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Informacja prasowa

Dotyczy: prognoz dla polskiego rynku ICT po 3 kw. 2012.
Data: 7. lutego 2013 r.
Prosimy publikować od: 7. lutego 2013 r.

Nadal nie wszystko na plusie

Wyniki finansowe spółek informatycznych i telekomunikacyjnych
odnotowane w trzech pierwszych kwartałach 2012 roku przez biuro
badawczo-analityczne DiS utrzymały wiele negatywnych sygnałów
obserwowanych już w połowie roku. Kontrastuje z tym cały czas nieźle
prosperujący rynek sprzętu i dystrybucji informatyki. W niektórych
segmentach rynku nastąpiły zmiany liderów.

Ogólna dynamika polskiego rynku IT z uwzględnieniem eksportu w ocenach
DiS wyniosła 11,4%. Dynamika przychodów polskich firm działających za
granicą osiągnęła w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. poziom 19,6% (z
tendencją malejącą). Po pominięciu eksportu oznacza to, że wewnętrzny polski
rynek IT w trzech kwartałach 2012 r. wzrósł o 7,6%. Estymacja DiS dla
wzrostu rynku polskiego w całym roku 2012 kształtuje się również na poziomie
jednocyfrowym. W ocenach DiS wartość rynku telekomunikacji ogółem w
pierwszych trzech kwartałach 2012 r. spadła o 2% (z tendencją do dalszego
pogłębiania się spadków).

Analizę wyników za pierwsze trzy kwartały roku 2012 przeprowadzono na
podstawie informacji o przychodach około 200 firm i pionów biznesowych firm
teleinformatycznych. Większość z danych to informacje spółek publicznych,
uzupełnione o wyniki spółek dbających o transparentność, choć znajdujących
się poza rynkiem publicznym. 
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Ważniejsze zmiany na rynku IT po trzech kwartałach 2012

Ab – awans na pierwsze miejsce wśród firm o największej sprzedaży informatyki na rynek
polski (zwyżka o dwie pozycje względem 2011 roku i o jedną względem półrocza 2012);

Comarch – awans o jedno miejsce na drugą pozycję wśród dostawców informatyki
bankowo-finansowej, w porównaniu do 2 kw. 2012;

e-muzyka oraz Call2Action – awans o jedno miejsce w sektorze gry i multimedia,
w porównaniu do 3 kw. 2011;

Itelligence – awans o jedną pozycję w sektorze informatyki dużych przedsiębiorstw
w porównaniu do pierwszego półrocza 2012;

Makolab – awans o jedno miejsce w sektorze Internet i media w porównaniu z 3 kw. 2011;

Qumak Sekom – awans o jedno miejsce na trzecią pozycję wśród usługodawców
integracji systemowej, w porównaniu z 3 kw. 2011;

Wasko – awans na drugie miejsce w obszarze IT dla telekomunikacji
w porównaniu do 3 kw. 2011.

Źródło: DiS, 2013.

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.


