
Co to jest ROI  
i jakie ma znaczenie?

Obliczanie ROI
Inwestycje pojawiają się na różnych etapach w miarę rozwoju firmy 
oraz rosnącego zastosowania technologii w projektach. Istnieją trzy 
czynniki, którym należy się przyjrzeć podczas rozważania inwestycji  
w technologię projektową. 

1. Koszty początkowe wdrożenia technologii 
Inwestycje te obejmują wydatki na platformę technologiczną,  
w której skład wchodzi sprzęt, sieć, miejsce w chmurze oraz  
oprogramowanie. Koszty początkowe mogą również obejmować  
kursy i szkolenia oraz czas poświęcany przez pracowników na naukę  
w godzinach pracy. Infrastruktura do komunikacji i wymiany danych, 
oraz przystosowanie przestrzeni roboczej to koszty, które może  
generować nowa technologia.

 2.  Koszty dostosowania innowacyjnej technologii  
do konkretnego projektu 

Dostosowanie zarządzania projektem, zakłócenia w istniejącym toku 
pracy, zmiany procedury zespołowej oraz konieczne przystosowanie  
do wymogów danych czy modelu to inwestycje wymagane w tej fazie.

3. Długoterminowe nakłady strategiczne
Inwestycje te mogą być trudniejsze do oszacowania, ale obejmują  
one działania w zakresie planowania, opracowywania standardów  

Inwestycja w technologie  
projektowe może stanowić  
poważne przedsięwzięcie.  
Jak przewidzieć, czy się opłaci? 
Obliczanie rentowności inwestycji  
jest jednym ze sposobów na 
ustalenie, czy przewidywane zyski 
przewyższają koszty i czy zyski  
te uzasadniają koszty. Rentowność 
inwestycji (Return on investment  
– ROI) to stosunek zysków do  
kosztów, przy czym wynik większy 
od 0 oznacza, że zyski przewyższają 
koszty.



oraz potrzebę monitorowania, dokumentowania i mierzenia  
skutków działań. Dodatkowy personel lub stanowiska  
przewidywane w dłuższej perspektywie mogą również  
wymagać nakładów. Wreszcie, inwestycje w zmiany  
w zarządzaniu i kulturze korporacyjnej mogą stanowić  
część inwestycji związanej z technologią. 

Jeśli chodzi o drugą część równania, należy rozważyć  
rentowność inwestycji w trzech aspektach:

  Aspekt organizacyjny
Należy się zastanowić, czy korzyści mierzone będą  
na poziomie projektu, czy w kontekście całej firmy.  
Na poziomie projektu można skoncentrować się na  
szacowaniu konkretnych czynników, takich jak redukcja  
strat i ryzyka, lepsza jakość projektu czy redukcja błędów. 
Można śledzić wskaźniki w kontekście poprawionych ram 
czasowych realizacji projektów, zatwierdzania projektów 
i uzyskiwania zezwoleń. Na poziomie firmy można śledzić 
pozytywne skutki, takie jak szansa na współpracę z nowymi 
klientami oraz możliwości rozwoju modelu biznesowego  
i oferowania nowych usług.

    Aspekt interesariuszy
Należy rozważyć konkretną rolę, jaką firma odgrywa  
w ekosystemie projektu pod względem wdrażania  
technologii. Rola w projekcie budowlanym będzie miała 
wpływ na typ i poziom korzyści uzyskanych z technologii.

    Zaawansowanie we wdrażaniu technologii 
Poziom zysków firmy z inwestycji w nową technologie 
będzie również zależny od sytuacji wyjściowej i będzie ulegał 
zmianie w miarę wdrażania technologii. Gdy firma zakończy 
początkową fazę wdrażania technologii, obliczenia ROI 
mogą przeistoczyć się w bardziej złożone narzędzie do oceny 
konkretnych pomysłów. 

ROI – strategiczne narzędzie do zmian w procesach
Śledzenie danych i prowadzenie skomplikowanych obliczeń 
może być czasochłonne. Jednak zdolność do osiągania 
zaplanowanych korzyści, śledzenia inwestycji w czasie  
i mierzenia zysków pomaga firmom w wyborze z portfela  
inicjatyw technologicznych oraz w planowaniu  
strategicznych zmian biznesowych. 

ROI może być strategicznym narzędziem dla osób  
opowiadających się za zmianami w procesach lub  
chcących zademonstrować potencjalną wartość nowej 
metody zespołom wewnętrznym, kierownikom czy grupom 
pracowników.
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