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Informacja prasowa 
 
Dotyczy: trendów rozwojowych rynku ICT w Polsce po pierwszej po owie 2012 r. 
Data: 21. listopada 2012 r. 
Prosimy publikowa  od: 21. listopada 2012 r. 
 
 

W roku 2012 oczekujmy wzrostów tylko w wybranych obszarach 
 
Najnowszy raport biura badawczo-analitycznego DiS odnosz cy si  do kondycji 
w Polsce spó ek informatycznych i telekomunikacyjnych po pierwszym pó roczu 2012 
potwierdzi  przewidywane wcze niej och odzenie koniunktur. 
 
Pierwsza po owa roku 2012 zacz a si  dla polskiej bran y IT tylko umiarkowanie 
optymistycznie. Dynamika pierwszego pó rocza 2012 r. by a dwucyfrowa na rynkach 
zagranicznych, ale jednocyfrowa na rynkach krajowych. Umiarkowane tempo wzrostu 
wynik o nie tylko z o ywienia gospodarczego, ale tak e z os abienia z otego wzgl dem 
dolara.  
 
Warto  rynku IT w badanym okresie wzros a nieco ponad 8% w cenach bie cych, 
w z otych. Brak o ywienia szczególnie jednoznacznie potwierdzany jest zachowaniem 
rynków bran owych, których warto  w wielu przypadkach spada a. O ile w ocenach DiS 
tempo rozwoju krajowego rynku IT w 2011 roku wynios o zaledwie 5,1%, to obecny wzrost 
nie jest specjalnie wysoki, gdy  jednocze nie pierwsze pó rocze by o okresem wzrostu 
kursów dwóch najwa niejszych walut wiatowych wzgl dem z otego.  
 
Przez kilka ostatnich lat w przychodach polskich firm informatycznych z kwarta u na kwarta  
ro nie udzia  sprzeda y zagranicznej IT. Szczegó owe badania potwierdzi y, e w pierwszej 
po owie 2012 r. sprzeda  zagraniczna realizowana przez polskie firmy nadal przekracza 30% 
ich sprzeda y ogó em, z wyra  tendencj  wzrostow .  
 
Telekomunikacja 
 
Pierwsza po owa roku 2012 w Polsce by a te  ci gle okresem spadków na rynku 
telekomunikacji. W ocenach DiS warto  rynku telekomunikacji ogó em w pierwszym 
pó roczu 2012 r. spad a o 0,2%. Jednocze nie w badanym pó roczu warto  rynku telefonii 
komórkowej wzros a o ok. 3%, natomiast telefonii stacjonarnej spad a  o  6,7%.  Na  rynku  
telekomunikacyjnym utrzyma o si  natomiast w tempie dwucyfrowym tempo zmian 
w obszarze transmisji danych.  
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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  ponad sto edycji ró nych raportów i analiz przygotowywanych zarówno dla bran owych grup 
odbiorców jak i na zlecenia indywidualne, W ród raportów bran owych wyst puj  takie serie jak: Informatyczne Systemy Bankowe, Ogólnopolski Katalog 
Oprogramowania Komercyjnego, Rynek Oprogramowania i Us ug, Krajowe i zagraniczne systemy ERP, kwartalne analizy wyników finansowych polskiego 
rynku IT, a ponadto rozliczne raporty, np. dotycz ce outsourcingu BPO/SSC w regionie CEE, systemów SFA/FFA, narz dzi CMMS/EAM, informatyzacji 
w sektorze publicznym, telekomunikacji, energetyce, ubezpieczeniach oraz handlu.  
 


