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Globalne Centra  
Usług Wspólnych
Raport z badania 2017
Najważniejsze wnioski

Począwszy od roku 1999 co dwa lata Deloitte 
przeprowadza badanie, którego celem jest 
zrozumienie, w jaki sposób centra usług 
wspólnych wykorzystują najlepsze praktyki 
i trendy, aby poradzić sobie z wyzwaniami i lepiej 
spełniać oczekiwania swoich klientów. Tegoroczne 
badanie objęło ponad 330 respondentów 
z różnych branż reprezentujących ponad 1 100 
centrów usług wspólnych na świecie.

Centra usług wspólnych tworzą z roku 
na rok więcej wartości. 
Wydajność centrów usług wspólnych zwiększa się średnio 
o 8% rocznie, a 73% respondentów twierdzi, że wzrost ten
wynosi 5% lub więcej.

Czas robotów
Robotyzacja procesów rozwija się w błyskawicznym 
tempie i może odmienić model świadczenia usług 
wspólnych i globalnych usług biznesowych, radykalnie 
zmniejszając środki finansowe i nakłady pracy wymagane 
do realizacji rutynowych, pracochłonnych zadań.

Wiedza, a nie tylko transakcje 
Od roku 2013 liczba skomplikowanych procesów opartych na wiedzy 
realizowanych przez centra podwoiła się, a czasem nawet potroiła.

Zwiększony zasięg
Zainteresowanie usługami wspólnymi 
wśród respondentów rośnie 
w gwałtownym tempie i nie dotyczy 
jedynie finansów, HR czy IT.

Niewielka odległość 
Respondenci zwracają większą uwagę na 
niewielką odległość dzielącą centra od miejsca 
prowadzenia działalności lub siedziby firmy.

Dobrowolność 
Coraz większa liczba organizacji biorących udział w badaniu 
zezwala na dobrowolność w korzystaniu z usług centrów, jednak 
nadal bardziej powszechny jest model obligatoryjny.

Trudności napotykane przez 
globalne centra usług  
Spośród badanych organizacji, które nie 
korzystają z modelu globalnego centrum usług 
72% nie planuje zacząć z nich korzystać, a 4% — 
pomimo próby — zrezygnowało z usług centrum.

Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym 
w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę 
w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. 244 000 pracowników 
Deloitte na świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości.

Specjalistów Deloitte łączy kultura współpracy oparta na zawodowej rzetelności i uczciwości, maksymalnej wartości dla klientów, lojalnym współdziałaniu 
i sile, którą czerpią z różnorodności. Deloitte to środowisko sprzyjające ciągłemu pogłębianiu wiedzy, zdobywaniu nowych doświadczeń oraz rozwojowi 
zawodowemu. Eksperci Deloitte z zaangażowaniem współtworzą społeczną odpowiedzialność biznesu, podejmując inicjatywy na rzecz budowania zaufania 
publicznego i wspierania lokalnych społeczności.

Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną 
odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas
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