
Az Innovációs Unió 2014. évi országrangsora 

 

2014. március 3-án megjelent az Európai Bizottság által publikált Innovatív Unió (Innovation 

Union Scoreboard, IUS) 2014. évi eredménytáblája. A riport szerint a gazdasági válság hatása 

Európában kevésbé súlyos a vártnál. Az innovációs teljesítmény területén (ha szerény 

mértékben is), de csökkentek a különbségek. A jelentés 8 dimenzió összesen 25 szempontja 

szerint értékeli az európai államok innovációs teljesítményét, amelyek ezek alapján négy 

csoportba sorolhatók. Svédország innovációs rendszere továbbra is az élen jár az Európai 

Unióban, a többi ország sorrendje összességében viszonylag állandó.  

 

Az EU-tagállamok innovációs teljesítménye (2014) 

 
Forrás: IUS 2014 

 

Magyarország az innovációs rangsorban a tavalyihoz képest egy hellyel előrébb lépett, így a 

20. helyen áll, továbbra is a mérsékelt innovátorok csoportjában. A magyar gazdaságnak az 

EU-átlaghoz mért innovációs teljesítménye 2006 és 2013 között 60%-ról 63%-ra nőtt. 

Magyarország a legjobb teljesítményt a külföldről származó szabadalmi és licencia-

bevételekben (az EU-átlaghoz képest 122%), a nemzetközi együttműködés során létrejött 

tudományos publikációk (120%), illetve a gyorsan növekvő innovatív vállalkozások számában 

(110%) nyújtja. A többi régiós ország átlagos teljesítményéhez képest leginkább az EU-n 

kívüli doktori hallgatók számában (11%) és a közösségi formatervezésiminta-oltalmak 

mennyiségében (18%) marad el.  

A szellemi eszközök dimenzióban a tavalyi eredményhez képest hazánk egy hellyel előrébb 

lépett, így jelenleg a 21. A négy vizsgált indikátorban a pozíciók 2013-hoz képest a 

következőképpen alakultak: 

 

Szellemi eszközök 

teljesítmény az EU-

átlaghoz képest 
(EU=100%) 

EU átlagos növekedési ütemtől 

való eltérés  
(EU növekedési ütem=100%) 

PCT bejelentések 61% (38%) 100,7% (110%) 

PCT bejelentések – társadalmi 

kihívások 
72% (35%) 100,1% (85%) 

Közösségi védjegyek 37% (41%) 112% (112,2%) 

Közösségi formatervezésiminta-

oltalom 
18% (23%) 98,2% (103,5%) 



megjegyzés: zárójelben a tavalyi eredmények (IUS 2013) szerepelnek; a szellemi eszközök értékei 

2012-ből származó adatokból származnak 

 

A szellemitulajdon-védelem területén továbbá kiemelendő, hogy hazánk esetében az összes 

vizsgált mutató közül a leggyorsabban fejlődő indikátor a közösségi védjegyek száma, amely 

12%-kal intenzívebben gyarapodott 2012-ben, mint a többi uniós tagállam ugyanilyen 

adatából számított átlag. 

 

Az összehasonlító adatok a Eurostat és más, nemzetközileg elfogadott források legfrissebb 

rendelkezésre álló adatainak elemzésével készült: a 2012-es évre 11 mutató, a 2011-es évre 4, 

a 2010-es évre 9, a 2009-es évre pedig 1 mutató tekintetében mért adatok kerültek 

felhasználásra. A tanulmányról készült különböző nyelvű összefoglalók, valamint a teljes 

tanulmány elérhető az Európai Bizottság honlapján az alábbi linken: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm. 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm

