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Trong năm năm qua, hệ sinh thái di động-internet và dịch vụ kỹ thuật số 

của Ấn Độ đã phát triển nhanh chóng, nhờ những nỗ lực tiên phong của 

các công ty tư nhân lớn. Mặc dù sự tăng trưởng do ngành công nghiệp dẫn 

đầu này có phần bất thường, nhưng nó cung cấp một mô hình có thể mang 

lại lợi ích cho các nước đang phát triển khác. 

Trong năm năm qua, Ấn Độ đã trải qua một sự mở rộng nhanh chóng bất 

thường của kết nối kỹ thuật số và truy cập vào các dịch vụ. Điều này đã có 

tác động tích cực đến tính bao trùm của tăng trưởng kinh tế; về hiệu quả 

và năng suất trong bán lẻ, chuỗi cung ứng và tài chính; và về kinh doanh. 

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

năm 1980. Các khoản đầu tư lớn vào khoa học máy tính và giáo dục đã 

được thực hiện dưới thời chính quyền của Thủ tướng Rajiv Gandhi (1984-

1989). Và với sự mở rộng của truy cập internet trong những năm 1990, Ấn 

Độ đã trở thành “nhà” của nhiều công ty gia công phần mềm lớn trong 

quản trị CNTT, quy trình kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Nhưng bởi vì 

cơ sở hạ tầng cần thiết cho truy cập internet di động rộng rãi vẫn còn thiếu, 

sự thâm nhập bị tụt hậu và chi phí dữ liệu cho người dùng di động cuối 

cùng là một trong những cao nhất trên thế giới. 

Sau đó, vào năm 2010, khi phần lớn các dịch vụ hiện tại của đất nước vẫn 

còn trong 2G và 3G, IBSL, một công ty viễn thông nhỏ, đã mua phổ tần trong 

một cuộc đấu giá bao gồm quyền đối với các băng tần 4G nhanh hơn nhiều. 

IBSL sau đó được mua lại bởi tập đoàn năng lượng của tỷ phú Mukesh 

Ambani, Reliance Industries, do đó đã giành được quyền phổ tần 4G. 

Trong năm năm tiếp theo, công ty con mới, Reliance Jio, đã đầu tư rất 

nhiều vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng cáp quang để hỗ trợ truy cập băng 

thông rộng và hệ thống internet di động quốc gia. Trong thời gian này, 

Reliance Jio đã được cấp quyền sử dụng cùng một phổ cho các dịch vụ 

thoại, ngoài dữ liệu, cho phép nó giới thiệu điện thoại thông minh giá cả 

phải chăng với các gói dữ liệu chi phí cực kỳ thấp. Điện thoại di động 

Reliance Jio và các dịch vụ thoại và dữ liệu đã được ra mắt vào năm 2016. 
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Kết quả là sự tăng trưởng bùng nổ về số lượng thuê bao Jio (đạt 400 triệu 

vào năm 2020) và người dùng điện thoại thông minh trên toàn quốc. Chi 

phí dữ liệu ở Ấn Độ đã đi từ một trong những mức cao nhất trên thế giới 

đến mức thấp nhất - từ khoảng 3,50 đô la mỗi gigabyte trước Jio đến dưới 

0,30 xu mỗi GB sau khi gia nhập và mở rộng. 

Sự kết hợp của tốc độ cao hơn và chi phí thấp đã dẫn đến sự tăng trưởng 

nhanh chóng trong việc sử dụng internet trong nhiều lĩnh vực, bao gồm 

thương mại điện tử, phương tiện truyền thông xã hội, phát video trực tuyến 

và các hình thức nội dung kỹ thuật số khác. Những người chơi lớn - bao 

gồm Amazon, Netflix và Facebook - đã thâm nhập vào thị trường Ấn Độ 

hoặc mở rộng sự hiện diện của họ ở đó. 

Giá dữ liệu mà Reliance Jio đặt ra khi nhập cảnh dường như không bền 

vững trong dài hạn. Nhưng công ty được hưởng lợi từ một số công suất 

dư thừa trong cơ sở hạ tầng mạng cơ bản; và quan trọng hơn, nó đã sử 

dụng sự tăng trưởng ban đầu của mình để tích hợp về phía trước vào một 

loạt các dịch vụ có lợi nhuận trên mạng của mình, tăng cường lợi nhuận từ 

việc đầu tư vào các dịch vụ internet di động chi phí thấp. 

Ví dụ, vào năm 2019, họ đã tạo ra Jio Platforms, một công ty con thuộc sở 

hữu hoàn toàn bao gồm điện thoại thông minh Jio và các kế hoạch dịch vụ 

dữ liệu cũng như một loạt các doanh nghiệp kỹ thuật số hạ nguồn đang 

phát triển. Sau đó, trong nửa đầu năm 2020, Jio Platforms đã huy động 

được 20 tỷ USD từ các công ty hàng đầu thế giới về dịch vụ kỹ thuật số, 

bao gồm Facebook (nay là Meta), Google (Alphabet), Intel, Qualcomm và 

một danh sách A của các nhà đầu tư cổ phần tư nhân. 

Kể từ khi thành lập, Jio Platforms đã tạo ra một danh sách dài các ứng 

dụng dịch vụ kỹ thuật số và nắm phần lớn cổ phần trong một số lượng 

ngày càng tăng của các công ty cung cấp các dịch vụ tương tự. Những 

chiến lược này đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của internet di động 

của Ấn Độ, mở rộng cơ hội cho các công ty khởi nghiệp và doanh nhân. 

Cho đến nay vào năm 2021, 38 công ty khởi nghiệp Ấn Độ đã đạt được 

trạng thái kỳ lân (có nghĩa là họ được định giá tư nhân hơn 1 tỷ đô la) trong 

các lĩnh vực như thương mại xã hội, giáo dục, dịch vụ tài chính và chăm 

sóc sức khỏe. Và mặc dù đã có một vài đợt IPO đáng thất vọng của các 
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công ty dịch vụ kỹ thuật số Ấn Độ trong những tuần gần đây, tài trợ tổng 

thể đã tăng tốc khi dòng vốn toàn cầu bị chuyển hướng khỏi Trung Quốc, 

do sự thắt chặt quy định của nước này. 

Để thấy rõ hơn vấn đề hãy so sánh câu chuyện tăng trưởng kỹ thuật số 

của Ấn Độ với Mexico, nơi thu nhập bình quân đầu người (được điều chỉnh 

theo sức mua tương đương) cao gấp ba lần. Mexico mất hơn 16 năm để 

đạt được mức độ thâm nhập internet khoảng 72%, trong khi Ấn Độ đã mở 

rộng phạm vi phủ sóng từ 16,5% lên 41% chỉ trong vòng 5 năm sau khi Jio 

ra mắt. 

Nhiều chương trong câu chuyện Digital India sẽ được viết trong những năm 

tới. Nhưng đất nước này đã cung cấp những bài học quan trọng để hiểu và 

điều chỉnh các mô hình phát triển với thời đại mà các nguồn việc làm truyền 

thống (đặc biệt là sản xuất) sẽ bị thay thế bởi tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. 

Các công nghệ kỹ thuật số dựa trên Internet rất quan trọng đối với kinh tế 

và tài chính toàn diện. Kinh nghiệm của Ấn Độ cho thấy sự mở rộng nhanh 

chóng của internet di động tạo ra cơ hội việc làm, tạo ra giá trị và tăng 

trưởng vượt xa lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Một số lợi ích bổ sung đó có 

thể được nắm bắt bằng cách tích hợp chuyển tiếp vào các cơ hội dịch vụ kỹ 

thuật số mở ra với việc mở rộng và nâng cấp internet di động (về tốc độ). 

Hiễn nhiên, các khoản đầu tư trước là đáng kể và lợi nhuận có thể không 

được thực hiện trong nhiều năm. Reliance là một công ty năng lượng lớn 

và có lợi nhuận, sử dụng các nguồn lực của mình để tài trợ cho các khoản 

đầu tư dài hạn vào internet di động, tạo tiền đề cho sự mở rộng nhanh 

chóng của Jio Platforms. Mô hình đó, không đòi hỏi đầu tư đáng kể của 

khu vực công, có lẽ sẽ không hoạt động ở khắp mọi nơi. 

Tuy nhiên, lập luận về sự hỗ trợ của công chúng và đầu tư vào việc triển 

khai nhanh chóng internet di động dường như cực kỳ mạnh mẽ. Với các 

ưu đãi thích hợp, nó đại diện cho một cơ hội lớn để đạt được tăng trưởng 

toàn diện hơn, với lợi ích kinh tế, xã hội và phát triển rộng lớn hơn. 

Kinh nghiệm của Ấn Độ (cùng với các quốc gia khác) cho thấy truy cập 

internet di động tốc độ tương đối cao và giá cả phải chăng là tài sản quan 

trọng trong việc tạo ra các hệ sinh thái kinh tế mới, trong đó đổi mới, hoạt 

động kinh doanh và dịch vụ tiêu dùng mở rộng có thể xuất hiện và phát 
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triển mạnh. Hàng trăm triệu người Ấn Độ đã được hưởng lợi từ những 

ngoại ứng tích cực, năng động này. 

Các nhà hoạch định chính sách ở các nước đang phát triển khác cần lưu 

ý. Theo một nghĩa nào đó, internet di động không khác gì các khoản đầu tư 

cơ sở hạ tầng truyền thống tạo ra hiệu ứng phát triển tích cực năng động 

bằng cách tăng lợi nhuận từ một loạt các khoản đầu tư tư nhân. Cả kinh 

nghiệm của Trung Quốc và Ấn Độ gần đây cho thấy các động cơ tăng 

trưởng được kích hoạt kỹ thuật số là cực kỳ mạnh mẽ và có thể được giới 

thiệu nhanh hơn và ở mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn so với 

người ta nghĩ trước đây. 

 


