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Informacja prasowa 
 
Dotyczy: rynku ICT w Polsce i na wiecie po trzech kwarta ach 2011 r. 
Data: 11. stycznia 2012 r. 
Prosimy publikowa  od: data do wyboru.  
 
 

Drugie pó rocze nieco ch odniej 
 
Dane finansowe dzia aj cych w Polsce spó ek informatycznych i telekomunikacyjnych 
po trzecim kwartale 2011 pozostawiaj  nieco podstaw do optymizmu. Jednak 
nabieraj ce tempa w pierwszej po owie roku segmenty rynku przesta y si  rozp dza . 
Lokalny rynek IT ujawni  swoje ograniczenia. Takie s  wnioski z najnowszego badania 
DiS ocenianego rozwój polskiego rynku ICT.  
 
Tempo rozwoju krajowego rynku IT w 3 kw. 2011 znajdowa o si  na plusie ju  szósty 
kwarta  z rz du i by o nadal wy sze ni  w uznawanym za dobry roku 2010 (wg DiS +6,1%). 
Na plusie znalaz o si  wiele badanych rynków technologicznych, cho  troch  mniej 
bran owych.  
 
Niew tpliwym rekordzist  rozwoju a jednocze nie bohaterem stabilnego wzrostu pozosta  si  
rynek P. Szybko rozwija  si  te  rynek gier, Internetu i mediów. Rynki us ugowe 
notowa y wi cej spadków ni  wzrostów, cho  segment konsultacji w trzecim kwartale 
wykaza  nut  nieco bardziej optymistyczn . Pierwsze trzy kwarta y 2011 r. narastaj co 
dowiod y, e polski rynek IT rozwija  si  jednak wówczas w tempie nieco wolniejszym ni  w 
pierwszym pó roczu (+10,7%).  
 
Rozwój rynku IT w Polsce jest po rednio powi zany z kursem z otego wzgl dem dolara. Je li 

otówka  si  umacnia,  rynek  IT  zazwyczaj  ro nie.  Gdy  z oty  s abnie,  to  nawet  je li  
rynkowi IT uda si  osi gn  dodatni  dynamik  w dolarach, na ogó  s  to wzrosty zaledwie 
kilkuprocentowe. W pierwszym pó roczu umacnianie si  kursu z otówki wzgl dem dolara 
by o korzystne dla polskiego rynku IT który dzi ki temu wzrós  w dolarach jeszcze szybciej 
ni  w z otych. W trzecim kwartale 2011 z otówka s ab a i rynek IT rzeczywi cie nieco 
spowolni . W czwartym kwartale dolar wzgl dem z otego nadal intensywnie wzrasta , co daje 
pewne przes anki do wnioskowania o tym jakie b dzie tempo wzrostu rynku IT rok do roku.  
 
Telekomunikacja 
 
Trzeci kwarta  roku 2011 by a nadal okresem spadków na rynku telekomunikacji w Polsce. 
W ocenach DiS w warto  rynku telekomunikacji ogó em spad a w tym okresie o 3,4%, przy 
czym warto  rynku telefonii komórkowej o 3,1%, za  telefonii stacjonarnej o 4,2%.  
 
Wi ksze tempo zmian w segmencie telekomunikacyjnym utrzyma o si  drugi kwarta  z rz du 
w obszarze transmisji danych. Badani czo owi operatorzy telekomunikacyjni wykazali tu 
wzrost na poziomie 19,6%.  
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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.  
 


