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Az IMD Versenyképességi Évkönyv 2015-ös kiadásának

legfőbb eredményei 

Visszatérőben a nagyok 

Az Évkönyvet a svájci IMD – a világ egyik vezető üzleti iskolája – szerkeszti az ICEG European Center 

független hazai kutatóintézet és más nemzeti partnerek közreműködésével. A 2015. évi kiadványban 

már 61 ország versenyképességi rangsora szerepel, hiszen Mongólia is bekerült a vizsgálandó

gazdaságok körébe. Az Évkönyv kétharmad részben a 2014. év hivatalos statisztikáira, egyharmad

részben pedig a 2015 márciusában lefolytatott 6234 vállalatvezető véleményfelmérésére épít.  

“A 2015-ös rangsor alapján elmondható, hogy a top országok elkezdték visszaszerezni

versenyképességi alapjaikat,” – nyilatkozta Arturo Bris professzor, az IMD World Competitiveness

Center igazgatója. “A versenyképesség autójának vezetőülésén pedig a termelékenységnek és a 

hatékonyságnak kell helyet foglalnia. A top országok cégei igyekeznek tevékenységük negatív

környezeti hatásait minimalizálni és a munkaerő számára erős alapokon nyugvó szervezeti kereteket 

biztosítani.“

A legversenyképesebb ország a 2015-ös Évkönyvben az Egyesült Államok, előkelő pozícióját főleg 

üzleti szektorának hatékonysága, pénzügyi szektorának teljesítőképessége, innovativitása és az 

infrastruktúra hatékonyabb kiaknázása alapozta meg. Az Egyesült Államokat követi Hong Kong (2) és

Szingapúr (3) beelőzve ezzel Svájcot, aki idén csak a negyedik helyet foglalta el. Kanada (5), Norvégia

(7), Dánia (8), Svédország (9) és Németország (10) továbbra is tagja a TOP 10-nek. Luxemburg feljött

a 6. helyre az előző évi 11. pozíciójából.  

Ázsiában nagy a kavalkád. Malajzia (12-ről a 14-ik helyre), Japán (21-ről a 27. helyre), Thaiföld (29-ről 

30. helyre), és Indonézia (37-ről 42. helyre) egyaránt vesztett versenyképességéből. Hozzájuk képest 

Tajvan (13-ról 11. helyre), a Koreai Köztársaság (26-ról 25. helyre) és a Fülöp-szigetek (42-ről 41. 

helyre) – még ha csak kis mértékben is, de – javulásról tett tanúbizonyságot.

Kelet-Európa szintén vegyes képet mutat a 2014. évi Évkönyvhöz képest. Lengyelország (36-ról a 33.

helyre), Csehország (33-ról a 29. helyre) és Szlovénia (55-ről a 49. helyre) is képes volt szignifikáns 

javulást elérni nemzetközi versenyképességüket tekintve. A Balti államok közül Észtország (31) egy

helyet, míg Lettország (43) már 8 helyet romlott tavalyi pozíciójához képest. Litvánia viszont hat

helyet javulva, a lista 28. helyén végzett. Az orosz és ukrán konfliktus viszont egyértelműen károsan 

érintette mindkét ország versenyképességét. Míg Oroszország (45) hét helyet, addig Ukrajna (60)

már 11 helyet romlott.

Latin-Amerika országainál súlyosbodott az elmúlt évek tendenciája és tovább romlott a

versenyképessége például a Chilei Köztársaságnak (35), Perunak (54), Argentínának (59). Venezuela

(61) továbbra is a ranglista legalján helyezkedik el.

A nagy feltörekvő országok közt Brazília (56) kettő, a Dél-Afrikai Köztársaság (53) egy helyet esett

vissza, Kína (22) és Mexikó (39) enyhe javulást mutat. Hozzájuk képest India megőrizte 44. helyét. 



2

Kína javulását elsősorban a javuló közoktatási minőség, a közkiadások hatékonyabb felhasználása 

adta. Tegyük hozzá, hogy Kína a 2008-as pénzügyi és reálgazdasági válságra még aktívabb állami

szerepvállalással reagált (autógyárakat hozott létre és tett állami tulajdonúvá, protekcionista

intézkedésekkel védte belső piacát stb.), és egyes kalkulációk szerint az állami beruházások a kínai 

GDP bővülésének felét adják. 

Magyarország versenyképessége: Nem engedünk a negyvennyolcból?

Magyarország a 2015. évi kiadványban továbbra is a 48. helyen áll. Közvetlenül előtte találjuk 

Romániát (47), mögötte pedig Szlovéniát (49). Az úgynevezett Visegrádi országok közül Csehország

javult a legtöbbet, a tavalyi 33. helyéről a 29. helyre tornázta fel magát a 2015-ös kiadványban. Az 

előző évhez képest Lengyelország (33) három helyet javított, Szlovákia (46) viszont egyel lejjebb

csúszott a listán.

Hangsúlyozandó, hogy a rangsorban relatív változások uralkodnak, amit komplex folyamatok

alakítottak: (i) a 2008-as pénzügyi és reálgazdasági válság, majd az eurózóna válság; (ii) a

válságkezelés hatása nemzeti és nemzetközi szinten; (iii) lokális és regionális konfliktusok és azok

versenyképességre kifejtett negatív hatás-mechanizmusai. Ezért is lehet az, hogy bár a

Magyarországot megelőző és az azt követő tíz-tíz ország köre szinte alig változott, a két csoporton 

belül mégis kimutathatóak nagy átrendeződések. Például a válságkezelő intézkedéseknek 

köszönhetően a portugál és spanyol gazdaságok egyre erőteljesebben mutatják a rehabilitálódás 

jeleit. Előbbi hét, utóbbi pedig két pozícióval került feljebb a listában. Ezen túlmenően pedig úgy 

tűnik, hogy Olaszország – a világ harmadik legnagyobb gazdasága – makrogazdasági adatai és

nemzetközi befektetői megítélése is javul (nemzetközi befektetési pozíciója a tavalyi 53. helyről a 17. 

helyre javult!), hiszen a 2014. évi 46. hely után a 2015-ös Évkönyvben már a 38. pozíciót tudhatja

magáénak. Hasonlóképpen láthatunk nagy mozgásokat a hazánkat követő tíz ország között is. Egyre 

erőtlenebb gazdasági teljesítménye, üzleti szférája és kormányzata miatt Lettország nyolc helyet

esett vissza. Az orosz-ukrán konfliktus miatt pedig Ukrajna gyakorlatilag kikerült a tekintett országok

köréből és a 49. helyről a 60-ra zuhant vissza.   

Bár Magyarország gazdasági teljesítménye számszaki értelemben jelentősen javult, a kormányzati 

hatékonyság, az üzleti hatékonyság és az infrastruktúra visszásságai egyelőre még nem tették 

lehetővé a fölfelé kapaszkodást.  

i. A legjelentősebb javulást hazánk a gazdasági teljesítmény dimenziójában mutatta, hiszen a

2014. évi 32. pozíciót idén a 17. hely követte. E látványos ugrást a hazai gazdaság általános

mutatóinak javulása (48-ról 40. helyre javult), az ország nemzetközi befektetési pozíciójának

erősödése (32-ről 30. helyre) és a gazdaság általános foglalkoztatási kapacitásának bővülése 

(49-ről 39-re) tette lehetővé. 

ii. A kormányzati hatékonyság némelyest romlott, lévén hogy e tekintetben hazánk a tavalyi

56. helyhez képest az 57. helyen végzett 2015-ben. Bár a közpénzügyek állapota és a fiskális

politika aldimenziói kapcsán megőriztük korábbi pozícióinkat, illetve az intézményi 

keretrendszer is javult (50-ről 43. helyre), az egy helyes pozícióvesztést az átláthatóság 

érzékelt romlásával és az elöregedő társadalom által megtestesített és továbbra is jelen lévő 

kihívással lehet magyarázni. Az elért eredmények fönntarthatóságát továbbra is kérdésesnek

tartják a vállalatvezetők. 
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iii. Hazánk üzleti hatékonysága egy helyet romlott, s ezzel az 57. helyen végzett. Ezt döntően a 

romló termelékenység és hatékonyság (44-ről 48-ra), a nem túl flexibilis menedzsment 

gyakorlat (52-ről 59-re), az általános attitűdök és értékek romlása (56-ról 60-ra) és az 

agyelszívás fokozódó jelensége adta.

iv. Az infrastruktúra dimenziója tekintetében hazánk két helyet romlott (39). E mögött

lényegében a fenntartható fejlődés biztosíthatóságában, az innovációs kapacitás további 

erősíthetőségében (hazánk kutatás-fejlesztési kiadások tekintetében a rangsor 40. helyén 

áll), a zöld technológiai megoldások fölfuttathatóságában lévő bizonytalanságok állnak, de itt 

említhető a nemzetközi viszonylatban alacsonynak mondható nyelvismeret is (58. a listában). 

E területek hordozta kihívásokra a vállalatvezetői felmérés is ráerősített. 



4

IMD World Competitiveness Yearbook 2015 – Rangsor (61 ország)

javulás a 2014. évi pozícióhoz képest.

romlás a 2014. évi pozícióhoz képest.

megőrizte 2014-es pozícióját.

ICEG European Center

Az ICEG European Center (ICEG EC) független, budapesti székhelyű közgazdasági kutatóintézet. Az ICEG EC tevékenységi 

területei: az európai konjunktúra elemzése, makrogazdasági folyamatok, növekedési és versenyképességi kérdések,

valamint a tudásalapú gazdaság és társadalom fejlődésének vizsgálata. Ezeken túl az ICEG EC ágazati elemzésekkel, 

előrejelzésekkel és gazdaságpolitikai tanácsadással foglalkozik. Kutatási eredményeit konferenciákon, műhelyvitákon és 

saját publikációin keresztül is közzéteszi. Bővebb információért, kérjük, keresse fel honlapunkat: http://icegec.org

IMD World Competitiveness Center

A világ egyik vezető üzleti iskolájaként számon tartott IMD ad otthont az IMD World Competitiveness Center számára. Az 

IMD több mint egy egyszerű üzleti iskola, hiszen tartós együttműködések keretében egyéni, csoportos vagy szervezeteket 

érintő valós üzleti problémák megoldásában is segédkezik. Az IMD Versenyképességi Központ 1989 óta publikálja az IMD 

Versenyképességi Évkönyvet, amely nem csak a vállalatok, hanem kormányzatok közkedvelt éves kiadványává is vált, s

amely a gazdaságok versenyképességéről átfogó képet kíván nyújtani. Bővebb információért, keresse fel a következő 

honlapot: http://www.imd.org
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2015
Ország

WCY

2014

WCY

2015
Ország

WCY

2014

1 Egyesült Államok 1 - – 31 Észtország 30 -1 

2 Hong Kong (Kína) 4 +2  32 Franciaország 27 -5 

3 Szingapúr 3 - – 33 Lengyelország 36 +3 

4 Svájc 2 -2  34 Kazahsztán 32 -2 

5 Kanada 7 +2  35 Chile 31 -4 

6 Luxemburg 11 +5  36 Portugália 43 +7 

7 Norvégia 10 +3  37 Spanyolország 39 +2 

8 Dánia 9 +1  38 Olaszország 46 +8 

9 Svédország 5 -4  39 Mexikó 41 +2 

10 Németország 6 -4  40 Törökország 40 - –

11 Tajvan 13 +2  41 Fülöp-szigetek 42 +1 

12 Egyesült Arab Emirátusok 8 -4  42 Indonézia 37 -5 

13 Qatar 19 +6  43 Lettország 35 -8 

14 Malajzia 12 -2  44 India 44 - –

15 Hollandia 14 -1  45 Oroszország 38 -7 

16 Írország 15 -1  46 Szlovákia 45 -1 

17 Új-Zéland 20 +3  47 Románia 47 - –

18 Ausztrália 17 -1  48 Magyarország 48 - –

19 Egyesült Királyság 16 -3  49 Szlovénia 55 +6 

20 Finnország 18 -2  50 Görögország 57 +7 

21 Izrael 24 +3  51 Kolumbia 51 - –

22 Kína 23 +1  52 Jordánia 53 +1 

23 Belgium 28 +5  53 Dél-Afrikai Köztársaság 52 -1 

24 Izland 25 +1  54 Peru 50 -4 

25 Koreai Köztársaság 26 +1  55 Bulgária 56 +1 

26 Ausztria 22 -4  56 Brazília 54 -2 

27 Japán 21 -6  57 Mongólia N/A –

28 Litvánia 34 +6  58 Horvátország 59 +1 

29 Csehország 33 +4  59 Argentína 58 -1 

30 Thaiföld 29 -1  60 Ukrajna 49 -11 

61 Venezuela 60 -1 

Változás Változás


