www.pwc.com/bg
април 2018

Глобално проучване на
икономическата престъпност 2018 г.

Доклад за България

Какво остава скрито в
сенките?

31%

от анкетираните
компании в България са
били обект на едно или
няколко икономически
престъпления през
последните две години

35%

от българските
участници, жертви на
измами, са загубили
между 100,000 и
1,000,000 щатски
долара

56%

от докладваните
измами са извършени
от външни за
организацията лица

Съдържание
3| Въведение
4| Основни резултати от проучването
5 | Данни за Глобално проучване на
икономическата престъпност 2018 г.
Глобални статистически данни за проучването
Статистически данни за българското участие в проучването
6 | Икономическите престъпления в България
Докладвани икономически престъпления и осведоменост
относно измамите
Преобладаващи видове икономически престъпления
Къде да търсим измами?
Ефектът на икономическите престъпления върху бизнеса
12 | Борба с икономическата престъпност
Противодействие на измамите
Разкриване на измами
Доверие в регулаторните и правоприлагащите органи
16 | Поглед към бъдещето

2

Въведение

Имаме удоволствието да Ви представим
резултатите от тазгодишното издание
на нашето Глобално проучване на
икономическата престъпност, което обхваща
периода от последния ни доклад през 2016
г. до 2018 г. Това е най-голямото по рода си
проучване със 7,228 участници от 123 страни.

Пер А. Съндби
Съдружник,
Ръководител
Форензик услуги в
Югоизточна Европа

Ренета Мамасян
Ръководител
Форензик услуги за
България

Горди сме да отбележим, че 65 компании в
страната споделиха своя опит по отношение
на икономическата престъпност и нейното
влияние върху бизнеса в България. По брой
на участниците страната заема лидерската
позиция в Югоизточна Европа. Приемаме това
като доказателство за разбирането на бизнеса,
че икономическата престъпност е постоянна
заплаха, която струва скъпо, ако бъде
пренебрегвана. И затова изисква внимателен,
систематичен и обмислен подход.
31% от българските участници са посочили, че
са били засегнати от измами през последните
две години. Този резултат е едновременно
по-нисък както от глобалните нива, така и от
данните за страната за 2016 г.
Фактът, че отчетените случаи на икономически
престъпления в страната са намалели, трябва
да се разглежда в две противоположни
перспективи. От една страна, този резултат
лесно води до заключението, че измамите
и злоупотребите като цяло са по-малко,
отколкото в световен или регионален мащаб.
Но от друга страна, по-ниските резултати
могат да се дължат на прекомерната увереност
на организациите в способността им да
предотвратяват и разкриват измами или на
понижената им сетивност към икономическите
престъпления.
Във време на ускорена цифровизация не е
изненадващо, че през последните две години
българските организации стават жертва на
повече „ усъвършенствани“ измами като
например кибер измамите. Добрата новина
е, че участниците от България изглежда
са подготвени по-добре от всякога да
противостоят на подобни измами – 57% от тях
посочват, че са въвели изцяло планове за кибер
сигурност в своите организации.

Една от препоръките в доклада ни от 2016
г. към българските компании беше да
продължават да дефинират и въвеждат
системи за контрол и да насърчават лоялността
у служителите си, за да могат да изградят
устойчива политика за превенция на измамите,
подкрепена и наложена от ръководството.
Щастливи сме да отбележим, че местните
организации са положили усилия в тази
посока – за което свидетелства и докладваният
незначителен брой измами, извършени от
служители.
Обичайният профил на извършителя на
измами в България, (както и в Югоизточна
Европа), се различава до известна степен
от глобалния – 56% от икономическите
престъпления са извършени от външни за
организациите лица (спрямо 40% на глобално
ниво). Считаме, че този резултат е индикация
за необходимост от сериозни подобрения
в тази област. Затова бихме желали да
окуражим българските компании да насочат
вниманието си към подобряване на процесите
по предварително проучване на бизнес
партньорите си, за да избегнат евентуални
неблагоприятни последствия на по-късен етап.
Резултатите тази година показват, че местните
правоприлагащи органи все още не успяват
на повишат доверието към себе си, нито да
демонстрират способност да се справят с
икономическата престъпност. В тази връзка би
било интересно да проследим дали и как ще се
промени позицията на бизнеса в следващото
ни проучване в резултат на дейността на
наскоро създадената антикорупционна
структура в страната.
Благодарим на организациите и техните
представители, които отделиха време, за да
вземат участие в проучването. Без Вашата
подкрепа докладът за България не би бил
възможен. Вярваме, че проучването ни е
полезен инструмент, който ще подпомогне
Вашата организация в битката й с рисковете
от измами и ще допринесе за подобряване на
условията на българския бизнес пазар като
цяло.
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Основни резултати от проучването
Докладваната икономическа
престъпност намалява
•

•

По-малко случаи на икономическа
престъпност са докладвани в България
през 2018 г. (31%) в сравнение с 2016
г. (38%). Българските резултати са пониски и от глобалните (49%), и от тези в
Югоизточна Европа (39%). В същото време
глобалните нива са рекордно високи.
Измами, извършени от потребителите, са
най-често срещаният тип икономическо
престъпление, докладвано в България,
следвано от подкупи и корупция и кибер
престъпления. Присвояването на активи
отстъпва от челната позиция, като заема
четвърто място.

Кибер престъпленията –
растящи предизвикателства за
компаниите
•

Броят на българските компании,
разработили план за действие при кибер
заплаха, се е увеличил през последните две
години с 20%. Още 12% от анкетираните
предвиждат да въведат такъв план скоро.

•

Развитието на технологиите предоставя
на извършителите нови възможности
за атака, но същевременно помага
на организациите да изградят поусъвършенствани стратегии за превенция.
74% от българските участници са на
мнение, че въвеждането на технологични
решения за борба с измамите и/или
икономическата престъпност позволява
мониторинг в реално време, а други
72% смятат, че това им предоставя
информация, въз основа на която могат да
се предприемат съответни действия.

Подходът, основан на анализ
на риска, набира скорост
•

•

4

Българските компании продължават да
прилагат подхода, основан на анализ на
риска, за да определят до каква степен са
изложени на измами през последните две
години (12% увеличение).
Въпреки това, почти половината от
анкетираните (48%) не са правили
комплексна оценка на риска. Предвид
значението на тези оценки за откриването
на възможни „слепи зони“, посоченият
процент остава достатъчно висок.

Профилът на типичния
извършител в България се
различава от профила на
глобално ниво
•

Докато в България по-голямата част от
докладваните измами са извършени от
външни за организациите лица (56%), на
глобално ниво като основен извършител
са посочени служители, работещи в
компаниите (52%).

•

Злоупотребите, извършени от служители
в България, са намалели наполовина от
2016 г. насам (от 34% до 17% през 2018
г.), основно благодарение на въведени
конкретни политики за обща превенция на
измами.

7,228
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Фигура 2: Анализ на българските участници по сектори за
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Фигура 3: Анализ на българските участници в проучването за
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Икономическите
престъпления в
България
Докладвани
икономически
престъпления и
осведоменост относно
измамите

Друго възможно обяснение може да се
потърси във факта, че половината от
анкетираните компании са разчитали на
използването на корпоративни контроли
за разкриване на измами. Тази позитивна
тенденция бе отбелязана в доклада ни
от 2016 г. и е окуражаващо, че ръстът се
запазва и в тазгодишните резултати.
В контекста на 49% докладвани случаи
на измама глобално и 39% в Югоизточна
Европа обаче, ефективността на
съществуващите корпоративни контроли,
въведени от българските участници, може да
бъде поставена под въпрос.

31% от тазгодишните участници в
прочуването от България отбелязват, че
техните компании са станали жертва на
икономическо престъпление или измама
(в сравнение с 38% през 2016 г.). От друга
страна, глобалните резултати очертават
различна картина – докладвалите
икономически престъпления са 49% от
участниците (повишение с 13% от 2016 г.).
Означават ли нивата в България спад на
измамите в страната или сигнализират за
по-ниска осведоменост за тях?

Сериозният скок, който се наблюдава в броя
на отговорилите „не знам“ в тазгодишното
проучване (от 3% през 2016 г. до 25% през
2018 г.), също може да е повлиял на броя на
докладваните случаи на измама. Нашият
опит (не само с българския бизнес, но и в
глобален мащаб) сочи, че организациите
са уязвими заради своите „слепи зони“,
които излизат „на светло“ едва когато
организацията претърпи инцидент.

Най-очевидната причина за резултата в
България може да е по-малко икономическа
престъпност през последните две години.

Фигура 4: Докладвани нива на икономическа
престъпност в България и глобално
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Увеличеният с 8 пъти в сравнение с 2016 г.
относителен дял на отговорите „не знам“
очертава обезпокояваща тенденция в
България, тъй като е значително по-висок от
глобалното ниво от 7% през 2018 г.
Разгледано в контекста на това, че 60%
от българските участници са част от
международни организации, този резултат
подсказва, че е възможно бизнесът като
цяло все още да изпитва затруднения при
комуникирането вътре в организацията на
получените сигнали и установените случаи
на измами.

Фигура 5: Относителен дял на отговорилите „не знам“
в България през годините
25%
12%
3%
2009

2011

8%
2014

3%
2016

2018
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Преобладаващи
видове икономически
престъпления
Два нови вида икономически престъпления
бяха включени в тазгодишното проучване
като самостоятелни категории – „измама,
извършена от потребителя“ и „неетично бизнес
поведение“.
Сред участниците, отбелязали че тяхната
компания е претърпяла измама през
последните две години, 45% са докладвали,
че злоупотребата е била извършена именно
от потребителя. Това поставя този вид
икономическо престъпление на първо
място сред най-често докладваните измами,
измествайки присвояването на активи от
традиционното първо място в България.
Второто най-разпространено икономическо
престъпление е корупция и подкупи (40%),
следвано от кибер престъпления (30%).
Присвояването на активи за пръв път
остава извън челната тройка на найразпространените видове икономическа
престъпност в България. От участниците,

отговорили, че организацията им е претърпяла
измама през последните две години, 25%
са посочили този „старомоден“ вид измама,
поставяйки го на четвърто място в страната.
Регистрираният спад (от 66% през 2016 г.) е в
съответствие с наблюдаваната тенденция на
глобално ниво и свидетелства за изместването
към по-сложни икономически престъпления.
#1 Икономическо престъпление в България –
Измама, извършена от потребителя
За целите на проучването под измама,
извършена от потребителя, се разбира
използване по незаконен начин на продуктите
или услугите на компанията от потребители
или други външни за организацията
лица. Примери за този тип икономически
престъпления са измами с банкови карти и
ипотечни измами. Имайки предвид, че 23%
от българските участници в проучването са
представители на технологичния сектор, а
17% са ангажирани в сферата на финансовите
услуги, едва ли е изненадващо, че близо 50% са
докладвали именно този тип измама. Липсата
на ефективни механизми в организациите за

Фигура 6: Топ 3 икономически престъпления в България
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проверка на бизнес партньорите им и тяхната
надеждност преди реалното започване на
работа с тях също би могла да е причина за
този висок резултат.
Измамите, извършени от потребители,
са посочени като най-често срещаните
икономически престъпления и в другите
страни от Югоизточна Европа, докато на
глобално ниво са посочени от едва 29% от
участниците.
#2 Икономическо престъпление в България –
Корупция и подкупи
Въпреки че отчитат 8% спад (в сравнение
с резултатите от 2016 г.), корупцията и
подкупите запазват второто място сред
най-разпространените икономически
престъпления.
Резултатите в Югоизточна Европа (16%), както
и глобалните (25%), без съмнение показват, че
корупцията и подкупите продължават да бъдат
една от най-големите заплахи за бизнеса.
Резултатът за България вероятно не е
изненадващ за мнозина, тъй като подкупите
и корупцията се превърнаха в гореща тема
за публично обсъждане през последните
години. Предизвикателствата в борбата
срещу корупцията, пред които страната е
изправена, и създаденото усещане за нейното
присъствие могат да бъдат сред причините за
честото докладване на този вид икономическо
престъпление. Корупцията и подкупите
нерядко получават широк медиен отзвук, но
често е трудно да бъдат доказани.
#3 Икономическо престъпление в България –
Кибер престъпления

Колкото и просто да звучи дефиницията,
противодействието на подобен тип
престъпления изисква далеч повече усилия
и умения. Освен постоянно развиващите се
технологии, индустриалните разделения
стават все по-размити – доставчиците на
нефинансови услуги навлизат в сферата
на платежните системи (Директива (ЕС)
2015/2366 за платежните услуги). Тъй като
тези доставчици не са били подложени на
засилена регулация до момента, е възможно
при тях да липсват усъвършенствани мерки
и култура за борба с измамите. Възможно е
те по-слабо да познават рисковете, свързани
с пране на пари, или правилата за защита на
данните.
За последните две години кибер
престъпленията са се придвижили до третото
място на най-често срещаните икономически
престъпления в България. Доказателство за
бързото и динамично развитие в тази сфера
е фактът, че през 2016 г. 40% от нашите
участници не са били сигурни дали кибер
престъпленията ще намерят място сред
икономическите престъпления в бъдеще, а
през 2018 г. те вече се нареждат на трето място
сред най-разпространените.
Гледайки към бъдещето, 23% от българските
организации считат, че кибер престъпленията
имат потенциал да окажат най-сериозен
негативен ефект върху тях през следващите
24 месеца, (поставяйки този вид измами
на първо място). В действителност, кибер
атаките са толкова широко разпространени,
че стратегически по-полезно би било не да
се измерва тяхната честота и въздействие,
а фокусът да се премести върху анализ
на механизмите, които измамниците са
използвали в отделните случаи.

Определението на кибер престъпленията
в тазгодишното проучване покрива широк
аспект:
Всяко престъпление, извършено от или
улеснено чрез използването на компютърно
оборудване
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Къде да търсим измами?
Нашето проучване отчита, че икономическите
престъпления, извършени от служители в
България, са намалели двойно от 2016 г. насам
(от 34% на 17% през 2018 г.). Тази промяна в
резултатите може да се дължи на подобрените
превантивни контроли, които компаниите са
въвели. Друг възможен прочит е, че нивото на
осведоменост в организациите по отношение
на измамите е занижено и затова са отчетени
по-малко случаи на измама, което, от своя
страна, създава впечатление, че служителите
не извършват икономически престъпления.
Това води до въпроса дали има разминаване
между усещания и реалност.
От друга страна, процентът на измами,
извършени от външни за организациите
лица, е нараснал от 48% до 56% през 2018 г.
Отчитайки факта, че най-разпространени са
измамите, извършени от потребители, този
резултат изглежда логичен. В допълнение,
в 80% от случаите за докладван външен
извършител именно потребителите са
посочени като извършители на най-сериозните
икономически престъпления. Този резултат
насочва към една от най-големите „слепи
зони“ за организациите – бизнес партньорите
или така наречените „приятели-врагове“ (от
англ. frenemies). Имат се предвид трети страни,
с които компаниите поддържат постоянни
бизнес отношения като посредници,
доставчици и потребители (клиенти). Казано
с други думи – това са хора и организации,
с които компанията счита, че е изградила
взаимно доверие, но които всъщност й нанасят
щети.
Какви мерки могат да приложат
организациите, за да предотвратят
подобни действия? Поставянето на акцент
върху идентифициране и проверяване на
идентичността на потребители, доставчици
и посредници (метод, известен като „опознай
своя клиент“ – от англ. Know your customer
(“KYC”)) намалява възможните „слепи зони“ за
компаниите.
Предварителното проучване на трети страни
преди установяването на бизнес отношения с
тях може да бъде предприето като превантивна
стъпка. Непознаването (или частичното
познаване) на бизнес партньора би могло да
изложи компанията на сериозен репутационен
риск. В даден момент компанията може
да се окаже пристисната и упреквана
от всички страни заради създаденото
впечатление за невъзможност да реагира
адекватно на създалата се ситуация – много
преди ръководството й да има план как да
противодейства. В практиката си в България
сме били свидетели на няколко подобни
случая през последните години.
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Фигура 7: Профил на
извършителя на измами в
България и глобално (2018 г.)

52%

56%
40%

17%

80%

от външните за
организацията лица,
извършили измама в
България, са потребители

Ефектът на
икономическите
престъпления върху
бизнеса
Когато обсъждаме темата за икономическите
престъпления или измами, не можем да
подминем въпроса за нанесените щети.
Извън съмнение е, че понякога е трудно да се
оценят загубите – не толкова финансовите,
колкото индиректните, „косвени“ загуби.
35% от българските участници, които са
били обект на икономическо престъпление,
са докладвали загуби между 100,000 и
1 милион щатски долара. Въпреки това,
10% от тях са отбелязали, че фактическият
размер на загубите не може да бъде
измерен, посочвайки щети като понижена
мотивация на служителите, влошени бизнес
взаимоотношения или влошени отношения с
регулаторите и др.

Фигура 8: Претърпени загуби в следствие на
измами

По-малко от 25,000 щатски долара

10%

50,000 до < 100,000 щатски долара

1%
15%

100,000 до < 1 милион щатски долара

1%
35%

1 милион до < 5 милиона щатски долара

5%

Неизмерим размер на загубите
Не знам

10%
1%

25%

Българските компании, които са били
засегнати от икономически престъпления
през последните 24 месеца, са отбелязали,
че най-тежкият случай на измама, който са
претърпели, е повлиял негативно бизнес
взаимоотношенията (80%) и мотивацията
на служителите им (50%). Подобни са и
глобалните резултати – съответно 67% и 78%.

Размерът на претърпените загуби от измами
включва не само директните щети, но и
допълнителните разходи за разследване и
възстановяване на тези щети
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Борба с
икономическата
престъпност

Борбата с измамите е постоянен процес и
компаниите не трябва да намаляват своята
бдителност, а трябва непрекъснато да
инвестират както в служителите си, така и в
нови технологии.

Седем от десет от анкетираните български
участници не са променили бюджетите си за
борба с измамите през последните 24 месеца
в сравнение с предходните. Същевременно
67% от българските организации очакват тези
бюджети да не се променят през следващите
две години. Възможно ли е компаниите да
са си създали измамно чувство за сигурност?
Както вече отбелязахме, технологиите се
развиват с бързи темпове и измамниците
бързо се адаптират към тях.

Фигура 9: Бюджети на българските организации за борба с измамите

12%

12%
6%

2018

12

4%

17%
1%

17%

18%

26%

70%

67%

1%
72%

67%

2%

4%

3%

3%

2016

2018

2016

Противодействие на
измамите
Както и през 2016 г. (регистриран е спад само
с 2%), така и тази година отбелязваме, че
мнозинството от участниците в проучването
от България (75%) осъзнават, че прилагането
на официално приет етичен кодекс е
задължителна стъпка към по-ефективното
противодействие на икономическите
престъпления – но далеч не е достатъчна.
Нашето изследване показва, че значителна
част от българските компании, които имат
етичен кодекс, не прилагат специфични
мерки за противодействие на измамите.
По-конкретно, от организациите с приет
формален етичен кодекс 35% все още нямат
политики, специално насочени към борбата с
измамите.

на риска през последните две години и само
40% са направили оценка на риска от кибер
атаки. По-малко от половината анкетирани
(40%) са извършили оценка на риска във
връзка с противодействието на корупция и
подкупи, което е тревожно на фона на факта,
че това е вторият най-разпространен вид
икономическо престъпление в страната.
Все пак трябва да отбележим, че броят на
български компании, които изобщо не са
извършвали оценка на риска, продължава да
спада през последните две години, достигайки
14% през 2018 г. (спрямо 26% през 2016 г.).
Все още обаче подобни оценки се правят
предимно като част от годишни или рутинни
процеси (66%), или като част от одитни
планове (49%), или като част от управлението
на корпоративния риск (43%).

Същевременно само в 17% от случаите
приетите програми за поведение имат
заложени специфични контроли за борба с
измамите като цяло.

С оглед на посочените факти, горещо
насърчаваме всички организации да
извършват редовни целенасочени оценки на
риска от измами.

Отчитайки факта, че измамниците се
възползват от нови и усъвършенствани
начини за постигане на целите си, чисто
формалният или „само на хартия“ подход към
спазването на етичните норми ги обрича на
неефективност. Правилно подбрани контроли
и добре разпределени ресурси (технологични
и човешки) биха добавили стойност към
формално приетите етични правила от гледна
точка на ограничаването на съществуващите
„слепи зони“.

Когато става дума за придобивания и
други транзакции – които носят риска да
„се купят“ пасивите и лошите контроли
на правоприемника – оценката на риска
(като част от предварителното проучване
на обекта на сделката) придобива
още по-голямо значение. Подробното
предварително проучване, включително
превенцията на измами, кибер сигурността
и противодействието на корупцията, би
помогнало на купувача да идентифицира
рисковете, пред които се изправя, както и да
реши по какъв начин тези рискове могат да
бъдат изключени от сделката или решени след
приключването й.

Тъй като рисковият профил на всеки
отделен пазар е различен и се променя
динамично във времето, редовните оценки
на риска от измами са друга предпоставка за
ефикасно противодействие и разкриване на
икономически престъпления. Подобни оценки
помагат на организациите да идентифицират
специфичните за тях рискове. В тази връзка,
едва половината от българските компании
(52%) са потвърдили, че са извършили оценка

Фигура 10: Наличие на официално
въведени програми по етика в
българските организации

75%

При придобиване на бизнеси (компании),
организациите (както българските, така и
тези на глобално ниво) проучват най-вече
спазването на регулаторните и данъчните
изисквания. Проучвания за противодействие
на корупцията и кибер сигурността в България
се правят по-рядко, отколкото по света.
Освен инвестирането в изграждане на
етична култура в организацията и на
процеси, насочени към предотвратяването
на икономически престъпления, както и
обучаването на служителите във връзка
със законовите и етичните им задължения,
компаниите трябва също да вземат под
внимание и външните заплахи. Проучването
ни показва, че най-сериозните икономически
престъпления в България са били дело на
трети фирми или лица. Това означава, че
разработването на механизми за намаляване
на външните заплахи се превръща в
задължително, за българските организации,
условие за превенция.
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Разкриване на измами
В днешно време организациите разполагат с
усъвършенствани технологии за мониторинг,
анализ, изучаване и предсказване на
човешкото поведение, които да използват в
борбата срещу измамите. Данните ни показват,
че компаниите използват тези средства.
74% от анкетираните организации в България
са съгласни, че въвеждането на технологични
решения в борбата срещу измамите и/или
икономическите престъпления позволява
мониторинг в реално време, докато 72%
подкрепят идеята, че това им осигурява
информация, въз основа на която могат
да предприемат последващи действия.
Практически погледнато – повече от
половината български участници са
установили непрекъснат мониторинг в своята
контролна среда, а други 8% смятат да го
направят през следващите 12 месеца. Почти
една четвърт от анкетираните използват или
планират да използват изкуствен интелект в
борбата с измамите - както смятат да направят
и 25% от компаниите на глобално ниво.

Технологиите позволяват предприемането
на ефективни и проактивни действия, както
и намаляване на случаите на икономически
престъпления и тяхното негативно финансово
отражение. Използването на технологии
обаче изисква допълнителни инвестиции
от страна на компаниите. В крайна сметка,
предизвикателството е да се намери (по
възможност) „златната среда“ между
ефективността на технологиите и направената
в тях инвестиция, като в същото време
организациите трябва да се опитват винаги да
бъдат крачка напред от измамниците.
Българските участници са наясно с
нарастващата заплаха от кибер престъпления
– броят на тези, които са въвели план за кибер
сигурност, е нараснал през последните две
години с 20% (достигайки 57% през 2018 г.).
Други 12% смятат да въведат подобен план
скоро. Основните елементи на въведените
от българските компании планове за защита
от кибер престъпления са политика за кибер
сигурност; главен директор по информационна
сигурност (който обикновено докладва
на висшето ръководство); служители по
кибер сигурност; обучения и мониторинг на
персонала по отношение на кибер сигурността.

Фигура 11: Организациите в България оценяват възможностите, които
технологиите им предоставят*
Позволяват мониторинг в
реално време

74%

Предоставят достатъчно
информация за
предприемане на действия

72%

69%

74%
66%
64%
*14Въпрос с избор от няколко отговора

Позволяват
идентификацията,
възстановяването и
документирането на
различни мерки

Предоставят
значителни
възможности за
докладване

Предоставят стабилен
набор от аналитични
инструменти

Интегрират и улесняват управлението на
нужните работни процеси

Да бъдете крачка
напред от
измамниците е
предизвикателство,
което си заслужава

Доверие в регулаторните
и правоприлагащите
органи
Попитахме нашите участници дали биха
споделили информация относно подозрения
за кибер атаки с правоприлагащите органи
и 37% от анкетираните в България (два
пъти по-малко от глобалния резултат)
заявиха, че е възможно да го направят. Попритеснителното е, че почти същият процент
(35%) са на мнение, че е малко вероятно да
уведомят властите или пък напълно изключват
подобна възможност. От тези, които са
отговорили, че е малко вероятно, 74% смятат,
че правоприлагащите органи нямат нужната
експертиза, а 39% считат, че съществува
висок риск от неконтролирано разкриване на
споделената информация.
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Поглед към бъдещето
Според 54% от българските участници,
промените в регулаторните изисквания
имат все по-голямо влияние върху техните
организации, докато само 36% смятат същото
по отношение на промените в прилагането на
регулациите вътре в самите компании. Тези
резултати потвърждават впечатлението, че
организациите са по-скоро реактивни (вървят
след събитията), отколкото проактивни по
отношение на противодействието на измами.
Притеснителното е, че именно това може
да доведе до множество „слепи зони“ за
организациите.
На въпроса кой вид икономическо
престъпление очаквате да има най-сериозен
негативен ефект върху компанията Ви или е
вероятно да се случи в организацията Ви, 23%
от българските участници са посочили кибер
престъпленията. В контекста на непрекъснати
нововъведения и подобрения в технологичния
сектор, преобладаващият подход на реакция
„след“ вместо „преди“ изглежда още попритеснителен. Защото потенциалните
слабости в контролите могат да се превърнат в
лесни мишени за измамниците.
Фокусирането на вниманието на
организациите върху „слепите зони“ и
изграждането на ясно разбиране за това какво
е измама, могат да разкрият значителни
възможности пред компаниите – например,
да укрепят бизнеса си и да придадат постратегически вид на действията си. Това
означава да се акцентира не само върху
подобряването на контролите, насочени към
противодействие на измамите, извършени от
външни участници, но и върху създаването
на кохерентна и устойчива култура в самата
организация. Най-общо, проактивният подход
може да освети сенките и да намали „слепите
зони“.

Фигура 12: Икономически
престъпления с очакван найсериозен негативен ефект през
следващите две години
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Бъдете подготвени
Противодействайте
на измамите
Станете посилни след това
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Форензик услуги
Мрежата за форензик услуги на ПрайсуотърхаусКупърс
включва форензик счетоводители, икономисти,
статистици, бивши служители на регулаторни органи,
сертифицирани експерти по разследване на измами и
специалисти по форензик технологии. Ние помагаме
на организациите да се справят с основните финансови
и странични рискове, възникващи в следствие на
икономически престъпления. Ние установяваме
финансови нередности, анализираме комплексни бизнес
казуси, с цел намаляване на бъдещ риск от измами.
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