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Polski rynek IT od trzech lat rozwija się wolniej niż rynek światowy

Wyniki najnowszego raportu biura badawczo-analitycznego DiS poświęconego
zjawiskom na globalnym rynku IT, wykazują iż przez trzy lata, w okresie 2009-2011,
dynamika rozwojowa krajowego rynku IT denominowana w dolarach była niższa od
analogicznej dynamiki światowego rynku IT.

Biuro badawczo-analityczne DiS, które od kilkunastu lat monitoruje polski rynek IT, od
ubiegłego roku podobnymi metodami jak stosowane wobec rynku krajowego bada również
trendy międzynarodowe. Postanowiono porównać wyniki obydwu badań, by móc zastanowić
się jakie obecne szanse i perspektywy rysują się dla polskiego rynku IT na tle rynków
światowych.

Polski rynek IT badany jest przez DiS w kilkunastu dziedzinach, pogrupowanych w trzy
zasadnicze segmenty: technologiczne, branżowe i usługowe. W poszczególnych segmentach
działa od kilkudziesięciu do kilkuset podmiotów gospodarczych specjalizujących się
w informatyce. Dla potrzeb całościowej weryfikacji dynamiki rynku, zwłaszcza kwartalnej,
wystarcza wiarygodna wiedza o działalności około dwustu z nich.

Rynek zagraniczny informatyki DiS bada podobnie, tyle że na postawie zachowań ok. 300
podmiotów działających w obszarze ICT, z nieco innym podziałem na badane obszary:
wyróżnia się 18 obszarów, pogrupowanych w trzy segmenty: technologiczne ogólne,
technologiczne niszowe oraz wertykalne (w wielu przypadkach: branżowe).

Przeprowadzone analizy, zarówno rynku krajowego, jak i zagranicznego porównano na
przestrzeni lat 2007-2011. Z porównań wynika, iż dynamika polskiego rynku IT,
denominowana w dolarach USA, była wyższa od dynamiki światowego rynku informatyki
w okresie lat 2007-2008. W następnych latach: 2009-2011, dynamika polskiego rynku IT
bardziej niestety uległa tendencjom negatywnym niż świat, przez co w tym okresie Polska
konsekwentnie wykazuje tendencje niższej dynamiki niż informatyka światowa. Argumentem
nie do końca przekonującym jest to, ze Polska znajduje się w Europie, a ten kontynent notuje
znacznie gorsze wyniki w obszarze IT niż Ameryka i Azja. Polska stanowi obszar, który w
wielu dziedzinach informatyki powinien jeszcze nadrabiać wiele zapóźnień względem krajów
tzw. Starej Europy. Polsce zaś, w okresie 2009-2011, w obszarze rozwoju informatyki udało
się przekroczyć średnią dynamikę europejską tylko raz. 
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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.


