Do IT with Poland - IT-sektoren er en drivkraft til den polske økonomien
IIfølge Global Competitiveness Reporten 2012-2013 publisert av World
Economic Forum, er Polen blant annen guppe av 21 lander som passerer
fra en økonomi basert på effektivisering av produksjonssystemet til en
økonomi basert på innovasjon. Polakkene satt inn i prosessen for
utvikling av IT / IKT, som vokser i de siste årene av Polens nasjonale
spesialitet. International Feltogg gjør IT med Polen har som mål å bringe
verden den intellektuelle potensial og investeringer og IKT sterkeste
merker av polske teleinformatikk.
Økonomer foreslår at Polen gikk inn i tredje fase av utviklingen av den politiske og økonomiske transformasjonen
som startet i 1989. I 90. årene drivert for sin dynamiske økonomiske veksten er fundamentale markedsorienterte
reformer (økonomisk frihet, åpenhet til verden, for å stabilisere verdien av penger), og det neste tiåret var en sterk
tilhenger av tiltredelse til EU. I dag er landet møtt med en mulighet til å opprettholde BNP-vekst gjennom aktiv
deltakelse i det internasjonale markedet for den nye teknologien.
Selv om Polens økonomi har vist seg å være svært motstandsdyktig mot den globale finanskrisen i siste årene, på vei
til sin videre utvikling står overfor utfordringen med å unngå detsom er kellers middels inntekt trap (middle income
trap), den involverer hemming av veksten i BNP når nivået er på ca 60% av BNP per innbygger i de utviklede landene.
Mens i utviklingsland, rask vekst i gjennomsnittlig inntekt per innbygger er mulig ved å kopiere de tekniske og
organisatoriske løsninger i mer utviklede land, mens når nivået er flere tusen dollar i året, er „imiterende” modell
utmattet på grunn av økningen i lønn og utløpet av jobber til fattige land, samt metning av investeringer og en
dramatisk økning i kostnadene ved import av teknologier for å fortsette å øke produktiviteten.
Polske økonomien presserende behov for innovasjon og utvikling av nye teknologier, møte grundere fra IKTsektoren, sektormyndighetene notater de siste årene, tosifret vekst. I årene 1996-2008 økte polske IKT-eksporten
med en skattesats på 28% per år, og at Polen har spesialisert seg på den delen av forbrukerelektronikk, tilpasset
programvare utvikling, elektroniske spill og mobile løsninger. Polen er den femte største økonomien i Europa når det
gjelder sysselsetting i IKT-industrien (5,1% av det totale europeiske segmentet). Viser er også å få bedre og regionen
som et sted for FoU-sentre og oppstart spesialisert seg på utvikling av programvare. I 2010 utgjorde netto salg i den
polske IKT-sektoren til 113,5 mld PLN i forhold til 2007 økt med 26%. IKT-sektoren økte med 48%. Utgifter til
forskning og utvikling økt i denne perioden mer enn tredoblet, og nådde 758,6 mln PLN.
Den polske regjeringen har ikke ignorert situasjonen som følge av tilfeldigheter og sprang fremover de siste årene
skaper en bevisst politikk med en kompetent utvikling av informasjonssamfunnet, som er en lovfestet mål oppnevne
¬ til i 2011 år Administration og digitalisering departement. Statsminister Donald Tusk sa også tildeling at Polen
„digitale momentum”, som vil bli tildelt € 2.5 milliarder fra nye EU-budsjettet. Ett av elementene i denne prosessen
vil bringe sentralOperativ Program Digital Polen, annonsert av minister for administrasjon og digitalisering mens han
var International Konurranse Forum i Warszawa for Sentral-og Øst-Europa.
Polakkene viser seg å være svært dyktige og utviklere folk. Arbeidskraft ressurser i IKT-sektoren er økt årlig med om
lag 15 tusen universitetsutdannet og karriere i IT / IKT er en garanti for stabil sysselsetting og relativt høye lønninger.
Ikke rart er at, ifølge anslag, i 2020, av alle EU-land, vil antall dataforskere fortsette å vokse bare i Polen og Tyskland.
Polske studenter vinner jevnlig internasjonale konkurranser i utvikling, både individuelle og kollektive. De er blant de
ledende vinnere av prestisjetunge konkurranser som Top Coder, Microsoft Imagine Cup, Google Code Jam og Intel
Challenge.
Polakker i dag, mer enn den gjennomsnittlige europeere bruker sosiale medier, og utnyttelsesgraden av e-regjering
blant bedrifter enn det europeiske gjennomsnittet. Mark Zuckerberg, grunnlegger av nettsamfunnet Facebook sa

under et nylig møte i minister for administrasjon og digitalisering i Warszawa at Polen er landets viktigste bedriftene
i regionen og blant programmerere rekruttert av Facebook, polakker er den nest største gruppen etter indianere.
Indikasjon av tiden og resultatet av mange års arbeid med den polske regjeringen har til å oppnevne en polsk
partner landet på årets Hannover-messen CeBIT-teknologi - en av de største hendelsene i sitt slag i verden.
Åpningsutstillingen forbundskansler Angela Merkel takket arrangørene for å skape muligheten for utvikling av polske
utrolig år, og hvordan den brukes til å skape nye arbeidsplasser og jobbmuligheter. Medfølgende Minister Donald
Tusk sa at „den sterke polske deltakelse i messen er ikke utvilsomt en mulighet bare for polakker, men også for alle
interesserte utenlandske partnere. Sjansen for å nøyaktig lese vår IKT-markedet og mulighetene det skal tilby. Polsk
datakommunikasjon er til en viss grad fortsatt er uoppdaget av Europa og verden skatt „- sa Tusk. Han la til at han
var overbevist om at de som var de første til å oppdage denne skatten, eller investorer, kunder,
tjenesteleverandører og forretningspartnere -.. Vil ha mest” Alle våre partnere har slike reflekser.Jeg ønsker det med
helt mitt hjerte „- han stresset.
Polsk IT-selskaper som ønsker å ekspandere i utlandet det siste året har fått en alliert i form av å kjøre i april IT
IndustriFremming Program / IKT „Gjør IT med Polen”, utviklet og implementert på vegne av departementet for
økonomi. Tidspunktet for deltakerne i programmet er fylt med hendelser som utgjør et intensivt program for i
Barcelona, og i mars 2013 CeBIT i Hannover. Siste måned er det også økonomiske oppdrag og bort til Oslo,
Washington, New York, Barcelona og Hannover, møter med eksperter kjent med detaljene i lokale telemarkedene,
etablere nye forretningsforbindelser og delta i matchmakingfremming av polsk IT / IKT i verden. I oktober 2012
selskapet inngår i programmet fremmet på messen Futurecom i Rio de Janeiro, den største IT-messen i Sør-Amerika,
i februar 2013, og på Mobile Verden Kongress møter med potensielle partnere. I april 2013, tok deltakerne del i
Lodz Intertelecom, og i begynnelsen av mai, Tokyo utstillingen besøkt Japan IT Uke kombinert med en økonomisk
oppdrag i Tokyo. Programmet er delfinansiert av EUs regionale utviklingsfond under Innovativ Økonomi
Handlingsprogrammet.
„Polsk IT-selskap / IKT-produkter og tjenester må gå foran for å konkurrere i utenlandske markeder, men kostnadene
ved deltakelse i utenlandske oppdrag løsninger på nivå med flere tusen, og tilstedeværelsen av to representanter for
selskapet på CeBIT, er Mobile Verden Kongress en kostnad for entreprenør størrelsesorden 70-110 tusen PLN. Evne til
å få refusjon av 75 prosent av utgiftene til slike salgsfremmende aktiviteter vil være for mange selskaper i IT / IKT
anspore til handling utenfor den polske „- sier Michał Sobanski, president i M Promotion Agency, som er entreprenør
for programmet.”
Mer oppdatert informasjon kan du finne på den offisielle nettsiden til programmet: www.poland-it.pl
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