
investigarea fraudelor

Frauda și criza 
financiară

kpmg.ro 
 

KPMg în romania



Creşterea numărului de fraude detectate  
În cele mai multe ţări, aproximativ jumătate dintre cei intervievaţi au susţinut că în 
ultimii doi ani a avut loc o creştere a numărului fraudelor detectate în organizaţia lor. 
La polul opus s-a situat Republica Cehă, unde mai puţin de 10% dintre respondenţi 
au constatat o creştere a numărului de fraude detectate. 58% dintre participanţii din 
România au depistat o creştere a numărului cazurilor de fraudă în organizaţiile lor. 

Sectoarele de activitate în care s-a observat cu preponderenţă această tendinţă sunt 
vânzările (64% în CEE, 86% în România), achiziţiile (41% în CEE, 57% în România), 
gestionarea stocurilor (32% în CEE, 57% în România) şi administrarea activelor 
(27% în CEE).

Nu a existat un model clar al tipurilor de fraudă pentru care s-a observat o creştere 
a numărului de cazuri detectate, dar cele mai răspândite tipuri au fost conflictele 
de interese şi actele comise în complicitate cu partenerii de afaceri (45%), furtul 
sau scurgerea de informaţii confidenţiale (45% în CEE, 43% în România), plăţile 
frauduloase (41% în CEE, 43% în România), utilizarea frauduloasă a mijloacelor de 
stimulare a vânzărilor (41% în CEE, 57% în România), precum şi mită şi corupţie 
(43% în România). Cele mai multe dintre acestea reprezintă în mod tradiţional 
cazurile cele mai răspândite de fraudă, dar este interesant de remarcat că scurgerea 
de informaţii are un procent atât de ridicat printre celelalte răspunsuri: s-ar putea 
să evidenţieze valoarea sporită a informaţiilor comerciale într-o perioadă în care 
condiţiile pieţei sunt dificile.
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Frauda şi criza financiară 

Frauda tinde să se manifeste mai mult în timpuri de recesiune decât în perioadele de prosperitate, a 
reieşit dintr-un sondaj realizat de Departamentul de Investigare a Fraudei din cadrul KPMG. Pentru 
a afla mai multe despre relaţia existentă între fraudă şi actuala criză financiară au fost intervievaţi 
manageri din organizaţii situate în 7 ţări ale Europei Centrale şi de Est (CEE).
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Reacții la creșterea cazurilor de fraudă detectate
În toate situaţiile în care s-au înregistrat astfel de creşteri, s-au luat, fără excepţie, 
diverse măsuri:  toate organizaţiile au efectuat investigaţii interne, multe dintre 
acestea au demarat proceduri fie pentru a gestiona mai eficient riscurile de fraudă 
(86%), fie pentru a lua măsuri disciplinare împotriva angajaţilor implicaţi (77% în CEE, 
86% în România), fie pentru a evalua pierderile (77% în CEE, 100% în România). În 
majoritatea cazurilor de fraudă (59% în CEE, 71% în România) s-a acţionat în instanţă. 
Multe companii (41%) au angajat consultanţi externi pentru a le ajuta să reacţioneze 
la fraudă. Răspunsurile au fost diferite de la ţară la ţară. Spre exemplu, organizaţiile din 
Republica Cehă au avut o reacţie deosebit de anemică la creşterea cazurilor de fraudă 
detectate: în afară de o investigare a acestora, doar 50% din cei ce s-au confruntat cu 
creşteri ale numărului cazurilor de fraudă au luat măsuri de urmărire.

Cauzele creșterii cazurilor de fraudă detectate
Deşi o proporţie semnificativă a respondenţilor a remarcat că numărul cazurilor de 
fraudă detectate în organizaţiile lor a crescut în ultimii doi ani, majoritatea dintre ei 
nu au considerat că acesta a fost rezultatul unei creşteri a ratei de fraudă comise în 
timpul crizei; se pare că respondenţii au considerat de cele mai multe ori că rata de 
detectare s-a îmbunătăţit datorită unei atenţii crescute acordată gestionării riscului 
de fraudă, determinată de criza financiară. Aceasta cu siguranţă răspundea nevoii de 
a controla mai bine costurile într-o perioadă în care resursele erau limitate. 

Aproape jumătate dintre cei intervievaţi din Europa Centrală şi de Est (48%) şi 67% 
dintre participanţii din România au afirmat că organizaţiile lor fuseseră motivate de 
criză pentru a investi în consolidarea mecanismelor de control intern cu scopul de 
a eficientiza gestionarea riscului de fraudă. Natura investiţiilor a variat considerabil 
în răspunsurile date de respondenţi, dar cele mai multe investiţii au avut drept scop 
îmbunătăţirea eficienţei funcţionării controalelor existente (60% în CEE, 100% 
în România), creşterea atenţiei acordate de organizaţie prevenirii fraudei (58%), 
consolidarea culturii organizaţionale (48% în CEE, 75% în România), evaluarea 
riscului de fraudă (46% în CEE, 75% în România) şi elaborarea/ implementarea 
unor politici şi proceduri interne pentru a permite o reacţie eficientă la fraudă (46% 
în CEE, 88% în România). Participanţii din România au mai semnalat următoarele 
arii: stabilirea unor linii de raportare (75%) şi re-proiectarea controalelor existente 
(75%). Trebuie remarcat faptul că majoritatea măsurilor au drept scop mai degrabă 
prevenirea apariţiei fraudei decât detectarea sau reacţionarea faţă de o fraudă care  
a avut deja loc.
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Dacă doriți să discutați în detaliu aspectele menționate în acest articol, vă 
rugăm sa luați legătura cu echipa de Investigare a Fraudelor din Europa 
Centrala si de Est, la  ceeforensic@kpmg.com
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Impactul redresării economice
Majoritatea respondenţilor nu consideră că redresarea economică ar avea un impact 
semnificativ asupra numărului de fraude comise (82%) sau asupra sumelor pierdute 
prin fraudă (83%). 

Este totuşi încurajator să se constate că perspectiva redresării economice nu 
determină companiile să acorde mai puţină atenţie fraudei: 43% au fost de părere 
că organizaţiile lor vor aduce în continuare îmbunătăţiri activităţii de gestionare a 
riscului de fraudă în următorii doi ani, deşi nu s-a conturat o idee clară cu privire la 
domeniile în care se preconizează aceste îmbunătăţiri. 

Concluzie
Investiţiile făcute de organizaţiile care acordă atenţie costurilor pentru a limita 
pierderile generate de fraudă în timpul crizei financiare le-ar putea permite să obţină 
o profitabilitate crescută pe măsură ce redresarea economică câştigă teren. În 
timp ce creşterea pieţelor are un ritm lent, se pare că multe organizaţii continuă să 
recunoască importanţa consolidării controalelor anti-fraudă, ca o măsură de control 
al costurilor.


