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ICT-markt in Nederland trekt aan
 Stijgende vraag naar software en IT-services
 Cloud-computing trend
 Opleving bij verkopen van personal computers
European Information

Amsterdam, 2 december 2010
De markt voor informatie- en communicatietechniek in Nederland zal volgens de
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vooruitzichten in 2011 met 2,4 procent groeien tot 31,6 miljard euro. Dat heeft
het European Information Technology Observatory (EITO) meegedeeld. „De
vraag van particuliere en zakelijke klanten naar moderne ICT-oplossingen trekt
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duidelijk aan“, zei EITO-bedrijfsleider Thomas Mosch bij de presentatie van de
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marktprognoses in Amsterdam. In het bijzonder de uitgaven voor software en
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IT-services groeien aanzienlijk. Beide segmenten zullen in 2011 met 3,3 procent

www.eito.com

toenemen en een marktvolume van twaalf miljard euro bereiken. „De IToutsourcing trend krijgt dankzij cloud computing een nieuwe impuls“, zei Mosch.
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Bij cloud computing worden IT-toepassingen, geheugenruimte en
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computerbewerkingen in real-time via het datanet (in de „wolk“) gebruikt, in
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plaats van op lokale computers.

Bij de verkoop van computers wijkt Nederland niet af van de Europese trend.
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De omzet voor pc's groeit volgens de EITO-gegevens in 2010 met 8,2 procent
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en in het jaar daarop nog eens met 4,3 procent tot 1,9 miljard euro. Vooral de
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afzet van laptops trekt weer aan. Na een stijging van 15 procent in 2010 zullen
de verkopen in 2011 nog eens met 13 procent tot 4,3 miljoen eenheden
toenemen. Van deze trend profiteert de hele IT-sector. De totale omzet in
informatietechniek zal in 2011 met drie procent stijgen. Daarmee wordt een
marktvolume van 16,9 miljard euro bereikt. Het onderdeel telecommunicatie
groeit met 1,8 procent tot boven de 14,8 miljard euro.

Over de hele Europese Unie groeit het marktvolume in 2011 met twee procent
tot 648 miljard euro. Ook hier groeit de IT-sector sterker, met 3,9 procent, terwijl
de telecommunicatiesector slechts 0,8 procent toeneemt. Wereldwijd beleeft de
informatie- en communicatietechniek een sterke groei, vooral dankzij de
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dynamische BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China). In 2011 groeit de
globale ICT-markt met vijf procent. De Braziliaanse markt stijgt met zeven
procent, de Russische met meer dan acht, de Chinese markt met twaalf en de
Indische markt zelfs met 26 procent. Dat zijn groeicijfers waarvan de rijpe
markten in de EU alleen maar kunnen dromen.
The European Information Technology Observatory (www.eito.com) has been providing high-quality
and up-to-date market data on European and international markets in information technology,
telecommunications and consumer electronics since 1993. EITO is managed by Bitkom Research
GmbH, a wholly owned subsidiary of BITKOM e.V. EITO is sponsored by CeBIT, Deutsche Telekom,
KPMG, Messe München, Red.es, Simo and Telecom Italia. EITO collaborates with leading market
research institutes such as PAC, IDATE, IDC and GfK. EITO Task Force research activities are
supported by the European Commission and the OECD.

