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W poszukiwaniu efektu biznesowego
Wykorzystanie chmury determinuje jej wysoka użyteczność biznesowa, ponieważ kluczowym
zadaniem technologii, a zatem także chmury, jest wsparcie i realizacja celów biznesowych
organizacji. Oddajemy w państwa ręce pierwsze tak duże badanie, a wzięli w nim udział CxO (kadra
zarządzająca - CEO, CFO, CIO, CTO, COO) ze 115 organizacji, poświęcone wykorzystaniu chmury
w Polsce.
Wyniki naszego sondażu pomagają dostrzec bezpośrednią relację pomiędzy różnymi obszarami
biznesowymi a technologią - zwłaszcza tam, gdzie technologia chmurowa przekłada się na
największy zysk dla biznesu.
Znajdą tu państwo odpowiedzi na często zadawane teraz pytania:
• jakie oczekiwania biznesowe wobec rozwiązań chmurowych mają osoby zarządzające
przedsiębiorstwami w Polsce?
• gdzie poszukiwany jest największy efekt biznesowy wynikający z możliwości technicznych
i jak zbudować wartość dzięki chmurze obliczeniowej?
• czym się kierować innowacyjnością czy niższymi kosztami?
• dlaczego strategia technologiczna nie może być wyłącznie planem IT, a musi być elementem całej
strategii biznesowej?
Celem raportu jest wskazanie osobom zarządzającym i decydentom kierunków nadchodzących
zmian oraz tych obszarów, które w organizacjach będą na taką transformację najbardziej podatne.
Jednocześnie sądzimy, że nie możemy traktować chmury jako projektu IT z określonym czasem
realizacji. To narzędzie, które powinno być na bieżąco rozwijane wraz z naszą organizacją.
Mariusz Chudy
Partner, CEE Cloud & Digital Leader PwC Polska
PwC
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Kluczowe dane z raportu
13% firm w Polsce ocenia swoją dojrzałość

59%

w transformacji chmurowej jako wysoką

firm w Polsce nie zrealizowało jeszcze
znaczącej wartości z inwestycji w chmurę

47% jako średnią
32% jako niską
70%

47%

organizacji postrzega chmurę wyłącznie
w kategorii usprawnienia działalności
operacyjnej i obniżenia kosztów

CIO jest odpowiedzialnych za podejmowanie
decyzji na poziomie nie tylko strategii
transformacji chmurowej, ale też definiowania
kluczowych efektów i korzyści dla biznesu

PwC
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Jak firmy postrzegają chmurę?

Duży odsetek firm w Polsce wciąż nie zna zalet chmury
Wysoka dojrzałość oznacza, że rozwiązania chmurowe
stosowane są we wszystkich obszarach działalności m.in.
poprzez:
• projektowanie usług i rozwiązań biznesowych na bazie
zaawansowanych warstw usług chmurowych (PaaS, SaaS),
• wysoka synergia usług, platform i zbudowanie holistycznego
podejścia dla organizacji przy zachowaniu wysokiej
personalizacji dla odbiorcy (zewnętrznego i wewnętrznego),

Dojrzałość chmurowa organizacji

PL
ocenia swoją dojrzałość jako wysoką

USA

• zoptymalizowane i efektywne wykorzystanie chmury
w miejscach gdzie przynosi największe korzyści,
• potencjalne uwzględnienie strategii multicloud i modelu
hybrydowego, jak i potencjalnej dyspersji,

PwC

47%

ocenia dojrzałość jako średnią

USA

42%

PL

32%

ma niską dojrzałość chmurową

• nowy, zoptymalizowany model operacyjny wykorzystujący
m.in. zasoby w modelu “as a service”.
Niska dojrzałość oznacza fazę testowania pojedynczych
rozwiązań.

50%

PL

• wykorzystywanie sprawdzonych metodyk, modeli oraz
w sposób optymalny zasobów i kompetencji zewnętrznych,
• ustrukturyzowane zarządzanie kompetencjami (m.in. Centrum
Kompetencji Chmurowych),

13%

nie używa chmury i nie uwzględnia jej
w strategii

USA

7%

PL

7%

USA
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Chmura jest utożsamiana z innowacyjnością, ale jeszcze
niewiele firm dostrzega jej kluczowe znaczenie dla wzrostu
Jak Państwa organizacja postrzega chmurę?

Rodzimy rynek postrzega chmurę przede
wszystkim jako platformę do innowacji, wskazuje ją
aż 53% firm o wysokiej dojrzałości chmurowej. W
USA firmy łączą postrzeganie chmury ze strategią
wzrostu.
Dla 22% firm na polskim rynku chmura jest
narzędziem do oszczędności kosztów i tożsama
z obszarem IT. W USA optymalizacja kosztów jest
dopiero na 4 miejscu.
Sektor finansowy jest najbardziej zaawansowany
w myśleniu o chmurze. 52% wskazuje, że chmura
jest platformą do innowacji – poziom podobny do
USA – oraz kluczowym elementem strategii
biznesowej – 30%.

PwC
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Wartość biznesowa
wynikająca z wdrożenia chmury

Mierzenie zwrotu z inwestycji poprzez obniżanie kosztów to
dziś kluczowy wskaźnik dla 29% kadry zarządzającej w Polsce
Inaczej to wygląda w przypadku
menedżerów z USA. Jak wynika
z ankiety oceniają oni wartość
z wdrożenia bazując na miernikach
skupionych wokół wzrostu
przychodów, budowaniu przewagi
konkurencyjnej. Wysoko także
wskazują na elementy oceny związane
z szybkim wprowadzeniem
innowacyjnych produktów i usług
cyfrowych.

W jaki sposób Państwa organizacja mierzy wartość uzyskaną dzięki chmurze?
Polska

USA

1%

38% CIO wskazuje jako optymalny
faktor oceny potencjalnie szybsze
wprowadzenie nowych produktów
cyfrowych i jest to wynikiem
wyróżniającym tą grupę.

PwC

Optymalizacja kosztów

Zwiększenie odporności
operacyjnej i bezpieczeństwa

Zwiększenie
przychodów

Szybsze wprowadzanie innowacji,
dostarczanie nowych produktów
i usług cyfrowych

Zdolność do realizacji naszej
strategii niosąca fundamentalną
zmianę modelu biznesowego

Nie wiem

Nie mierzymy specjalnie
wpływu, ponieważ chmura
jest postrzegana jako
niezbędny fundament
biznesowy
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Chmura – więcej oczekiwań, więcej możliwości

Czy Twoja firma uzyskała oczekiwaną wartość z transformacji
chmurowej?

69% organizacji dąży do zapewnienia ciągłości biznesowej
poprzez transformację chmurową, aż 43% z nich
wypracowuje znaczące efekty, w tym aż 67% o wysokiej
dojrzałości chmurowej,
Około 70% firm chmurę postrzega w kategorii usprawnienia
działalności operacyjnej i kosztów, a cele skupione wokół
wzrostu są istotne dla około 50% populacji,

Dla firm o wysokiej dojrzałości ważniejsze
od zmniejszenia kosztów jest zwiększenie przychodów
i przyspieszenie time to market dla nowych produktów
i usług – wskazuje je 47% organizacji.

Wysoki poziom oczekiwań vs. relatywnie niski poziom efektu
osiągniętego wynika z wciąż dość niskiej dojrzałości
polskiego rynku. Na rynkach bardziej dojrzałych różnica
oczekiwań pomiędzy osiągniętymi celami jest wyraźnie
mniejsza i jest związana z urealnieniem celu stawianego
chmurze.
PwC
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Role i odpowiedzialności
za transformację chmurową

Odpowiedzialność zarządu za decyzje w transformacji
Połowa CIO jest odpowiedzialna za podejmowanie
decyzji w strategii transformacji i definiowania
efektów i korzyści dla biznesu. Tymczasem rola
technologii w nowym modelu biznesowym musi być
rozpatrywana w kategoriach szerokiej platformy, nie
pojedynczego narzędzia – z uwagi na m.in.
technologizację całych gałęzi gospodarki czy
ekonomii (choćby w obszarach zjawisk takich jak
sharing economy) dla której to właśnie chmura może
być katalizatorem ciągłej transformacji.
Zaangażowanie CIO w holistyczne spojrzenie na
transformację jest kluczowe.
Wybór dostawcy technologii chmurowej
pozostawiony jest głównie w rękach CEO. c
Obserwujemy jednocześnie, że także pozostali
członkowie zarządu (CFO, COO, CIO) w dużym
stopniu odpowiadają za decyzje w tym obszarze.
Jest to istotne ze względu na późniejsze
użytkowanie rozwiązań chmurowych w organizacji.
Współpraca CIO-CFO w rozwoju nowych
kompetencji cyfrowych zwiększa podniesienie
efektywności operacyjnej organizacji. Tymczasem
mniej niż połowa badanych osób na tych
stanowiskach podejmuje decyzje w tym zakresie.
PwC

Strategia
CEO

COO

CFO

CIO

Inwestycje

Kompetencje

63%

75%

88%

88%

75%

63%

50%

75%

57%

29%

43%

57%

43%

71%

14%

71%

56%

69%

50%

75%

50%

38%

25%

50%

47%

49%

49%

47%

43%

47%

24%

41%

Ogólnofirmowa strategia
transformacji oraz wyniki i korzyści
dla biznesu
Strategia dla określonej jednostki
organizacyjnej oraz wyniki i korzyści
dla biznesu

Decyzje inwestycyjne,
budżetowanie i realizacja celów
Wybór dostawcy usług
Rozwój produktów, usług lub innych
obszarów skierowanych do klientów

Zarządzanie talentami i
podnoszenie kwalifikacji
Rozwój nowych kompetencji
Zarządzanie zmianą
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Z czego wynika ”niski efekt finalny”?

Różne perspektywy, ale wspólne oczekiwania
Organizacje poszukują drogi do zapewnienia spójnego i możliwie dynamicznego przejścia do
chmury z zachowaniem ciągłości działania – utrzymanie tego stanu jest priorytetem.
Zaangażowanie biznesu w projekty transformacyjne traktowane jest jako wyzwanie, ale także
szansa – wciąż problemem jest sposób przełożenia języka technologii na efekty biznesowe.
Co stanowiło utrudnienie w budowaniu efektów biznesowych z transformacji chmurowej?

PwC
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Wyzwania i ograniczenia według ankietowanych CxO

Polska

USA

COO

72% brak integracji systemów i danych, niezdolność do
utrzymania zaangażowania członków kadry zarządzającej,
brak wsparcia organizacji

60% brak odpowiednich kompetencji i talentów
technologicznych w organizacji

CIO

64% brak mapy korzyści biznesowych, 61% ograniczone
kompetencje

58% brak odpowiednich kompetencji i talentów
technologicznych w organizacji

CFO

57% brak lidera odpowiedzialnego za transformację,
niezdolność do pomiaru wartości

52% brak integracji systemów i danych

CEO

76% brak kompetencji i talentów technologicznych
w organizacji

brak danych porównawczych

Pozostali
CxO

61% brak mapy korzyści

40% brak integracji systemów i danych

PwC
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Jakie są oczekiwania wobec
chmury: perspektywa 3 lat

Efekty biznesowe:
elastyczność
i innowacje
W 3-letniej perspektywie liderów widać
pozytywny trend w postrzeganiu efektów
i korzyści jakie mogą przynieść
transformacje chmurowe. Oczekiwanie
zmniejszenia kosztów ustępuje miejsca
lepszej efektywności, poprawie obszaru
time to market czy potencjalnie
zwiększenia konkurencyjności (dzięki
chmurze) w długiej perspektywie.

Jakich efektów biznesowych spodziewają się Państwo przez wykorzystanie technologii
chmurowych w ciągu najbliższych 3 lat?
TOP 6 najczęściej wskazywanych efektów wg zarządów (C‐level)
Przyspieszenie time to market dla nowych produktów
i oferowanych usług

44%

Wprowadzanie innowacji w naszych produktach i usługach,
zwiększenie przewagi konkurencyjnej

44%

Zapewnienie ciągłości biznesowej

44%

Zwiększenie odporności i elastyczności działania

43%

27%

Usprawnienie procesu decyzyjnego dzięki lepszej analizie danych

Zmiana najczęściej oczekiwanych efektów w zależności od dojrzałości chmurowej organizacji

Wysoka dojrzałość

Efekt oczekiwany

Średnia dojrzałość

PwC

29%

Zmniejszenie kosztów

1

2

Innowacje
Przyspieszenie
w produktach i usługach,
time to market
przewaga konkurencyjna

2

2

3

3

4

5

Decyzje
w oparciu
o dane

Zwiększenie
przychodów

Utrzymanie
i rekrutacja
talentów

Zwiększenie
odporności
i elastyczności

3

5

9
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W poszukiwaniu odpowiedzi:
rekomendacje dla firm

Pięć głównych wniosków

PwC

1

Strategia technologiczna, w tym chmurowa nie może być wyłącznie planem IT,
a musi być elementem całej strategii biznesowej.

2

Transformacja chmurowa to nie tylko wdrożenie, ale i skuteczna finalna adopcja
rozwiązań na poziomie całej firmy.

3

W zmianie cyfrowej należy precyzyjnie zdefiniować role i obowiązki kadry
zarządzającej oraz efekty biznesowe transformacji.

4

Koszty są ważne, ale nie kluczowe – wartość mierzyć należy poprzez wzrost
przychodów, szybką innowację i bezpieczeństwo.

5

Bez zasobów kadrowych wdrożenie chmury nie przyniesie efektów = talenty
w firmie są kluczowe wraz z potencjalnym i optymalnym wykorzystaniem
zasobów zewnętrznych organizacji.

Metodyka
Na niniejszy raport składają się wyniki polskiego badania
przeprowadzonego przez PwC Polska.
Badanie miało formę ankiety online (CAWI) i przeprowadzone
zostało od grudnia 2021 r. do kwietnia 2022 r. wśród 115 osób
z poziomu zarządów.
Badanie skupiało się na stanowiskach CEO, COO, CTO oraz
CIO, a także CFO oraz innych kluczowych dyrektorów nie
zdefiniowanych w powyższych zbiorach.
Badane sektory:
●
●
●
●
●
●
●

PwC

Energetyka
Usługi użyteczności publicznej
Ochrona zdrowia
Produkcja
Usługi finansowe
Retail
Inne
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