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Kết nối Internet toàn cầu có thể giúp 500 triệu người thoát nghèo và 
giúp GDP toàn cầu tăng thêm hơn 6 nghìn tỷ USD 

 

Tăng trưởng Internet đang chậm lại vì những rào cản tiếp cận và sử dụng Internet đến 
từ các thị trường viễn thông, nội dung số và bán lẻ  

 
Kết nối toàn cầu trong lĩnh vực Internet có thể giúp 7% dân số thế giới – tương đương 500 triệu người – 

thoát khỏi ngưỡng cực nghèo, và bổ sung thêm 6,7 nghìn tỷ USD vào sản lượng kinh tế toàn cầu, theo 

một nghiên cứu mới của Strategy&, công ty tư vấn chiến lược thuộc mạng lưới PwC. 

 

Nghiên cứu được thực hiện cho công ty Facebook tại 120 quốc gia trong vòng hơn 10 năm. Nghiên cứu 

này phân tích cách tháo gỡ rào cản đối với việc tiếp cận Internet, cũng như dự đoán sự thay đổi của 

Internet khi mà ngày càng có nhiều người dân các nước đang phát triển truy cập mạng. 

 

Mặc dù cuộc cách mạng kỹ thuật số vẫn đang tiếp diễn, số lượng người đăng ký sử dụng mới Internet – 

mà phần lớn là ở các nước đang phát triển – đã giảm dần trong những năm gần đây và chỉ tăng trưởng 

một con số từ năm 2013 đến nay. 4,1 tỷ người đang không được kết nối với nền kinh tế hiện đại và vì đó 

mà GDP toàn cầu đang bỏ lỡ mất một nguồn thu trị giá hơn 6 nghìn tỷ USD. 

 

Theo báo cáo “Kết nối Thế giới”, khi dân số trên toàn thế giới kết nối Internet thì tỷ lệ người sử dụng 

Internet tại các nước đang phát triển so với các nước phát triển sẽ là 5:1, thay vì 2:1 như hiện nay. 

 

Nếu cả thế giới kết nối với Internet thì lợi ích dành cho các nước đang phát triển và các doanh nghiệp 

trong vòng 5 năm tới sẽ rất lớn: 

 

 Cải thiện tình hình kinh tế - xã hội cho hơn 4 tỷ người 

 Tăng sản lượng kinh tế toàn cầu thêm 6,7 nghìn tỷ USD 

 Cơ hội tăng trưởng 400 tỷ USD cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông 

 Cơ hội tăng trưởng 200 tỷ USD cho các nhà cung cấp nội dung số 

 

“Một trong những thách thức phát triển cơ bản ngày nay là giúp mọi người dân trên toàn thế giới tiếp cận 

được Internet”, ông Bahjat El-Darwiche, đồng tác giả nghiên cứu của Strategy& kiêm Chủ phần hùn tại 

PwC Trung Đông cho biết. “Nếu muốn người dân các nước đang phát triển tham gia đầy đủ vào nền kinh 

tế hiện đại và hưởng lợi từ những tác động to lớn của Internet thì chúng ta cần giúp việc tiếp cận Internet 
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trở nên rẻ và dễ dàng hơn; chúng ta cần cung cấp thêm nhiều nội dung thu hút người sử dụng; và hỗ trợ 

họ trong quá trình khám phá và bắt đầu sử dụng Internet.” 

 

Tiến triển trong lĩnh vực này đang khá chậm vì còn nhiều rào cản liên quan tới chi phí phủ sóng, tốc độ và 

công suất của cơ sở hạ tầng có sẵn, cũng như việc xây dựng cơ sở hạ tầng mới tại những nơi chưa có 

Internet. Nghiên cứu của Strategy& cho thấy: nếu muốn 80% dân số thế giới tiếp cận được Internet thì 

giá bán lẻ Internet phải giảm gần 70%, và như vậy thì cả thị trường viễn thông, nội dung số và dịch vụ 

bán lẻ đều phải có những hành động cụ thể: 

 

 Thay thế mạng 2G hiện nay bằng công nghệ 3G hoặc 4GLTE có thế giúp giảm 60-70% chi phí 

trên mỗi megabyte và khiến các nhà cung cấp dịch vụ mạng kiếm được nhiều lợi nhuận tại các 

thị trường đang phát triển, đồng thời mang đến cơ hội kết nối Internet cho hơn 2 tỷ người nữa. 

 Phân phối nội dung số thông qua các mạng tốc độ cao tại các địa phương sẽ khiến chi phí 

Internet hợp lý hơn với hơn 300 triệu người dùng. 

 Phân phối ngoại tuyến (offline) thông qua các tổng đài dữ liệu quốc gia hoặc khu vực sẽ tăng khả 

năng tiếp cận và giảm chi phí Internet cho thêm 170 triệu người.  

 Nếu chính phủ các nước cung cấp nội dung số liên quan tới giáo dục, dịch vụ xã hội hay kinh 

doanh thì sẽ có thêm 200 triệu người có động lực kết nối vào Internet.  

 Trợ cấp chi phí kết nối Internet cho thuê bao hoặc đơn vị cụ thể, ví dụ các trung tâm giáo dục, có 

thể giúp thêm 500 triệu người lên mạng.  

 

“Internet trong tương lai sẽ khác với Internet ngày nay,” ông Mathias Herzog - đồng tác giả báo cáo và 

chuyên gia tại PwC Mỹ cho biết. “Nó sẽ phù hợp hơn về cả mặt ngôn ngữ, văn hóa và kinh tế với nhu cầu 

của những người trước kia chưa được kết nối Internet. Nó sẽ trở thành kênh cung cấp dịch vụ thiết yếu 

cho những người yếu thế trong nền kinh tế hiện nay. Sẽ có nhiều người lên mạng vì muốn tăng năng 

suất kinh doanh, vận hành một doanh nghiệp vi mô, hay để tiếp cận giáo dục. Và thương mại điện tử sẽ 

tăng trưởng với đối tượng mua và bán là những người tiêu dùng nghèo nhất trong xã hội.” 

 

Sẽ cần đến các công nghệ sáng tạo và đột phá để tiếp cận được những người dân nghèo nhất sống ở 

những vùng sâu, vùng xa nhất. “Chúng ta cần tìm ra những cách tiếp cận mới trong thị trường viễn 

thông, nội dung số và bán lẻ nếu chúng ta muốn khai thác sức mạnh của Internet để phát triển và giảm 

nghèo”, ông Andrew Bocking, Giám đốc Sản phẩm Internet.org tại Facebook cho biết. 

 

- Hết thông cáo -  

 

Thông tin cho tòa soạn 

Báo cáo “Kết nối Thế giới: Mười cơ chế cho hòa nhập toàn cầu” do Công ty Tư vấn Chiến lược Strategy& 

thuộc mạng lưới PwC thực hiện cho công ty Facebook Inc., với mục đích đánh giá những rào cản đối với 

việc tiếp cận Internet và xác định những cơ chế giúp gia tăng tỷ lệ kết nối Internet, nhằm hỗ trợ sáng kiến 

Internet.org của Facebook.  

 
Dự án Thịnh vượng Kỹ thuật số của Strategy& quy tụ các chuyên gia hàng đầu nhằm đem đến những 
nghiên cứu tiên phong tại giao điểm của công nghệ và kinh tế. Dự án đã phát triển được những thước đo 
cho quá trình số hóa và độ trưởng thành kỹ thuật số, để dựa vào đó mà các nhà hoạch định chính sách 
và lãnh đạo doanh nghiệp có thể triển khai số hóa với mục đích phát triển kinh tế - xã hội. 
 

Để tìm hiểu thêm về báo cáo Kết nối Thế giới: Mười cơ chế cho hòa nhập toàn cầu, vui lòng truy cập 

www.strategyand.pwc.com/ctw hoặc xem clip tóm tắt tại đây. 
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Giới thiệu Strategy& 
Strategy& là một đội ngũ toàn cầu gồm những nhà tư vấn chiến lược am hiểu thực tế và có khả năng 
giúp khách hàng giành được ưu thế cạnh tranh. Chúng tôi đồng hành với khách hàng để giải quyết 
những vấn đề khó khăn nhất và nắm bắt được những thời cơ to lớn nhất. Chúng tôi sở hữu 100 năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chiến lược và những năng lực chuyên môn dày dặn của mạng lưới 
PwC mà không đối thủ nào sánh được. Chúng tôi là thành viên mạng lưới các công ty PwC tại 157 quốc 
gia với hơn 208.000 nhân viên luôn cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý 
tài chính và tư vấn thuế và pháp lý chất lượng cao. Để tìm hiểu thêm về Strategy& thuộc PwC, vui lòng 
truy cập www.strategyand.pwc.com.  

 
Giới thiệu PwC Việt Nam 
PwC Việt Nam thành lập văn phòng tại Hà Nội và Tp. HCM năm 1994. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi 
gồm hơn 750 người Việt Nam và nước ngoài am hiểu sâu sắc môi trường kinh doanh tại Việt Nam và 
hiểu biết sâu rộng các chính sách và thủ tục đầu tư, thuế, pháp luật, kế toán và tư vấn trên cả nước. 
Chúng tôi có một công ty luật 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam được Bộ Tư pháp cấp giấy phép có trụ 
sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội. 
 
Chúng tôi luôn hỗ trợ hết khả năng để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Với đội ngũ chuyên 
gia có năng lực và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cần thiết cho khách 
hàng tại mỗi thị trường địa phương trên khắp mạng lưới, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện cho khách 
hàng ở bất kỳ nơi nào họ hoạt động kinh doanh, trên khắp Châu Á và các khu vực khác trên toàn thế 
giới. Vui lòng truy cập trang web www.pwc.com/vn để biết thêm chi tiết. 
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PwC được hiểu là mạng lưới PwC và/hoặc một trong nhiều công ty thành viên, mỗi công ty thành viên là 
một pháp nhân độc lập. Vui lòng xem trang web www.pwc.com/structure để biết thêm chi tiết. 
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