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Mamy obecnie do czynienia z czwartą rewolucją przemysłową.

1. Rewolucja 
przemysłowa

2. Rewolucja 
przemysłowa

3. Rewolucja 
przemysłowa

4. Rewolucja 
przemysłowa

Inteligentne 
fabryki, integracja 
środowiska 
fizycznego 
i internetowego

Automatyzacja 
produkcji 
przemysłowej

Produkcja 
masowa dzięki 
elektryfikacji

Maszyny 
wykorzystujące 
siłę wody i pary 
wodnej

II poł. XVIII w. Pocz• tek XX w. Lata 70. Dzi•

Inteligentna reindustrializacja
odpowiedzią na problemy polskiej gospodarki 
według „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju”

Tyle danych codziennie mo• e w 2020 r. generowa•  
nowoczesna fabryka…

1 000 000 GB

A tyle samochód elektryczny

4 000 GB
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…bez nowoczesnego przemysłu Polska nie będzie mogła dołączyć 
do krajów, które są liderami nowej rewolucji przemysłowej…

Wysoki poziom cyfryzacji dziś

33%

72%

Wysoki poziom cyfryzacji w 
ciągu pięciu lat

+39 p. 
proc.

Nowa faza cyfryzacji produkcji przemysłowej, 
mo• liwa dzi• ki 4 globalnym trendom: 

• Globalny wzrost ilości dostępnych danych oraz 
możliwości obliczeniowych.

• Masowe wykorzystanie łączności mobilnej do 
transmisji danych z urządzeń.

• Postępująca automatyzacja produkcji 
i upowszechnienie robotów.

• Nowe cyfrowe kanały dostępu do konsumenta.

Przemysł 4.0

Źródło: Szacunki PwC na podstawie danych i prognoz statista.com, Machina
Research, Statystyki i prognozy dotyczące światowego rynku M2M oraz ocen
ekspertów.
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Rozwój infrastruktury teleinformatycznej 
jest niezbędny dla osiągnięcia 
strategicznych celów rozwojowych...

6 celów SOR 
zwi• zanych jest 
z technologiami 
teleinformatycznymi

Cel II 
Rozwój społecznie i terytorialnie 
zrównoważony

Cel I  
Trwały wzrost gospodarczy 
oparty na dotychczasowych 
i nowych przewagach

Cel III 
Skuteczne państwo oraz 
instytucje gospodarcze służące 
wzrostowi oraz włączeniu 
społecznemu i gospodarczemu 

• Reindustrializacja
• Rozwój innowacyjnych firm
• Małe i ś rednie 

przedsi• biorstwa
• Kapitał dla rozwoju
• Ekspansja zagraniczna

• Spójnoś ś  społeczna
• Rozwój zrównowa• ony 

terytorialnie

• Prawo w służbie obywatelom 
i gospodarce

• System zarządzania procesami 
rozwojowymi, w tym instytucje 
publiczne oraz prorozwojowe 
instytucje gospodarcze

• E-pa• stwo
• Finanse publiczne
• Efektywność wykorzystania 

środków UE

Cel główny SOR
Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszka• ców Polski, 
przy jednoczesnym wzroś cie spójnoś ci w wymiarze społecznym, ekonomicznym 
i terytorialnym
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w tym także zbudowania e-administracji…

Zwi• kszenie obrotu bezgotówkowego
Nowe, wygodne dla klienta standardy płatności 
mobilnych i coraz tańsze terminale do akceptacji 
płatności bezgotówkowych.

e-ID
Cyfrowy dowód tożsamości w smartfonie oraz 
autoryzacja dostępu do usług publicznych przez 
operatorów mobilnych.

e-Zdrowie
Obsługa e-recept i e-skierowań oparta o 
urządzenia mobilne, a także przyjazna rejestracja 
do lekarza za pośrednictwem platformy cyfrowej.

e-Faktura / e-Paragon
Powszechna integracja systemów finansowo-
księgowych z terminalami łączności mobilnej.

Schemat krajowy
Rozwój krajowego systemu płatności 
bezgotówkowych, realizowanego także za 
pośrednictwem technologii mobilnych.

Cyberbezpiecze• stwo
Monitoring 24/7 bezpieczeństwa polskiej 
cyberprzestrzeni oraz współpraca operatorów 
mobilnych z rządowym CERT.GOV.
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To wymaga kolejnego wysiłku inwestycyjnego od operatorów 
teleinformatycznych…

Aby utrzyma•  tempo rozwoju 
gospodarczego Polski na poziomie 
4‐5% i wyrównywa•  luk•  rozwojow•  
z krajami zachodu konieczne s•  
inwestycje w telekomunikacj•  
na poziomie około 40 miliardów złotych 
w ci• gu najbli• szych 5 lat



Mateusz Walewski
Starszy ekonomista PwC
tel: +48 519 50 6956
mateusz.walewski@pl.pwc.com

Radosław Korczyński
Dyrektor PwC
tel: +48
@pl.pwc.com 


	Rola infrastruktury telekomunikacyjnej w rozwoju kraju
	Mamy obecnie do czynienia z czwartą rewolucją przemysłową.
	…bez nowoczesnego przemysłu Polska nie będzie mogła dołączyć do krajów, które są liderami nowej rewolucji przemysłowej…
	Rozwój infrastruktury teleinformatycznej jest niezbędny dla osiągnięcia strategicznych celów rozwojowych...
	 w tym także zbudowania e-administracji…
	To wymaga kolejnego wysiłku inwestycyjnego od operatorów teleinformatycznych…
	Slajd numer 7

