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ПРЕС-РЕЛІЗ
ТРИ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ДЛЯ ІТ-ІНДУСТРІЇ - БІЗНЕС ПРЕЗЕНТУЄ WIN-WIN ПІДХІД
Презентація PwC
Офіційно визнана Президентом України як невід’ємна частина економіки України, експортноорієнтована ІТ-галузь може зрости в два рази по всім показникам та генерувати до ₴27.2 млрд.
доходів до держбюджету в 2020 році. Таких висновків дійшли експерти однієї з
найавторитетніших
дослідницьких
компаній
світу
PwC,
здійснивши
незалежне
макроекономічне дослідження на замовлення ІТ-комітету Європейської Бізнес Асоціації.
Учасники Lviv IT Arena мали унікальну нагоду першими почути результати дослідження.
30 вересня 2016 під час найгучнішої ІТ-події року Lviv IT Arena представники ІТ-комітету ЕВА разом
з PwC презентували результати унікального дослідження та три сценарії розвитку ІТ-галузі України.
Це ґрунтовне дослідження здійснене на основі офіційних українських та міжнародних статистичних
даних, даних ТОП-5 українських ІТ-компаній.
Відвідувачі Lviv IT Arena також почули про результати дослідження, котрі показали, що за останні 4
роки внесок ІТ у вітчизняний ВВП збільшився з 0,6% до 3,3% (з $ 1,1 млрд до $ 2,7 млрд). Досягти
такого розвитку вдалося за рахунок зростання числа програмістів - з 42,4 тис. до 91,7 тис. Крім
прямого вкладу ІТ в економіку, PwC дослідили і непрямі. Наприклад, депозити ІТ-фахівців в банках
за 2015 рік склали 5,8 млрд грн7, а обсяг обов'язкового продажу валютної виручки - 2 млрд грн., в
свою чергу, доходи банків від операцій з валютою сягнули 1,7 млрд грн.
Проте ситуація може змінитись, адже ризик втратити темпи зростання експорту ІТ-послуг є дуже
високим. Галузь раніше зростала на 27% (2011-2012) і 30% (2013), проте вже в 2015 року показник
становив тільки 7%. На відміну від України, активно зростають ІТ-ринки у Білорусі (12%), Румунії
(19%) і Польщі (22%).
19% спеціалістів високої кваліфікації забезпечують 41% в структурі створення вартості. Існує високий
ризик втрати цього сегменту спеціалістів, які є дуже привабливими для іноземних компаній з точку
зору їх релокації в інші країни. Різниця компенсації в менше ніж 100 доларів - той фактор, який
дозволяє наразі утримувати спеціалістів в країні. Розмір компенсації - не єдиний вклик, який стоїть
перед індустрією, проте це той фактор, яким можливо управляти в коротких часових рамках. При
збереженні існуючої податкової ставки в 2020 році доходи держбюджету становитимуть 21 млрд грн.
при армії ІТ-спеціалістів в 142 тисячі. При песимістичному сценарій і збільшенні ставки до
20% доходи держбюджету становитимуть 13 млрд грн, а в індустрії працюватимуть 72 тисяч
спеціалістів. При оптимістичному сценарії податки збільшуватимуться на 1% щорічно. За таких умов
в 2020 році дохід держбюджету становитиме 27 млрд грн. доходів, працюватимуть 146 тисяч
спеціалістів.
Швидке зростання вітчизняної ІТ-галузі може забезпечити поступове і прогнозоване оподаткування.
Серед інших стимулюючих факторів - реформа системи освіти, дотримання прав інтелектуальної
власності, розвиток внутрішнього ринку, захист від нецивілізованого втручання державних органів,
просування української ІТ-індустрії за кордоном.
Взаємодія із державою дозволить збільшити внесок ІТ-галузі в ВВП з нинішніх 3,3% до 4,5%, що буде
дорівнювати $ 5,1 млрд експортної виручки до 2020 року, а кількість робочих місць в ІТ і в суміжних
галузях виросте з 420 тисяч до 670 тисяч.

Окрім аутсорсинг панелі учасники першого дня конференції Lviv IT Arena слухали легендарних
дизайнерів із США – Anton&Irene, дізнались як боротись із корупцією за допомогою ІТ від Дайан
Френсіс та почули більше про роботу UBER від Maнтаса Класасівіціуса.
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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:
Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, яка об'єднує понад 900 європейських,
міжнародних та вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Сьогодні Асоціація є провідною
організацією міжнародного бізнесу в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999
році. Ініціатором її створення була Європейська Комісія, яка зацікавлена в підтримці
європейського бізнесу в Україні та налагодженні двосторонніх зв'язків Україна-ЄС. Беручи до уваги
пріоритети України щодо євро інтеграції в Європейський Союз, основною метою діяльності
Асоціації є налагодження стосунків європейського бізнесу з представниками влади в Україні для
співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу та залучення прямих іноземних
інвестицій в економіку держави. Детальна інформація на сайті: www.eba.com.ua
Lviv IT Arena – одна з найбільших ІТ-конференцій у Східній Європі. Щорічно вона об’єднує понад
2000 ІТ-спеціалстів, дизайнерів, підприємців, бізнес аналітиків задля нетворкінгу та розвитку ІТгалузі у країні. Серед доповідачів конференції були працівники таких компаній як Facebook, Twitter,
IBM, Philips, Spotify, UBER, Microsoft, Pebble, FitBit, Samsung та HP. У 2015-ому році подію визнали
найкращою ІТ-конференцією України (за версією DOU).

