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Rynek M P wzrostowo ale ju  bez rekordów 
 
W 2007 r. na rynku oprogramowania dla ma ych i rednich przedsi biorstw 
(M P) dzia o ponad 200 firm producentów. Jego warto  po raz pierwszy 
przekroczy a 100 mln z  w sektorze ma ych przedsi biorstw, si gaj c 250 mln z  
w sektorze rednich. W najbli szych latach, w obliczu narastaj cego kryzysu 
globalnego, mimo realizacji polityki inwestycyjnej opartej na funduszach UE, 
przewidywane wzrosty w segmencie oprogramowania dla M P b  raczej 
skromniejsze. 
 
W ocenianym przez DiS okresie lat 2005-2007 udzia  warto ciowy rynku oprogramowania dla ma ych 
przedsi biorstw w rynku oprogramowania dla M P ogó em utrzymywa  si  stale na poziomie bliskim 
30%. Jednocze nie, polski rynek oprogramowania dla M P ogó em mimo du ych szans nie pokona  
w 2007 r. granicy 100 mln euro.  
 
W najbli szych latach (2009-2010) wed ug prognoz DiS, rynek IT w segmencie M P b dzie si  
rozwija  w tempie znacznie wolniejszym ni  w latach 2006-2007. Wynika to z pogorszenia 
koniunktury gospodarczej nie tylko w Polsce, ale na ca ym wiecie. Mimo wszystko, przewidywane 
tempo rozwoju utrzyma si  na dodatnim, kilkuprocentowym poziomie, poniewa  rozwój gospodarczy 
w kraju to nadrabianie wieloletnich zaniedba , a zatem rozwój przedsi biorczo ci szybszy ni  w 
pa stwach grupy G7. 
 
Na spowolnienie w badanym segmencie wskazuj  ju  wyniki niektórych firm informatycznych 
obs uguj cych bran  M P w pierwszych trzech kwarta ach 2008 r. Pokazuj  one, e dynamika na 
tym obszarze rynku IT zacz a gwa townie wyhamowywa . W trzech kwarta ach wynosi a jeszcze 
14,5%, w samym trzecim kwartale 2008 r. odnotowano ju  jej spadek (-1,5%). Obserwacja wydarze  i 
kontraktów czwartego kwarta u 2008 r. wykazuje, e spadek koniunktury b dzie przypuszczalnie 
jeszcze silniejszy, bo zwyczajowy wzrost zamówie  ostatniego kwarta u w roku tym razem raczej nie 

dzie tak silny, jak w innych latach.  
 
Spadek rynkowej koniunktury gospodarczej oczekiwany na lata 2009-2010 mo e w sektorze zosta  
lekko spowolniony przez udost pnienie funduszy UE (ponad 1 mld euro), które do roku 2013 b  
kierowane tak e do sektora M P m.in. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
(POIG). Jednak obserwowane do  powolne tempo przyznawania funduszy UE w 2008 r. sk ania do 
obaw, e skala os abiania tych spadków nie oka e si  zbyt du a.  
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owo o biurze DiS: firma dzia a od 1995 r. jako niezale na agencja badawcza. Specjalizuje si  w opracowaniach po wi conych zastosowaniom informatyki 
w ró nych dziedzinach gospodarki. W dorobku firmy znajduje si  kilkadziesi t edycji ró nych raportów, w ród których s  takie serie jak, Informatyczne 
Systemy Bankowe (jedena cie edycji), Ogólnopolski Katalog Oprogramowania Komercyjnego (trzy edycje), Rynek Oprogramowania i Us ug (dziewi  edycji), 
Krajowe i zagraniczne systemy ERP (jedena cie edycji), a ponadto rozliczne analizy dotycz ce np. informatyzacji w sektorze publicznym, telekomunikacji, 
energetyce, ubezpieczeniach oraz handlu. 


