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Nederland is Zwitserland gepas
seerdopderanglijstvanmeestcon
currerendelandenterwereld. Inde
analysevandeZwitsersebusiness
school IMD is Nederland dit jaar
eenplekjeopgeschovennaarplaats
vier. Duitsland daarentegen haalt
niet eensmeerde top10.
De stijging is te danken aan de

sterke economische prestaties en
de verbetering van de overheids
efficiëntie, zei IMDeconoomJosé
Caballeroineentoelichtingophet
gisteravondgepresenteerdeWorld
Competitiveness Yearbook, een
studie die sinds 1989 jaarlijks ver
schijnt. De drie landendieNeder
landmoet laten voorgaan zijn de
VerenigdeStaten(1),Hongkong(2)
enSingapore (3).
Uit de studie komt naar voren

datNederlandnergensecht inuit
blinkt, in tegenstelling tot de VS,
diebeschikkenovertopuniversitei
tenengoedzijn inhetaantrekken
vanonderzoeksgeld.Nederlandis
daarentegen zeer evenwichtig en
presteertovereenbreedfrontheel
behoorlijk. IMDrangschikt landen
op basis van 258 criteria en alleen
op taalvaardigheid, distributiein
frastructuur en watermanage
mentkrijgtNederlanddehoogste
score.Aandeanderekantzakthet
nergensdoor eenondergrens.

‘Als ik al iets kan noemen wat
enige aandacht verdient, dan is
het dat er niet voldoende topba
nen lijken te zijn in Nederland’,
zegt Caballero. ‘Misschien is de
beloningwat aan de lage kant, op
het hoogste niveau zie je talenten
vertrekken.Daarnaast,enwellicht
ligt dat in elkaars verlengde, zie je
op het onderdeel technologische
samenwerking dat de ideeën uit
universiteiten enhoger onderwijs
onvoldoendedoordeprivatesector
wordenomarmd.’
Het is duidelijk dat Nederland

de zwakke jaren tussen 2003 en
2016 achter zich heeft gelaten. In
die periode wisselde Nederland
van positie met andere landen
tussen plaats tien en vijftien, ter
wijl het daarvoor een vaste waar
de in de top 5was. Onder invloed
vanpolitieke instabiliteit—mede
alsgevolg vandemoordenopPim
FortuynenTheovanGogh—zakte
Nederland stevig weg. Dat is vorig
jaar goedgemaakt.
In dat licht is het opmerkelijk

dat Duitsland de tegenovergestel
de beweging laat zien. Dat land is
afgezakt naar plaats vijftien, ter
wijlhetvier jaargeledennogopzes
stond. Caballero wijt dat aan een
wat geringere groei en het onver
mogen omhet hervormingstem
poop te voeren. ‘Dit zijn cyclische
factorenendiekomenzewelweer
te boven.’
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Nederlandstijgtnaarde topvandemeest
concurrerende landen,Duitslandzaktweg

Nederland met stip op 4
Meest concurrerende landen ter wereld volgens
de Zwitserse businessschool IMD.
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Dat de VS naar de eerste plaats
zijn gestegen, is volgens de IMD
econoomhet gevolg vandeuitste
kende economische prestaties in
2017.Met de competentie van de
overheid heeft het niet zoveel van
doen. Sterker, als het gaat ombe
leidsstabiliteit en voorspelbaar
heid scoren de VS slecht. Uit het
onderzoekblijktdathetbeeldvan
de VS in het buitenland verslech
tert, dat buitenlandse investeer
ders terughoudender worden en
dat wetenschap en R&Dfacilitei
tenonderdruk staan.
Met het langetermijnperspec

tief voor Nederland zit het vol
gens Caballero wel goed, zeker
als DenHaagwatmeer aandacht
besteedt aan de energietransitie,
publiekprivate samenwerking
promoot enhetmidden enklein
bedrijf stimuleertmondiaal kan
sen tepakken.

IMDbaseertzijnranglijstopge
gevens vanwerkgeversverenigin
gen,zoalsVNONCWinNederland,
maarneemt inzijnanalyseookde
uitkomstenmee van een enquête
onder 6250 bedrijfsbestuurders.
Die peiling levert Nederland in
het bijzonder waardering op voor
het hoge onderwijsniveau. De on
dervraagden noemden ook de be
trouwbare infrastructuur, dekwa
liteitvanwerknemers,destabiliteit
vanhetbestuurendevoorspelbaar
heid vanhet beleid.

BovenNederland
DeVS,Hongkong
enSingapore
doenhetbeter
Rapport
Nederlandblinkt
nergens inuit,
maar is stabiel
Plaatsvijftien
Duitslandzakte
alsgevolgvan
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