
Số hóa Ấn Độ - Bài học kinh nghiệm 

Ấn Độ đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về khả năng tiếp cận dịch vụ và kết nối kỹ thuật số trong 5 năm 

qua. 

Điều này đã có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế toàn diện, hiệu quả và năng suất trong tài 

chính, bán lẻ và chuỗi cung ứng, cũng như hoạt động kinh doanh. 

Sự tham gia của Ấn Độ với công nghệ kỹ thuật số bắt đầu từ những năm 1980. 

Chính quyền của Thủ tướng Rajiv Gandhi đã đầu tư lớn vào giáo dục và khoa học máy tính (1984-1989). 

Với sự phát triển của truy cập internet ở Ấn Độ trong những năm 1990, nhiều công ty gia công phần 

mềm lớn bắt đầu hoạt động ở Ấn Độ trong lĩnh vực quản trị CNTT, dịch vụ khách hàng và các quy trình 

kinh doanh. 

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng cần thiết để truy cập internet di động rộng rãi vẫn còn thiếu. 

Do đó, việc thâm nhập diễn ra chậm và chi phí dữ liệu cho người dùng di động thuộc hàng cao nhất thế 

giới. 

Năm 2010, IBSL, một công ty viễn thông nhỏ, đã mua băng tần trong một cuộc đấu giá bao gồm quyền 

đối với các băng tần 4G nhanh hơn. 

Reliance Industries, một tỷ phú tập đoàn năng lượng do Mukesh Ambani đứng đầu, đã mua IBSL. 

Điều này cho phép họ có được quyền phổ tần 4G. 

Reliance Jio, công ty con mới thành lập, đã đầu tư đáng kể vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng cáp quang 

cần thiết để hỗ trợ truy cập băng thông rộng cũng như hệ thống internet di động quốc gia. 

Reliance Jio đã được cấp quyền sử dụng cùng một dải tần làm dữ liệu cho các dịch vụ thoại và dữ liệu. 

Điều này cho phép hãng tung ra những chiếc điện thoại thông minh có giá cả phải chăng với gói dữ liệu 

chi phí rất thấp. 

Reliance Jio ra mắt điện thoại di động vào năm 2016 và các dịch vụ thoại và dữ liệu vào năm 2016. 

Điều này dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng về người đăng ký Jio (đạt 400 triệu vào năm 2020) cũng 

như người dùng điện thoại thông minh trên khắp cả nước. 

Chi phí dữ liệu của Ấn Độ đã giảm từ mức đắt nhất thế giới xuống mức thấp nhất. 

Trước Jio, chúng có giá khoảng 3,50 USD / gigabyte, đến 0,30 USD / GB sau khi Jio mở rộng. 

Việc kết hợp tốc độ nhanh hơn với chi phí thấp đã dẫn đến tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của việc sử 

dụng Internet trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại điện tử và video trực tuyến và các dạng nội dung 

kỹ thuật số khác. 

Amazon, Netflix, Facebook và các công ty lớn khác đã vào Ấn Độ hoặc tăng cường sự hiện diện của họ. 

Có vẻ như giá dữ liệu mà Reliance Jio thiết lập khi gia nhập sẽ không bền vững theo thời gian. 

Công ty có thể được hưởng lợi từ việc dư thừa công suất trong cơ sở hạ tầng mạng của mình. 



Quan trọng hơn, nó đã tận dụng sự tăng trưởng ban đầu của mình để mở rộng cung cấp dịch vụ và tăng 

lợi nhuận, tăng lợi tức đầu tư vào các dịch vụ internet di động chi phí thấp. 

Jio Platforms là một công ty con do công ty sở hữu hoàn toàn vào năm 2019. 

Nó bao gồm điện thoại thông minh Jio, các gói dịch vụ dữ liệu và ngày càng nhiều các doanh nghiệp kỹ 

thuật số hạ nguồn. 

Jio Platforms sau đó đã huy động được 20 tỷ đô la từ các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số hàng đầu 

toàn cầu, chẳng hạn như Google (Alphabet), Facebook, Intel, Qualcomm và các nhà đầu tư cổ phần tư 

nhân hạng A. 

Jio Platforms, được thành lập vào năm 2009, đã phát triển một số ứng dụng dịch vụ kỹ thuật số cũng 

như chiếm đa số cổ phần trong số lượng ngày càng tăng của các công ty tương tự. 

Những chiến lược này đã góp phần vào sự phát triển nhanh chóng của Internet di động của Ấn Độ và mở 

ra cơ hội mới cho các doanh nhân và công ty khởi nghiệp. 

Vào năm 2021, 38 công ty khởi nghiệp của Ấn Độ đã đạt đến trạng thái kỳ lân. 

Điều này có nghĩa là chúng được định giá tư nhân hơn 1 tỷ đô la. 

Bất chấp một số đợt IPO thất vọng của các công ty dịch vụ kỹ thuật số Ấn Độ trong những tuần gần đây, 

dòng vốn toàn cầu đã chuyển hướng khỏi Trung Quốc để tăng nguồn vốn. 

Ấn Độ có thể so sánh câu chuyện tăng trưởng kỹ thuật số của mình với câu chuyện của Mexico. 

Mexico có thu nhập bình quân đầu người được điều chỉnh theo sức mua tương đương, cao hơn gấp ba 

lần. 

Mexico mất hơn 16 năm để tỷ lệ sử dụng Internet ở mức 72%. 

Tuy nhiên, Ấn Độ đã mở rộng phạm vi phủ sóng của mình chỉ trong 5 năm sau khi Jio đến. 

Trong những năm tới, nhiều chương sẽ được thêm vào câu chuyện Digital India. 

Đất nước này có những bài học kinh nghiệm quan trọng trong việc thích ứng với các mô hình phát triển 

trong thời đại mà các nguồn việc làm truyền thống, đặc biệt là sản xuất, sẽ bị thay thế bằng tự động hóa 

và Trí tuệ nhân tạo. 

Các công nghệ kỹ thuật số dựa trên Internet là điều cần thiết cho sự hòa nhập kinh tế và tài chính. 

Kinh nghiệm của Ấn Độ đã chỉ ra rằng tốc độ phát triển nhanh chóng của Internet di động mở ra cơ hội 

việc làm, tạo ra giá trị và tăng trưởng vượt xa lợi nhuận mà các nhà đầu tư có thể mong đợi. 

Tích hợp chuyển tiếp với các khả năng dịch vụ kỹ thuật số mở ra với sự mở rộng của điện thoại di động 

(về tốc độ) có thể thu được một số lợi ích bổ sung này. 

Đúng vậy, các khoản đầu tư trả trước có thể rất đáng kể và có thể không mang lại lợi nhuận như mong 

đợi trong vài năm. 

Reliance, một công ty năng lượng lớn, có lợi nhuận, đã sử dụng các nguồn lực của mình để đầu tư dài 

hạn vào Internet di động. 



Điều này tạo tiền đề cho việc mở rộng nhanh chóng Nền tảng Jio. 

Mô hình này, ngay từ đầu không yêu cầu đầu tư đáng kể từ khu vực công, khó có thể hoạt động ở bất kỳ 

nơi nào khác. 

 


