
Nền kinh tế Ấn Độ đang được phục hồi. Cơ 
hội là rất lớn 

Và các cổ phần cũng vậy. 

Trong ba năm qua, Ấn Độ đã phải chịu đựng nhiều hơn phần tin xấu và đau 

khổ. Đại dịch đã giết chết từ 2,2 triệu đến 9,7 triệu người. Các biện pháp 

phong tỏa khiến nền kinh tế tạm thời giảm một phần tư và gây ra những 

cuộc di cư nội bộ lớn nhất kể từ khi phân chia vào năm 1947, khi các công 

nhân thành phố chạy trốn đến làng của họ. Căng thẳng tôn giáo đã sôi sục, 

được châm ngòi bởi chủ nghĩa sô vanh chống Hồi giáo của Đảng Bharatiya 

Janata (bjp), nắm quyền từ năm 2014 dưới thời Thủ tướng Narendra Modi. 

Bây giờ một đợt nắng nóng đang làm rung chuyển miền bắc đất nước và 

cú sốc giá dầu và thực phẩm toàn cầu đang vùi dập người nghèo. 

Tuy nhiên, như báo cáo của chúng tôi giải thích, nếu bạn lùi lại một bước, 

một sự hợp lưu mới của các lực lượng sẽ thay đổi nền kinh tế Ấn Độ trong 

thập kỷ tới, cải thiện cuộc sống của 1,4 tỷ người và thay đổi cán cân quyền 

lực ở châu Á. Những bước nhảy vọt về công nghệ, quá trình chuyển đổi 

năng lượng và thay đổi địa chính trị đang tạo ra những cơ hội mới và các 

công cụ mới để khắc phục các vấn đề khó giải quyết. Mối đe dọa lớn nhất 

đối với tất cả những điều này là chính trị dễ gây bất ổn của Ấn Độ. 

Kể từ khi Ấn Độ mở cửa vào năm 1991, nền kinh tế của nước này đã thúc 

đẩy cả sự hưng phấn và tuyệt vọng. Gần nhất là nước láng giềng Trung 

Quốc: một siêu cường đang trỗi dậy bùng nổ với những thiên tài dám nghĩ 

dám làm. Tiếp theo là một quả bom hẹn giờ nhân khẩu học không thể tạo 

ra hy vọng cho những người trẻ tuổi; hoặc một miền Tây hoang dã, nơi 

Vodafone và các công ty đa quốc gia ngây thơ khác đã bỏ trốn. Trong thập 

kỷ qua, Ấn Độ đã vượt qua hầu hết các nước lớn khác, nhưng điều này đã 

bị lu mờ bởi cảm giác thất vọng. Nó đã không thiết kế sự gia tăng sản xuất 

làm giàu cho Đông Á cũng như xây dựng đủ các công ty lớn để huy động 

vốn cho phát triển. Các thị trường phân mảnh và các công ty không chính 

thức của nó tạo ra rất ít việc làm tốt. 



Tuy nhiên, khi đất nước thoát khỏi đại dịch, một mô hình tăng trưởng mới 

có thể nhìn thấy. Nó không giống như bất cứ điều gì bạn đã thấy trước đây. 

Một nỗ lực công nghệ bản địa là chìa khóa. Khi chi phí công nghệ đã giảm, 

Ấn Độ đã tung ra một "ngăn xếp công nghệ" (tech stack = sự kết hợp của 

các công nghệ mà một công ty sử dụng để xây dựng và phát động một ứng 

dụng hoặc dự án) quốc gia: một tập hợp các dịch vụ kỹ thuật số do nhà 

nước tài trợ liên kết người Ấn Độ bình thường với danh tính điện tử, thanh 

toán và hệ thống thuế và tài khoản ngân hàng. Việc áp dụng nhanh chóng 

các nền tảng này đang buộc một nền kinh tế tiền mặt rộng lớn, không hiệu 

quả, không chính thức vào thế kỷ 21. Nó đã thúc đẩy bối cảnh khởi nghiệp 

lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Trung Quốc. 

Cùng với những điều đó, xu hướng toàn cầu đang tạo ra các cụm kinh 

doanh lớn hơn. Ngành công nghiệp dịch vụ công nghệ thông tin đã tăng 

gấp đôi quy mô trong một thập kỷ, được hỗ trợ bởi đám mây và sự thiếu 

hụt nhân viên phần mềm trên toàn thế giới. Các công ty phương Tây có 

thể tìm thấy nửa triệu kỹ sư mới ở đâu khác mỗi năm? Có một cuộc đầu tư 

năng lượng tái tạo: Ấn Độ đứng thứ ba về lắp đặt năng lượng mặt trời và 

đang đi tiên phong trong hydro xanh. Khi các công ty ở khắp mọi nơi cấu 

hình lại chuỗi cung ứng để giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, các 

điểm tham quan của Ấn Độ như một địa điểm sản xuất đã tăng lên, được 

hỗ trợ bởi một chương trình trợ cấp trị giá 26 tỷ USD. Các chính phủ 

phương Tây rất muốn tạo ra các liên kết quốc phòng và công nghệ. Ấn Độ 

cũng đã tìm ra một giải pháp để phân phối lại nhiều hơn cho những người 

bình thường bỏ phiếu hỗ trợ nhưng hiếm khi thấy lợi ích ngay lập tức từ 

cải cách kinh tế: một hệ thống phúc lợi kỹ thuật số trực tiếp, thời gian thực, 

trong 36 tháng đã trả 200 tỷ đô la cho khoảng 950 triệu người. 

Những thay đổi này sẽ không dẫn đến sự bùng nổ sản xuất lớn như ở Hàn 

Quốc hay Trung Quốc, tạo ra đủ việc làm để làm trống các cánh đồng của 

nông dân. Chúng không giải quyết các vấn đề sâu sắc như thời tiết khắc 

nghiệt hoặc tòa án bị tắc nghẽn. Nhưng chúng giúp giải thích lý do tại sao 

Ấn Độ được dự báo là nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất thế giới vào 

năm 2022 và tại sao nó có cơ hội giữ danh hiệu đó trong nhiều năm. Tăng 

trưởng tạo ra nhiều của cải hơn để đầu tư vào nguồn nhân lực của đất 

nước, đặc biệt là bệnh viện và trường học. 



Ai xứng đáng được ghi nhận? Cơ hội đã đóng một vai trò lớn: Ấn Độ không 

tạo ra sự tranh chấp như Trung Quốc-Mỹ hoặc đám mây bất ổn, nhưng 

được hưởng lợi từ cả hai. Vì vậy, có sự tích lũy ổn định của cải cách từng 

phần đối với nhiều chính phủ. Chương trình nhận dạng kỹ thuật số và hệ 

thống thuế quốc gia mới đã được mơ ước từ một thập kỷ trước hoặc hơn. 

Chính phủ của ông Modi cũng đã có rất nhiều quyền. Nó đã ủng hộ ngăn 

xếp công nghệ ("ngăn xếp công nghệ" = tech stack = sự kết hợp của các 

công nghệ mà một công ty sử dụng để xây dựng và phát động một ứng 

dụng hoặc dự án) và phúc lợi trực tiếp, và kiên trì với nhiệm vụ đau đớn là 

thu hẹp nền kinh tế phi chính thức. Nó đã tìm thấy những sửa chữa thực 

dụng. Việc mua năng lượng mặt trời của chính phủ trung ương đã khởi 

động năng lượng tái tạo. Cải cách tài chính đã làm cho nó dễ dàng hơn để 

thả nổi các công ty trẻ và phá sản những công ty không hữu hiệu. Sức 

mạnh bầu cử của ông Modi mang lại sự liên tục về kinh tế. Ngay cả phe đối 

lập cũng hy vọng ông sẽ nắm quyền tốt sau cuộc bầu cử vào năm 2024. 

Điều nguy hiểm là trong thập kỷ tiếp theo, sự thống trị này cứng lại thành 

chế độ chuyên chế. Một rủi ro là sự thù địch ghê tởm của BJP đối với 

người Hồi giáo, mà nó sử dụng để tập hợp cơ sở chính trị của mình. Các 

công ty có xu hướng bỏ qua điều này, đánh giá rằng ông Modi có thể kiểm 

soát căng thẳng và việc tháo chạy vốn sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, bạo lực và 

nhân quyền xấu đi có thể dẫn đến sự kỳ thị làm suy yếu khả năng tiếp cận 

của Ấn Độ vào các thị trường phương Tây. Mong muốn của BJP về sự phù 

hợp tôn giáo và ngôn ngữ ở một quốc gia rộng lớn, đa dạng có thể gây bất 

ổn. Nếu đảng áp đặt tiếng Hindi là ngôn ngữ quốc gia, áp lực ly khai sẽ 

tăng lên ở một số tiểu bang giàu có trả phần lớn thuế. 

Chất lượng ra quyết định cũng có thể xấu đi. Được biết với tính chất không 

thân thiện, dễ bị xúc phạm hoặc khó chịu và thù hận, chính phủ đã đồng 

chọn bộ máy quan liêu để bắt nạt báo chí và tòa án. Một quyết định bất 

thành để bãi bỏ tiền giấy vào năm 2016 cho thấy khía cạnh bốc đồng của 

ông Modi. Một người mạnh mẽ thiếu kiểm tra và cân bằng cuối cùng có thể 

gây nguy hiểm không chỉ cho sự điên rồ, mà còn cả nền kinh tế: hãy nghĩ 

về Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ở Thổ Nhĩ Kỳ, người có quan điểm 

kỳ lạ về lạm phát đã gây ra một cuộc khủng hoảng tiền tệ. Với sự mâu 



thuẫn của BJP đối với vốn nước ngoài, chiến dịch đổi mới quốc gia có 

nguy cơ thoái lui thành chủ nghĩa bảo hộ. Đảng này thích séc trắng (blank 

cheque = quyền tự do hành động không giới hạn) từ Thung lũng Silicon 

nhưng cảnh giác với các công ty nước ngoài cạnh tranh ở Ấn Độ. Các 

khoản trợ cấp có mục tiêu ngày nay có thể biến thành chủ nghĩa tự do và 

chủ nghĩa thân hữu - những xu hướng từ lâu đã kìm hãm Ấn Độ. 

Nắm bắt khoảnh khắc 

Đối với Ấn Độ, để tăng trưởng ở mức 7% hoặc 8% trong nhiều năm tới sẽ 

là rất quan trọng. Nó sẽ giúp một số lượng lớn người dân thoát khỏi đói 

nghèo. Nó sẽ tạo ra một thị trường và cơ sở sản xuất mới rộng lớn cho 

kinh doanh toàn cầu, và nó sẽ thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu bằng 

cách tạo ra một đối trọng lớn hơn với Trung Quốc ở châu Á. Số phận, thừa 

kế và những quyết định thực dụng đã tạo ra một cơ hội mới trong thập kỷ 

tới. Đó là của Ấn Độ và ông Modi để phung phí. 


