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Taramamızı, Avrupa’dan küçük bir ülkeyle sürdürelim: Lüksemburg, 2006-2010 yıllarını 
kapsayan ‘İnovasyon ve Tam İstihdam Ulusal Plânı’nı (Plan national pour l''innovation et le 
plein emploi) uygulamaya devam ediyor. 
Macaristan’ın 2007-2013 dönemini kapsayan stratejisi ‘Orta Vâdeli Bilim, Teknoloji ve 
İnovasyon Politika Stratejisi’ (A Kormány középtávú [2007-2013] tudomány-, technológia és 
innováció-politikai [TTI] stratégiája) başlığını taşıyor. 

Norveç’in araştırma ve inovasyon stratejisinin ana hatlarını çizen iki temel belge var: İlki, 
Öğretim ve Araştırma Bakanlığı’nca Norveç Parlamentosu’na sunulan ‘Parlamento’ya Rapor 
No 20 (2004-2005) Araştırma Taahhüdü’ (St.meld. Nr. 20 [2004-2005] Vilje til forskning) 
başlığını; diğeriyse, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nca 05 Aralık 2008’de Parlamento’ya 
sunulan ‘Parlamento’ya Rapor No 7 (2008-2009) Yenilikçi ve Sürdürülebilir Norveç’ 
(St.meld.nr.7 [2008-2009] Et nyskapende og bærekraftig Norge) başlığını taşıyor. ‘Araştırma 
Taahhüdü’ 2004-2010 dönemini kapsıyor. ‘Yenilikçi ve Sürdürülebilir Norveç’se, inovasyon 
konusunda Norveç Parlamentosu’na sunulan ilk rapor olma özelliğini taşıyor. 

Polonya’da, inovasyonla ilgili olarak yapılması gerekenler, ‘2007-2013 Döneminde 
Ekonominin Yenilikçiliğini Artırma Yönergesi’ (Kierunki zwiekszania innowacyjnosci 
gospodarki na lata 2007-2013) başlıklı bir belgeyle ortaya konmuş. 
Portekiz, 2006 yılından bu yana, ‘Teknoloji Plânı: Bilgi, Teknoloji ve İnovasyona Dayalı Bir 
Büyüme Stratejisi’ (Plano Tecnológico - Uma estratégia de crescimento com base no 
Conhecimento, Tecnologia e Inovação) başlığını taşıyan bir plân uyguluyor. 

Rusya Federasyonu’nda, 2007’de hükûmet, ülkenin dünya bilim ve teknolojisinde eski 
konumunu yeniden kazanması için 2015 yılına kadar izleyeceği bir strateji belirledi: ‘2015’e 
Kadar Olan Dönem için Bilim ve İnovasyonu Geliştirme Stratejisi...’ 
Slovakya, 2007 yılından bu yana ‘Devletin Bilim ve Teknoloji Politikasının 2015’e kadarki 
Uzun Vâdeli Hedefleri’ (Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015) 
başlığını taşıyan bir belgede öngörülen hedefleri gerçekleştirebilme çabasında… 

Yunanistan’ın izlediği bir stratejik plân var; başlığı ‘Ulusal Stratejik Referans Çerçevesi 
2007-2013’e Göre Araştırma, Teknoloji ve İnovasyonu Geliştirme için Stratejik Plân’... 

Avrupa’dan uzak bir kıtaya, Okyanusya’ya, geçelim ve o kıtadan iki ülke örneği verelim: 
Avustralya’nın, 2001-2002 / 2010- 2011 dönemini kapsayan ‘Avustralya'nın Yeteneğini 
Pekiştirme: Gelecek için İnovasyon Eylem Plânı’ (Backing Australia’s Ability: An Innovation 
Action Plan for the Future) başlıklı bir eylem plânı vardı. 2008 yılının sonunda 
Avustralya’nın Ulusal İnovasyon Sistemi’nin gözden geçirildiği bir değerlendirme raporu 
ortaya kondu. Şimdi Hükûmet, ‘Girişimci Avustralya: inovasyonda güç toplama’ 
(venturousaustralia: building strength in innovation) başlıklı bu raporda yer alan tavsiyeleri 
dikkate alarak, 10 yıl içinde, ülkenin inovasyon yeteneğinin nasıl geliştirileceğini ortaya 
koyan bir rapor hazırlamakta. Raporun bu yılın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. 
Yeni Zelanda’da Araştırma, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı 3-5 yıl ileriye dönük olarak kendi 
ilgi alanında neler yapılacağını ortaya koyan bir ‘Niyet Bildirimi’nde (Statement of Intent) 
bulunuyor. Son bildirim 2008-2011 dönemini kapsıyor. Bakanlığın aynı dönem için 
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belirlediği bir de stratejisi var: MoRST Strategy 2008-2011. Bakanlık ayrıca Y. Zelanda’nın 
kritik teknoloji alanlarında izleyeceği yol haritalarını da hazırlıyor.  Ülkenin, 2006-2007 
yıllarında yürürlüğe konan ‘Enerji, Nanobilim-Nanoteknoloji, Biyoteknoloji ve Çevre 
Araştırmaları’ ile ilgili dört yol haritası var. 
Eğer bıkmadıysanız, gelecek hafta göz atacağımız başka ülkeler var. 
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