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W 2008 roku na polskim rynku oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działało
około 200 firm producentów. Jego wartość rosła zarówno w sektorze małych, jak i średnich
przedsiębiorstw, przekraczając po raz pierwszy wartość 100 mln EUR. Jednak nad tym rynkiem zaczęły
się także zbierać chmury. Ale burzy z nich jeszcze wtedy nie było. Dopiero mijający rok 2009, w
prognozach DiS, będzie wyglądał nieco gorzej.
DiS nadal pozytywnie ocenia rynek IT w sektorze MŚP
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W ocenach DiS polski rynek oprogramowania dla średnich przedsiębiorstw według stanu na 2008 r. to
aktywność 130 producentów, a w przypadku małych przedsiębiorstw 74. Dostawcy oprogramowania dla
MŚP mają skłonności do odradzania się: mimo tendencji do konsolidacji wykazywanych zwłaszcza w
obszarze oprogramowania dla małych przedsiębiorstw. Powstają tu coraz nowe firmy. To dzięki nim
tempo spadku liczby firm wytwarzających oprogramowanie dla MŚP nie jest tak intensywne. Co prawda
ok. 10 firm na tym rynku zaprzestało produkcji oprogramowania, jednak zamiast nich pojawiło się kilka
nowych i to ze znaczącym dorobkiem, tworzonym szybkimi, nowoczesnymi technikami programowania.
(kliknij obrazek aby go powiększyć)
Nadal potwierdza się też teza, że rynek średnich przedsiębiorstw stale znajduje się w fazie rozwojowej.
Pierwszych 10 producentów segmentu oprogramowania dla średnich przedsiębiorstw koncentruje w
sobie sprzedaż do blisko 60% rynku, podczas gdy w segmencie małych ta sama liczba producentów
zajmuje ok. 75% rynku.
Wartość rynku
W roku 2008, w porównaniu z latami 2006-2007 - okresem intensywnego wzrostu, krajowy rynek
oprogramowania dla MŚP rósł już w nieco wolniejszym tempie. To efekt kryzysu globalnego, który
powoli zaczynał oddziaływać również na polską gospodarkę.
W ocenach DiS w 2008 r. rynek licencji oprogramowania aplikacyjnego przeznaczonego dla MŚP był wart
391,2 mln zł, przy dynamice rocznej 6,7%, a więc dwukrotnie niższej od tempa wzrostu w 2007 r.
Zanotowane szybsze tempo wzrostu w sektorze małych przedsiębiorstw wynika stąd, że jest to mniejszy
rynek, a więc łatwiej podatny na wszelkiego rodzaju subwencje krajowe i międzynarodowe. Rynek

