Verst I Skandinavia:

Norge mister fotfeste innen innovasjon og konkurranseevne i
informasjonsteknologi
EIU-studie viser at USA og andre ledende land opprettholder sine
posisjoner, men fremvoksende økonomier øker momentum.

Norge, 27 September 2011 — Norge taper terreng I forhold til sine Skandinaviske naboer
melder Business Software Alliance (BSA) I dag, med sin offentliggjøring av 2011 utgaven av “The
Economist Intelligence Unit's IT Industry Competitiveness Index.”
Indeksen, som nå er oppdatert for fjerde gang siden 2007, benchmarker 66 land på seks ulike
indikatorer som sammen utgjør det kritiske grunnlaget for IT-innovasjon og konkurranseevne:
samlede miljø, IT infrastruktur, menneskelig kapital, forskning og utvikling (FoU), juridiske
miljøet, og offentlig støtte for næringsutvikling. På toppen av listen ligger USA, Finland,
Singapore, Sverige og UK.
Selv om det samlede IT-miljøet i Norge scorer høyt, sank vi 4 plasser, til 14. plass i den
verdensomspennende rangeringen. Dette på grunn av dårligere resultater i undersøkelsens fem
øvrige individuelle kategorier.
“Årets undersøkelse viser at land som, tradisjonelt sett, er sterke innen IT opprettholder sine
posisjoner ettersom de har bygget opp solide grunnlag for teknologisk innovasjon og
konkurranseevne gjennom år med investeringer”, sier advokat Thor B. Mosaker, talsmann for
BSA Norge. “Norge har sakket akterut i årets undersøkelse på grunn av dårligere prestasjon
innen fem av seks kategorier. Politikerne har store muligheter til å forbedre disse områdene og
vi vet fra global erfaring at det vil være verdt innsatsen.”
Et globalt market med økt konkurranse
“IT Industry Competitiveness Index 2011 viser helt klart at det å investere i det grunnleggende av
teknologi og innovasjon vil gi enorme utbytter på lang sikt," sier BSAs konsernsjef Robert
Holleyman. "Det er også klart at ingen land har monopol innen informasjonsteknologi. Det
finnes en velprøvd formel for suksess, noe alle står fritt til å dra nytte av. Dette fører til at vi
beveger oss til en verden med mange sentre for IT makt. "
De landene med størst fremgang i årets undersøkelse i forhold til 2009 er Malaysia, som klatrer
11 plasser i den samlede rangeringen, mye på grunn av økte budsjetter innen Forskning og
utvikling. India hopper 10 plasser på grunn av sin robuste forskning og utvikling, samt deres
dynamiske IT-miljø. En rekke andre land - inkludert Singapore, Mexico, Østerrike, Tyskland og
Polen – har forbedret seg mye i åre og viser nye nivåer av styrke over hele linja innen alle
fundamentale områder.
“Som den globale økonomien begynner å komme seg, er det viktigere enn noensinne for
regjeringene til å ha et langsiktig syn på IT-bransjens utvikling," sier
Holleyman. "Beslutningstakerne kan ikke bare se på denne saken på årlig basis. De må ha et
perspektiv på syv til ni år, og investere tilsvarende, for å gjøre materielle gevinster innen IT
konkurranseevne” avslutter han.

IT Industry Competitiveness Index 2011 er tilgjengelig for nedlasting på BSA sine
hjemmesider www.bsa.org/globalindex, sammen med interactive rangeringstabeller, detaljerte
oppsummeringer, caser og videointervjuer.
Om Business Software Alliance:

Siden 1988 har BSA representert verdens ledende programvareprodusenter overfor myndigheter og
bedrifter verden over. BSA informerer bedrifter om opphavsrettslige regler for programvarebruk,
samarbeider med nasjonale myndigheter for å legge forholdene til rette for nytenkning og gode
handelsvilkår og arbeider aktivt for å bekjempe ulovlig bruk av programvare. BSAs medlemmer innbefatter
Adobe, Apple, Autodesk, Avid, Bentley Systems, Mamut, Microsoft, Monotype, Symantec, Tekla og UGS.

Om the Economist Intelligence Unit
The Economist Intelligence Unit (EIU) er verdenledende innen økonomi- og forretningsindersøkelser og
analyser. De leverer presise og kritisk innsikt til selskaper, regjeringer, finasinstitusjoner og akademiske
organisasjoner verden rundt. For mer informasjon, se www.eiu.com.

