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Rok 2011 tylko na niewielkim plusie 
 
Najnowszy raport biura badawczo-analitycznego DiS odnosz cy si  do kondycji 
w Polsce spó ek informatycznych i telekomunikacyjnych w roku 2011 potwierdzi  
przewidywane och odzenie. Przychody badanych 200 firm wzros y tylko w tempie 
jednocyfrowym. Niedostatki zamówie  na rynku krajowym wiele firm IT umia o 
odpracowa  g ównie dzi ki kontraktom na rynkach mi dzynarodowych. Nie wszystkie 
segmenty jednak mog y skorzysta  z tej szansy.  
 
W ocenach DiS tempo rozwoju krajowego rynku IT w 2011 roku wynios o zaledwie 5,1%, 
a zatem ostatecznie by o o jeden punkt procentowy ni sze ni  w roku 2010. Na plusie 
znalaz o si  wiele badanych rynków technologicznych i kilka bran owych.  
 
Pod koniec roku spowolni  rynek P cho  nadal mo na go uzna  za rekordzist  stabilnego 
wzrostu. Wolniej ni  w poprzednich kwarta ach rozwija  si  te  rynek gier, Internetu 
i mediów. Rynki us ugowe pod koniec 2011 roku notowa y wi cej wzrostów ni  spadków, 
cho  segment konsultacji z negatywnymi tendencjami nadal nie umia  sobie poradzi .  
 
Przez kilka ostatnich lat w przychodach polskich firm informatycznych z kwarta u na kwarta  
ro nie udzia  sprzeda y zagranicznej IT. Szczegó owe badania wykaza y, e w 2011 r. 
sprzeda  zagraniczna realizowana przez polskie firmy przekroczy a 30% osi gni tej warto ci 
sprzeda y ogó em. Polskie podmioty prowadz ce ekspansj  zagraniczn  sprzedaj  tam nie 
tylko w asne produkty i us ugi.  
 
Telekomunikacja 
 
Rok 2011 w Polsce by  nadal okresem spadków na rynku telekomunikacji. W ocenach DiS 
warto  rynku telekomunikacji ogó em spad a w tym okresie o 1,2%, przy czym w samym 
czwartym kwartale spadek by  jeszcze g bszy (4,4%). W roku 2011 warto  rynku telefonii 
komórkowej wzros a o 0,5%, natomiast telefonii stacjonarnej spad a o 4,9% (tak samo jak 
dla 4 kw.2011). Dynamika spadków telefonii komórkowej jest troch  mniej drastyczna 
z powodu aktywno ci operatorów alternatywnych. Jednak dzia alno  taka nie tworzy 
nowych rynków. Mi dzy operatorami trwa teraz g ównie walka na mar e o tego samego 
klienta.  
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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.  
 


