Съобщение за медиите

Над половината от българите в чужбина обмислят да се завърнат
ИТ индустрията се оказва основната притегателна сила
27 ноември 2018 г., гр. София – Близо 31% от българите, които живеят и работят в
чужбина, биха се върнали, други 21% се колебаят. Това показва анкета, проведена от
Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) сред повече от 4000 наши
сънародници в над 70 държави. Една трета от анкетираните споделят, че основната им
мотивация да се завърнат е възможността за развитие.
„Тези резултати са изключително обнадеждаващи. Ние ще стартираме кампания
„ЗАвръщането”, за да привлечем тези хора в софтуерната индустрия, където изпитваме
остър недостиг на кадри, а възможностите за развитие са много“ – коментира Доброслав
Димитров, председател на УС на БАСКОМ.
През последните пет години българската софтуерна индустрия се развива с изключително
бързи темпове. През 2017 г. ръстът на бранша е почти 20%. Оперативните приходи са на
стойност 2,54 млрд.лв., което е двойно увеличение спрямо 2012 г. Това сочи Барометърa
за състоянието на софтуерната индустрия, който БАСКОМ изготвя ежегодно. Докладът е
разработен въз основа на данни от допитване до членуващите компании, както и анализ
на софтуерната индустрия в България, изготвен от независимата консултантска компания
CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co., по поръчка на БАСКОМ.
Към момента в бранша са заети над 27 хил. души, обясни Георги Захариев, член на УС на
БАСКОМ. През 2017 г. броят на новонаетите в индустрията се е увеличил с 15% спрямо
предходната година. В тези цифри не са включени специалистите, които работят в другите
отрасли като банковия сектор, телекомуникации и т.н. Същевременно всяка втора
софтуерна компания планира 25-50% ръст през следващата година, но прогнозата за
цялата индустрия е само 10% ръст поради липса на достатъчно кадри.
На фона на тези възможности, близо 60% от анкетираните заявяват, че биха работили в
българската ИТ индустрия, но само 20% имат необходимата квалификация.
„В България имаме вече добре развита екосистема от университети и академии, както и
програми на самите компании за квалификация на специалисти. Подготовката е
практически насочена, така че се създават кадри с реални умения. В същото време фактът,
че тук се разработват нови софтуерни продукти, дава възможност за утвърдени

специалисти да работят по проекти с висока добавена стойност и да заемат по-отговорни
позиции“ – добави Бистра Папазова, ръководител на инициативата „ЗАвръщането”.
Според Барометъра всеки пети зает в индустрията не е ИТ специалист.
Проучването на БАСКОМ показва, че две трети от всички анкетирани, които биха се
завърнали, са с висше образование. А най-голям брой желаещи да се завърнат са в
Англия, Германия и САЩ.
За БАСКОМ
Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) е създадена през 2001 г. Асоциацията
е колективен представител на повече от 85 софтуерни фирми – пълноправни членове, и над 120
асоциирани членове, сред които висши училища, фондации, фондове за рисков капитал,
стартиращи иновативни компании и др.
Софтуерната индустрия е сред малкото в България с конкурентоспособност в световен мащаб,
осигуряваща изключителни възможности за професионална реализация и развитие на хората,
работещи в нея. Основните цели на БАСКОМ са да популяризира българската софтуерна
индустрия, да работи за подобряване на образователната система, за въвеждането на електронно
управление и да позиционира страната като високотехнологична дестинация, където софтуерните
компании разработват собствени продукти и услуги с висока добавена стойност.
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