
Chủ tịch Natarajan Chandrasekaran cho biết Tata 
sẽ sớm tham gia sản xuất chip ở Ấn Độ 

Tata Group sẽ xem xét việc sản xuất chipset của riêng mình ở Ấn Độ trong 

vòng vài năm tới, công ty tiết lộ. Theo một báo cáo mới của Nikkei Asia, Chủ 

tịch Tata Sons Natarajan Chandrasekaran nói rằng công ty đang tham gia 

thảo luận với "nhiều người chơi" về quan hệ đối tác với các nhà sản xuất 

chip hiện có. 
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Trong cuộc phỏng vấn, Chandrasekaran chỉ ra rằng công ty đã thành lập 

Tata Electronics, "theo đó chúng tôi sẽ thành lập một doanh nghiệp thử 

nghiệm lắp ráp chất bán dẫn." Tata đã tuyên bố hợp tác với Renesas 

Electronics có trụ sở tại Tokyo vào tháng 6 năm nay, báo cáo dựa trên thiết 

kế và phát triển chất bán dẫn lưu ý. Ông nói thêm rằng công ty đang nỗ lực 

triển khai các hoạt động kinh doanh mới trong các lĩnh vực mới nổi, bao 

gồm cả EV (xe điện). 
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Ý nghĩa đối với Ấn Độ 

Các bình luận được đưa ra vào thời điểm chính phủ Ấn Độ đang muốn 

thúc đẩy đầu tư vào ngành công nghiệp điện tử nói chung. Tháng trước, 

Rajeev Chandrasekhar, Bộ trưởng Liên bang về khởi nghiệp, phát triển kỹ 

năng, điện tử và công nghệ cho biết Thủ tướng Chính phủ đã đặt mục tiêu 

tăng sản lượng trong lĩnh vực điện tử lên 300 tỷ USD vào năm 2025-2026. 

Ông nói thêm rằng chính phủ có kế hoạch tài trợ 30 tỷ đô la cho thiết bị điện 

tử và chất bán dẫn, trong đó 20 tỷ đô la sẽ được đầu tư vào sản xuất và 

thiết kế điện tử và 10 tỷ đô la cho sản xuất, nghiên cứu và thiết kế chất bán 

dẫn. Chính phủ cũng đã giới thiệu "Sứ mệnh bán dẫn Ấn Độ", là "một bộ 

phận kinh doanh chuyên biệt và độc lập trong Tập đoàn kỹ thuật số Ấn Độ 

nhằm mục đích xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn và hiển thị sôi động." 

"Chúng tôi không xem xét việc tạo ra các công nghệ tiên tiến hàng đầu, mà 

là một mô hình kinh doanh chất bán dẫn 28 nanomet hoặc 65 nanomet hỗ 

trợ chất lượng, công nghệ xử lý và khả năng của nhà tài trợ. Chúng tôi sẽ 

sớm đưa ra một đề xuất được phê duyệt", Bộ trưởng cho biết qua báo cáo 

của Indian Express. 

Hiện tại, việc sản xuất chất bán dẫn chủ yếu được đặt tại Trung Quốc, nhưng 

đại dịch đã bộc lộ nhu cầu thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhu cầu 

về chip tại thị trường Ấn Độ cũng ngày càng tăng, đặc biệt là với sự phát triển 

của xe điện (EV). Trên thực tế, Tata đã có nhiều tùy chọn EV cho người mua 

xe ở Ấn Độ và là một trong những công ty chủ chốt trong phân khúc. 

Theo báo cáo của Nikkei, Chandrasekaran dự kiến doanh số bán xe điện 

sẽ vượt qua doanh số bán động cơ đốt trong (ICE) truyền thống vào năm 

2027 tại Ấn Độ, nhanh hơn mốc thời gian dự đoán vào năm 2030 và do đó, 

nhu cầu về chipset sẽ chỉ tiếp tục tăng. 
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