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▪ Zróbmy samochód na nowo!

▪ Zmieńmy fabryki 

▪ Spójrzmy jeszcze dalej w przyszłość – jak IDC widzi zmiany w 
przemyśle?

▪ Garść statystyk do dalszej dyskusji

▪ Podsumowanie

© IDC 2

Agenda



3© IDC

Zróbmy samochód na nowo!
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Trzy osie zmiany motoryzacji

Poziom I:
Wybrane 
funkcje

Samochód
jako usługa

Indywidualna
własność

Dzielenie
przejazdówSamochód

jako usługa

Samochód autonomiczny

Napęd

Silnik elektryczny

Silnik 
spalinowy

Napęd Hybrydowy

Poziom II:
Połączone
funkcje

Poziom III:
Ograniczony 
samochód 
autonomiczny

Poziom IV:
Samochód 
autonomiczny

NHTSA

Uber; Lyft

Prius, Volt, Mercedes C300h

Tesla, BMW i3, Chevy Bolt, Mercedes EQ

UberPool



Jaka jest przyszłość transportu publicznego?



Jak będą wyglądać miasta przyszłości?



Jaka jest przyszłość niektórych zawodów?

W Kanadzie kierowca* to drugi, 
najbardziej popularny zawód.

Liczba kierowców pojazdów ciężarowych 
i autobusów wynosi obecnie w Polsce 
ok. 600-650 tys. Brakuje ok. 100 tys. 
zawodowych kierowców.**

Jak to się zmieni w erze samochodu 
autonomicznego?

* Transport międzynarodowy, lokalny, kurierzy, dostawcy, 
transport pocztowy, taksówki, przeprowadzki, itp…

** Rynek pracy kierowców w Polsce, PwC, 2016
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Wreszcie – jaka jest przyszłość produkcji?



Po raz czwarty!
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Zmieńmy fabryki



Przemysł 4.0 - Internet Rzeczy może 
okazać się kolejną, czwartą już rewolucją 
zwiększającą efektywność produkcji 
przemysłowej.

Internet Rzeczy akceleratorem rewolucji Przemysłu 4.0



Robotics IOT – rewolucja w przemyśle

Internet of Things (IoT)

Podłączone urządzenia konsumenckie

Industrial Internet of Things (IIoT)
Internet rzeczy, maszyny, komputery i ludzie....  

łącznie umożliwiają działania operacyjne

Robotics Internet of Things (RIoT)
Internet rzeczy, zrobotyzowane maszyny, 

komputery i ludzie....  

Nakłady na robotyzację w cyfrowej transformacji 
wzrosną ponad dwukrotnie do 2020 

Internet Rzeczy i Przemysł 4.0 to dopiero początek. 
Roboty to najbardziej inteligentne rzeczy w IoT.



IoT to rynek o wartości $1,5 biliona – już w 2020 roku!
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Transformacja 

cyfrowa

USA

13% CAGR

27% rynku

INNE

18% CAGR

6% rynku

Społeczeństwo sieci

Japoni
a

14% CAGR

9% rynku

Przemysł i rozwój klasy średniej

APAC

11% CAGR

38% rynku

Przemysł 4.0

WE

17% CAGR

20% rynku

Źródło: Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide, maj 2016 r.

IDC przewiduje, że liczba 
zainstalowanych urządzeń 
końcowych (rzeczy) wzrośnie od 
12,1 miliarda w 2015 do więcej 
niż 30 miliardów w 2020 r.

IDC definiuje Internet Rzeczy jako 
sieć sieci (network of networks),  
gdzie każdy element (rzecz) jest 
jednoznacznie identyfikowalny i 
który komunikuje się bez udziału 
człowieka za pomocą łączności IP



Smart factory

Interoperacyjność – maszyny, urządzenia, 
sensory oraz ludzie połączeni i komunikujący 
się ze sobą

Przejrzysta struktura informacji – wirtualna 
kopia środowiska fizycznego dzięki danym z 
sensorów w celu kontekstualizacji informacji

Wsparcie techniczne człowieka w 
podejmowaniu decyzji oraz w wykonywaniu 
czynności, które są zbyt trudne albo 
niebezpieczne

Decentralizacja procesu podejmowania 
decyzji – aż do pełnej autonomizacji 
niektórych procesów 
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Spójrzmy jeszcze dalej w przyszłość – jak IDC widzi 
zmiany w przemyśle?
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„Producenci każdej wielkości i rodzaju zmieniają się dzisiaj 
dynamicznie pod wpływem nowych, cyfrowych technologii, 
nowych konkurentów, nowego ekosystemu rynkowego
na którym działają oraz nowych modeli operacyjnych
jakie są implementowane w ich organizacjach 
w odpowiedzi na te zmiany.

Producenci, którzy będą w stanie wcześniej i w pełni 
zaadoptować nowe cyfrowe możliwości 
staną się liderami sektora.”

Kimberly Knickle

Vice President Research
Manufacturing Insights IDC

Dynamiczne zmiany w sektorze
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Innowacja jednym z 3 priorytetów firm 2018 roku

Źródło: IDC European Vertical Market Survey, listopad 2017, n = 1.967

68%
Respondentów sektora 
produkcyjnego
wskazało innowacje. 
Jest to 1 miejsce listy 
priorytetów sektora.

54%
Respondentów sektora 
handlowego wskazało 
innowacje. Jest to 2 
miejsce na liście  
priorytetów sektora.

54%
Respondentów sektora 
finansowego wskazało 
innowacje.  Innowacja 
przegrywa z redukcją 
kosztów.



http://www.bmw.com/com/en/insights/corporation/bmwi_ventures/
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Innowacje to produkt rynkowy

BMW iVentures zainwestowało w 16 
startupów rynku motoryzacyjnego nowych 
technologii w ciągu ostatnich kilku lat.

“Aktualnie jesteśmy przygotowani do tego 
aby stać się liderem technologicznym 
i inspiratorem rozwiązań z obszaru 
mobilności w motoryzacji.”

CEO, Harald Krueger

http://www.bmw.com/com/en/insights/corporation/bmwi_ventures/


19

IDC 2018 Top Ten Predictions
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IDC FutureScape: Worlwide Manufacturing 2018 Top 10 Predictions

Uwaga: rozmiar bąbelka wskazuje na stopień skomplikowania/koszt rozwoju danej strategii.



Podstawowe trendy w sektorze produkcyjnym 
na najbliższe lata to:

▪ Digital Platforms

▪ Embedded Intelligence

▪ Industry Clouds

▪ Integracja IT-OT oraz nowe kompetencje
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Najważniejsze zmiany sektora przemysłowego

60%
Największych firm 
produkcyjnych wdroży do 
2020 roku cyfrowe 
platformy, które wygenerują 
bezpośrednio do 30% 
przychodu tych firm.

20%
Największych firm 
produkcyjnych uzależni się 
do 2021 roku od Embedded 
Intelligence, (Blockchain, 
IoT i Cognitive) celem 
automatyzacji i skrócenia 
produkcji nawet o 25%.

75%
Wszystkich producentów 
zdecyduje się do 2020 roku 
na korzystanie z tzw. 
Industry Clouds i 1/3 z nich 
nauczy się monetyzować
dane tam przesyłane.

30%

Wszystkich pracowników IT 
i OT będzie zmuszonych już 
do 2019 wziąć udział w 
projektach dotyczących obu 
obszarów jednocześnie.
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90%
Do 2020 roku 90% dużych 
przedsiębiorstw będzie 
generować zyski z rozwiązań 
opartych o dane 
w modelu „dane jako usługa” 
(Data as a Service). 
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35%
Do 2020 roku 35% inicjatyw 
Cyfrowej Transformacji w Europie 
będzie budowana w oparciu o AI –
Sztuczną Inteligencję.

75%
Aplikacji biznesowych 
będzie budowanych 
w 2020 roku w oparciu 
o AI.



▪ Embedded Intelligence rozumiane jest jako stworzenie w oparciu o dotychczasowe 
systemy i procesy (np. ERP), nowego typu systemu nerwowego w firmie otwartego 
na zbieranie i wymianę danych i lepszą integrację IT-OT.

▪ Miejsce adopcji IoT, technologii i rowiązań cognitive, next-generation security, 3D 
printing, robotics a nawet AR/VR. W ramach całego systemu szerokiej implementacji 
podlega Cloud i Machine Learning. W szczególności:

• IOT – aktualne dane wydajnościowe produktów i usług, zbierane i przetwarzane do 
scenariuszy predictive maintenace, czy inventory tracking dla lepszej wydajności systemów 
łańcucha dostaw i zwiększenia satysfakcji klientów.

• Cognitive – zaawansowana analityka skoncentrowana na identyfikacji wzorców celem 
polepszenia procesów, do mechanizmów preventive maintenance produktów ale
i infrastruktury własnej, czy w końcu badania sentymentów klientów.

• Blockchain – polepszenie jakości procesów a w wyniku również produktów finalnych, przez 
wprowadzenie m.in. mechanizmów większej integralności i identyfikowalności danych.
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Embedded Intelligence

20%
Największych firm 
produkcyjnych uzależni się 
do 2021 roku od Emedded
Intelligence, (Blockchain, 
IOT i Cognitive) celem 
automatyzacji i skrócenia 
produkcji nawet o 25%.



▪ Bardzo częstym impulsem do korzystania lub budowy Industry Clouds jest IoT
lub IIoT i konieczność znalezienia rozwiązania dla:

• Przechowywania danych z tych systemów

• Ich analizy i dystrybucji

• Współpracy pomiędzy jednostkami organizacji lub całymi organizacjami

• … oraz coraz częściej koniecznością korzystania z danych zewnętrznych (pogoda, 
dane statystyczne, telemetryczne innych dostawców, funkcjonowanie miast czy 
obiektów, etc…)

▪ Mimo gotowej koncepcji i rozwiązań technologicznych do monetyzacji danych, 
przedsiębiorstwa uczą się jeszcze tego modelu.

▪ Rola IT:

• Zapanowanie nad bezpieczeństwem i procesami zarządzania danymi

• Zdecydowanie zacieśnienie współpracy z OT celem wypracowania lepszych 
mechanizmów integracji z procesami przemysłowymi w czasie rzeczywistym.

• Rola doradcza w zakresie analityki i BigData, które rozwiązania i technologie najlepiej 
nadawać się będą do konkretnych zastosowań OT.
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Industry Clouds

75%
Wszystkich producentów 
zdecyduje się do 2020 roku 
na korzystanie z tzw. 
Industry Clouds i 1/3 z nich 
nauczy się monetyzować
dane tam przesyłane.
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Garść statystyk do dalszej dyskusji
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3Q17 European Quarterly Automotive Sales Update

Market Dynamics

▪ 3Q17 – 3.73 M Units

• Improvement of 1.6% Y/Y

• Down -14.1% Q/Q

▪ Historically slower 3Q better than 
previous two years

▪ Results have varied by country, with 
Greece, Italy, Germany, Spain seeing 
demand increase Y/Y.   

▪ Registrations of alternative fuel 
vehicles show strong growth Y/Y, 
accounting for 6.2% of total 
passenger car sales.

▪ ECV sales are fragmented, but made 
up 1.6% of cars sold in 3Q’17.

Note: Includes both Passenger Vehicles and Light Commercial Vehicles
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WW Automotive Sales Forecast

CAGR 2017-2021
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▪ Artificial intelligence is used in:
• Infotainment – voice recognition as a Human-Machine 

interface
• Some ADAS functionality
• Autonomous functionality

▪ Infotainment
• AI in onboard processing, cloud processing, or using 

consumer smartphone interface
• Infotainment systems transitioning today from MCU to 

MPU based systems

▪ ADAS to Autonomous
• Requires onboard processing.  
• Early ADAS functions not using AI
• OEMs increasing research in AI for more advanced 

functions

AI Penetration in the Automobile is Still in its Infancy  

2017 2021

$0.6

$3.6

36 

50 

2017 2021

Automot ive AI Processing Opportunity ($B)

Total Automot ive Semiconductors ($B)
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„Dzięki ogromnym inwestycjom 
nasz zespół zbudował właśnie 
niesamowicie innowacyjne 
rozwiązanie!

Czekamy teraz, aż pojawi się 
odpowiedni problem, który będziemy 
mogli nim rozwiązać.”
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Jarek Smulski
Senior Research Manager

jsmulski@idc.com

Dziękuję
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