
200kontraktowSektoraPublicznego2012,rynekIT,26042013ipDiS.rtf.rtf str 1/2 2013-04-26   18:35:52

badania i analizy rynku informatyki, tel./fax +48 22 872 4 873; e-mail dis6@dis.waw.pl; http://www.dis.waw.pl

Informacja prasowa

Dotyczy: charakterystyki 200 największych kontraktów sektora publicznego
Data: 26. kwietnia 2013 r.
Prosimy publikować od: 26. kwietnia 2013 r.

Duże kontrakty sektora publicznego w miarę stabilne

Wartość 200 największych kontraktów zawartych w obszarze informatyki
sektora publicznego w 2012 roku wyniosła około 2,1 mld zł. Względem
roku 2011 oznaczało to spadek o 2%, czyli niewiele. Przy trudnym roku
w całej polskiej gospodarce sytuację tę można uznać za wynik stabilny.

Wnioski kolejnej dorocznej publikacji DiS, poświęconej analizom 200 największych
kontraktów IT sektora publicznego sprowadzają się do konkluzji, że sumaryczna ich
wartość zmalała, ale łagodnie. Dwuprocentowy spadek wartości zawartych umów to
niewiele, jeśli uwzględnić sytuację kryzysu gospodarczego obserwowaną na całym
świecie, a jednocześnie powszechne spadki cen sprzętu i oprogramowania.

Mimo iż lista największych zleceniodawców w dużych kontraktach zmienia się i to
niekiedy radykalnie, to w zamówieniach publicznych dość stabilnie utrzymuje się
czołówka tych obszarów, w których na przestrzeni ostatnich lat wydano w dużych
kontraktach informatycznych najwięcej. Według danych DiS łączna wartość 1400
największych kontraktów sektora publicznego, zawartych w siedmioletnim okresie
2006-2012 wyniosła prawie 12,8 mld zł. Kontrakty te realizowano z kilkudziesięciu
obszarach (instytucjach, resortach), jednak w 12 najważniejszych poniesiono w tym
okresie łączne wydatki sięgające 10,3 mld zł, co stanowiło 80,2% ogólnej wartości
wszystkich badanych kontraktów.

Siedmioletnia suma zawartych dużych kontraktów liczona w każdym z  owych 12
obszarów osobno przekraczała 300 mln zł. Liderem nakładów na IT był ZUS, którego
łączne wydatki w badanych dużych kontraktach osiągnęły w całym tym okresie
wartość równą 2,4 mld zł. Następnymi w kolejności były: ARiMR, MEN, resort
ochrony zdrowia, MSWiA (w kształcie jeszcze sprzed reorganizacji na MSW oraz
MAiC) oraz MON.

Nie zawsze ZUS

W roku 2012 lista pięciu największych inwestorów w 200 największych kontraktach
obejmowała kolejno: sektor ochrony zdrowia, MON, ZUS, Ministerstwo Finansów
oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD). Sektory te występowały
jednak w zupełnie innej kolejności niż w 2011 roku.
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Nie zawsze Asseco

Analogiczna zmienność występuje wbrew pozorom także wśród ponad 600
dostawców informatyki, którzy najczęściej w ciągu minionych 7 lat realizowali
największe kontrakty sektora publicznego. W pierwszej piątce dostawców dość często
w ostatnich latach plasuje się Asseco, ale nie w każdym roku na pierwszym miejscu.

Wśród mniej znanych dostawców spoza pierwszej piątki warto zauważyć dwie spółki:
Loco, oraz PWPW, które łącznie w 2012 r. zakontraktowały w sektorze publicznym
niebagatelną sumę ponad 100 mln zł. 

OPEX
22,9%

CAPEX
77,1%

Podział wydatków na IT w 200 największych kontraktach 
sektora publicznego w 2012 r.  według typu
(100%=2,1 mld zł)
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Słowo o biurze DiS: firma działa od 1995 r. jako niezależna agencja badawcza. Specjalizuje się w opracowaniach poświęconych zastosowaniom
informatyki w różnych dziedzinach gospodarki. W dorobku firmy znajduje się ponad sto edycji różnych raportów i analiz przygotowywanych
zarówno dla branżowych grup odbiorców jak i na zlecenia indywidualne, Wśród raportów branżowych występują takie serie jak: Informatyczne
Systemy Bankowe, Ogólnopolski Katalog Oprogramowania Komercyjnego, Rynek Oprogramowania i Usług, Krajowe i zagraniczne systemy ERP,
kwartalne analizy wyników finansowych polskiego rynku IT, a ponadto rozliczne raporty, np. dotyczące outsourcingu BPO/SSC w regionie CEE,
systemów SFA/FFA, narzędzi CMMS/EAM, informatyzacji w sektorze publicznym, telekomunikacji, energetyce, ubezpieczeniach oraz handlu.


