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Bu araştırma raporu; “bilim, teknoloji ve inovasyon hedeflerinin ulusal politikalara entegrasyonunun 

sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal gelişim ile ilişkisi” çerçevesinde Hindistan inovasyon ekosistemine 

yön veren parametreleri incelemektedir. ORF (Observer Research Foundation - Gözlemci Araştırma Vakfı) 

tarafından ve Dr. N. VEDACHALAM imzasıyla yayımlanan raporda; “ar-ge faaliyetleri ve harcama payları”, 

“eğitim ve araştırmacı yoğunluğu” ve ayrıca “özel sektör ve üniversitelerin katkısı” üzerine diğer ülke 

örnekleriyle yapılan karşılaştırmalara yer verilmektedir. Göreceli olarak “başarılı” ülke deneyimlerinden 

hareketle, “Bilgi Odaklı ve Yenilikçi Girişimler” başlığı altında “ulusal kalkınma stratejilerine entegre edilmiş 

bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının, üretkenliği artırmaya, rekabet edebilirlik kabiliyetini 

güçlendirmeye ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeye yardımcı olabileceği” savunulmaktadır.  

 

Rapor, bu çerçevede, Hindistan inovasyon ekosistemine yön veren ar-ge yatırımı, eğitim politikası, 

araştırmacı yoğunluğu, yayın çıktısı, tescilli marka veya patent sayısı ve "filiz firma" ortamı gibi temel 

parametreleri incelemektedir. Bu kapsamda yerli insan kaynağı ve millî araştırmaları beslemek, beyin 

göçünü azaltmak, araştırma faaliyetleri arasında sinerji sağlamak ve millî yüksek teknoloji ürünlerini 

artırmak sağlam bir stratejik inovasyon ekosistemi geliştirmede hayati öneme sahiptir.  

 

Rapor’a göre; Teknolojik gelişmeler dünya çapında sağlık, ulaşım/ulaştırma, iletişim, enerji ve imalat 

endüstrilerini dönüşüme uğratmaktadır. Bu dönüşümler ise ekonomilerin ve toplumların örgütlenme 

biçimlerini değiştirmekte; çeşitli kurum, kuruluş ve düzenlemeler aracılığıyla uluslararası düzeyde daha 

fazla işbirliğini beraberinde getirmektedir. 

 

Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO) veri-tabanı, 2018 itibarıyla, 3 milyondan fazla patent başvurusu ve 12 

milyon ticari marka tescili içermektedir. Birçok analiz, sosyoekonomik ilerlemeyi kısmen bu yeniliklere 

bağlamakta ve dünya çapında yoksulluk sınırının çok altında bir gelirle yaşamaya çalışan nüfusun son kırk 

yılda %45'ten %10'a gerilediğine işaret etmektedir. Teknoloji tabanlı inovasyonun ekonomik kalkınma 

açısından hayati önem taşıdığı kuşkusuz fark edilmektedir. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) 

listesinde 9. sırada yer alan madde, dayanıklı altyapıyı öncelemekte, sürdürülebilir sanayileşme ve 

inovasyonu teşvik etmektedir. 

 

Bugün, ar-ge amaçlı yıllık küresel harcamalar yaklaşık 1,7 trilyon dolar seviyesindedir. Dünya çapında, son 

on yıllık süreçte bir milyon kişilik grup bazında 1.473 araştırmacı, 2,2 milyon dergi yayını, 3 milyon patent 

başvurusu ve yaklaşık 2 trilyon dolar değerinde yüksek teknoloji ürünü ihracatı kayıtlara geçmiştir. 

 

Küresel İnovasyon Endeksi (GII) İsviçre, İsveç, ABD, İngiltere ve Hollanda'yı 2020 ar-ge ekosisteminde ilk 

beş ülke olarak sıralamıştır. Bu sıralama bilgi üretimi, bilgiye yatırım, bilgiden teknolojik olarak yararlanma 



 

 

ve inovasyon ürünlerinin etkilerini daha ileri bir seviyeye taşıyacak güçleri dengeleyen inovasyon 

ekosistemi esas alınarak belirlenmiştir.  

 

Buna göre, genel sıralamada İsviçre, İsveç ve ABD; kurum bazında Singapur, Finlandiya ve Norveç; beşeri 

sermaye ve araştırma bazında Kore, Danimarka ve İsveç; altyapı bazında Norveç, İsveç ve İsviçre;  pazar 

gelişmişliği bazında Hong Kong (Çin), ABD ve Kanada;  işletme gelişmişliği bazında İsveç, İsviçre ve İsrail; 

bilgi ve teknoloji çıktısı bazında İsviçre, İsveç ve ABD; icat niteliğindeki çıktılar bazında Çin (Hong Kong), 

İsviçre ve Lüksemburg, sırasıyla, ilk üç içerisinde ye almaktadır. 

 

Yapay zekâ, nesnelerin interneti ve otonom sistemler gibi küresel olarak olgunlaşan teknolojiler, "akıllı 

toplumlar" inşa etme vizyonuyla tüm toplumsal kesimlere ve her sektöre girmesi beklenen teknolojilerdir. 

Öyle ki, tek başına yapay zekânın 2030’a kadar 15 trilyon dolarlık ilave ekonomik değer üretme 

potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda, küresel olarak öncelikli alanlar; teknoloji, iklim 

değişikliği, okyanus kaynakları, biyo-çeşitlilik, siber-güvenlik, “sanayi ve kurumsal yönetimi”, jeopolitik ve 

jeo-ekonomik işbirliğidir. Öncelikli teknolojiler ise "gelişen teknolojiler" başlığı altında yapay zekâ, 

nesnelerin interneti, gelişmiş malzemeler, akıllı şebekeler, otonom gereçler, insansız hava araçları, büyük 

veri analizi, "hassas ve dakik tıbbi operasyon teknolojileri" ve “genomik” biçiminde sıralanabilir. 

 

Avrupa Birliği (AB), dijital pazarların yıllık bazda bölge ekonomisine 0,5 trilyon dolar katkıda bulunacağını 

tahmin etmektedir. Güneydoğu Asya'nın dijital entegrasyonunun ise 2030'a kadar bölge ülkelerine 1 

trilyon dolar seviyesinde bir kazanç sağlayabileceği tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, çerçevesi Paris 

İklim Anlaşması ile çizilen "küresel ısınma seviyesinde 1,5° C hedefi" ile uyumlu çevre dostu enerji sistem 

ve teknolojilerine yönelik küresel yatırımların 2030'a kadar 2,2 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. 

 

Finans piyasalarında ise “blok zinciri” ve "dağıtık hesap teknolojilerine" dayanan kripto-para birimleri 

potansiyel finans yöntemleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu teknolojilerin 10 yıl içerisinde küresel ticareti 1 

trilyon dolardan fazla artırabileceği düşünülmektedir. “Nesnelerin internetine” ilişkin aygıtların sayısının 

2022'de 20 milyarın üzerinde olması ve "genom düzenleme teknolojisinin” ise 2027'ye kadar 10 milyar 

doları aşan bir pazara genişlemesi beklenmektedir. Bu süre zarfında, varlık değerinin 24 trilyon dolar 

olduğu tahmin edilen okyanus kaynaklarının keşfinde "sürü halinde hareket" kabiliyetine sahip otonom 

sualtı araçlarının kilit role sahip olacağı düşünülebilir. 

 

Küresel İnovasyon Endeksi (GII), inovasyonun çok boyutlu yönlerini yakalamayı ve uzun vadeli çıktı 

büyümesini, verimliliği ve istihdamı teşvik eden politikalar geliştirmeye yardımcı olabilecek araçlar 

sağlamayı amaçlamaktadır. Söz konusu endeksi belirleyen temel bileşenler veya inovasyon 

ekosistemindeki faktörler, ar-ge harcaması ile tescilli ticari marka arasında araştırmacı yoğunluğu, bilimsel 

makale, patent faaliyeti ve yüksek teknoloji ihracının yer aldığı bir döngüden oluşmaktadır. 

 



 

 

Giderek daha fazla pazar ve hizmet odaklı hâle gelen Hindistan ekonomisi, 1990'ların liberalizasyon sürecini 

izleyen de-regülasyon ve piyasa dostu vergi rejimine bağlı olarak artan oranda doğrudan yabancı yatırımı 

çekmektedir.  

 

Gelişmiş ekonomi deneyimlerinde görüldüğü gibi, ar-ge, hâlen 3 trilyon dolar seviyesindeki Hindistan 

ekonomisinin büyümesine katkı sağlama imkanına sahiptir. Büyüme hedeflerine ulaşmada tarım, üretim, 

ulaşım, enerji, dijital yönetişim ve tıp, inovasyon gerektiren sektörlerdir. Ar-ge yatırımlarının artırılması, 

kaliteli eğitim, özel sektör ve üniversite işbirliği, yenilikçi girişimcilere yönelik teşvik ve makul vergi rejimleri 

Hindistan ar-ge ekosisteminin büyümesinde katalizör işlevi görecek faktörlerdir. 

 

Ar-Ge Faaliyetleri ve Harcama Payları 
 

Ar-ge altyapısına ve insan kaynaklarına yapılan yatırımlar inovasyon odaklı ekonomik kalkınmanın ön 

koşullarını oluşturmaktadır. 2020 istatistiklerine göre, küresel ar-ge harcamalarının yaklaşık yarısı  (0,85 

trilyon dolar) ABD ve Çin tarafından yapılmaktadır. Sekiz diğer ülkenin katkısı ise %30'dur. Fransa son yirmi 

yıllık süreçte istikrarlı bir şekilde GSYH'sinin %2,1'ini (60 milyar dolar), Japonya ise GSYH'sinin %3,15'ini 

(165 milyar dolar) ar-ge faaliyetlerine ayırmaktadır. Çin’e gelince 1990'da 13 milyar dolar olan (GSYH'nin 

%0,7'si) ar-ge harcaması 2018'de yaklaşık 30 kat artışla 410 milyar dolar (GSYH'nin %2,8'i) seviyesine 

ulaşmıştır. İsrail ve Kore gibi ülkeler ise GSYH'lerinin yaklaşık %4,5'ini ar-ge harcamasına ayırmaktadır. 

 

Bu kapsamda Hindistan, hızla büyüyen ekonomisiyle bilimsel araştırmaya yatırım yaparak sosyoekonomik 

çıktılarından yararlanma noktasında sermaye, insan kaynağı ve pazar fırsatı sunmaktadır. Hindistan'ın ar-

ge harcamaları yirmi yıllık süreçte üç katına çıkmıştır. Hükümet 2019 yılında, 390 milyar dolar seviyesindeki 

bileşik bütçeden Yer Bilimleri Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Kurumu, Uzay Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji 

Bakanlığı, Savunma Araştırmaları ve Kalkınma Kurumu ve Atom Enerjisi Kurumu gibi kurumlara sırasıyla 

yaklaşık 7,5 milyar dolar tahsis etmiştir. 

 

Eğitim ve Araştırmacı Yoğunluğu 
 

Araştırmacı yoğunluğunun ölçüsü; tescilli patent, bilimsel dergilere katkı ve tescilli endüstriyel ticari marka 

niceliğini belirlemektedir. Bu ölçüye göre, öğretim, araştırma, alıntı, uluslararası görünüm ve teknoloji 

transferiyle sağlanan endüstriyel çıktılardan oluşan 13 performans göstergesine dayanan "Times Higher 

Education 2020" sıralamasında ABD 60 üniversite ile “İlk 200 Üniversite” listesinin başında yer almaktadır. 

ABD'yi 28 üniversite ile İngiltere ve 24 üniversite ile Almanya takip etmektedir. Oxford Üniversitesi en üst 

sıradaki konumunu korumakta; Çin üniversitelerinden yedisi ise ilk 200'de yer almaktadır.  

 

“En İyi 500 Üniversite” sıralamasında Hindistan Teknoloji Enstitüsü (IIT) ve Hindistan Bilim Enstitüsü (IISC) 

başta olmak üzere altı Hint üniversitesi yer almaktadır. “İlk 1000 Üniversite” listesinde ise yaklaşık 35 Hint 

üniversitesi mevcuttur. 



 

 

 

Hindistan'da 900'den fazla üniversite, 39 bin kolej ve 10 bin bağımsız akademik enstitü mevcuttur. 

Hindistan İnsan Kaynaklarını Geliştirme Bakanlığı tarafından yükseköğrenime ilişkin ülke çapında 

gerçekleştirilen araştırmaya göre, öğrencilerin sadece %12'si mezuniyet sonrası tercih yapmış ve %0,5'i 

(yaklaşık 0,16 milyon) ise doktora derecesi alma çabası göstermiştir. Buna göre, Hindistan'daki araştırmacı 

yoğunluğu, 1 milyon kişilik nüfus bazında, yalnızca 216'dır. Bu oran, Çin’deki araştırmacı yoğunluğunun 

yalnızca %20'si, Japonya’dakinin ise %4’üdür. 

 

Hindistan'da her hükümet, ülkenin eğitim sistemini ve dolayısıyla araştırma ortamını geliştirmek için çaba 

sarf etmiştir. Örneğin, 1986'da formüle edilen Ulusal Eğitim Politikası belgesinde Hindistan’ın yüksek genç 

nüfus segmentinin hem güncel hem ileriye dönük ihtiyaçları hesaplanarak 1992'de bazı değişiklikler 

yapılmıştır. Bu girişim, yükseköğrenimde elde edilecek kazanımları, daha ilköğretim seviyesinde eğitimi 

güçlendirerek artırma ihtiyacının teyit edildiği anlamına gelmektedir. 

 

Hindistan İnsan Kaynaklarını Geliştirme Bakanlığı, 2020'de nitelikli eğitim, inovasyon ve araştırma 

konularında değişen dinamikleri test etmek, bu yöndeki ihtiyacı karşılamak ve ilgili alanlardaki insan 

kaynağı eksikliğini gidermek üzere tümleşik “Yeni Eğitim Politikasını” duyurmuştur. Seçkin üniversitelerde 

doktora yapmak isteyen yetenek havuzunu cezbetmeye yönelik Başbakanlık Araştırma Bursu projesi 

2019'da 250 milyon dolarlık bir taslak bütçeyle yürürlüğe girmiştir. 2015 yılında ise mühendislik, teknoloji 

ve araştırma başlıklarından sağlanan bilgi veya çıktıları uygulanabilir teknoloji ürün ve süreçlerine 

dönüştürme konusunda özgüven veya yerli-millî üretimle alakalı zorlukları ele almayı amaçlayan Etkin 

Araştırma İnovasyon ve Teknoloji Programı (IMPRINT) başlıklı yeni bir proje başlatılmıştır. 

 

Özel Sektör ve Üniversitelerin Katkısı 
 

Hindistan'da, 2020'de ar-ge konusunda en büyük katkı %53'lük oranla devlet tarafından sağlanmıştır. Bu 

oran ise Japonya (%8), ABD (%11), Fransa (%11) ve Çin (%15) gibi ülkelere kıyasla oldukça yüksek bir 

orandır. Gelişmiş ülkelerde en büyük katkı iş sektörünce sağlanmış, onu üniversiteler izlemiştir. Bu 

rakamlar, gelir düzeyi daha yüksek ülkelerde ar-ge çalışmalarının büyük ölçüde piyasa destekli olduğunu 

göstermektedir. Bu durum, inovasyon olasılığını ve sonuç olarak ihracat potansiyelini artırmaktadır. 

Hindistan açısından finansal kaynaklara ilişkin zorluklar veya kısıtlar dolayısıyla, nitelikli kurumlar tesis 

etmek ve ileri seviye araştırmaları desteklemek ancak özel sektörün aktif katılımıyla mümkün olacaktır.  

 

Hindistan hükümeti, özel sektörün ar-ge harcamalarını (GSYH'nin hâlen %0,35 seviyesine tekabül eden 

oranını) artırmak üzere adımlar atmakta, tedbirler almaktadır. Daha önce, ar-ge yatırımı yapan küresel 500 

kuruluşun yaklaşık %42'sinin Hindistan'da ürün araştırma merkezlerine sahip olduğu bilinmektedir. Bu 

oranın 2021 yılı sonunda %49'a çıkması öngörülmektedir. Stratejik teknolojiye yönelik toplam ar-ge 

harcamalarının 2022'ye kadar GSYH'nin %2'si seviyesine çıkarılması yönünde çalışmalar da 

sürdürülmektedir. 

 



 

 

Dünyanın en iyi 10 üniversitesi ar-ge çalışmalarına yıllık ortalama 0,75 milyar dolar harcamaktadır. Örneğin 

Harvard Üniversitesi'nin 39 milyar dolar seviyesinde bir bağış fonu mevcuttur ve onu Yale, Texas, Stanford, 

Princeton ve MIT gibi yüksek öğretim kurumları izlemektedir. Hindistan hükümeti, uluslararası koşulları göz 

önünde bulundurarak, 7 devlet üniversitesi ve 12 özel üniversiteye yüksek enstitü statüsü vermiştir. Buna 

göre, seçilen bu 19 üniversitenin her birine beş yıllık süreçte 125 milyon dolar sağlanacaktır. 

 

Bilgi Odaklı ve Yenilikçi Girişimler 
 

Küresel olarak, yüksek teknoloji ihracatına; havacılık teknolojisi, yüksek performanslı bilgisayarlar, 

farmasötik ürünler, bilimsel araçlar ve elektrikli makineler hâkimdir. Hindistan’ın ithalat ve ihracat 

kalemlerinin dönüşüm geçiren yapısının takibi inovasyon boşluğu olan alanların belirlenmesine katkı 

sağlayacaktır. Hindistan’ın 2000 yılında 2 milyar dolar olan yüksek teknoloji ihracatı 2019 yılında altı kat 

artarak 13 milyar dolar seviyesine; yüksek teknoloji ithalatı ise aynı dönemde 10 kat artarak 3,7 milyar 

dolardan 36 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde, Çin'in yüksek teknoloji ihracatı 30 kat 

artarak 25 milyar dolardan 654 milyar dolara yükselmiştir. Çin’in yüksek teknoloji ihracatındaki artışın 

nedeni yaklaşık 30 kat artış gösteren ve 1990'da 13 milyar dolar iken 2018'de 410 milyar dolara yükselen 

ar-ge harcamalarıdır. Çin, ar-ge harcamalarının artmasına bağlı olarak savunmaya dönük ithalatını yerli 

gelişmelerle ikame edebilmektedir. Yüksek teknoloji sektöründe ithalat artışı ve ihracat azalışının 

Hindistan'ın genel ticari profili üzerinde önemli etkisi olmuştur. 2020'de Hindistan'ın toplam savunma 

bütçesi 66 milyar dolar olarak kayda geçmiştir. Bu rakam uçak, gemi, denizaltı ve füze gibi kalemleri 

kapsayan savunma ithalatı harcamasına yaklaşık olarak denk bir rakamdır. Stockholm Uluslararası Barış 

Araştırma Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre dünya geneli savunma ihracatında Hindistan’ın ithalat payı 

değer itibarıyla yaklaşık %10'dur. 

 

Hindistan imalat sektörünün ekonomik değerinin, 2025'te GSYH'nin yaklaşık %25'ine katkıda bulunacak 

şekilde 1 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. Hindistan hükümetinin 2015-2020 Dış Ticaret Politikası 

Belgesi, amiral gemisi niteliğindeki misyonlarını ("Hindistan'da Üret - Make in India", "Dijital Hindistan - 

Digital India" ve "Hindistan'ın Yetenekleri - Skills India" gibi) ihracatı teşvik hedefine eş-güdümleyerek 

ticaretin değerini 900 milyar dolara çıkarmayı hedeflemişti. 

 

Genç nüfus arasında girişimcilik; filiz firmalar, toplumsal değişim, ekonomik kalkınma ve inovasyon 

açısından kilit unsur olarak kabul edilmektedir. Hindistan bu tespite önem atfetmekte ve "Girişim Hindistan 

- Start-up India" sloganıyla yenilikçi fikirleri ticari girişimler hâline gelene kadar teşvik edecek araştırma 

parkları veya kuruluşları, teknoloji piyasası inkübatörlerini veya iş geliştirmeye yönelik kuluçka merkezlerini 

ve patent yönetim şirketlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu inisiyatifler, "filiz firma politikası" 

geliştirme ve uygulama, kuluçka desteği, tohum finansmanı, "melek yatırımcı" ve girişim finansmanı, 

düzenlemelerin basitleştirilmesi, kamu alımlarının rahatlatılması ve gevşetilmesi veya kolaylaştırılması ve 

sosyal yardıma dayanmaktadır. 

 



 

 

Hindistan'ın 4 milyar dolar tutarında fona sahip ve 20 bin filiz firma, 280 kuluçka veya iş geliştirme merkezi 

ve iş hızlandırma programlarından, yerli girişimleri destekleyen 200 küresel ve yerli risk sermayesi şirketi 

ve hızla büyüyen 231 melek yatırımcı topluluğu ve sekiz melek yatırımcı ağından oluşan mevcut ar-ge 

ekosistemi dünyanın üçüncü büyük ekosistemidir. Söz konusu 20 bin yeni girişimin; yaklaşık 5 bini teknoloji 

liderliğindeki girişimlerdir ve bunların yaklaşık %15'i yapay zekâ, blok zinciri, depolama, bilgi işlem 

teknolojisi ve robotik ile ilgilidir. Hükümet, 37 milyar dolar tahsis edilen kuluçka veya iş geliştirme merkezi 

sayısını bine çıkarmayı hedeflemektedir. 

 

Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Departmanı’nın 

denetiminde faaliyet yürüten ar-ge endüstrisine yönelik ve tüm endüstri segmentlerinde ar-ge 

çalışmalarını hızlandırmak üzere “teknoloji transferi mekanizması” gibi mekanizmalar geliştirilmiştir. 

İşletme verimliliği ve ürün geliştirme kabiliyetini artırmaya yönelik bu mekanizmaların nihai hedefi yüksek 

rekabet düzeyi ve ileri teknoloji seviyesidir. Bu kapsamda Hindistan Sanayi Politikası ve Teşvik Dairesi (DIPP) 

ülkede inovasyon ve girişimciliği teşvik etmek üzere “fikrî mülkiyet hakları işlem süresini kısaltmak” amaçlı 

bir çerçeve sağlamaktadır. “Yeni Hindistan’ın” İnovasyonlarının Gelişimini Hızlandırma Kurumu (AGNIi), bir 

taraftan sektördeki yenilikçi girişimciler, kişiler ve halk tabanını piyasaya bağlayıp inovasyon ekosistemini 

güçlendirmek, diğer taraftan bu segmentlerin yenilikçi çözümlerini ticarileştirmelerine yardımcı olmak 

üzere süregelen çabaları desteklemektedir. Hindistan, inovasyon ve girişimcilik kapsamında İsrail, 

Singapur, Portekiz ve İsveç gibi ülkelerle ikili işbirliğini kolaylaştırmak üzere “köprü” ve “bağlantı merkezi” 

mekanizmaları geliştirmektedir. Girişim ekosistemine ivme kazandırmaya yönelik faaliyetlere önemli 

oranlarda yatırım yapmakta olan Hindistan akıllı şebekeler ve şebeke dışı elektrik erişimi, enerji üretimi-

iletimi ve enerji depolama gibi temiz enerji inovasyonuna ivme kazandırmak için çalışmakta olan 24 ülke 

ve AB'den oluşan “Mission Innovation” adlı küresel girişimin aktif bir üyesidir. 

 

Başarılı ülkelerin deneyimleri; ulusal kalkınma stratejilerine entegre edilmiş bilim, teknoloji ve inovasyon 

politikalarının üretkenliği artırmaya, rekabet edebilirlik kabiliyetini güçlendirmeye ve ekonomik büyümeyi 

teşvik etmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu anlamdaki girişimler Hindistan’ı, 2018'de 57. 

sırada olduğu küresel inovasyon endeksinde, 2020'de 48. sıraya yükseltmiştir.  

 

İnovasyon ekosistemini (dinamik piyasa koşulları, kentleşme ihtiyaçları ve çevresel sürdürülebilirliğe ilişkin 

gereksinimleri karşılamaya yönelik çok yönlü, çok kutuplu ve çığır açıcı yenilikleri) teşvik etmek üzere 

stratejik çaba gerekmektedir. Dünya standartlarında araştırma tesisleri oluşturma, eğitim kalitesini 

artırma, özel sektör ve üniversite katılımını veya ortaklığını artırma ve filiz firma nitelikli faaliyetleri teşvik 

etme çabasındaki Hindistan’ın, hâlen GSYH'sinin %0,62'si düzeyinde olan ar-ge harcamalarını gelişmiş 

ülkeler düzeyine çıkarmak üzere istikrarlı bir artış eğilimine sahip olması gerekmektedir. 
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