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Nieznaczny spadek na obydwu rynkach ICT 2012
Coroczna analiza wyników rynku ICT przeprowadzona przez biuro badawczo-
analityczne DiS ujawniła w roku 2012 spadki zarówno na rynku telekomunikacji
(co było spodziewane), jak i informatyki (co zdarza się raczej rzadko).

Analizę rynku teleinformatyki ICT przeprowadzono w kilkunastu niszach
specjalizacyjnych na podstawie informacji o przychodach blisko 200 firm i pionów
biznesowych firm teleinformatycznych. Większość danych pochodzi z informacji
spółek publicznych, przez co można uznać, że są właściwie zweryfikowane
i jednolicie interpretowalne. Dodatkowego ujednolicenia wymagała jak zwykle analiza
specjalizacji branżowych i technologicznych poszczególnych podmiotów.

Na podstawie zebranych danych DiS ocenia, iż ogólna wartość rynku informatyki
w Polsce w roku 2012 wyniosła w Polsce 20,5 mld zł, przy ujemnej dynamice wzrostu
równej -0,7%. Uwzględniany odrębnie rynek sprzedaży zagranicznej działających
w Polsce firm wzrósł w tym samym czasie o 12,5% osiągając przy tym wartość prawie
8,5 mld zł.

Najbardziej niepowstrzymany w swoich wzrostach wydaje się być segment sprzętu
i dystrybucji. W całym roku 2012 wykazał on dynamikę 21,5%, zaś w 4 kw. 2012
niewiele mniejszą, bo na poziomie 17,6%. Przy niebezpiecznie spadających marżach
i spadku cen sprzedawanych towarów segment ten jednak w wielu przypadkach utracił
tożsamość, poszerzając ofertę o sprzęt RTV, pokrewne typy elektroniki użytkowej, a
nawet AGD.

Trzy najważniejsze segmenty branżowe to informatyka sektora publicznego,
informatyka bankowo-finansowa oraz informatyka dużych przedsiębiorstw. Rynki
dużych przedsiębiorstw oraz sektora publicznego w ocenie DiS wykazały tendencje
spadkowe, zarówno w całym roku 2012, jak i w jego czwartym kwartale. Jedynie
rynek informatyki bankowo-finansowej wykazał powrót do wzrostów.

Inny ważny segment branżowy to obszar małych i średnich przedsiębiorstw MŚP.
Jego wartość wykazała kilkuprocentowy wzrost, który będzie doprecyzowany dla
większej próby w zapowiadanym na drugą połowę roku tradycyjnym raporcie DiS
zawsze opracowywanym na zdecydowanie liczniejszej próbie.
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Segment usług serwisu i outsourcingu wykazał wzrosty zarówno w czwartym
kwartale, jak i w całym roku 2012, przy czym wzrost w 4 kw. był sztucznie
podwyższony z powodu działań konsolidacyjnych. Kształt tego segmentu bowiem
stale zmienia się. Dla przykładu już na początku 2013 decyzją głównego udziałowca
firma chemia.com została postawiona w stan likwidacji. Wydaje się, ze to posunięcie
jest przejawem szerszego trendu. Analogiczne posunięcie — inkorporacji zewnętrznej
spółki usług informatycznych zastosowała w tym samym czasie Kompania Węglowa
względem Centrum Informatyki Tychy. Tylko COIG poszło inną drogą: okazało się
prawdopodobnie za duże do przejęcia przez którąś ze spółek węglowych będących
jego klientem, w związku z czym przeszło spod parasola Skarbu Państwa pod opiekę
jednej z największych spółek polskiego sektora IT.

W ocenach DiS wartość rynku telekomunikacji ogółem w 2012 r. spadła o 0,4%
(z tendencją do wygaszania spadków, widoczną zwłaszcza po dodatniej dynamice
przychodów czwartego kwartału). Głównym graczem podnoszącym wartość
sprzedaży był tradycyjnie, jak od kilku lat Play (P4). Jego wysiłki wspomogła tym
razem także Netia, dużym wzrostem notowanym z 4 kw. 2012, o wiele większym niż
uzasadniałaby to wartość przychodów przejętej przez Netię telefonii Dialog. . 
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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.


