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Presentació

Segons un estudi de PricewaterhouseCoopers (PwC) realitzat l’any 2010, el 
frau empresarial es va incrementar considerablement després de la crisi del 
2007. A partir de l’enquesta a 3.000 empresaris de 54 països entre els mesos 
de juliol i novembre del 2009. Aquest estudi estima que el cost mitjà del frau 
en empreses espanyoles durant aquest any va superar els 730.000 €, a més 
dels danys ocasionats en les seves imatges i en altres aspectes empresarials. 
L’entorn econòmic, la pressió per resultats, l’enriquiment o el desig de ven-
jança a costa de l’organització, l’oportunitat que es presenta per febleses de 
l’entorn de control i molts altres factors incideixen en el seu origen. Entre 
les diferents formes que pren el frau, pot notar-se: l’apropiació indeguda 
d’actius (28%), els suborns i la corrupció (13%) i la manipulació comptable 
(11%) aquests són els principals tipus de fraus en les empreses espanyoles, 
i significa el 52% d’aquest tipus de delictes.
En els darrers anys, escàndols com el tràfic d’influències, trames urbanísti-
ques, fraus comptables, etc. són protagonistes de la immensa majoria dels 
informatius. És innegable que el frau empresarial és un tema actual i preo-
cupant, per la qual cosa considerem rellevant ressaltar la necessitat que les 
empreses prenguin consciència d’aquesta xacra econòmica i social, i que es 
prenguin mesures de prevenció i sanció en aquest àmbit.
Aquesta monografia inclou en la seva primera part diversos articles que per-
meten conèixer millor els factors que incideixen en l’existència de frau en 
les empreses. Per a això, es descriuen les motivacions i el perfil del defrau-
dador, així com les diferents eines i mecanismes que existeixen en l’àmbit 
intern i extern per a la detecció i control del frau. Incloem també les recents 
innovacions jurídiques adoptades que tracten d’esmenar les deficiències que 
poguessin existir.
A més, i com és habitual en la Revista de Comptabilitat i Direcció, en aquest 
número s’inclouen dos casos pràctics: un sobre els controls per detectar i 
dissuadir el frau i un altre sobre la predicció de les insolvències.
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Amb aquesta publicació esperem contribuir a la divulgació dels mecanis-
mes de prevenció, control i detecció del frau, ja que és un fenomen que 
desgraciadament es troba en un moment de plena actualitat i proliferació.
Finalment, a l’apartat d’Altres treballs s’inclou una anàlisi de l’empresa 
social, model que podria considerar-se un canvi en el paradigma de la gestió 
empresarial, i que pot impactar en el frau des d’una perspectiva totalment 
diferent.
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