
perspektywie mogą poprawić dostęp do lepiej wykwalifikowanych pracowników.
Podstawowe założenia modelu rozwoju Wielkopolski do 2020 roku, mające wpływ na
rozwój idei Przemysłu 4.0, są następujące:
 podmioty rozwoju ściśle współpracują, co skutkować powinno wartością dodaną;
 istnieje klimat dla innowacji we wszystkich sferach funkcjonowania regionu;
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 konkurencyjność budowana jest na wzajemnie korzystnych powiązaniach
funkcjonalnych między ośrodkami wzrostu a ich otoczeniem, co generuje korzystne
procesy dyfuzyjne i absorpcyjne;
 priorytetem i fundamentem rozwoju jest edukacja oraz budowa na jej podstawie
kreatywnych kapitałów, intelektualnego i innowacyjnego;
 polityka kieruje się większą otwartością na nowe i nowych.
Co należy podkreślić założenia Strategii mają przełożenie na konkretne działania
samorządu regionalnego. Przyjmują one m.in. formę organizowania oraz finansowania
szkoleń dotyczących kompetencji zawodowych dla pracowników ukierunkowanych na
wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach. Są to także konkursy na dofinansowanie
przedsiębiorstw w zakresie podejmowania inwestycji związanych z nowymi
technologiami, ale także działania mające na celu zainteresowanie formułą Przemysłu
4.0 w postaci np. konferencji i warsztatów 36.
2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego –
dokument ten pozwala na określenie kierunków, w stronę których powinny zmierzać
działania podejmowane przez samorząd regionalny. Wśród wskazanych działań można
wyróżnić te, które odpowiadają idei Przemysłu 4.0. Jest to przede wszystkim
zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa
poprzez wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wzrost udziału nauki i badań
w rozwoju regionu.
3. Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 – według
zapisów Strategii szczególnie wspierane przez samorządy województwa i lokalne
powinny być działania mieszczące się w następujących priorytetach:
 Innowacyjne przedsiębiorstwa;
 Innowacyjny urząd;
 Skuteczne instytucje otoczenia biznesu;
 Wielkopolska Agenda Cyfrowa;
 Edukacja dla innowacji;
 Proinnowacyjny samorząd lokalny.
Strategię podzielono na kilka podsystemów: gospodarczy, społeczny, przestrzenny
i zarządzanie regionem. Cele szczególnie uwzględniające założenia idei Przemysłu 4.0
to m.in. działania ukierunkowane na wzmacnianie innowacyjności przedsiębiorstw,
wspieranie zmiany struktury gospodarki na odpowiadającą gospodarce opartej na
wiedzy, w tym rozwój sektorów wysokiej i średniej techniki, zaawansowanych usług oraz
sektorów kreatywnych i sektora kultury (podsystem społeczny), poprawa stanu
infrastruktury transportowej i informatycznej, zwłaszcza dostępność do internetu
szerokopasmowego i bezprzewodowego w całym regionie, dostępność
wyspecjalizowanej infrastruktury innowacyjnej we wszystkich subregionach (podsystem
przestrzenny)37.
Działania wspierające ideę Przemysłu 4.0 znajdują się także w różnego rodzaju
strategiach na najniższym szczeblu administracji samorządowej. W dokumentach tych
36

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020,

37

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020.
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założenia uwzględniają specyfikę regionu, liczbę i charakter działających przedsiębiorstw oraz
przede wszystkim potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców. Strategie te uwzględniają
zagadnienia, które mogą przyczynić się do rozwoju idei Przemysłu 4.0. Poniżej wskazano
przykłady zapisów strategii rozwoju wybranych gmin i powiatów, które wskazują na tego typu
działania.
Wybrane zapisy Strategii Rozwoju Gminy Złotów na lata 2016-2025:


na terenie gminy zapewniono dostęp do sieci światłowodowej. Dzięki zapewnieniu
otwartości i neutralności technologicznej sieci szerokopasmowych każdy operator
może do nich przyłączyć własną sieć lokalną i świadczyć detaliczne usługi
internetowe mieszkańcom;



zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych.

Wybrane zapisy Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Pilskiego na lata
2015-2025:


zwiększenie wykorzystania technologii teleinformacyjnych i multimedialnych
w kształceniu;



rozwój e-usług;



inicjowanie i wspieranie projektów dydaktycznych kształcących umiejętności
samodzielnego rozwiązywania problemów, kreatywności, przedsiębiorczości
i postaw innowacyjnych;



rozwój sieci teleinformatycznych, w tym również wykorzystanie nowych technologii
w systemie państwowego ratownictwa medycznego.

Wybrane zapisy Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chodzieskiego na
lata 2011-2020:


wzrost zachowań innowacyjnych przez możliwość wymiany wiedzy i innowacyjnych
pomysłów;



podłączenie do internetu szerokopasmowego, tam gdzie sieci te powstaną, szkół
ponadgimnazjalnych i innych jednostek świadczących usługi publiczne;



rozpowszechnianie efektywnego wykorzystywania na obszarze powiatu technik
informatycznych i wprowadzanie ich w jednostkach usług publicznych, dla
ułatwienia korzystania z tych usług przez mieszkańców (np. MDK, szpital, szkoły,
biblioteki).

Elementem, który wpływa pozytywnie na rozwój idei Przemysłu 4.0 oraz nowych
technologii w ogóle, jest dynamiczna współpraca pomiędzy poszczególnymi jednostkami
samorządu lokalnego. Współpraca regionów, miast, przedsiębiorstw, ośrodków naukowych,
uczelni i organizacji we wszystkich swych płaszczyznach, tj. gospodarczej, naukowej,
edukacyjnej i kulturalnej, jest kluczem w rozprzestrzenianiu procesów rozwojowych. Ma to
zostać osiągnięte za pomocą zwiększania obrotu gospodarczego, wymiany know-how,
pozyskiwania partnerów, współpracy naukowo-technologicznej oraz kooperacji produkcyjnej
i inwestycyjnej. Może się to także sprowadzać w organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć
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skupiających podmioty zainteresowane, jak np. przedsiębiorców, uczelnie wyższe, IOB,
władze samorządowe.
Analizując odpowiedzi uzyskane podczas badania przeprowadzonego wśród
wielkopolskich przedsiębiorców można zauważyć, że w największym stopniu oczekują oni od
samorządów terytorialnych instrumentów pomocowych polegających na bezpośrednim
wsparciu finansowym (42,5% wskazań). Blisko 20% ankietowanych wskazało również
wsparcie w zakresie rozwoju zaplecza technologicznego oraz wypracowania i wdrażania
nowych technologii. Wśród często udzielanych odpowiedzi znalazło się także wsparcie
w zakresie rozwoju kompetencji.
Rysunek 18. Formy wsparcia oczekiwane przez przedsiębiorstwa ze strony jednostek
samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii (% wskazań)
bezpośrednie wsparcie finansowe
8,9 0,5

wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji

9,6

wsparcie w zakresie rozwoju zaplecza technologicznego
oraz wypracowania i wdrażania nowych technologii

3,7

42,5

pozostałe wsparcie doradcze
pomoc w pozyskiwaniu/ poszukiwaniu dodatkowych
środków finansowych

19,7

nie oczekuję wsparcia ze strony jednostek samorządu
terytorialnego
15,2

inne, jakie?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI

Generalnie instrumenty oddziaływania samorządów na środowisko społecznogospodarcze (na podstawie przeprowadzonych wywiadów) oceniane są przez wielkopolskich
przedsiębiorców na średnim poziomie. Badani przedsiębiorcy najczęściej wykorzystywali takie
formy wsparcia jak: dopłaty dla stażystów, dofinansowania do stanowisk pracy, bony na
innowacje na zlecenie badań, pożyczki, udział w konferencjach organizowanych przez
samorząd, dofinansowania z PERFON, dotacje, wyjazdy na targi zagraniczne i misje
gospodarcze. Co istotne, wiele głosów wskazywało na konieczność decentralizacji działań
samorządu. Przedsiębiorcom zależało również na większej intensyfikacji działań w mniejszych
miastach województwa, które dotychczas skupiają się przede wszystkim w jego stolicy.
Jak wskazują wielkopolscy przedsiębiorcy, eksperci z zakresu Przemysłu 4.0 oraz
przedstawiciele IOB, w kontekście dostępnych narzędzi samorządu i jego działań na rzecz
rozwoju nowych technologii, kluczowy jest dobrze rozwinięty kanał informacji dotyczących
możliwości pozyskania dotacji bądź wsparcia merytorycznego ekspertów dla przedsiębiorstw.
W trakcie wywiadów wskazano ponadto na konieczność dobrej znajomości branż, w jakich
działają lokalne przedsiębiorstwa i wnikliwej analizy ich potrzeb. Pożądane jest by informacje
były przekazywane firmom w sposób przejrzysty i ogólnodostępny. W wywiadach bardzo
często wskazywano na to, by uprościć formy aplikowania o wsparcie, dofinansowanie,
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pożyczki związane z rozwojem Przemysłu 4.0. Wskazuje się też na pewnego rodzaju problem,
jakim jest fakt, iż dotacje bezzwrotne, np. środki z regionalnych programów operacyjnych czy
kredyty technologiczne, przeznaczono dla działań opartych na bardzo innowacyjnych
technologiach i wąsko wyspecjalizowanych, a większość wielkopolskich przedsiębiorstw nie
jest aktualnie w stanie wdrożyć tak zaawansowanych pomysłów. Przedsiębiorcy częściej
korzystają z dotacji zwrotnych, np. JEREMIE. Problemem pozostają jednak duże wymagania
dla projektów, często niedostosowane do lokalnych uwarunkowań i możliwości finansowych
przedsiębiorców (konieczność dysponowania przez przedsiębiorcę wysokim wkładem
finansowym). Udostępnienie środków wspierających wdrażanie nowych technologii nie zawsze
powinno mieć dolne limity kwotowe. Programy powinny być skonstruowane w taki sposób,
żeby mogli korzystać z nich także mniejsi przedsiębiorcy tj. dofinansowania na poziomie np.
500 tys. zł.

5.4. Analiza otoczenia instytucjonalnego Wielkopolski w kontekście rozwoju
innowacyjnego przedsiębiorstw
Jak zostało to już wcześniej zdefiniowane, najważniejszą rolą samorządu w kontekście
rozwoju idei Przemysłu 4.0 jest kształtowanie warunków administracyjno-prawnych dla
przedsiębiorców oraz kształtowanie perspektywicznych kierunków rozwoju, do których
powinna zmierzać gospodarka. Co więcej, poprzez realizowanie przez samorząd zadań
publicznych, może stanowić on przykład i źródło zachęt do rozwoju w kierunku nowych
technologii dla przedsiębiorców. Preferowane powinny być innowacyjne rozwiązania, np.
w zakresie: gospodarki wodnej, transportu publicznego, ochrony środowiska, energii, ochrony
zdrowia. W ramach takich działań samorząd również powinien upowszechniać elementy
modelu Przemysłu 4.0.
Analizując otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw, należy także wskazać bariery
rozwoju, które w największym stopniu utrudniają implementację idei Przemysłu 4.0. Badania
Ministerstwa Gospodarki przeprowadzone w 2012 wskazują, że najistotniejszą przeszkodą,
szczególnie dla MŚP, jest brak możliwości sfinansowania wdrożenia nowych technologii
poprzez ich zbyt wysoki koszt. Jak wynika również ze Strategii Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 jako wewnętrzny czynnik utrudniający m.in.
rozwój Przemysłu 4.0 należy wskazać słabo rozwinięte powiązania integracyjne
przedsiębiorstw, zbyt małą liczbę przedsiębiorstw „wysokiej techniki” i „dużej szansy”.
W Strategii wskazano także na pewnego rodzaju opór społeczny przed nowymi inwestycjami
oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań. W związku z powyższym najczęstszą formą
wspierania nowych technologii i rozwoju idei Przemysłu 4.0 jest finansowanie konkretnych
działań za pomocą różnych instrumentów. W opinii przedsiębiorców jedną z ról zarówno
samorządu regionalnego, jak i lokalnego, jest wsparcie finansowe firm we wdrażaniu
technologii zgodnych z ideą Przemysłu 4.0.
Oceniając otoczenie instytucjonalne Wielkopolski w kontekście rozwoju innowacyjnego
przedsiębiorstwa na podstawie przeprowadzonych wywiadów z przedsiębiorcami oraz
ekspertami i przedstawicielami IOB, wskazuje się na jego średni poziom. Takie stanowisko
wynika z kilku aspektów. Przedsiębiorcy są świadomi inicjatyw podejmowanych przez
samorząd lokalny i regionalny, jednakże wskazują na wiele utrudnień w tym aspekcie. Są to
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przede wszystkim skomplikowane i długotrwałe procedury uzyskania dotacji czy pożyczki.
Przedsiębiorcy wskazują na potrzebę tworzenia łatwiejszego, mniej skomplikowanego i mniej
zbiurokratyzowanego systemu pozyskiwania dotacji. Ważnym elementem jest pojawienie się
fachowców do pomocy dla przedsiębiorstw oraz osób, które wytłumaczą i zachęcą
przedsiębiorstwa do pozyskiwania dotacji. Samorząd powinien być bardziej otwarty na
różnorodność branż, które znajdują się w regionie. Zwracana jest również uwaga na brak
instytucji, do których można wnieść odwołania, uwagi i zastrzeżenia. Powinno powstać więcej
organizacji wspierających informacyjnie „młode” przedsiębiorstwa w okresie ich powstawania
i działania. W większości branż występuje dużo regulacji w tym zakresie, często dochodzi do
sytuacji, w których przedsiębiorcy nie są świadomi lub nie rozumieją wszystkich z nich. Niestety
zazwyczaj skutkuje to błędami przedsiębiorców, trudnościami w prowadzeniu firmy lub
niechęcią do korzystania z dotacji. Działania informacyjne i szkoleniowe powinny być
świadczone w przystępnej formie.
Odnosząc się w szerszym zakresie do IOB w Wielkopolsce – na poziomie regionu brak
jest zdefiniowanego zakresu oczekiwań samorządu regionalnego i lokalnego w stosunku do
IOB. Samorząd powinien traktować te jednostki jak podmioty uzupełniające działanie urzędów
w zakresie wsparcia przedsiębiorstw w rozwoju idei Przemysłu 4.0, np. w obszarze doradztwa
związanego z dofinansowaniami. Samorząd lokalny powinien wykorzystywać działalność IOB
jako kanał informacji i promocji szeregu programów możliwych do koordynacji na swoim
szczeblu. Inną kwestią jest to, że nie znając potencjału trudno jest formułować oczekiwania
i zadania, które ośrodki te miałyby spełniać. Działanie samorządów miałoby głównie polegać
na wykorzystaniu IOB do szerzenia informacji i udzielania rad dotyczących np. pozyskiwania
dofinansowania.

5.5. Podsumowanie
Podsumowując ten obszar badania, rola samorządów regionalnego i lokalnych
w kontekście rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw oceniana jest średnio. Jest to wynikiem
wielu złożonych aspektów. Przedsiębiorcy korzystają z oferowanej pomocy, jednak wskazują
na wiele trudności związanych z jej uzyskaniem. Jako jeden z głównych problemów
i przeciwności wskazują na skomplikowane procedury pozyskiwania pomocy finansowej dla
swojego przedsiębiorstwa, by rozwijać swoją działalność w obszarze Przemysłu 4.0. Uważają,
że samorząd powinien zwrócić uwagę na mniejsze miasta i miejscowości w województwie
wielkopolskim. Doradztwo oferowane ze strony samorządu powinno być dostępne w wielu
różnych miejscach, a nie tylko w stolicy województwa. Wskazuje się również na zbyt małą rolę
doradczą samorządu. Administracja lokalna i regionalna powinna być inicjatorem partnerstw
pomiędzy uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami. Samorząd ma dostęp do informacji na
temat wielu narzędzi oferowanych w Europie ze strony inicjatyw programów europejskich,
dlatego może być proaktywnym faktorem przekazującym informacje. Niezbędne do realizacji
tego celu są także agencje wykonawcze. Samorząd powinien aktywnie współdziałać
z „pośrednikami”, takimi jak IOB, w celu pełniejszego dotarcia do beneficjentów końcowych,
czyli przedsiębiorstw.
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W opinii osób udzielających wywiadu zakres wykorzystania ośrodków IOB do realizacji
celów samorządu mógłby być dużo szerszy. IOB oferuje głównie wsparcie doradcze, jest
jednostką, która powinna wskazywać możliwości finansowej pomocy dla przedsiębiorstw
z różnych źródeł. Dodatkowo IOB jest miejscem spotkania przedsiębiorców z ekspertami,
a tego typu konsultacje pozwalają na podejmowanie trafnych decyzji związanych z rozwojem
firmy skierowanym na nowoczesne technologie. IOB poszukują różnych sposobów na pokrycie
kosztów działalności przez przedsiębiorstwa. Rola, w jakiej widzieliby IOB eksperci z zakresu
Przemysłu 4.0 to wsparcie zarówno dla samorządu, jak i dla przedsiębiorców, w postaci
doradztwa ekspertów, np. z zakresu wdrażania nowych technologii, prawa podatkowego,
uzupełniania dokumentów aplikacyjnych w różnego rodzaju konkursach i dofinansowaniach.
Wsparcie dla samorządów miałoby głównie polegać na wykorzystaniu IOB do szerzenia
informacji i udzielania rad dotyczących np. pozyskiwania dofinansowania.
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6. Rekomendacje
6.1. Wstęp
Niniejszy raport został sporządzony w odpowiedzi na pojawiające się coraz częściej
pytanie dotyczące poziomu innowacyjności oraz kierunku zmian technologicznych wśród
przedsiębiorstw na obszarze województwa wielkopolskiego. Na przestrzeni ostatnich lat
przekształcenia technologiczne ulegały tak szybkim zmianom, że całościowe
usystematyzowanie ich charakterystyki wymagało kompleksowego podejścia badawczego.
Aby odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – na jakim etapie czwartej rewolucji przemysłowej
znajdują się wielkopolskie przedsiębiorstwa? – przeanalizowano szereg elementów,
począwszy od przeprowadzania pogłębionych wywiadów z przedstawicielami wielkopolskich
firm oraz ekspertów branżowych, na badaniach ankietowych kończąc. Rezultatem jest
zbiorcza analiza zebranych danych empirycznych, uzupełniona o analizę desk reserach.
Poziom złożoności zagadnienia Przemysłu 4.0 nie pozwala na udzielenie jednoznacznej
odpowiedzi na postawione w tytule raportu pytanie badawcze. Możliwość ustalenia poziomu
zaawansowania technologicznego wśród przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego jest
tematem znacznie bardziej rozległym, wymagającym dalszych prac badawczych. Niemniej
jednak przeprowadzone analizy pozwalają na sformułowanie pewnych wniosków oraz
rekomendacji.

6.2. Wnioski i rekomendacje
6.2.1. Kreowanie polityki innowacyjnej
Jednym ze zdiagnozowanych w ramach badania czynników mogących przyczynić się
do rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w kierunku idei Przemysłu 4.0 jest precyzyjne
określenie oraz realizacja celów ukierunkowanych na innowacje na poziomie samorządów
lokalnym oraz regionalnego. W związku z powyższym należy ukierunkować strategie rozwoju
zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach określonych branż
perspektywicznych. W ramach niniejszego badania ustalono, że szereg przedsiębiorstw nie
zdaje sobie sprawy oraz nie wdraża mechanizmów zgodnych z ideą Przemysłu 4.0, głównie
z powodu małej świadomości ich istnienia. W większości przebadanych przedsiębiorstw
dominuje podejście stosowania tradycyjnych technik produkcyjnych oraz sprzedażowych,
które są skuteczne i sprawdzone w toku prowadzonej na przestrzeni lat działalności. Niewiele
firm przeprowadza prace badawczo-rozwojowe oraz inwestuje w nowatorskie, niesprawdzone
dotychczas rozwiązania, pomimo że mogłyby one znacząco obniżyć koszty działalności lub
zwiększyć jakość oferowanych produktów czy usług. W większości przypadków jest to
związane z wysokimi kosztami przeprowadzania badań wdrożeniowych dotyczących takowych
rozwiązań, a także z ryzykiem związanym z brakiem adaptacji rozwiązania w długim okresie
czasu i stratą finansową z tego tytułu. Przedsiębiorcy, głównie z segmentu MŚP, kierują się
zasadą ekonomicznej opłacalności w ramach stosowanego modelu biznesowego, a co za tym
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idzie racjonalności działania ukierunkowanego na maksymalizację zysku. Wobec powyższego
stosowanie nowatorskich rozwiązań, które nie gwarantują pewnego sukcesu, nie jest dla nich
wystarczającym bodźcem do ich wdrożenia. Biorąc pod uwagę takie podejście, główną
rekomendacją jest konieczność zmiany postrzegania polityki innowacyjnej przez
przedsiębiorstwa w Wielkopolsce. Zmiana ta jednak, jak zostało wskazane wcześniej, raczej
nie będzie inicjowana przez przedsiębiorców jeżeli rozwiązania innowacyjne nie będą w pełni
możliwe do wdrożenia, a bez przeprowadzenia odpowiednich badań czy analiz w tym zakresie
taka informacja nie będzie możliwa do uzyskania.
W wyniku przeprowadzanego badania ustalono, że jedną z barier rozwoju idei
Przemysłu 4.0 jest niedostateczna świadomość przedsiębiorstw i społeczeństwa na jej temat,
zwłaszcza w zakresie korzyści jakie stwarza jej wdrażanie. Niezbędne jest zatem podjęcie
działań przybliżających to zagadnienie. Powinny odbywać się one wieloetapowo i na wielu
płaszczyznach, w pierwszej kolejności rozszerzając definicyjnie wszelkie dokumenty
strategiczne o zasięgu lokalnym i regionalnym o założenia idei Przemysłu 4.0 w kierunku
możliwości jakie ona stwarza oraz, a może przede wszystkim, w jaki sposób z potencjału
takowego wdrażania mogą skorzystać wielkopolskie przedsiębiorstwa. Aktualizacja
dokumentów strategicznych na poziomach lokalnym i regionalnym pozwoli zwiększyć
świadomość przedsiębiorców na temat idei Przemysłu 4.0, a także zwiększy świadomość
organów odpowiedzialnych za kreowanie przestrzeni gospodarczej, instytucji za nią
odpowiedzialnych, takich jak centra naukowe, ośrodki badawcze, IOB, uczelnie czy urzędy.
W następnej kolejności, poprzez działalność promocyjną i marketingową informacje te będą
stopniowo przekazywane podmiotom zależnym, tj. przedsiębiorcom, NGO i innym
zainteresowanym uczestnikom rynku.
W ramach aktualizacji dokumentów strategicznych należy przyjąć przede wszystkim
spójne cele strategiczne dotyczące rozwoju w kluczowych dla województwa obszarach:




Edukacji oraz zwiększania świadomości o możliwości rozwoju w zakresie nowych
technologii;
Wsparcia merytorycznego i technicznego w zakresie wdrażania projektów
w odpowiednich instytucjach i jednostkach, mogących oferować tego typu usługi;
Wskazywania konkretnych korzyści finansowych bądź jakościowych dla
przedsiębiorstw na poziomie dokumentów strategicznych.

Warto zaznaczyć, że zmiana podejścia do rozwiązań towarzyszących idei Przemysłu
4.0, wiąże się również z aspektami poza promocyjnymi i poza edukacyjnymi, w tym przede
wszystkim ze wskazywaniem konkretnych korzyści materialnych związanych z próbą
wdrożenia nowych technologii. Istotną częścią takowych dokumentów powinny być wobec tego
wskazane konkretne cele, które w odpowiednim czasie (w perspektywie średniookresowej lub
długookresowej) powinny zostać zrealizowane na danym obszarze.
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Tabela 6. Przykładowe cele średnio- oraz długookresowe do wprowadzenia
na poziomie strategii regionalnych
Przykładowe cele średniookresowe na poziomie
strategii regionalnych
 Przeprowadzenie szkoleń metodycznych dla
przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach klastrów
branżowych,
 Kampanie informacyjne i promocyjne nt. nowych
technologii,
 Współpraca z przedsiębiorstwami „know-how”
w zakresie możliwości wdrażania rozwiązań
z zakresu Przemysłu 4.0 w gospodarce,
 Wsparcie przedsięwzięć innowacyjnych na
poziomie przedsiębiorstw państwowych
i prywatnych.

Przykładowe cele długookresowe na poziomie
strategii regionalnych
 Ewolucja RIS pod kątem możliwości wdrożenia idei
Przemysłu 4.0,
 Planowanie finansowania przedsięwzięć
inwestycyjnych pod kątem idei Przemysłu 4.0,
 Szeroka współpraca z uczelniami oraz centrami
badawczymi pod względem wdrażania rozwiązań
Przemysłu 4.0,
 Zachęty finansowe dla przedsiębiorców, dotyczące
działań na rzecz ich rozwoju w kierunku Przemysłu
4.0,
 Rozdział środków finansowych zgodnie ze
zdiagnozowanymi potrzebami biznesu lokalnego,
 Ukształtowanie spójnych celów innowacyjnych na
poziomie regionalnym i lokalnym.

Źródło: Opracowanie własne

6.2.2. Tworzenie instrumentów wsparcia przedsiębiorczości, badań i nauki
Wnioskiem z przeprowadzonego badania jest to, iż większość respondentów
(przedsiębiorców) nie wykorzystuje odpowiednio możliwości rozwojowych związanych
bezpośrednio z ideą Przemysłu 4.0 – dotyczy to zarówno uczestnictwa w konferencjach,
szkoleniach czy kursach, jak również stosowania odpowiednich narzędzi technologicznych.
W związku z powyższym należałoby zaproponować bardziej przystępną formę (np.
dodatkowego finansowania) wsparcia przedsiębiorczości, badań i nauki w tym zakresie. Warto
zaznaczyć, że na chwilę obecną zauważalnie zwiększyła się jakość współpracy na linii naukabiznes, co jest częściowo uwarunkowane nową perspektywą finansową UE oraz
rozdysponowywania środków krajowych, które promują tego typu współpracę. Biorąc jednak
pod uwagę głównie sektor MŚP trzeba być ostrożnym we wnioskowaniu o skuteczności tego
typu mechanizmów. Należy wziąć pod uwagę przede wszystkim czynniki związane z realną
potrzebą współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, gdyż jak wskazują sami
przedsiębiorcy, a także eksperci, współpraca nauki z biznesem jest ważna, jednak musi mieć
ona charakter stały, a nie jednorazowy w ramach pojedynczego projektu. Skuteczne byłoby
wobec tego rozwiązanie, które wymuszałoby stałą współpracę z sektorem nauki, np.
w zakresie promocji kadry naukowej działającej wśród przedsiębiorców, tworzenia
specjalistycznych jednostek badawczych w strukturze przedsiębiorstw, czy też zwiększenie
współpracy z ośrodkami badawczymi.
Tylko szeroko zakrojone działania mogą przynieść wymierne korzyści związane ze
stosowaniem rozwiązań dedykowanych idei Przemysłu 4.0. W przeciwnym przypadku, jak
zostało wspomniane we wcześniejszej części raportu, przedsiębiorcy nie będą chętni
decydować się na rozwiązania, które mogą okazać się nietrafione lub ich koszt będzie zbyt
wysoki. O ile rozwiązanie długofalowej współpracy lub nawet ewolucji w przedsiębiorstwach
produkcyjnych na zachodzie Europy jest już zauważalne, to w Polsce trend ten znajduje się
raczej w fazie początkowej, co nie jest pozytywnym przejawem rozwoju. Warto jednak
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zauważyć, że prezentowane wyniki badania dotyczą raczej segmentu małych oraz średnich
przedsiębiorstw, a w mniejszym stopniu dużych, którym bliżej jest do trendów europejskich.
Warto również dodać, że w zależności od branży ukierunkowanie przedsiębiorstwa na
rozwój innowacyjny może być zróżnicowane. Przedsiębiorstwa z branż biotechnologicznych,
chemicznych, farmaceutycznych koncertują się w większym stopniu niż inne na rozwoju
innowacyjnym, gdyż może on im zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku. Wobec tego
firmy te zmuszone są do inwestycji w nowatorskie rozwiązania, które pozwolą im przede
wszystkim zwiększyć jakość oferowanych produktów, na które posiadają stałą grupę
odbiorców. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku branż tradycyjnych, takich jak przemysł
meblarski, czy szeroko rozumiane przetwórstwo przemysłowe (w szczególności branża
spożywcza) – w branżach tych najistotniejsze znaczenie ma raczej obniżanie kosztów
produkcji, rozumiane przez właścicieli jako poszukiwanie taniej siły roboczej, a tym samym
konkurowanie na rynku głównie ceną. Jednak w przypadku części przedsiębiorstw, m.in.
operujących w branżach związanych z projektowaniem, w których to realizacja celów
biznesowych oparta jest przede wszystkim na kreatywności twórców, rozwiązania dotyczące
Przemysłu 4.0 są rzadko stosowane, co jest naturalnym stanem rzeczy. Nie oznacza to jednak,
że jest to niemożliwe, problemem w tym przypadku pozostaje brak wiedzy na ten temat.
Biorąc pod uwagę, że istniejąca nieznaczna świadomość dotyczącą rozwiązań idei
Przemysłu 4.0 istotnie wpływa na dość powszechny brak stosowania rozwiązań z nią
związanych, należy stwierdzić, że potrzebne są kompleksowe zmiany w postrzeganiu samej
idei Przemysłu 4.0 przez przedsiębiorców w Wielkopolsce. W szczególności należałoby
utworzyć wielkopolski rejestr działań sprzyjających promocji idei Przemysłu 4.0, który powinien
służyć skuteczniejszej promocji oraz przede wszystkim stworzyć ofertę skutecznej formy
pomocy, doradztwa i możliwości kooperacyjnych pomiędzy nauką a biznesem.
W opinii autorów raportu, rozwiązania dotyczące Przemysłu 4.0 powinny zostać
zaimplementowanie odgórnie, nawet na poziomie krajowym – na kształt aktualnych portali
promujących przedsiębiorczość, jednak dedykowane idei Przemysłu 4.0. W pierwszej
kolejności nacisk powinien zostać położony na zwiększenie świadomości wśród
przedsiębiorców o możliwościach technologicznych jakie koncepcja ta stwarza. W kolejnym
etapie natomiast na możliwości kooperacji z uczelniami – na podstawie ogłoszeń
konkursowych o bieżącym zapotrzebowaniu na poszczególne prace badawcze, które mogą
być przedmiotem ewolucji modelu biznesowego wewnątrz danego przedsiębiorstwa.
Przemodelowanie procesów biznesowych wydaje się więc kluczowe, jak zresztą zauważają
eksperci, którzy brali udział w badaniu. Tylko zmiana podejścia samych przedsiębiorców,
niejako wymuszona rynkowo oraz regulacyjnie, jest w stanie w stosunkowo szybki sposób
przyczynić się do wdrożenia rozwiązań opartych na idei Przemysłu 4.0. Taki stan rzeczy może
być konstruktywnym wnioskiem dla zainteresowanych podmiotów gospodarczych, o ile
przyniesie im to realne korzyści finansowe z zastosowania danego rozwiązania. Opierając się
na współpracy okołobiznesowej z ośrodkami badawczymi, wdrożenie narzędzi
technologicznych przypisanych idei Przemysłu 4.0 wydaje się bardziej racjonalne aniżeli
ponoszenie kosztów przez same przedsiębiorstwa, które kierując się racjonalnością
w działaniu będą unikały ryzyka niepowodzenia związanego z brakiem gwarancji sukcesu
wdrożonego przedsięwzięcia innowacyjnego.
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Wśród narzędzi wsparcia przedsiębiorczości oraz współpracy badawczej nad nowymi
technologiami związanymi z ideą Przemysłu 4.0 wymienić można:







Dofinansowanie
dla
przedsięwzięć
innowacyjnych,
ukierunkowane
na
przedsiębiorstwa, które nie posiadają wystarczającego kapitału na inwestycje;
Ulgi podatkowe;
Partycypację w ryzyku niepowodzenia;
Gwarancje udzielane przez opiniującego (np. uczelnie, ośrodki badawcze) na
zasadność implementacji danej technologii;
Regionalny portal innowacji, w którym publikowane byłyby aktualne pomysły
rozwojowe dla przedsiębiorstw;
Szerszą współpracę na linii nauka-biznes.

Autorzy raportu zdają sobie sprawę, ze cześć z instrumentów wsparcia dla
przedsiębiorstw jest obecnie stosowana, jednak ich skala nie jest wystarczająca w stosunku
do istniejących potrzeb. W szczególności należy zwiększyć jakość oraz wielkość wsparcia
instrumentów, rozumianą jako ilość środków finansowych oraz kwalifikacje kadry delegowanej
do takich działań.
W ramach badania ustalono, że wielkopolskie przedsiębiorstwa, w szczególności
z segmentu MŚP, nie są w pełni świadome swojego aktualnego poziomu innowacyjności,
jednak są skłonne do wszelkich inwestycji w tym zakresie, jeżeli to zwiększyłoby ich możliwości
produkcyjne lub sprzedażowe. Najważniejszym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonego
badania jest to, że aktualny stopień wdrażania idei Przemysłu 4.0 wśród przedsiębiorstw
w Wielkopolsce nie jest wysoki. Należałoby raczej wskazywać, że większość firm w regionie
znajduje się ciągle na etapie drugiej rewolucji przemysłowej. Jedynie przedsiębiorstwa
opierające swoją główną działalność na rozwoju technologicznym można uznać za świadome
idei Przemysłu 4.0 oraz idącymi za nią zmianami w funkcjonowaniu prowadzonego modelu
biznesowego. Warto również zaznaczyć, że działania zmierzające do zwiększenia
intensyfikacji prac związanych z wdrażaniem koncepcji Przemysłu 4.0 wśród przedsiębiorstw
będą możliwe przede wszystkim w momencie ich większego wsparcia ze strony otoczenia
rynkowego, które powinno być ukierunkowanie na tego typu zmiany.
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Tabela 7. Kluczowe wnioski i rekomendacje dla poszczególnych części badania
Obszar analizy

Wnioski

Rekomendacje

Poziom zaawansowania
technologicznego
przedsiębiorstw

 Przedsiębiorstwa z Wielkopolski, mimo atrakcyjnych warunków, są na
średnim etapie rozwoju przemysłowego.
 Wśród firm działających na obszarze województwa wielkopolskiego
występują zarówno jednostki wysoko zaawansowane technologicznie,
będące liderami w danej branży, jak i przedsiębiorstwa wytwarzające
swoje produkty za pomocą maszyn obsługiwanych ręcznie, których
wiedza na temat koncepcji Przemysłu 4.0 jest niewielka.
 Wielkopolskie przedsiębiorstwa, planując rozwój firmy, najczęściej mają
na myśli zwiększenie zatrudnienia, zmianę zaplecza
maszynowego/infrastruktury technicznej oraz zmianę oprogramowania.
 Badania ankietowe wskazują, że ponad połowa wielkopolskich
przedsiębiorstw w ciągu ostatnich 5 lat w swojej działalności nie
korzystała z narzędzi wspierających proces zarządzania.
 Technologią z zakresu Przemysłu 4.0 wykorzystywaną najczęściej
przez wielkopolskie przedsiębiorstwa jest automatyzacja produkcji
(z wykorzystaniem pojedynczych lub współpracujących ze sobą
maszyn) oraz technologie mobilne Cloud Computing.

 Główną rekomendacją dla wskazanych wniosków jest przede
wszystkim właściwa promocja nakierowana na wzrost
świadomości nt. koncepcji Przemysłu 4.0 oraz możliwości,
jakie niesie dla poszczególnych branż.
 Budowa i rozwój infrastruktury i technologii 5G równoległej
dla Przemysłu 4.0.
 W celu lepszej dystrybucji „know-how” od firm lepiej
rozwiniętych do firm niewykorzystujących potencjału, jaki
niesie idea Przemysłu 4.0, należałoby wprowadzić dla nich
system zachęt (np. finansowych, bądź ulg). Zachęty powinny
w realny sposób spowodować transfer wiedzy i rozwinięcie
przedsiębiorstw znajdujących się w gorszej sytuacji.
Jednocześnie powinno promować się modele biznesowe
zakładające wykorzystanie pewnych rozwiązań związanych
z ideą Przemysłu 4.0 jako warunek współpracy biznesowej.

Korelacja z inteligentnymi
specjalizacjami

 Wyniki badań wpływu IS na rozwój regionalny wskazują na
występowanie pozytywnej zależności pomiędzy tymi zjawiskami, co
pozwala domniemać o wysokiej skuteczności tego narzędzia
w stymulowaniu procesów gospodarczych w kierunkach zgodnych
z założeniami polityki rozwoju regionu. Zastosowanie koncepcji IS jako
narzędzia przyczyniającego się do rozwoju idei Przemysłu 4.0
w regionie jest uzasadnione m.in. z następujących względów:
 Przypisywana IS funkcja koncentracji wsparcia publicznego na
obszarach gospodarki kluczowych i perspektywicznych dla rozwoju
regionu skutkująca racjonalizacją gospodarowania ograniczoną pulą
środków pieniężnych, będących w dyspozycji samorządu
województwa;
 Możliwość precyzyjnego zdefiniowania priorytetowych obszarów
rozwoju technologicznego i organizacyjnego sprzyjających
transformacji gospodarki regionu w kierunku koncepcji Przemysłu
4.0 (IS traktowane jako „mapa drogowa” rozwoju regionu);

 Zakres obszarów RIS należy rozszerzyć o technologie
i rozwiązania powiązane z koncepcją Przemysłu 4.0, tj.:
rozwój sieci 5G oraz środowiska IoT, automatyzację
i robotyzację produkcji, rozwiązania AR/VR, personalizację
i customizację produktów.
 Analiza charakteru relacji powiązania obszarów IS
z poziomem zaawansowania przedsiębiorstw, w kontekście
ich rozwoju w stronę gospodarki czwartej generacji,
przyznaje specjalną rolę specjalizacji „Rozwój oparty na ICT”.
Należałoby szczególnie wyróżnić tą specjalizację w ramach
RIS, rozszerzając jej obszar o technologie z zakresu IoT,
masowej i bezpiecznej analizy danych, sztucznej inteligencji
i uczenia maszynowego, jak również wspierać rozwój
infrastruktury szerokopasmowego i bezprzewodowego
dostępu do internetu.

95

PRZEMYSŁ 4.0. NA JAKIM ETAPIE PRZEMYSŁOWEJ REWOLUCJI ZNAJDUJE SIĘ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE?

Obszar analizy

Wnioski

Rekomendacje

 Wykorzystanie zintegrowanego oraz międzybranżowego podejścia
do budowy środowiska innowacyjnego;
 Redukcja barier ograniczających skalę działalności innowacyjnej
w regionie: m.in. dostępu do środków finansowych (poprzez
wsparcie w postaci środków publicznych) oraz akceptowanego
poziomu ryzyka związanego z realizacją tego typu przedsięwzięć
(poprzez wskazanie perspektywicznych kierunków rozwoju).
 Najbardziej zaawansowana we wdrażaniu idei Przemysłu 4.0 jest
specjalizacja „Przemysł jutra” obejmująca zaawansowane
technologicznie branże produkcyjne (głównie przemysł motoryzacyjny).
 Utożsamiane z koncepcją Przemysłu 4.0 zmiany obejmujące
wykorzystanie technologii cyfrowych ukierunkowanych na powstawanie
sieci połączeń pomiędzy produktami, łańcuchami wartości i modelami
biznesowymi, nadają szczególnego znaczenia technologiom
informatycznym oraz specjalizacji „Rozwój oparty na ICT”, w tym
niebanalną rolę wspierania transformacji pozostałych branż gospodarki.
 Potencjałem rozwoju w kierunku czwartej rewolucji przemysłowej
charakteryzują się także specjalizacje „Wnętrza przyszłości” oraz
„Wyspecjalizowane procesy logistyczne”.
Kompetencje pracowników

 Duża część pracowników, zwłaszcza produkcyjnych, nie jest właściwie
informowana przez przełożonych o zmianach zachodzących
w gospodarce oraz samej koncepcji Przemysłu 4.0 – przedsiębiorcy
powinni prezentować przedmiotowe idee w sposób bardziej jasny
i zrozumiały, przedstawiając korzyści z nich płynące, nie zaś same
wizje.
 Zaobserwować można wyraźne zapotrzebowanie na osoby
wykształcone w dziedzinie informatyki, automatyki, robotyki, którego
rynek pracy nie jest w stanie zaspokoić.
 Występują znaczące braki kadrowe wśród pracowników technicznych
(obsługa maszyn, spawalnictwo).
 Coraz istotniejsze będą umiejętności związane z biegłym
przetwarzaniem i odpowiednim wykorzystywaniem informacji.
 Niezbędne jest rozwijanie kompetencji miękkich pozwalających na
sprawne współdziałanie, rozwijanie otwartości na zmiany oraz
budowanie wzajemnego zaufania w relacjach pracownik-pracodawca.
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 Rozszerzanie idei Przemysłu 4.0 wymaga zaangażowania
w pierwszej kolejności instytucji publicznych mogących
wpływać zarówno na sposób kształcenia przyszłych
pracowników, jak i wspieranie rozwoju systemów szkolenia
obecnej kadry. Organy publiczne niższych szczebli powinny
wywierać nacisk w kwestii wprowadzania zmian
edukacyjnych, tj. rozpoczęcia działań pozwalających
dostosować system do potrzeb rynku. Warto rozważyć
wsparcie merytoryczne oraz po części finansowe dla
przedsiębiorców wyrażających chęć wprowadzenia programu
szkoleń.
 Niezbędna jest aktywność osób zarządzających
przedsiębiorstwami, które rozpowszechniałyby informacje
o koncepcji Przemysłu 4.0 i prezentowały korzyści z niej
płynące.
 System edukacyjny w Polsce wymaga przemian
podążających w kierunku innowacyjności, zarówno
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Obszar analizy

Samorząd a potrzeby
Przemysłu 4.0

Wnioski

Rekomendacje

 Plany szkoleniowe i systemy rozwoju kompetencji wspomagające
rozwój Przemysłu 4.0 praktycznie nie funkcjonują
w przedsiębiorstwach.
 Nie jest dostępna wystarczająca ilość szybkich, krótkich i praktycznych
kursów/szkoleń, brak nastawienia przedsiębiorców na dynamiczne
uzupełnianie wiedzy, niezbędnej w danym momencie.
 Coraz mocniej podkreślana jest istota uczenia się przez całe życie,
ciągłego podnoszenia kwalifikacji i chęci rozwoju.
 Większą wagę powinno przywiązywać się do kształcenia w zakresie
ekonomii, logiki i informatyki już od najmłodszych lat, szkolna edukacja
w zakresie przedmiotów ścisłych znajduje się na niezadowalającym
poziomie.

w zakresie samej jakości kształcenia, jak również zmian
oferty edukacyjnej, dopasowanej do konkretnych potrzeb
przedsiębiorstw.
 Należy zwrócić uwagę na zaangażowanie samych
przedsiębiorstw w procesy szkoleniowe oraz edukacyjne
i również promować je finansowo. Istotą edukacji i szkoleń
oferowanych przez konkretnych pracodawców jest przede
wszystkim precyzyjne ukierunkowanie pracowników do
danego miejsca pracy, w tym przypadku związanego
z koncepcją Przemysłu 4.0.
 Warto zachęcać zarówno młodych, jak i starszych
pracowników do zrozumienia idei nauki przez całe życie
i ciągłego doskonalenia swoich kompetencji. Wpływa to
korzystanie nie tylko na rozwój firmy, w której w danym
momencie są zatrudnieni, lecz również całej gospodarki
i społeczeństwa, która staje się bardziej inteligentne,
elastyczne i dynamiczne.

 Wskazywanie przez przedsiębiorców na trudności w uzyskaniu
wsparcia finansowego oferowanego przez samorządy.
 Oczekiwanie lepszego doradztwa ze strony samorządów w zakresie
możliwości rozwoju w kierunku idei Przemysłu 4.0.
 Oczekiwanie inicjacji partnerstw na linii biznes-nauka przez samorządy.
 Zbyt mało branżowych i statystycznych informacji przekazywanych
przez samorządy na rzecz przedsiębiorstw.
 Oczekiwanie lepszej współpracy IOB i samorządów.

 Działania usprawniające współpracę i wymianę informacji na
linii samorząd-biznes-nauka powinny zostać rozszerzone.
Wzajemna kooperacja na płaszczyźnie realizacja założeń
idei Przemysłu 4.0 przyczyni się do jej właściwego
wdrażania;
 Samorządy powinny wypracować gotowe mechanizmy
umożliwiające stałą współpracę z przedsiębiorstwami, a nie
jedynie w przypadku pojedynczych projektów, np. współpraca
naukowa z biznesem (z udziałem uczelni wyższych czy
instytutów badawczych), tworzenie i udostępnianie
materiałów, opracowań naukowych dla danych branż
perspektywicznych, tworzenie zaleceń i rekomendacji
dotyczących wdrażania idei Przemysłu 4.0.

Źródło: Opracowanie własne
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