Czwarta przemysłowa rewolucja cyfrowa...
• Czwarta rewolucja przemysłowa to idea transformacji
cyfrowej, opierająca się na wykorzystaniu w produkcji
nowoczesnych technologii informatycznych i
komunikacyjnych
• Czwarta Rewolucja Przemysłowa wymaga od firm
produkcyjnych umiejętności dostosowania się do zmian i
precyzyjnego określenia kompetencji kluczowych dla
dalszego rozwoju

...to teoria Darwina w praktyce biznesu...
• Rewolucja ta przekierowuje przemysł w stronę inteligentnej i elastycznej produkcji,
dostosowanej do dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów
• Adaptacja w obliczu gwałtownych zmian, wymuszonych przez niezwykle szybkie
tempo rozwoju technologii to główne wyzwanie stojące przed przedsiębiorstwami,
które chcą utrzymać swoją pozycję i wzmacniać przewagę konkurencyjną

...która znajduje zastosowanie w sektorze motoryzacyjnym...
• Jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie branż, która jednocześnie
musi gwałtownie adaptować się do zmieniających się potrzeb rynku i wymogów
regulacyjnych jest sektor motoryzacyjny
• O tym, czy branża motoryzacyjna pozostanie kołem zamachowym polskiej
gospodarki zadecyduje jej umiejętność dostosowania się do zmian w ramach
czwartej rewolucji przemysłowej i umiejętność zarządzania wdrażaniem nowych
technologii związanych z rewolucją przemysłową

...podlegającym szybkim i potencjalnie niszczącym zmianom...
• Dzieje się tak, ponieważ oprócz kwestii związanych z samymi procesami produkcji,
wdrożenie nowych technologii jest silnie i wielostronnie powiązane z rewolucją w
mobilności społeczeństw
• Koncepcja Przemysłu 4.0 jest bowiem elementem szerszej transformacji cyfrowej,
która obejmuje miedzy innymi mega-trendy w mobilności, takie jak
• pojazdy autonomiczne
• zero-emisyjne
• skomunikowane
• współdzielone

...skutkującym nowym modelem biznesowym...
• Wprowadzenie tych rewolucyjnych
zmian w mobilności zwiastuje przejście
od obecnego modelu biznesowego,
jakim jest produkcja, sprzedaż i
finansowanie samochodu, do nowego
modelu, gdzie środek ciężkości będzie
się przesuwał w stronę oferowania
całego spektrum usług związanych z
mobilnością

...a którego stworzenie będzie możliwe dzięki rewolucji
cyfrowej...
• Producenci samochodów będą zmuszeni do skorzystania z
nowych możliwości, które stają się dostępne wraz z wdrażaniem
koncepcji Przemysłu 4.0
• Liczyć się będzie szybka reakcja na zmieniające się potrzeby
klientów, korzystanie z nowych modeli biznesowych czy wręcz
ich tworzenie oraz poszukiwanie nowych źródeł przychodów
• Od tego będzie zależeć przyszłość każdego producenta
samochodów

...rewolucji, którą między innymi poprzez prace Rady
diagnozujemy i staramy się zarządzać!
• Prace naszej Rady mają odpowiedzieć na pytanie, jakie kompetencje będą
wymagane wobec pracowników, by mogli nadążyć za technologiami
• Planując bowiem inwestycje w kształcenie i rozwój pracowników musimy już teraz
zdiagnozować trendy kształtujące przyszłość i tworzyć system kształcenia
zapewniający stały dopływ odpowiednio wykwalifikowanych pracowników
• I tym będziemy się dzisiaj w Tychach zajmować.

