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Kolejna fala cyfrowej transformacji przed nami 

Według IDC globalne inwestycje w technologie i usługi umożliwiające cyfrową 

transformację rosną w dwucyfrowym tempie. International Data Corporation szacuje,  

że w tym roku globalne wydatki na cyfryzację sięgną prawie 1,2 bln dolarów.  

W porównaniu z rokiem ubiegłym to znaczący wzrost, bo aż o 17,9%. W co biznes będzie 

inwestował? Według analityków przede wszystkim w unowocześnianie swoich 

produktów, usług oraz modeli biznesowych.  

Cyfrowa transformacja (DX) wrzuca wyższy bieg - takie wnioski nasuwają się po analizie 

najnowszych danych IDC. Analitycy z renomowanej firmy konsultingowej prognozują, że w 

ciągu czterech najbliższych lat światowe inwestycje w technologię pozwalającą biznesowi 

na ewolucję technologiczną przekroczą 6 bln dolarów. 

– To, co trzeba powiedzieć otwarcie i co ma potwierdzenie w rzeczywistości to fakt,  

że cyfrowa transformacja przynosi korzyści, które się zwracają. Każdy z naszych klientów, 

który cyfrową przemianę rozpoczął od wdrożenia systemu ERP, dostrzegł pozytywne zmiany. 

A takie wdrożenie to tylko jeden z elementów cyfrowej transformacji. Choć kluczowy krok, 

to dopiero pierwszy z wielu. – mówi Prezes BPSC Rafał Orawski. 

Wydaje się, że to o czym mówi prezes Orawski, zauważa coraz więcej firm. Jak zapowiada 

IDC, w najbliższym czasie należy spodziewać się wysokiego tempa wzrostu w niemal każdej 

branży. Według analityków każdy z badanych segmentów ma rosnąć w tempie 15-20%. 

Jednak prowadzić będzie przemysł i jego dwie gałęzie: produkcja dyskretna i produkcja 

procesowa. W obu przypadkach priorytetem wydatków na digitalizację jest inteligentna 

produkcja, wspierana przez znaczące inwestycje w operacje autonomiczne, operacje 

produkcyjne oraz podnoszenie jakości wyrobów. 

– Wdrażanie zaawansowanych rozwiązań IT, które w ostatnich dekadach pojawiają się  

w sektorze wytwórczym, znacząco zmieniły procesy produkcyjne. Dostrzegalna poprawa jest 

efektem technologicznej transformacji. To ona pozwala na dopasowanie odpowiednich 

produktów do oczekiwań odbiorców czy też szybkie reagowanie na zmiany rynkowe. – 

zauważa Rafał Orawski. 

Automatyzacja nie tylko na produkcji 

Kolejne w zestawieniu są transport i handel detaliczny. Każdy z tych segmentów gospodarki 

dąży do innej kombinacji strategicznych priorytetów, zauważają eksperci. Może to być 

handel wielokanałowy dla branży detalicznej, ale także optymalizacja cyfrowego łańcucha 

dostaw oraz automatyzacja procesów finansowych. 
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– Coraz więcej polskich firm podąża za światowymi trendami i usprawnia kolejne procesy. 

Należy się spodziewać, że automatyzacja będzie jednym z tych obszarów, w których tkwią 

największe rezerwy i biznes to dostrzega. – zauważa Lucjan Giza Dyrektor ds. Rozwoju  

w BPSC. 

Jego słowa znajdują potwierdzenie w danych, a te nie pozostawiają złudzeń. W 2019 roku 

największą inwestycją we wszystkich obszarach będą rosnące inwestycje w autonomiczne 

operacje. Przez najbliższe miesiące biznes przeznaczy na te procesy ponad 50 mld dolarów. 

Skąd taki trend? Lucjan Giza wyjaśnia — Nasze doświadczenia pokazują, że automatyzacja 

bardzo szybko przynosi mierzalne efekty. Dzięki digitalizacji i automatyzacji czas obiegu 

dokumentów w firmie znacząco się skraca, podobnie z procesami produkcji, magazynowania 

i sprzedaży. – podsumowuje dyrektor ze śląskiej firmy technologicznej. 

Z perspektywy technologii, inwestycje w sprzęt, oprogramowanie i usługi będą stanowić 3/4 

wszystkich wydatków na digitalizację biznesu. Najszybciej rozwijającymi się kategoriami 

technologii są rozwiązania IaaS (model chmury obliczeniowej skalowany w zależności  

od potrzeb użytkownika), oprogramowanie do tworzenia i wdrażania aplikacji oraz usługi 

biznesowe Tym samym cyfrowa transformacja cyfrowa staje się kołem zamachowym 

inwestycji, oraz projektów w zakresie nowych technologii u przedsiębiorców, zauważają 

analitycy.  

Geografia zmian 

Z badań IDC wynika, że firmy, które zainwestowały w DX w ciągu ostatnich 2-3 lat już teraz 

czerpią korzyści z szybszego wzrostu przychodów i zysków netto w porównaniu  

do konkurentów pozbawionych takich rozwiązań. Potentatami w tym zakresie są Stany 

Zjednoczone i Chiny. Oba te kraje wydadzą w tym roku na technologię DX ponad połowę 

światowych sum (52,2%). Na trzecim miejscu, tuż za Chinami, znalazły się kraje Europy 

Zachodniej z wynikiem 19,9%. 

- Europejskie, w tym także polskie firmy muszą inwestować w technologie, by utrzymać 

konkurencyjność na globalnych rynkach. Tym bardziej że gospodarka UE jest nastawiona  

na eksport — mówi Rafał Orawski. W analizie IDC nie ma danych dla poszczególnych krajów, 

ale ekspert BPSC uważa, że rodzimy biznes podąża za globalnymi trendami.  

Skąd taki wniosek?  

- Z rozmów jakie odbywamy z naszymi klientami, jednoznacznie wynika, że w najbliższym 

czasie firmy – zwłaszcza produkcyjne – będą mocno stawiały na podnoszenie jakości; zarówno 

procesów, produktów, jak i technologii. Analitycy IDC, w swoich predykcjach, wymieniają 

poprawę jakości, jako jeden z priorytetów dla firm na najbliższe lata. – kończy Prezes 

Orawski. 


