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Europejskie przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z chmury.
Polska nadal sceptyczna.
Europejskie firmy chętnie wybierają rozwiązania chmurowe do swoich systemów IT. Przodują w tym Włosi
i Brytyjczycy. Z drugiej strony polscy przedsiębiorcy nadal deklarują brak zaufania do tego typu rozwiązań,
choć cloud computing może przynieść im znaczące korzyści zarówno w obszarze bezpieczeństwa, jak i
wdrażania innowacji.
Chociaż transformacja cyfrowa zachodzi w całej Europie, to sektory IT w poszczególnych krajach mają
swoją własną specyfikę. Wyraźnie widać to na przykładzie rynku chmury obliczeniowej. Europejski rynek
ICT dynamicznie się rozwija i według analiz IDC do 2022 r. urośnie o 22 proc., osiągając wyższe stopy
wzrostu niż w jakiejkolwiek innej części świata, głównie ze względu na RODO1. Z kolei w Polsce poziom
sceptycyzmu wobec mury jest nadal wysoki.
Według danych z raportu „Wykorzystanie usług w chmurze w przedsiębiorstwach w Polsce”
przygotowanego na zlecenei Aruba Cloud, 87 proc. organizacji w naszym kraju nadal opiera swoją
infrastrukturę IT na lokalnych rozwiązaniach, podczas gdy tylko 27 proc. z nich korzysta z rozwiązań
chmury. Jak wynika z deklaracji ankietowanych, głównymi czynnikami zachęcającymi do przejścia do
chmury są dostępność usług przez Internet (39 proc.), wyższy poziom bezpieczeństwa w obliczu ataków
cybernetycznych (38 proc.) i oferowana elastyczność (w 36 proc.). Niemniej jednak 63 proc.
respondentów wskazuje, że główną przeszkodą w korzystaniu z usług w chmurze są obawy dotyczące
bezpieczeństwa danych. Te firmy, które zdecydowały się na model cloud stosują wszystkie modele
chmury, zarówno publiczny, hybrydowy jak i prywatny. Według badania zleconego przez Aruba Cloud,
50 proc. użytkowników zwraca się do rozwiązań chmury prywatnej, 26 proc. do chmury publicznej, a 23
proc. do chmury hybrydowej. Przyczyną popularności modelu chmury prywatnej wśród polskich
organizacji wydaje się być bezpośrednia kontrola, jaką rozwiązanie to zapewnia każdej firmie w zakresie
bezpieczeństwa danych.
Włoski biznes prezentuje inne podejście do technologii chmurowych. Przeprowadzone w ciągu ostatnich
ośmiu lat kampanie uświadamiające lokalnych przedsiębiorców w zakresie technologii chmurowych
okazały się skuteczne. Obecnie włoski rynek chmury wart jest 2,34 mld euro, a od 2017 roku urósł o 19
proc. We Włoszech 82 proc. średnich i dużych organizacji korzysta z co najmniej jednej usługi w chmurze
publicznej, a 23 proc. stosuje chmurę jako wsparcie dla lokalnych rozwiązań. Tendencja ta dotyczy nie
tylko dużych organizacji, ale także MŚP, które w 74 proc. przypadków uznają chmurę za skuteczny
sposób wprowadzania innowacji w firmie.
Włoskie nastawienie do chmury dynamicznie się zmienia. W 2017 r. na Półwyspie Apenińskim miał
miejsce boom chmurę hybrydową. Jednak w 2018 r. tempo przyjmowania chmury publicznej wzrosło
tam ze względu na rosnącą świadomość rozwiązań w zakresie przywracania danych w przypadku awarii,
a także ze względu na wdrożenie RODO, które nałożyło na firmy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa
danych przy projektowaniu infrastruktury.
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Obecnie we Włoszech mamy do czynienia z trendem wybierania kilku dostawców rozwiązań
chmurowych, tzw. multicloud. Wiele czynników może decydować o przeniesieniu niektórych usług do
różnych dostawców: od poziomu świadczonych usług i wsparcia (SLA) poprzez rodzaj oferowanych
rozwiązań, i doświadczenie dostawcy w zarządzaniu usługą, do redundancji geograficznej, a nawet ceny.
Innym krajem, który w pełni przekonał się do chmury jest Wielka Brytania. Tempo, z jakim organizacje z
Wysp przyjmują chmurę, jest imponujące. Jeszcze siedem lat temu nawet połowa (48 proc.) z nich nie
korzystała z usług w chmurze. Obecnie odsetek firm, które przeszły na model cloud wynosi aż 88 proc.
Połowa firm, które obecnie nie korzystają z chmury, spodziewa się, że wkrótce to zrobi. Szacuje się, że
w ciągu dwóch lat 93 proc. organizacji skorzysta z co najmniej jednej usługi w tym modelu. Coraz większy
odsetek brytyjskich organizacji chmurze publicznej ….. w zakresie tworzenia kopii zapasowych i
odzyskiwania danych po awarii. Na Wyspach strategia multicloud została przyjęta przez 81 proc.
organizacji. Jednocześnie rozwiązania hybrydowe tracą tam na popularności (odnotowały spadek o 7
proc. w stosunku do roku 2017)2.
Tak duże zainteresowanie chmurą w Europie Zachodniej nie powinno być zaskoczeniem, biorąc pod
uwagę fakt, że agencja badawcza Gartner prognozuje, iż w 2021 r. przychody generowane przez chmurę
publiczną na całym świecie będą szacowane na około 278 mld dolarów, czyli prawie dwukrotnie więcej
niż 145 mld wygenerowanych w 2017 r. Znaczna część tego rynku znajduje się w Europie3. Ciekawe
będzie obserwowanie dalszego rozwoju europejskiego rynku chmur obliczeniowych w nadchodzących
latach. Radykalny wzrost popularności tych rozwiązań to efekt połączenia skuteczności
ogólnoeuropejskich kampanii uświadamiających oraz wprowadzenia dyrektywy RODO, która z
potencjalnej przeszkody przekształciła się w prawdziwy akcelerator procesu cyfryzacji organizacji w całej
Europie. W efekcie synergia tych procesów znacząco zwiększyła świadomość wszystkich w zakresie
znaczenia danych i prywatności.
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