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Nederland zakt op wereldranglijst IT-concurrentiekracht
EIU-onderzoek: Verenigde Staten consolideert koppositie, zich ontwikkelende
landen stijgen

Amsterdam, 27 September 2011 — Nederland zakt van de vijfde naar de tiende plaats op
de wereldranglijst van meest concurrerende IT-landen. De oorzaak hiervan ligt in minder
aandacht voor innovatie en onderzoek in Nederland. Dit blijkt uit de ‘IT Industry
Competitiveness Index 2011’ van de Economist Intelligence Unit, gepubliceerd door de
Business Software Alliance (BSA).
De BSA publiceert de IT Industry Competitiveness Index voor de vierde keer sinds 2007. De
index vergelijkt 66 landen op een aantal indicatoren die bijdragen aan een gezond ITklimaat: algeheel zakelijk klimaat, IT-infrastructuur, aanbod van geschoold personeel,
Research & Development (R&D), juridisch klimaat, en ondersteuning van de regering voor
ontwikkelingen in de IT-industrie.
De Verenigde Staten voert in 2011 de ranglijst aan, gevolgd door Finland, Singapore,
Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
“Nederland zakt dit jaar vijf plaatsen op de ranglijst. Dit heeft te maken met de score op
IT-infrastructuur, R&D en ondersteuning van de regering voor IT-ontwikkelingen”, zegt
Jacco Brand, Chairman Benelux BSA Committee. “In de komende jaren ligt de bal bij
politici en bedrijven om de prestaties van Nederland op deze gebieden te verbeteren en
erin te investeren. Alleen dan is een substantiële verbetering van de IT-concurrentiekracht
mogelijk. Uit onze wereldwijde ervaring weten we dat het de moeite loont.”
De ‘index’ uit 2011 signaleert dat landen die traditioneel sterk zijn in IT, hun leidende
positie deels behouden doordat ‘ze voordeel uit hun voorsprong halen’. Deze landen
hebben na jaren van investeren een solide fundament opgebouwd voor technologieinnovatie. Hier profiteren ze nog steeds van. Wereldwijd neemt de concurrentie echter toe
met nieuwe uitdagers, vooral de zich ontwikkelende economieën proberen te voldoen aan
de standaarden van deze ‘traditionele’ leiders.
“Uit de IT Industry Competitiveness Index van dit jaar blijkt overduidelijk dat investeren in
fundamentele technologie-innovatie op de lange termijn een enorm rendement oplevert”,
zegt Robert Holleyman, President en CEO van de BSA. “Het is eveneens duidelijk dat geen
enkel land een monopolie heeft in informatietechnologie. Er is een bewezen formule voor

succes en het staat iedereen vrij daar gebruik van te maken. Daarom evolueren we naar
een wereld met meerdere IT-machtscentra.”
Maleisië is dit jaar een van de grootste stijgers in de index ten opzichte van 2009. Het land
steeg elf plaatsen dankzij sterk verhoogde R&D-investeringen. India stijgt tien plaatsen op
basis van zijn robuuste R&D- en dynamische human capital-klimaat. Een aantal landen,
waaronder Singapore, Mexico, Oostenrijk, Duitsland en Polen, boekten dit jaar grote
vooruitgang door op alle indicatoren beter te presteren.
De IT Industry Competitiveness Index 2011 is te downloaden op de BSA-website:
www.bsa.org/globalindex. Daar zijn ook de interactieve ranglijsten te downloaden,
evenals gedetailleerde landensamenvattingen, referentieverhalen en videointerviews met
IT-experts.

Over de Business Software Alliance (BSA)
De Business Software Alliance (www.bsa.org) is de belangrijkste pleitbezorger van de
software-industrie. De organisatie is actief in tachtig landen en richt zich op het stimuleren
van de softwaremarkten en het creëren van voorwaarden voor innovatie en groei.
Overheden en industriepartners vertrouwen op de BSA voor een goed doordachte aanpak
van beleids- en juridische issues, en erkennen dat software een belangrijke rol speelt bij
economische en sociale vooruitgang. BSA-leden investeren jaarlijks miljarden dollars in
lokale economieën, werkgelegenheid en volgende-generatie oplossingen waarmee
mensen in de gehele wereld productiever, beter verbonden en veiliger zijn. BSA-leden zijn
onder andere: Adobe, Apple, Asseco Poland S.A., Attachmate, Autodesk, Bentley Systems,
CNC, Corel, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, DBA Lab S.p.A., Mamut, Microsoft,
Microstar, NedGraphics, O&O Software, Progress Software, Scalable Software, Siemens,
Symantec, Tekla en The MathWorks. Voor meer informatie: www.bsa.org/netherlands.
Over de Economist Intelligence Unit
De Economist Intelligence Unit (EIU) is wereldwijd de belangrijkste bron voor economische
en zakelijke onderzoeksgegevens, forecasts en analyses. De EIU biedt nauwkeurige en
onafhankelijke informatie voor bedrijven, overheidsinstanties en financiële en
onderwijsinstellingen over de gehele wereld. De EIU inspireert sinds 1946 leiders in het
bedrijfsleven en biedt ze zelfvertrouwen. Meer informatie is beschikbaar op www.eiu.com.
De EIU is te volgen op Twitter via www.twitter.com/theeiu.
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