
 

 

Thông cáo báo chí 

Thiệt hại kinh tế gia tăng khi tội phạm mạng “phơi bày” sự bị động của các 
tổ chức, doanh nghiệp trong cuộc chiến chống tội phạm kinh tế  

 

 Lo ngại về tội phạm mạng lên mức cao nhất trong vòng 6 năm qua 

 Tinh thần nhân viên giảm sút là tổn thất lớn nhất mà tội phạm kinh tế gây ra 

 44% các tổ chức cho rằng lực lượng thực thi pháp luật của nước họ chưa được đào tạo và trang bị 
đầy đủ để đối phó với tội phạm kinh tế. 

 
Trong vòng hai năm qua, hơn 1/3 các tổ chức (36%) đã đối mặt với tội phạm kinh tế nói chung và gần 1/3 
(32%) là nạn nhân của tội phạm mạng nói riêng – mức cao nhất ghi nhận được trong Khảo sát Tội phạm Kinh 
tế Toàn cầu do PwC thực hiện hai năm một lần. 
 
Khảo sát Tội phạm Kinh tế năm 2016 của PwC đã lấy ý kiến của hơn 6.000 người tại 115 quốc gia. Mặc dù tỷ 
lệ các tổ chức bị tội phạm kinh tế tấn công có giảm nhẹ, thiệt hại về tài chính trong từng vụ lại đang tăng lên. 
14% số người trả lời cho biết họ đã chịu tổn thất hơn 1 triệu USD vì tội phạm kinh tế trong vòng hai năm qua.   
 

 Tỷ lệ chung: Tỷ lệ tội phạm kinh tế nói chung đã giảm lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính. 
Tuy nhiên, mức độ giảm không đáng kể - từ 37% năm 2014 xuống còn 36%. Xét theo khu vực, tỷ lệ 
tội phạm kinh tế đã giảm tại Bắc Mỹ (xuống 37% từ 41%), Đông Âu (xuống 33% từ 39%), châu Á – 
Thái Bình Dương (xuống 30% từ 32%), châu Mỹ La Tinh (xuống 28% từ 35%). Tỷ lệ này tăng tại 
châu Phi (lên 57% từ 50%), Tây Âu (lên 40% từ 35%) và Trung Đông (lên 25% từ 21%). 

 Những tội phạm kinh tế phổ biến nhất: tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (64%), tội phạm mạng 
(32%), hối lộ và tham nhũng (24%). 

 Mức tăng cao nhất: 68% người trả lời ở Pháp và 55% người trả lời ở Anh đã đối mặt với tội phạm 
kinh tế trong 24 tháng qua, tăng 25% so với năm 2014. Trong khi đó, tỷ lệ ở Zambia là 61%, tăng 
31% so với năm 2014. 

 Tác động theo lĩnh vực: Dịch vụ tài chính bị tội phạm kinh tế tấn công nhiều nhất trong vòng hai 
năm qua, tiếp đến là khu vực chính phủ và doanh nghiệp nhà nước, và lĩnh vực bán lẻ - tiêu dùng. 
Hàng không vũ trụ và quốc phòng có mức gia tăng cao nhất (9%). Mỗi lĩnh vực lại chịu các hình thức 
tội phạm khác nhau, ví dụ: hối lộ và tham nhũng tăng 16% trong lĩnh vực vận tải và hậu cần. 

 Tội phạm mạng: Số vụ đã tăng 8% lên 32% và hơn một nửa (53%) số người tham gia khảo sát 
nhận thấy các mối đe dọa về an ninh mạng đã tăng trong 24 tháng qua. 34% cho rằng tổ chức của 
họ sẽ có khả năng bị tội phạm mạng tấn công trong 24 tháng tới. Mặc dù thiệt hại về tài chính do tội 
phạm mạng gây ra rất lớn, những người trả lời lại cho biết tổn thất lớn nhất mà các tổ chức phải chịu 
đựng chính là danh tiếng và các chi phí pháp lý, đầu tư và, án phạt. 

 Đối phó với tội phạm mạng: Chỉ có 37% người trả lời cho biết doanh nghiệp họ đã lập kế hoạch đối 
phó. Gần 1/3 chưa hề có kế hoạch và 14% thậm chí còn không hề có ý định chuẩn bị. 45% người trả 
lời cho rằng lực lượng thực thi pháp luật của nước họ chưa được đào tạo và trang bị đầy đủ để 
chống lại tội phạm mạng. 

 Rủi ro và tài chính: Hơn 1/4 các công ty dịch vụ tài chính chưa tiến hành đánh giá rủi ro để phòng 
chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. 1/3 người trả lời cho biết chất lượng của dữ liệu liên quan tới 
thông tin khách hàng là một thử thách lớn đối với các hệ thống phòng chống rửa tiền và tài trợ cho 
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khủng bố. 1 trên 5 tổ chức dịch vụ tài chính đã bị các cơ quan thực thi pháp luật xử lý vi phạm trong 
hai năm qua.  

 Hối lộ: Hơn một nửa (54%) người trả lời cho biết các nhà lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp họ 
thà bỏ một thương vụ kinh doanh hơn là phải hối lộ. 13% đã bị yêu cầu đưa hối lộ trong hai năm qua, 
và 15% cho rằng họ đã mất đi một cơ hội làm ăn do đối thủ cạnh tranh của họ có thể đã có hành 
động hối lộ. 

 Hồ sơ thủ phạm: Gần một nửa các vụ tội phạm kinh tế nghiêm trọng do chính thủ phạm làm việc 
trong các tổ chức gây ra. Thủ phạm nội bộ phần lớn là nam, tuổi từ 31 đến 40, đã làm việc từ 3 đến 5 
năm trong tổ chức, và đảm nhiệm vị trí quản lý cấp trung hoặc cấp cao.  

 Nguyên nhân phạm tội: 7 trên 10 tổ chức cho rằng việc có cơ hội để phạm tội chính là nguyên nhân 
chủ yếu dẫn tới các hành vi phạm tội do thủ phạm nội bộ gây ra.  

 Tiếp theo là gì? 20% người trả lời cho rằng tổ chức của họ sẽ có khả năng bị tội phạm kinh tế tấn 
công trong 24 tháng tới dưới các hình thức phổ biến như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm mạng, 
hay hối lộ và tham nhũng. Trong vòng 2 năm tới, 6 trong số các nước G20 (Anh, Mỹ, Italia, Pháp, 
Canada và Australia) cho rằng tội phạm mạng là mối đe dọa lớn nhất trong các hình thức tội phạm 
kinh tế. 

 
Ông Andrew Gordon, Lãnh đạo toàn cầu Dịch vụ Điều tra Gian lận của PwC chia sẻ: 
 

“Không nên bị đánh lừa bởi một vài chỉ số đã giảm nhẹ. Đằng sau đó là một môi trường tội phạm 
kinh tế ngày càng phức tạp do các mối đe dọa về an ninh mạng và áp lực quản lý. Đồng thời, thiệt 
hại từ tội phạm kinh tế đang tăng. Quá ít doanh nghiệp có khả năng ứng phó đủ nhanh trong việc 
đánh giá rủi ro và phát triển khung kiểm soát rủi ro. Việc hành động chống lại tội phạm kinh tế không 
phải là trách nhiệm của một cá nhân hay nhóm người mà cần được tích hợp vào văn hóa doanh 
nghiệp.” 
 

Nhìn một cách tổng quát, các kết quả khảo sát cho thấy các kế hoạch phát hiện và ứng phó của doanh 
nghiệp chưa đuổi kịp được trình độ và sự đa dạng của các nguy cơ đang đe dọa doanh nghiệp. Có một xu 
hướng tiềm tàng là việc phát hiện gian lận vẫn còn dựa quá nhiều vào may rủi. Điều này cảnh báo rằng “cách 
tiếp cận bị động đối với việc phát hiện và phòng chống tội phạm kinh tế chính là công thức tạo ra thảm họa”. 
 
Chất lượng dữ liệu, kỹ năng, nguồn lực và sự tham gia của cấp hội đồng quản trị là những vấn đề được nêu 
ra bởi nhiều người trả lời. Những vấn đề này kết hợp với nhau đã khiến cho các chương trình phát hiện và 
kiểm soát của nhiều doanh nghiệp không đủ khả năng bảo vệ doanh nghiệp. 
 
Báo cáo khảo sát cũng nhấn mạnh đến khoảng cách đáng kể giữa các tổ chức có sẵn bộ quy tắc ứng xử 
(86%) với các tổ chức có các buổi đào tạo và tư vấn thường xuyên (64%). Báo cáo cảnh báo rằng những 
khoảng cách về nhận thức như vậy có thể tạo nên những lỗ hổng “mà từ đó các hành động sai trái có thể nảy 
sinh.”   
 
Ông Trevor White, Chủ phần hùn - Dịch vụ Điều tra Gian lận của PwC – Phụ trách cuộc khảo sát cho biết: 
 

“Thường thì việc đối phó với một mối đe dọa sẽ cần tới nỗ lực kiểm soát mạnh mẽ hơn. Nhưng báo cáo 
của chúng tôi cho thấy môi trường kiểm soát nội bộ doanh nghiệp đã giảm 7% về độ hiệu quả trong 
việc phát hiện và phòng chống tội phạm kinh tế. Việc đối phó với tội phạm kinh tế đòi hỏi doanh nghiệp 
phải chú trọng mạnh mẽ vào văn hóa và đạo đức, cũng như các chương trình tuân thủ và quản lý hiệu 
quả. Sự chênh lệch giữa việc 90% các CEO cho rằng các giá trị của doanh nghiệp họ rõ ràng và dễ 
hiểu – với việc chỉ 84% người quản lý cấp dưới chia sẻ quan điểm này – cho thấy đang có khoảng cách 
giữa suy nghĩ của giới lãnh đạo và nhận thức hàng ngày của nhân viên.” 
 

- HẾT THÔNG CÁO -  
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Thông tin cho tòa soạn 
 

1. Giới thiệu cuộc khảo sát: Khảo sát Tội phạm Kinh tế Toàn cầu của PwC được thực hiện thông qua 
hình thức khảo sát trực tuyến với 6337 người tại 115 quốc gia. 45% số người trả lời nằm trong hội 
đồng quản trị các doanh nghiệp, 30% là người đứng đầu các bộ phận hoặc đơn vị kinh doanh. 59% 
đến từ các tổ chức đa quốc gia, 37% đến từ các công ty niêm yết đại chúng. Những người trả lời 
khảo sát đại diện cho nhiều lĩnh vực – từ dịch vụ tài chính (24%), ngành tiêu dùng (14%), công nghệ 
(7%), công nghiệp (35%) đến dịch vụ chuyên nghiệp (6%). Cuộc khảo sát được tiến hành từ tháng 7 
năm 2015 đến tháng 2 năm 2016.  

2. Những lĩnh vực tăng cao nhất về tội phạm kinh tế: Hàng không vũ trụ và quốc phòng (+9%), vận 
tải và hậu cần (+8%), và năng lượng, hạ tầng kỹ thuật và khai khoáng (+6%) là những ngành ghi 
nhận mức tăng cao nhất về tội phạm kinh tế trong hai năm qua.  

3. Tội phạm mạng: Tội phạm mạng tấn công nhiều nhất vào lĩnh vực dịch vụ tài chính (52%, tăng 7% 
so với năm 2014). Các đối tượng cũng chịu ảnh hưởng mạnh là ngành truyền thông (44%, tăng 14% 
so với năm 2014), hóa chất (34%, tăng 12% so với năm 2014), dược phẩm (31%, tăng 21% so với 
năm 2014), bảo hiểm (29%, tăng 13% so với năm 2014), và các cơ quan của chính phủ và nhà nước 
(29%, tăng 17% so với năm 2014) 

4. Đối phó với tội phạm mạng: Chỉ có 4 trên 10 công ty có nhân viên được đào tạo bài bản để đối phó 
khẩn cấp với các lỗ hổng an ninh mạng.  

5. Đạo đức và tuân thủ: 1 trên 5 người tham gia khảo sát không biết rằng doanh nghiệp họ có một 
chương trình chính thức về đạo đức và tuân thủ.  

6. Thị trường Đức có một cuộc khảo sát và báo cáo riêng về tội phạm kinh tế, do PwC Đức và Đại học 
Martin Luther tại Halle-Wittenberg thực hiện. Liên hệ với dagmar.schadbach@de.pwc.com để biết 
thêm chi tiết.  

7. Theo Khảo sát CEO Thường niên Toàn cầu lần thứ 19 của PwC (công bố tháng 1 năm 2016), trong 
số các mối đe dọa lớn nhất đối với các tổ chức thì hối lộ và tham nhũng tăng mạnh nhất, từ 51% lên 
56%. 
 

Giới thiệu PwC 
Tại PwC, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng niềm tin trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan trọng. Chúng 
tôi là một 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. Hãy trao đổi 
với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về chúng tôi bằng cách truy cập trang web www.pwc.com 
và www.pwc.com/vn. 

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. 

©2016 Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam. Bảo lưu mọi quyền. 
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