Feniksy, smoki i wilki. Poznaj 100 czempionów, którzy
buduj? cyfrow? gospodark? w Europie ?rodkowoWschodniej
16.11.2021

Wartość 100 cyfrowych czempionów Europy Środkowo-Wschodniej – największych firm
technologicznych – przekracza 130 miliardów dolarów. To jeden z wniosków rankingu
Digital Champions CEE zaprezentowanego przez Fundację Digital Poland przy wsparciu
MCI Capital.
Na 100 cyfrowych czempionów z regionu CEE aż 36 to tzw. Digital Phoenixes, czyli
firmy wyceniane na ponad 1 mld USD.
Ponad 75% cyfrowych czempionów to firmy reprezentujące e-commerce, media i
rozrywkę, oparte na chmurze rozwiązania SaaS oraz fintech.
W czołówce krajów regionu pod względem wartości firm są: Polska z Allegro.pl, InPost
i CD PROJEKT SA jako najwyżej wycenianymi czempionami; Rumunia z UiPath, eMAG
i Bitdefender oraz Estonia z Wise, Bolt, Playtech.
Dane do rankingu dostarczyły platformy Dealroom, Mergermarket i PitchBook, a także
ponad 40 funduszy PE i VC. Ranking prezentuje cyfrowych mistrzów w trzech
kategoriach:
– Digital Phoenixes – 36 spółek o wycenach przekraczających 1 mld USD,
– Digital Dragons – 25 spółek o wycenie od 250 mln USD do 1 mld USD,
– Digital Wolves – 39 spółek o wycenie 100-250 mln USD.
„Korzystając z wielu wiarygodnych źródeł, przy tak szerokim wsparciu rynku private
equity i VC, stworzyliśmy pierwszy na rynku tak kompleksowy, rzetelny i obiektywny

ranking” – podkreśla Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland.
W rankingu dominują Polska, Rumunia i Estonia. Liderem regionu zarówno pod
względem liczby cyfrowych czempionów, jak i ich wartości jest Polska – to 45 firm o
łącznej wycenie blisko 43 mld dolarów. Wśród nich są takie marki jak Allegro, InPost,
CDProjekt, Techland czy Grupa Wirtualna Polska. Ponadto pod względem liczby
czempionów Polska prowadzi w każdej z sześciu kategorii rankingu: od e-commerce po
media i rozrywkę, SaaS, fintech, infrastrukturę cyfrową i cyberbezpieczeństwo.
Drugie miejsce zajmuje Rumunia z 6 czempionami wycenianymi na 31 mld USD, w tym
najwyżej wycenioną w całym rankingu firmą UiPath.
Trzecie miejsce zajmuje Estonia, której liderzy technologiczni wyceniani są na blisko 20
mld USD. Kolejne trzy miejsca pod względem wartości swoich czempionów zajmują
Czechy (16 mld USD), z takimi firmami jak Avast, Eurowag i Rohlik; Litwa (prawie 7
mld USD), skąd wywodzą się takie firmy jak Vinted czy Citibee oraz Węgry (5 mld USD)
ze spółkami LogMeIn czy Netrisk (firma portfelowa MCI).
„Dzisiejszy Stary Kontynent to rynek, na którym największe firmy technologiczne
rozwijają się najszybciej i wyprzedził pod tym względem Chiny. Dziesięć lat temu była tu
jedna firma z wyceną powyżej 1 mld USD, teraz jest ich 30” – podkreśla Tomasz
Czechowicz, założyciel i partner zarządzający MCI Capital.
Ranking można pobrać tutaj: https://www.digitalpoland.org/pl/publikacje/
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