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2014. július 18-án a WIPO, a Cornell University és az INSEAD közös kiadásában megjelent 

az idén hetedik alkalommal publikált Global Innovation Index 2014. A jelentés 143 országot 

rangsorol a 81 mutatóval felmért innovációs kapacitásuk alapján. Az összetett eredmények 

alapján továbbra is Svájc, az Egyesült Királyság és Svédország a világ leginnovatívabb 

gazdasága, míg a Szubszaharai Afrika országai jelentős fejlődést mutattak a tavalyi felmérés 

eredményeihez képest. Az első tíz ország sorrendjében jelentős változások történtek: a 

listavezető Svájcon kívül mindegyik gazdaság legalább egy pozíciót váltani kényszerült. A 

legnagyobb előrelépést Luxemburg érte el, amely tavaly a 12., idén a 9. helyen áll. Ezzel 

ellentétben Hongkong a 7. pozícióból a 10. helyre csúszott vissza. 

 

Magyarország összesített helyezése négy hellyel romlott az előző évihez képest; hazánk a 35. 

helyen szerepel. A jövedelmi szintek szerinti összehasonlítás azonban külön megemlíti 

hazánkat, amely teljesítményét tekintve a 40 felső-közép jövedelmű gazdaság közül az idei 

összevetésben Kína és Malajzia után a harmadik helyen szerepel. További pozitívum, hogy 

Magyarország azon kevés gazdaságok egyike, amelyekben a válság alatt egyrészt nem 

csökkentek a bruttó hazai (GERD), illetve az üzleti forrásból származó kutatás-fejlesztési célú 

kiadások (BERD), másrészt 2010-2012 között ezek a mutatók folyamatosan emelkedő 

tendenciát mutattak. Az előző évekhez hasonlóan a magyar innováció kiemelkedik annak 

hatékonyságában (azaz a befektetett erőforrásokhoz képest kedvező számú újdonság lát 

napvilágot). A hazai innovációs szektor további erőssége az új ismeretek átvétele, a meglévő 

tudás alkalmazása és gazdasági hasznosítása, illetve a kreatív termékekhez és szolgál-

tatásokhoz kapcsolódó kibocsátás és kivitel. A legerősebb – azaz a világon a negyedik – 

magyar helyezés a magas minőségű (high- és medium-high-tech) termékek gyártási mennyisé-

géhez köthető. 

 

Az iparjogvédelmi indikátorok közül Magyarország a hazai eredetű szabadalmi bejelentések 

GDP-hez viszonyított arányához tartozó helyezésben javítani tudott (az idei helyezése: 33.), 

míg a hazai eredetű védjegybejelentésekben (51.), a hatályos nemzetközi védjegyekben (25.), 

a PCT-bejelentésekben (34.) és a használatiminta-oltalmi bejelentésekben (29.) egyaránt kissé 

romlott a pozíciója a tavalyi eredményekhez képest. 

 

A kiadvány megjelenéséről szóló angol nyelvű sajtóközlemény és a teljes elemzés elérhető a 

WIPO honlapján. 
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