Va qua T chc S hu trí tu th gii (WIPO) kt hp vi i hc Cornell (Hoa K) và Hc vin Kinh doanh INSEAD (Pháp) ã công
b Báo cáo Ch s i mi toàn cu nm 2014. Báo cáo c thc hin cho 143 nn kinh t trên th gii.
Theo ó, Thy S vn gi v trí cao nht trong bng xp hng, tip n là Vng quc Anh và Thy in i ch cho nhau 2 v trí tip theo.
Các nc ông Á nh Singapore và Hng Kông vn nm trong Top 10, trong khi Hàn Quc lên v trí th 16, Nht Bn th 21 và
Trung Quc lên th 29 – u vt so vi 2013.
Top 10 GII 2014:
1. Thy S
2. Vng quc Anh
3. Thy in
4. Phn Lan
5. Hà Lan
6. Hoa K
7. Singapore
8. an Mch
9. Luxembourg
10. Hng Kông
Vit Nam có s tng nh v im s so vi nm trc (34,89 so vi 34,8 im), vt 5 bc lên v trí th 71 và xp th 4 trong khi các nc
ASEAN.
Xp hng ca các nc ASEAN:
1. Singapore (7)
2. Malaixia (33)
3. Thái Lan (48)
4. Vit Nam (71)
5. Indonesia (87)
6. Brunây (88)
7. Philippines (100)
8. Campuchia (106)
9. Mianma (140)
(Lào không có trong báo cáo)
Ch s i mi toàn cu GII (The Global Innovation Index) do WIPO, i hc Cornell (Hoa K) và Hc vin Kinh doanh
INSEAD hp tác thc hin hàng nm t nm 2009. Ch s này nhm mc ích ánh giá nng lc và kt qu i mi ca các nn kinh t th
gii. Ch s c tng hp t 84 ch tiêu trong các lnh vc: Th ch; Ngun nhân lc và nng lc nghiên cu; Kt cu h tng; S tinh t ca th
trng và doanh nghip; Sn phm tri thc và công ngh; Sn phm sáng to.
(Theo www.noip.gov.vn)

