
Michał Baran

ZMIANY POZYCJI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA 
TELEINFORMATYCZNEGO NA TLE 

KONKURENTÓW W LATACH 2005–2012

STRESZCZENIE: Konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego ostatnich lat dla 
działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa branży teleinformatycznej są przedmio-
tem licznych analiz. W tym kontekście interesujący wydaje się problem zdobywania 
i utrzymywania przewagi konkurencyjnej przez niektóre podmioty mimo gwałtownych 
zmian otoczenia. Celem niniejszego artykułu jest próba oceny najistotniejszych zjawisk 
w zakresie zmian kondycji dziesięciu wiodących przedstawicieli sektora. Badania oparto 
na porównaniu kluczowych parametrów charakteryzujących wspomnianą grupę pod-
miotów w latach 2005–2012. 

SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie strategiczne, przewaga konkurencyjna, przedsiębior-
stwa teleinformatyczne.

1. SEKTOR TELEINFORMATYCZNY W POLSCE

Sektor teleinformatyczny w Polsce należy do niezwykle szybko rozwijających 
się gałęzi przemysłu. Trwa tutaj nieustanna walka o zidentyfi kowanie nowych 
źródeł zdobycia przewagi konkurencyjnej (Strojny, Berezowska, 2007). Dzie-
je się tak zarówno pod wpływem procesów zachodzących w otoczeniu gospo-
darki naszego kraju (przy czym chodzi tu głównie o rozwój technologiczny 
na świecie), jak i w związku z dynamicznym, aktywnym uczestniczeniem 
Polski w procesie globalizacji (Waligórka, 2012). Zwłaszcza ta ostatnia oko-
liczność współgra z obserwowanym wzrostem poziomu wykształcenia mło-
dego pokolenia, upowszechnieniem znajomości języków obcych, poprawą 
dostępnej – szeroko rozumianej – infrastruktury (Jedynak, 2006). Wszystkie 
te czynniki umożliwiły dużym globalnym koncernom oraz lokalnym przed-
siębiorstwom rozpoznanie i twórcze wykorzystanie warunków sprzyjających 
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prowadzeniu z sukcesem działalności gospodarczej w omawianym zakresie 
(Okoń-Horodyńska, 2013).

Trzeba w tym miejscu wspomnieć, iż oprócz pozytywnych zjawisk, w ostat-
nich latach wystąpiły również niezależne od sektora niekorzystne zdarzenia. 
Wśród nich szczególną pozycję zajmuje kryzys gospodarczy, jaki objawił się 
w drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku (Łasak, 2011). Przyjęty okres 
(lata 2005–2012), z którego pochodzą poddane analizie dane, pozwala prze-
śledzić losy głównych graczy oraz cechującą ich sprawność radzenia sobie ze 
wspomnianymi, obfi tującymi w konsekwencje uwarunkowaniami (Bauer, Je-
dynak, Jedynak, 2010). W całej gospodarce odnotowano wtedy wzrost liczby 
ogłaszanych upadłości, zatem był to czas szczególnych wyzwań (Bauer, 2010). 
Koncentracja rozważań wokół mierników pochodzących ze sfery fi nansów 
fi rmy pozwala w przejrzysty, jednoznaczny sposób ukazać faktyczną zmianę 
kondycji poszczególnych spółek w porównaniu z najbliższymi konkurenta-
mi (Trojak, 2010). Wyniki badań nie uprawniają do stawiania hipotez opar-
tych na prawach statystyki, stanowią jednak swego rodzaju narzędzie selekcji 
wartościowych przypadków godnych pogłębionych studiów i naśladowania 
przez pozostałe podmioty (Lipińska, 2012). Dodatkowo celem rozdziału jest 
podjęcie próby wykrycia tendencji zarysowujących się w zakresie oceny sta-
nu wiodących graczy sektora teleinformatycznego – zwłaszcza że są to pod-
mioty ważne z perspektywy nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa (Stec-
-Rusiecka, 2013).

2. LIDERZY SEKTORA TELEINFORMATYCZNEGO 
W POLSCE ORAZ OSIĄGANE PRZEZ NICH WYNIKI

Sektor teleinformatyczny to obszar dynamicznego rozwoju grupujący szereg 
innowacyjnych przedsiębiorstw. Jego stan odzwierciedla sytuacja najwięk-
szych korporacji, mających najważniejsze znaczenie w poszczególnych ka-
tegoriach, takich jak telekomunikacja, tworzenie oprogramowania czy też 
dostarczanie potrzebnej infrastruktury teleinformatycznej. Ograniczeniem 
analizy są tutaj trudności związane z poufnością danych charakteryzujących 
kondycję uwzględnianych podmiotów. Z tej przyczyny zdecydowano o pod-
daniu badaniom jedynie takie przedsiębiorstwa, które upubliczniają potrzeb-
ne informacje w rozmiarze i zakresie niezbędnym z perspektywy tematyki ni-
niejszego opracowania. Prezentowane podejście stanowi nawiązanie do idei 
case study zgodnej z nurtem postmodernizmu w zarządzaniu. Tym samym 
wykorzystane poniżej dane nie stanowią reprezentatywnej próby badawczej 
w sensie statystycznym, jednakże – ze względu na wybór spośród głównych 
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przedstawicieli sektora – pozwalają zilustrować najważniejsze tendencje wy-
stępujące w badanym obszarze. Rozważania oparto na prześledzeniu zmian 
charakterystyki dziesięciu podmiotów, śledząc ich przebieg w latach 2005–
2012. Wzięto pod uwagę: Telekomunikację Polską (TP), Polkomtel (P), PTK 
Centertel (C), Netię (N), Telefonię Dialog (D), Exatel (E), ComArch (CA), 
Sygnity (S), Fujitsu Technology Solutions (F), Asseco Poland (A).

Tabela 1. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu
na początek 2005 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2005 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

TP 18564 3166 35116 15601 3059 37151

P 5744 924 7231 4095 348 3380

C 5635 653 8623 2376 799 2754

N 897 160 2608 2286 196 1234

D 453 52 1440 669 98 1005

E 453 –49 1076 434 58 503

CA 330 14 272 117 26 1447

S 742 14 478 195 19 2075

F 210 3 61 –10 0 47

A 110 14 126 78 3 574

SUMA 33138 4951 57031 25841 4606 50170

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2005). 
„Rzeczpospolita”, nr 3700, 30.11.2005.

Dane charakteryzujące kondycję uwzględnionych w badaniu przedsię-
biorstw w 2005 roku (tabela 1) pokazują zdecydowaną dominację lidera 
(TP), na którego przypada 56% obrotów oraz 64% zysków. Był on również 
właścicielem 62% aktywów przypadających na całą analizowana grupę, 60% 
kapitałów własnych, a także odpowiadał za 66% inwestycji. Najwyższy wynik 
przedsiębiorstwo będące na czele zestawienia osiągnęło jednak w kategorii 
wielkość zatrudnienia z wynikiem 74%. Pod tym względem dwie kolejne fi r-
my wyraźnie wykazały się wyższą efektywnością działania, posiadając odpo-
wiednio 7% i 5,5% ogółu pracowników przy jednoczesnym udziale w zysku 
rzędu 19% i 13%.

W porównaniu z rokiem poprzednim ranking przedsiębiorstw według 
kryterium osiąganych obrotów (tabela 2) pozostał bez zmian (jedynie Exatel 
zdołał wyprzedzić równą mu wcześniej Telefonię Dialog). Obroty dziewięciu 
fi rm wzrosły, a jednej spadły. Sześć fi rm zanotowało wyższe zyski, w czte-
rech sytuacja się pogorszyła (jeden podmiot poniósł straty). Aktywa powięk-
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szyły się w siedmiu przypadkach, u pozostałych spadły przy jednoczesnym 
powszechnym wzroście kapitałów własnych. Inwestycje zintensyfi kowało 
siedem przedsiębiorstw, trzy ograniczyły. Osiem podmiotów przeprowadziło 
dodatkową rekrutację, a dwa obcięły zatrudnienie. 

Tabela 2. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu 
na początek roku 2006 (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone 

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2006 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

TP 18342 2924 35624 18003 3209 33603

P 6496 1067 7597 4738 1096 3388

C 6424 1042 8015 3123 666 3212

N 909 61 2627 2366 146 1221

D 501 –173 1271 975 108 1008

E 531 26 933 460 48 520

CA 444 27 347 176 33 1749

S 858 12 635 225 29 2465

F 307 6 83 –3 1 54

A 219 36 230 166 5 670

SUMA 35031 5028 57362 30229 5341 47890

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2006). 
„Rzeczpospolita”, nr 3977, 26.10.2006.

Tabela 3. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu 
na początek 2007 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone 

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2007 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

TP 18625 2096 32611 18103 3093 33421

P 7359 1122 7681 3507 1207 3396

C 7132 742 8616 4984 911 4565

N 862 -378 2155 1952 181 1111

D 502 70 1269 1046 115 1010

E 537 14 921 493 56 507

CA 492 53 462 257 58 2464

S 927 –21 980 434 20 2308

F 520 6 195 2 2 74

A 498 76 686 347 9 1041

SUMA 37454 3780 55576 31125 5652 49897

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2007). 
„Rzeczpospolita”, nr 255 (7852), 31.10.2007.
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Dane zamieszczone w tabeli 3 pozwalają stwierdzić, iż z perspektywy 
kryterium wielkości obrotów trzy podmioty w ciągu roku poprawiły swoją 
pozycję względem pozostałych reprezentantów sektora, trzy ją pogorszyły, 
a cztery utrzymały. Obroty wzrosły w dziewięciu na dziesięć przypadków 
(tylko jeden wynik wskazywał na ograniczenie prowadzonej działalności). 
Zysk netto zdołały zwiększyć cztery przedsiębiorstwa, jednak pięć odnoto-
wało spadek, a jedno powtórzyło swój wynik. Aktywa uległy powiększeniu 
w sześciu przypadkach przy spadku w czterech. Kapitał własny wzrósł na-
tomiast u ośmiu badanych fi rm i zmalał u dwóch. Podobnie zachowywały 
się inwestycje (relacja osiem do dwóch). Przyrost zatrudnienia odnotowało 
sześć podmiotów, a cztery dokonały redukcji tego wskaźnika.

Tabela 4. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu 
na początek 2008 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone 

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2008 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

TP 18244 2275 32422 17773 3677 31348

P 7799 1357 8459 3516 1460 3355

C 8064 1508 9111 5818 1268 3504

N 838 -269 2071 1728 235 1237

D 498 59 1318 1106 108 1056

E 506 20 866 495 59 420

CA 581 42 558 301 60 2853

S 1238 –97 862 350 31 2871

F 579 14 198 160 2 73

A 1282 220 3256 2318 39 2246

SUMA 39629 5129 59121 33565 6939 48963

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2008).
„Rzeczpospolita”, nr 256 (8157), 31.10.2008.

W 2008 roku (tabela 4) trzy podmioty zdołały poprawić swoją względną 
pozycję, sześć przesunęło się w dół rankingu, a jeden pozostał na uprzednio 
zajmowanym miejscu, jeśli chodzi o skalę działalności mierzoną wielkoś-
cią obrotów. Przy tym ów ostatni wskaźnik urósł w siedmiu przypadkach, 
w trzech zmalał. Zwiększenie stanu aktywów odnotowano sześciokrotnie wo-
bec czterech rezultatów gorszych niż w okresie poprzednim. Kapitały własne 
wzmocniło siedem przedsiębiorstw, trzy musiały się pogodzić z obniżeniem 
ich wartości. Rozmiar inwestycji wzrósł u ośmiu podmiotów, jeden wyasyg-
nował mniejsze środki w porównaniu z okresem wcześniejszym oraz jeden 
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powtórzył swoje zachowanie w tym zakresie. Zatrudnienie zwiększyło się 
i spadło w pięciu przypadkach.

Tabela 5. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu 
na początek 2009 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone 

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2009 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

TP 18165 2190 31234 17230 2579 29249

P 8482 1359 8917 3943 1421 3602

C 8634 1434 10177 7256 1008 3585

N 1121 231 2283 1928 248 1673

D 554 –284 1066 824 70 1190

E 560 19 802 483 71 581

CA 701 201 915 534 97 3316

S 996 –1 77 375 20 2650

F 461 1 193 26 1 72

A 2787 399 5729 3783 121 7898

SUMA 42461 5549 61393 36382 5636 53816

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2009). 
„Rzeczpospolita”, nr 275 (8481) 24.11.2009.

Rok 2009 (tabela 5) przyniósł kolejne zmiany w rankingu względnych po-
zycji badanych przedsiębiorstw według kryterium wielkości obrotów: awans 
trzech, degradację dwóch oraz zachowanie pozycji przez pięć spółek. Jeśli 
chodzi o indywidualną ocenę obrotów poszczególnych podmiotów, to sie-
dem z nich odnotowało w tym zakresie wzrosty, a trzy spadki. Zysk netto 
zwiększył się u połowy fi rm oraz zmalał u pozostałych. Identyczna relacja 
wystąpiła, jeśli chodzi o wartość aktywów. Kapitał własny podniosło sześć 
przedsiębiorstw, cztery ograniczyły. Skalę inwestycji wzmogły cztery pod-
mioty, sześć zredukowało. Zatrudnienie wzrosło w siedmiu przypadkach wo-
bec spadku w trzech pozostałych.

Stan rankingu, jaki się wyklarował po upływie kolejnego roku (tabela 6), 
pokazywał wzrost pozycji dwóch, spadek dwóch kolejnych oraz stabilizację 
sześciu podmiotów. Obroty zwiększyły trzy przedsiębiorstwa, siedem pod 
tym względem miało wynik gorszy niż notowany dwanaście miesięcy wcześ-
niej. Zysk netto poprawiły cztery podmioty, w sześciu sytuacja się pogorszy-
ła. Aktywa powiększyły dwie spółki, osiem zmniejszyło. Kapitał własny rósł 
bądź spadał odpowiednio u połowy badanych fi rm. Inwestycje zintensyfi ko-
wały trzy przedsiębiorstwa, siedem ograniczyło. Stan zatrudnienia był wyż-
szy w czterech przypadkach i niższy w sześciu.
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Tabela 6. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu 
na początek 2010 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone 

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2010 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

TP 16560 1282 29356 16579 2185 27667

P 7773 980 8740 3208 1246 3652

C 7743 675 7891 5136 787 3672

N 1506 89 2341 2025 238 1358

D 521 12 1044 836 73 1270

E 552 54 779 537 35 570

CA 729 26 895 554 37 2760

S 563 –105 536 268 7 2137

F 382 9 147 40 2 64

A 3050 438 5715 3682 126 7993

SUMA 39379 3460 57444 32865 4736 51143

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2010). 
„Rzeczpospolita”, nr 252 (8763), 27.10.2010.

Tabela 7. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu 
na początek 2011 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone 

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2011 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

TP 15715 108 28873 14634 2713 25636

P 7673 1109 8223 3713 858 3666

C 7711 740 7390 4605 709 2161

N 1569 264 2569 2298 193 1441

D 529 80 1056 916 64 1290

E 511 43 771 580 56 587

CA 761 24 968 584 49 3462

S 524 –43 488 227 10 1751

F 293 –4 123 31 3 200

A 3238 499 7901 5839 214 13543

SUMA 38524 2820 58362 33427 4869 53737

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2011). 
„Rzeczpospolita” nr 249 (9065), 25.10.2011.

W 2011 roku (tabela 7) dwa przedsiębiorstwa awansowały w rankingu ska-
li działalności, dwa zostały zdegradowane, sześć pozostało na swoim miejscu. 
Obroty wzrosły czterem podmiotom, a sześciu spadły. Jeśli chodzi o zysk net-
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to, to relacja ta została odwrócona (sześć wyników korzystniejszych, cztery 
gorsze). Aktywa zwiększyły cztery spółki, sześć zmniejszyło. Kapitał własny 
zdołało podnieść sześć fi rm, cztery ograniczyły. Inwestycje wzrosły w sześciu 
przypadkach, w czterech spadły. Zatrudnienie było większe u siedmiu pod-
miotów, u trzech nastąpiła jego redukcja.

Tabela 8. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu
na początek 2012 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone 

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2012 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

TP 14922 1918 28219 14334 2606 23805

P 7312 199 778 3886 995 3192

C 7701 662 6889 4102 620 743

N 1619 249 3549 2500 244 2899

D 481 40 1012 941 0 1100

E 519 30 725 610 45 582

CA 786 33 1022 610 89 3446

S 566 8 438 232 14 1480

F 359 –4 120 30 10 487

A 4960 607 9484 7053 232 14496

SUMA 39225 3742 52236 34298 4855 52230

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2012). 
„Rzeczpospolita”, nr 249 (9369), 24.10.2012.

W ostatnim spośród analizowanych okresów (tabela 8) swoją pozycję 
w rankingu poprawiły dwie fi rmy, jedna spadła, a siedem utrzymało zajmo-
wane miejsce. Obroty wzrosły sześciu podmiotom, czterem zmalały. Zysk 
netto zdołały zwiększyć cztery przedsiębiorstwa, pięć zmniejszyło, jedno 
miało wynik taki jak rok wcześniej. W trzech przypadkach aktywa wyka-
zały znaczniejszy rozmiar, w siedmiu zostały ograniczone. Kapitał własny 
powiększył się u siedmiu fi rm, spadając u trzech. Inwestycje wzmogło sześć 
podmiotów, cztery zredukowały. Zatrudnienie okazało się wyższe w trzech 
przypadkach i niższe w siedmiu.

Pod względem parametrów opisujących ogólną sytuację badanych przed-
siębiorstwa (tabela 9) sektora teleinformatycznego wyróżnia się rok 2010, 
kiedy to nastąpił spadek – w porównaniu z okresem wcześniejszym – wszyst-
kich zsumowanych według poszczególnych kategorii wartości. Analiza ze-
stawienia skłania do refl eksji, iż czas trudności gospodarczych, dotykających 
podmioty zaliczone do omawianego sektora, rozciągał się również na kolejny 
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rok, gdyż wyniki za 2011 były poniżej maksymalnych wartości, jakie zanoto-
wano w latach wcześniejszych.

Tabela 9. Porównanie zagregowanych charakterystyk sektora na przestrzeni lat 2005–2012 
(obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone w milionach zł; zatrudnienie 

wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

2005 33138 4951 57031 25841 4606 50170

2006 35031 5028 57362 30229 5341 47890

2007 37454 3780 55576 31125 5652 49897

2008 39629 5129 59121 33565 6939 48963

2009 42461 5549 61393 36382 5636 53816

2010 39379 3460 57444 32865 4736 51143

2011 38524 2820 58362 33427 4869 53737

2012 39225 3742 52236 34298 4855 52230

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 1, obrazujący zmianę wielkości łącznych obrotów (uzyskaną po 
zsumowaniu wyników za poszczególne lata wszystkich uwzględnionych 
w badaniu przedsiębiorstw), wskazuje ogólnie na łagodną tendencję wzro-
stową. Maksimum przypada na rok 2009, po którym mamy do czynienia 
z delikatnym spadkiem, jednak dalszy przebieg uwidocznionej linii, jak się 
wydaje, świadczy o odbiciu wartości analizowanej zmiennej i jej powrocie do 
przebiegu wznoszącego.

Zmiany pozycji przedsiębiorstw sektora teleinformatycznego...

Wykres 1. Obroty badanej grupy przedstawicieli sektora w latach 2005–2012 (w milio-
nach zł)
Źródło: opracowanie własne.
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Badając wykres 2, przedstawiający zmiany skumulowanej wartości zysku 
netto wszystkich dziesięciu podmiotów w ciągu kolejnych ośmiu lat, dostrze-
gamy dwa wyraźne okresy gwałtownych spadków, których minima wypadają 
odpowiednio w latach 2007 oraz 2011. Początek kryzysu w gospodarce jed-
noznacznie negatywnie wpłynął na los przedsiębiorstw sektora. Próby od-
budowania rentowności przyniosły chwilowe rezultaty, jednak nie było to 
trwałe zjawisko. Ogólnie kształt linii tworzącej wykres wskazuje na wysoki 
poziom burzliwości w obszarze zysku netto.

Wykres 2. Zysk netto badanej grupy przedstawicieli sektora w latach 2005–2012 (w mi-
lionach zł)
Źródło: opracowanie własne.

Wykres 3. Aktywa badanej grupy przedstawicieli sektora w latach 2005–2012 (w milio-
nach zł)
Źródło: opracowanie własne.
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Wartość aktywów z biegiem czasu (wykres 3) podlegała znaczącym wa-
haniom. Pierwsza część wykresu (lata 2005–2009) ma łagodniejszy przebieg 
i wskazuje raczej na postępującą kumulację zasobów. Od roku 2010 uwidacz-
nia się jednak gwałtowna tendencja spadkowa (mimo pewnego odreagowa-
nia w przedostatnim okresie) co skutkuje osiągnięciem najniższego spośród 
zarejestrowanych wyników z końcem badań (po uwzględnieniu wskaźnika 
infl acji zjawisko byłoby jeszcze silniej widoczne).

Kapitały własne (wykres 4) zmieniały się w sposób bardzo zbliżony do 
tego, jaki został stwierdzony w przypadku wahań wartości skumulowanych 
obrotów dziesięciu analizowanych spółek przypadających na lata 2005–2012. 
Najwyższa wartość została odnotowana w 2009 roku i jej uzyskanie poprze-
dzał łagodny trend wzrostowy. Następnie po niewielkim spadku przebieg li-
nii sugeruje powrót do wcześniej zaobserwowanej tendencji.

Kształt wykresu 5, sporządzonego na podstawie danych charakteryzu-
jących wartość skumulowanych inwestycji pokazuje niekorzystne zjawisko, 
gdyż po okresie bardzo dynamicznie rosnących nakładów (z poziomu ok. 
4,5 mld zł do 7 mld zł) nastąpiło zdecydowane ograniczenie tego typu wy-
datków. Lata 2010–2012 to czas stabilizacji na poziomie 2005 roku. Biorąc 
pod uwagę konkurencyjność branży, liczbę pojawiających się innowacji tech-
nologicznych, brak rosnącej skłonności do inwestowania, stabilizacja ta jest 
zastanawiająca i niepokojąca.

Wykres 4. Kapitał własny badanej grupy przedstawicieli sektora w latach 2005–2012 
(w milionach zł)
Źródło: opracowanie własne.
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Analiza łącznych rozmiarów zatrudnienia (wykres 6) we wszystkich dzie-
sięciu wziętych pod uwagę podmiotach pozwala zaobserwować tendencję 
wzrostową. Mimo to badana wielkość wykazuje dużą zmienność, ponieważ 
po każdym okresie wzrostu następuje spadek, po którym przychodzi kolej-
ny wzrost. Przebieg taki można porównać do kształtu sinusoidy. Przy tym 
amplituda wahań, mimo dostrzegalnych różnic, jest ogólnie na zbliżonym 
poziomie.

Wykres 5. Inwestycje badanej grupy przedstawicieli sektora w latach 2005–2012 (w mi-
lionach zł)
Źródło: opracowanie własne.

Wykres 6. Zatrudnienie badanej grupy przedstawicieli sektora w latach 2005–2012 (we-
dług liczby osób)
Źródło: opracowanie własne.
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3. DYNAMIKA GRUPY WIODĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW
SEKTORA TELEINFORMATYCZNEGO

Podsumowując dotychczas przeprowadzoną analizę, po pierwsze można 
stwierdzić, iż ruchy wewnątrz rankingu badanych przedsiębiorstw stworzo-
nego na podstawie kryterium względnej wielkości obrotów były niewielkie. 
W istocie oznaczały one awans bądź spadek konkretnego podmiotu o mak-
symalnie dwie pozycje w ciągu ośmiu lat. Brak tutaj spektakularnych prze-
sunięć poza przypadkiem Asseco Poland (przeskok z końca zestawienia na 
miejsce czwarte). Warto też zauważyć, iż w całym okresie lider utrzymywał 
dominację nad pozostałymi fi rmami, jednak w ostatnich trzech latach owa 
przewaga ulegała systematycznemu ograniczaniu, co może oznaczać stopnio-
wą dezaktualizację atrakcyjności stosowanego przez niego modelu bizneso-
wego (Sierotowicz, 2013).

Z całą pewnością na losie spółek zaważył – choć z pewnym opóźnieniem 
– moment ujawnienia się kryzysu gospodarczego. Uwidacznia to kształt po-
szczególnych wykresów (stworzonych dla zsumowanych rocznych wyników 
całej badanej grupy w poszczególnych kategoriach). Porównując ich prze-
bieg, można zauważyć, iż prawie wszystkie pokazują maksimum w 2009 roku 
(jedynie dla inwestycji otrzymujemy najwyższy rezultat już w 2008, ale wynik 
za 2009 również należy do najwyższych). Największe podobieństwo zacho-
wań występuje w obszarze skali obrotów oraz wielkości kapitałów własnych. 
Pewien wpływ na te zjawiska mogła mieć postawa banków po doświadczeniu 
kryzysu (Zachorowska, Wójcik-Mazur, 2011). Największą burzliwość obser-
wujemy w przypadku zysku netto, poziomu aktywów i zatrudnienia. W tym 
kontekście warto wspomnieć, iż analiza obserwowanej w ostatnich latach 
stopniowej ewolucji w podejściu największych przedsiębiorstw do zarządza-
nia zasobami ludzkimi jest zagadnieniem wymagającym odrębnych studiów 
(Oleksyn, Stańczyk, Bugaj, 2011). Pewien niepokój może budzić topniejąca 
wartość aktywów, która potencjalnie oznacza ograniczenie obecności na pol-
skim rynku oraz brak dostatecznych inwestycji wspierających dalszy rozwój 
prowadzonej działalności.

Zmiany pozycji przedsiębiorstw sektora teleinformatycznego...

Baran-2.indd   135Baran-2 indd 135 2015-05-15   11:46:352015-05-15 11:46:35



136 Michał Baran

BIBLIOGRAFIA

Bauer K., Jedynak M., Jedynak P. (2010). Th e Audit as the Tool of the Diagnosis of 
the Organization, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, Iwano-
-Frankowsk.

Bauer K. (2010). Kryzys fi nansowy a restrukturyzacja przedsiębiorstw w stanie upad-
łości [w:] Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych ukła-
dach przestrzennych, Prace Komisji Geografi i Przemysłu Polskiego Towarzystwa 
Geografi cznego, Warszawa–Kraków, s. 209–218.

Jedynak M. (2006). Informacyjne czynniki kształtowania przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa [w:] M. Ciska, S. Antczak (red.), Wiedza i technologia we współ-
czesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.

Lipińska A. (2012). Knowledge Management of Companies in the information Society. 
Th eory and Practice [w:] C. Sołek (red.), Management Dilemmas in the Informa-
tion Technology Era, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warsza-
wa, s. 130–141.

Lista 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2005). „Rzeczpospolita”, nr 3700, 
30.11.2005.

Lista 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2006). „Rzeczpospolita”, nr 3977, 
26.10.2006.

Lista 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2007). „Rzeczpospolita”, nr 255 
(7852), 31.10.2007.

Lista 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2008). „Rzeczpospolita”, nr 256 
(8157), 31.10.2008.

Lista 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2009). „Rzeczpospolita”, nr 275 
(8481), 24.11.2009.

Lista 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2010). „Rzeczpospolita”, nr 252 
(8763), 27.10.2010.

Lista 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2011). „Rzeczpospolita”, nr 249 
(9065), 25.10.2011.

Lista 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2012). „Rzeczpospolita”, nr 249 
(9369), 24.10.2012.

Łasak P. (2011). Konsekwencje globalnego kryzysu fi nansowego dla przedsiębiorstw 
i drogi wychodzenia – wybrane aspekty, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Eko-
nomii i Informatyki w Krakowie, nr 7, Kraków.

Oleksyn T., Stańczyk I., Bugaj J. (2011). Diagnoza i kierunki zmian w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z Listy 500. Raport z badań, Ofi cyna Wy-
dawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Okoń-Horodyńska E., Wisła R., Sierotowicz T. (2013). Leading Trends of the Informa-
tion Society Technology Development, „Transformation in Business & Economics”, 
vol. 12, no 2B (29B).

Sierotowicz T. (2013). Zastosowanie różnych koncepcji modeli biznesowych w praktyce 
biznesowej [w:] E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła, T. Sierotowicz (red.), Problemy 
z tworzeniem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla 
nauki i edukacji w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.

Baran-2.indd   136Baran-2 indd 136 2015-05-15   11:46:352015-05-15 11:46:35



137

Stec-Rusiecka J. (2013). Wpływ społecznej odpowiedzialności na poprawę jakości życia 
społeczeństwa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Mar-
keting”, z. 20 (2).

Strojny J., Berezowska M. (2007). Przedsiębiorczość jako determinanta konkurencyj-
ności organizacji zorientowanej projektowo [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Rola 
przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Wydawnictwo Nowa Era, Zakład 
Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie, Warszawa–
Kraków, s. 225–232.

Trojak M. (2010). Metody pomiaru efektywności banków [w:] E. Miklaszewska (red.), 
Bank na rynku fi nansowym, Ofi cyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, War-
szawa, s. 271–276.

Wielogórka D. (2012). Value Management Company in Turbulent Environment, Pub-
lish House Education and Science, Praha.

Zachorowska A., Wójcik-Mazur A. (2011). Bank in Modern Financial System, Wy-
dawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Zmiany pozycji przedsiębiorstw sektora teleinformatycznego...

Baran-2.indd   137Baran-2 indd 137 2015-05-15   11:46:352015-05-15 11:46:35




