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België zakt 4 plaatsen in wereldwijde ranking van
competitiviteit op vlak van informatietechnologie ondanks
aanzienlijke verbetering in IT-infrastructuur & R&D-omgeving

Studie van The Economist Intelligence Unit toont aan dat VS en andere leaders hun
sterke positie behouden, terwijl groeieconomieën aan momentum winnen
België, 27 september 2011 — België verliest terrein op het vlak van haar concurrentiepositie
inzake informatietechnologie in vergelijking met andere landen en raakt achterop bij al zijn
buurlanden, nu het terugviel van plaats 18 naar plaats 22. Dit staat vandaag te lezen in een rapport
van de Business Software Alliance (BSA) in het kader van haar publicatie van de editie 2011 van de
IT Industry Competitiveness Index van de Economist Intelligence Unit.
Deze Index werd voor de vierde keer geactualiseerd sinds 2007 en beoordeelt 66 landen volgens
een reeks indicatoren die alle cruciale fundamenten voor de ontplooiing van de technologiesector
in een land bekijken: de algemene businessomgeving, de IT-infrastructuur, het menselijk kapitaal,
onderzoek en ontwikkeling (R&D), de juridische omgeving, en overheidssteun voor de ontwikkeling
van de sector. De IT Industry Competitiveness Index uit 2011 kan worden gedownload via de
website van BSA op www.bsa.org/globalindex, samen met interactieve klassementen,
gedetailleerde overzichten per land, casestudies uit de sector en video-interviews met ITspecialisten.
Aan de top in de algemene rangschikking voor 2011 staan de Verenigde Staten, Finland, Singapore,
Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Hoewel de algehele businessomgeving in België stabiel bleef, met een mooie 13de plaats
wereldwijd, zakte België 4 plaatsen in de algemene mondiale IT Competitiveness Index. Er werd
slechts vooruitgang geboekt op één van 5 indicatoren die de index bepalen, nl. op het vlak van de
‘IT-infrastructuur’ (van 22 naar 20). Er was een aanzienlijke toename in PC-penetratie, breedbandpenetratie, internetbeveiliging en mobiele penetratie. Hoewel België erop vooruitging inzake
‘R&D-omgeving’ met toenemende investeringen van overheid en privésector, was die vooruitgang
beperkt in vergelijking met andere landen, wat leidde tot een terugval in de algemene
rangschikking van plaats 18 naar plaats 21. Wat menselijk kapitaal betreft, bleef België redelijk
stabiel op de index. Hoewel de huidige wettelijke omgeving in België ongewijzigd is gebleven sinds
2 jaar, viel de factor ‘juridische omgeving’ 4 plaatsen terug, van 3 naar 7, want andere landen
voerden een betere wetgeving in. De ondersteuning van de ontwikkeling van de IT-sector vormt de
5de pijler van de competitiviteitsindex. Hier verloor België 4 plaatsen (nu op 13) ten gevolge van
een beperkte toegang tot investeringskapitaal en een kleine daling in de IT-aankopen van de
overheid.
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De Index van dit jaar komt tot de bevinding dat landen die traditioneel sterk staat in IT, hun
leidinggevende posities handhaven, gedeeltelijk omdat “voordeel leidt tot voordeel” — ze hebben
een stevige grondslag gelegd voor technologische innovatie via jaren van investering, en ze blijven
daar de vruchten van plukken. Maar de wereldwijde concurrentiële arena wordt steeds drukker
bevolkt nu nieuwe challengers, vooral in de groeilanden, hun inzet verhogen om te kunnen
voldoen aan de normen die de marktleiders hebben opgelegd.
“Uit de IT Industry Competitiveness Index van dit jaar valt overduidelijk af te leiden dat een
investering in de fundamenten van technologische innovatie op lange termijn tot een enorm
rendement leidt,” verklaarde BSA President en CEO Robert Holleyman. “Het is eveneens duidelijk
dat geen enkel land een monopolie bezit inzake informatietechnologie. Er is een beproefde
formule voor succes en het staat iedereen vrij om er zijn voordeel mee te doen. Daarom evolueren
we stilaan naar een wereld met tal van toonaangevende IT-centra.”
“België kende een terugval in het klassement van dit jaar ondanks zijn groei in IT-infrastructuur en
in R&D-investeringen vanwege overheid en privésector. IT-investeringen en toegang tot
investeringskapitaal gingen er in grote mate op achteruit,” volgens Jacco Brand, Chairman BSA
Benelux Committee. “In de komende jaren krijgen de beleidsmakers in België de gelegenheid om
verbeteringen door te voeren op dit vlak. We weten op basis van onze wereldwijde ervaring dat het
de moeite loont.”
Tot de grootste winnaars in de Index van dit jaar tegenover de editie van 2009 behoort Maleisië,
dat liefst 11 plaatsen won in de algemene ranking omwille van een enorme toename van de
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, samen met Indië, dat 10 plaatsen won omwille van zijn
sterke onderzoeks- en ontwikkelingstroeven en zijn dynamische omgeving van menselijk kapitaal.
Een aantal andere landen— waaronder Singapore, Mexico, Oostenrijk, Duitsland en Polen — liet dit
jaar stevige winsten optekenen door blijk te geven van nieuwe, sterke capaciteiten op alle
fundamentele IT-gebieden.
“Aangezien de wereldeconomie begint te herstellen, is het voor overheden belangrijker dan ooit
om een langetermijnvisie te ontplooien voor de ontwikkeling van de IT-sector,” zei Holleyman.
“Beleidsmakers en bewindslieden uit de industrie mogen dit niet van jaar tot jaar bekijken, want
dan dreigen ze uit de boot te vallen. Ze moeten de komende zeven tot negen jaar evalueren en
overeenkomstig investeren om terrein te kunnen winnen op het vlak van IT-competitiviteit.”
Voor meer informatie kunt u terecht op www.bsa.org/globalindex.
Over BSA
De Business Software Alliance (www.bsa.org) is ‘s werelds belangrijkste pleitbezorger van de
software-industrie. Het is een vereniging van bijna 100 ondernemingen van wereldklasse die
jaarlijks miljarden dollars investeren om softwareoplossingen in het leven te roepen die de
economie aanwakkeren en onze moderne levensstijl verbeteren. Via relaties met internationale
overheden, toezicht op intellectuele eigendomsrechten en educatieve activiteiten zorgt BSA voor
een verruiming van de horizon van de digitale wereld en voor een toename van het vertrouwen in
de nieuwe technologieën die die wereld aansturen.
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Over de Economist Intelligence Unit
De Economist Intelligence Unit (EIU) is wereldwijd de meest toonaangevende voorziening voor
economisch en businessonderzoek, -prognoses en -analyses. Ze verschaft accurate en onpartijdige
intelligentie aan ondernemingen, overheidsinstellingen en academische organisaties in heel de
wereld en ze biedt leiders uit de bedrijfswereld sinds 1946 de nodige inspiratie om vol vertrouwen
te werk te gaan. Meer informatie is te vinden op www.eiu.com. U kunt ons ook volgen op
www.twitter.com/theeiu.
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