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Сажетак
Фи нан сиј ски кри ми на ли тет пред ста вља спек тар кри ми нал-

них ак тив но сти са те шким по сле ди ца ма на еко ном ском, по ли тич-
ком, без бед но сном и  со ци јал ном пла ну. Овим ви дом кри ми на ли те-
та не са мо што се под ри ва при вред ни и мо не тар ни си стем, не го се 
на ру ша ва по ли тич ка ста бил ност и без бед ност зе мље, и вр ши ути-
цај на дру штве не од но се на на ци о нал ном и ме ђу на род ном пла ну. 
На овај на чин до ла зи до ши ре ња еко ном ске не јед на ко сти, сма њу ју 
се шан се да у зе мљу уђу ди рект не стра не ин ве сти ци је, сма њу је се 
сто па при вред ног ра ста и оте жа ва ства ра ње ста бил ног де мо крат-
ског дру штва, прав не др жа ве и тр жи шне при вре де, сма њу је се по-
ве ре ње гра ђа на у др жа ву и ње не ин сти ту ци је и уоп ште до ла зи до 
кри зе вред но сно нор ма тив ног си сте ма. Циљ ра да је да ука же на 
основ не ка рак те ри сти ке овог ви да кри ми на ли те та и на ефек те ко је 
услед то га на сту па ју по чи та во дру штво, са по себ ним освр том на 
по ли тич ки ам би јент. 
Кључ не ре чи: фи нан сиј ски кри ми на ли тет, пра ње нов ца, по ли тич ки ам-

би јент, по ли тич ка ста бил ност, са вре ме но дру штво.

* Овај рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња на уч но и стра жи вач ког про јек та под на зи вом Развој
институционалнихкапацитета,стандардаипроцедуразасупротстављањеоргани-
зованомкриминалуитероризмууусловимамеђународнихинтеграција. Про је кат фи-
нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је под 
бро јем 179045.
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Сва ко дру штво без об зи ра на сте пен раз ви је но сти при вре де, 
об лик дру штве ног уре ђе ња, дру штве но-еко ном ске од но се и слич-
но, пра те и од ре ђе не не га тив не по ја ве, ко је се мо гу ис по љи ти на 
раз ли чи те на чи не и у ра зним об ли ци ма. Фи нан сиј ски кри ми на ли-
тет је сва ка ко из раз и од раз де ви ја ци је у дру штву, ко ји пу тем не-
ле гал них фи нан сиј ских тран сак ци ја ле га ли зу је не за ко ни то сте чен 
но вац и ин фил три ра се у нов ча не и при вред не то ко ве, с ци љем кон-
тро ли са ња од ре ђе них еко ном ских и по ли тич ких про це са.

Обим и ди на ми ка фи нан сиј ског кри ми на ли те та у са вре ме-
ном дру штву по при ма та кве об ли ке и фор ме да он све ви ше пред-
ста вља фак тор ко ји угро жа ва при вред ни, по ли тич ки и дру штве но-
еко ном ски раз вој раз ви је них при вре да и зе ма ља у раз во ју. Овај вид 
кри ми на ли те та мо же се по сма тра ти пре ма оби му и те жи ни по сле-
ди ца од но сно ште та (по себ но фи нан сиј ских и со ци јал них), али и 
пре ма од ре ђе ним по ли тич ким про це си ма ко ји у ме ђу соб ном де ло-
ва њу мо гу ре зул ти ра ти де ста би ли за ци јом дру штва. Од оби ма, ди-
на ми ке де ло ва ња и од но са др жав них ор га на и ин сти ту ци ја за ви си 
и мо гућ ност при кри ве ног де ло ва ња фи нан сиј ског кри ми на ли те та 
у прав цу ства ра ња усло ва кон тро ли са ња од ре ђе них еко ном ских и 
по ли тич ких про це са у јед ној др жав ној за јед ни ци, али и ши ре у ре-
ги о нал ним и ме ђу на род ним окви ри ма.

Гло ба ли за ци ја пру жа но ве при ли ке за вр ше ње раз ли чи тих 
ак тив но сти, па и ак тив но сти у сфе ри кри ми на ли те та. Нaимe, у 
нај но ви јим еко ном ско-по ли тич ким усло ви ма, где до ла зи до укруп-
ња ва ња ка пи та ла, бри са ња др жав них гра ни ца, ма сов не упо тре бе 
елек трон ских сред ста ва за ко му ни ка ци ју, тран сфе ра нов ца, али и 
те жње да на гло бал ном ни воу вла да ју цен три еко ном ске мо ћи, ја-
вља ју се и нај о па сни ји ви до ви кри ми на ла, пра ће ни на сто ја њем да 
се оства ри и по ли тич ка моћ, од но сно моћ ути ца ја и кре и ра ња свих 
то ко ва у усло ва де лат но сти у јед ном дру штву. 

У са вре ме ном дру штву, ве зе из ме ђу ле гал ног - иле гал ног би-
зни са и све та по ли ти ке по ста ју ве о ма чвр сте. Но вац као из раз еко-
ном ске и сва ке дру ге мо ћи, од у век је био из раз сна ге у бор би за 
ин те рес и власт. Оту да, но вац, та фи нан сиј ска моћ, без об зи ра на 
из во ре ле гал ност сти ца ња те мо ћи, по сма тра на кроз крај њи циљ, 
је сте услов и прет по став ка оства ре ња и по ли тич ке мо ћи.  За то, та 
ве за из ме ђу фи нан сиј ске и по ли тич ке мо ћи че сто по ста је „бер-
муд ски тро у гао“ у ко јем љу ди ла ко гу бе „ком пас“ и ор јен та ци ју у 
вре ме ну и про сто ру, за бо ра вља ју ћи и нај е ле мен тар ни је скру пу ле и 
мо рал не нор ме.1)

1) Та ње вић, Н. (2011) «Дру штво као жр тва но си ла ца еко ном ске и по ли тич ке мо ћи», Теми-
да, јун 2011, стр. 23-40.
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По сма тра ју ћи исто риј ске аспек те про ме на дру штве но-еко-
ном ског, по ли тич ког и прав ног ам би јен та од ре ђе не др жа ве и на-
ро да, не сум њи во је, да ко ри сте ћи сво је ме ха ни зме де ло ва ња фи-
нан сиј ски кри ми на ли тет оста вља трај не и ра за ра ју ће по сле ди це 
по др жа ву и дру штво. Ове по ја ве из об ли ча ва ју по ли тич ки ам би-
јент као све сну и план ску де лат ност по ли тич ких су бје ка та као што 
су др жа ва, по ли тич ке пар ти је (стран ке), кла се, дру штве не гру пе и 
раз не по ли тич ке и дру штве не ор га ни за ци је (син ди ка ти, удру же ња 
по сло да ва ца, струч на и слич на удру же ња, не вла ди не ор га ни за ци је 
и дру ге ин сти ту ци је и удру же ња),2) у по ли тич ке об ли ке и фор ме 
ко је слу же ин те ре су и ци ље ви ма но си ла ца не ле гал них ак тив но сти 
у да тој др жав ној за јед ни ци.

КОНЦЕПТФИНАНСИЈСКОГКРИМИНАЛИТЕТА

Све дру штве не по ја ве, би ло да су про гре сив не или на зад не, 
на ста ју, ме ња ју се и пре ста ју да по сто је под од ре ђе ним по ли тич-
ким, еко ном ским, исто риј ским и дру гим дру штве ним усло ви ма. То 
се од но си и на кри ми на ли тет, од но сно на све об ли ке не за ко ни тог 
по на ша ња по је ди на ца и гру па у јед ном дру штву. 

Кри ми на ли тет, као дру штве но не га тив на, ма сов на и ди на-
мич на по ја ва, не по зна је гра ни це из ме ђу др жа ва, па ни из ме ђу 
кон ти не на та. У осно ви сва ког об ли ка кри ми на ли те та је сте не за-
ко ни то сте че на до бит. Сте че ну до бит ко ја по ти че од кри ми нал них 
рад њи из вр ши о ци на сто је да ле га ли зу ју и опло де кроз раз ли чи те 
об ли ке нов ча них тран сак ци ја.3) По је ди ни об ли ци кри ми на ли те та 
за свој на ста нак ко ри сти по вољ не дру штве но-по ли тич ке и еко ном-
ске усло ве у да том дру штву, при ла го ђа ва ју ћи се си ту а ци ји не са мо 
уну тар јед не зе мље, не го и на ме ђу на род ном пла ну. Они по пут жи-
вог ор га ни зма има ју спо соб ност да се стал но раз ви ја ју, до би ја ју 
но ве фор ме, да се све ви ше ин тер на ци о на ли зу је и по при ма ју об ли-
ке тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та. 

На ве де не ка рак те ри сти ке кри ми на ли те та, сва ка ко су и од-
ли ке фи нан сиј ског кри ми на ли те та, ко ји сво јим де ло ва њем на на-
ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу, мо же би ти зна ча јан чи ни лац 
угро жа ва ња без бед но сти. Са вре ме ни кон цепт под фи нан сиј ским 
кри ми на ли те том под ра зу ме ва кри ми нал не ак тив но сти ко ји ма се 

2) Tеофиловић, Н. (2007) Корупцијаи/илиПолитика, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де-
ми ја, Бе о град, стр. 49-50.

3) Ми ло ше вић, Г., Ку лић, М. (2011), „Уло га фи скал ног си сте ма у кре и ра њу по ли тич ког 
ка па ци те та Ср би је“, Српскаполитичкамисао, бр. 4, Бе о град 2011, стр. 111.
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на па да имо ви на и ко ји ма је крај њи циљ сти ца ње ма те ри јал ног до-
бра или не ких дру гих ко ри сти не за ви сно у ко јим об ли ци ма и у ко-
јим вред но сти ма. У прак си се су сре ћу нај ра зли чи ти ји по јав ни об-
ли ци фи нан сиј ског кри ми на ли те та, као што су: пра ње нов ца, си ва 
еко но ми ја, ком пју тер ски кри ми нал, фал си фи ко ва ње нов ца, фи нан-
сиј ске пре ва ре, ко руп ци ја и слич но. 

Ови по јав ни об ли ци се бр зо ме ња ју и те шко от кри ва ју. Под-
руч је од ви ја ња ових кри ми нал них ак тив но сти је ве о ма ши ро ко и 
при сут но у свим об ли ци ма при вре ђи ва ња. Фи нан сиј ски кри ми на-
ли тет под ра зу ме ва све еко ном ске и фи нан сиј ске де лат но сти по је-
дин ца, гру пе, ор га ни за ци је, па чак и др жа ва, ко је има ју за циљ и 
по сле ди цу угро жа ва ње фи нан сиј ског и мо не тар ног си сте ма јед не 
зе мље. По ла зе ћи од ста но ви шта, да мо не тар ну и фи скал ну по ли-
ти ку кре и ра др жа ва, од но сно Вла да и цен трал на бан ка, на ме ће се 
пи та ње ути ца ја фи нан сиј ског кри ми на ли те та на функ ци о ни са ње 
др жав них ин сти ту ци ја у це ли ни и по је ди нач но.

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да иза сва ке дру штве не по ја ве, без 
об зи ра на то да ли је про гре сив на или на зад на, сто је од ре ђе ни љу-
ди, од но сно гру пе љу ди или њи хо ве ор га ни за ци је,4) про ис ти че и за-
кљу чак да учи ни о ци кри вич них де ла из обла сти фи нан сиј ског кри-
ми на ли те та ни су «обич ни» кри ми нал ци (сит ни ло по ви и слич но). 
Ра ди се о љу ди ма ко ји све сно и план ски вр ше кри ми нал не рад ње у 
ци љу при ба вља ња про тив прав не имо вин ске ко ри сти. Жр тве мо гу 
би ти по је дин ци, при вред ни су бјек ти, вла да, и чи та ве еко но ми је од-
ре ђе не дру штве не за јед ни це.

Те жи и сло же ни ји об ли ци фи нан сиј ског кри ми на ли те та, не 
мо гу се, или се ве о ма те шко мо гу из вр ши ти по је ди нач но, од но сно 
изо ло ва но од дру гих ви до ва фи нан сиј ског, или кла сич ног кри ми-
на ла, а по не кад су пра ће ни и раз ли чи тим об ли ци ма ути ца ја по-
ли тич ког чи ни о ца. Упра во за то, фи нан сиј ски кри ми на ли тет мо ра 
би ти по сма тран као си стем ска ак тив ност, у пу ном кон тек сту њи хо-
вих по је ди нач них или ор га ни зо ва них еко ном ских, фи нан сиј ских,5) 
прав них и по ли тич ких аспе ка та. 

При сут ност од ре ђе них по ја ва овог ви да кри ми на ли те та огле-
да се пре све га у нај ди рект ни јим об ли ци ма угро жа ва ња фи нан-
сиј ске сфе ре јед не зе мље, или гру пе др жа ва, пу тем пра ња нов ца, 
си ве еко но ми је, ко руп ци је, фал си фи ко ва ња нов ца,  фи нан сиј ске 
пре ва ре и оста лих об ли ка овог ви да кри ми на ли те та. Оту да, кри ми-

4) Tеофиловић, Н., (2007), нав. де ло стр. 48-49.

5) Ми ло ше вић, Г. „Ева зи ја по ре за“,Наука–безбедност-полиција, бр. 2/2006, Кри ми на-
ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, стр. 67.
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нал ну де лат ност овог ти па, ка рак те ри ше ви сок сте пен дру штве не 
опа сно сти, бру тал ност и ин вен тив ност ме то да, као и циљ ко ји се 
са сто ји у при ба вља њу про тив прав не имо вин ске ко ри сти, од но сно 
оства ри ва њу про фи та. 

Фи нан сиј ски кри ми нал се вр ло ефи ка сно и бр зо ве зу је за све 
об ли ке кри ми на ли те та, па и ор га ни зо ва ни кри ми нал и те ро ри зам. 
У ко ре ла ци ји са на ве де ним об ли ци ма кри ми нал них ак тив но сти, 
сам про блем фи нан сиј ског кри ми на ли те та по ста је још ак ту ел ни-
ја и опа сни ја де лат ност и за нај ра зви је ни је еко но ми је све та. Ор-
га ни зо ва ни об лик фи нан сиј ског кри ми на ли те та има сво је ме сто у 
дру штве ном си сте му као ор га ни за ци ја ко ја ра ци о нал но мак си ми-
зи ра про фи те вр ше ћи не за ко ни те услу ге и при ба вља ју ћи за ко ном 
за бра ње не про из во де тра же не од чла но ва ши рег дру штва у ко ме 
жи ве, да би та ко оства рен про фит у ви ду све жег ка пи та ла од ла зио 
у ле гал не по сло ве.6) 

Сва нов ча на сред ства (го то ви на и елек трон ски бан ков ни 
тран сфе ри) или њи хо ви су ро га ти као и не мо не тар на имо ви на, као 
што су по крет на ро ба и не крет ни не, ко ји се ге не ри шу не по сред но 
или по сред но из кри вич них ак ци ја (или су на ме ње ни за ре а ли за ци-
ју ова квих ак тив но сти), су пред мет не ле гал них тран сак ци ја, од но-
сно пра ња нов ца. Циљ тран сфор ма ци је је да се пра ње не за ко ни тих 
кри вич них сред ства оба вља у фор ми ле гал ног тран сфе ра. На овај 
на чин, кроз раз ли чи те фор ме и об ли ке тран сак ци ја, оства ру је се 
си стем ска тран сфор ма ци ја, микс тран сфе ра и кон вер зи је, те се ти-
ме при кри ва пра во по ре кло и при ро да ин кри ми ни са них обје ка та.7)

Пра ње нов ца као вид фи нан сиј ског криминалитета, због 
сво јих спе ци фич но сти, зна чај но се из два ја од дру гих ви до ва. Пре 
све га, пра ње нов ца је кри ми нал на ак тив ност ко ји је де ри ва ти ван 
по сво јој при ро ди. Не мо же би ти пра ња нов ца без прет ход ног из-
вр ше ња не ког дру гог кри вич ног де ла. Ме ђу тим, поредтога,што
пред ста вља по сле ди цу претходно извршеног кривичног дела,
прање новца представља и полазну основу за будуће крими
налнеактивности.Да кле, пра ње нов ца је про цес ко ји под ра зу ме-
ва по сто ја ње иле гал них из во ра при хо да, ко ји се ко ри шће њем ве-
ли ког бро ја фи нан сиј ских тран сак ци ја, при ка зу ју као да по ти чу из 
ле гал них из во ра.8)

6) Do nald Cres sev, D. (1969) Theftofihenation,HarperColophonBooks, Har per & Row Pu-
blis hers, New York, Evan ston and Lon don, стр. 72.

7) Schne i der, F. (2008) „Mo ney la un de ring and fi nan cial me ans of or ga ni sed cri me: so me pre li-
mi nary em pi ri cal fin dings“, GlobalBusinessandEconomicsReview, vol. 10, no. 3.

8)  Schro e der, R. W., (2001), „Mo ney la un de ring: A glo bal thre at and the in ter na ci o nal co mu-
nitys re spon se“, FBILawEnforcementBulletin, vol. 70, Was hing ton,  стр. 2-3.
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Из ово га сле ди да је пра ње нов ца по ве за но са кри ми нал ним 
ак тив но сти ма ко је га ства ра ју, али и ко је га ко ри сте као фи нан сиј-
ску ба зу за на ста вак кри ми нал них рад њи. У том сми слу се пра ње 
нов ца мо же по сма тра ти као мул ти пли ка тор кри ми нал них ак тив но-
сти. Као та кво, оно чи ни кри ми нал ис пла ти вим, јер омо гу ћа ва пре-
кр ши о ци ма да по пут ин ве сти то ра пла си ра ју при ход из свих сво јих 
не ле гал них из во ра. Пре ма Quirk-у,по сто ји ин фи ци ра на (за ра же на) 
про дук ци ја услед по вре ђи ва ња за ко на, јер кад је је дан аспект за ко-
на сру шен, дру ги ће ићи још лак ше.9)

ПОЛИТИЧКАМОЋ,ПОЛИТИЧКИАМБИЈЕНТ
ИФИНАНСИЈСКИКРИМИНАЛИТЕТ

Политичкамоћ

Из ме ђу мо ћи и по ли ти ке по сто је ја ке и го то во не рас ки ди ве 
ве зе. У струч ној јав но сти, та чи ње ни ца одав но је по ста ла по зна та 
и ви ше је ни ко не до во ди у пи та ње. Да би се од нос из ме ђу мо ћи и 
по ли ти ке пот пу ни је са гле дао и бо ље раз у мео нео п ход но је нај пре 
по ја сни ти по јам, струк ту ру и по тен ци јал не из во ре мо ћи. На кон то-
га, лак ше ће се об ја сни ти и уло га мо ћи у про це су кре и ра ња по ли-
тич ког ам би јен та.

Појамидефиницијамоћи

Моћ се мо же де фи ни са ти на раз ли чи те на чи не. Мно ги је 
схва та ју као спо соб ност оних ко ји је има ју да оства ре оно што же-
ле. Има и оних ко ји сма тра ју да моћ под ра зу ме ва про ме ну по на ша-
ња ин фе ри ор ног уче сни ка у од но су на по је дин ца или по је дин це 
ко ји у од но су на ње га има ју од ре ђе ну моћ. 

Моћ је спо соб ност по је дин ца или гру пе да на мет не сво ју во-
љу дру ги ма, без об зи ра на мо гу ћи от пор.10) У те о ри ји су при сут на 
два об ли ка мо ћи и то: струк ту рал ни и кул ту рал ни. Раз ли ку ју се, ка-
ко по осно ви и из во ру, та ко и пре ма ме ха ни зму њи хо вог ства ра ња. 
Структуралнамоћ про ис ти че из спо соб но сти по је дин ца или гру-
пе (фор мал на ор га ни за ци о на је ди ни ца или не фор мал на гру па) да 
кон тро ли ше рет ке или кри тич не ре сур се у ор га ни за ци ји. Спо соб-

9) Qu irk, P.J. (1997) „Mo ney La un de ring: Muddying the eco nomy“, Finance&Development, 
34 (1), стр. 19.

10) Јо ва но вић, М., Жив ко вић, М., Цвет ков ски, Т. (2007) Организационопонашање, Ме га-
тренд уни вер зи тет, Бе о град, стр. 124.
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ност кон тро ли са ња кри тич них ре сур са, по је ди нац, од но сно гру па 
има за хва љу ју ћи по зи ци ји у ор га ни за ци ји ко ја им то омо гу ћу је. 

Ко кон тро ли ше на ве де не ре сур се све оста ле су бјек те до во ди 
у за ви сан по ло жај, јер не мо гу на дру ги на чин да обез бе де та кве 
ре сур се. Тре ба има ти у ви ду да се кри тич ни ре сур си ја вља ју у вр ло 
раз ли чи тим об ли ци ма. При ме ра ра ди, мо гу се по ја ви ти у ви ду нов-
ца, ин фор ма ци ја, по знан ства или при сту па од ре ђе ним љу ди ма итд. 
Бу ду ћи да по је ди нац или гру па, ко ји кон тро ли шу кри тич не ре сур-
се, има ју је дин стве ну при ли ку да дру ги ма у ор га ни за ци ји обез бе де 
при ступ та квим ре сур си ма, а да ови ни су у ста њу да им уз вра те 
истом ме ром, ло гич но је за кљу чи ти да на тај на чин они сти чу од-
ре ђе ну моћ над оста ли ма.

На дру гој стра ни, по ја вљу је се културалнамоћ, ко ја про ис-
ти че из спо соб но сти по је дин ца или гру пе у ор га ни за ци ји да ар ти-
ку ли ше ствар ност и на мет не сво ју сли ку ствар но сти оста ли ма у 
ор га ни за ци ји. Та ар ти ку ла ци ја сли ке ствар но сти и ње но на ме та ње 
оста ли ма вр ши се кроз про цес со ци јал не кон струк ци је ре ал но сти. 
Кроз тај про цес по је дин ци и гру пе у ор га ни за ци ји до ла зе у ин фе-
ри о ран по ло жај у од но су на оне ко ји су уме сто њих ар ти ку ли са ли 
ре ал ност и од ре ди ли зна че ња оно га што се око њих зби ва. 

Тре ба има ти на уму и чи ње ни цу да ин фе ри ор ни чла но ви ор-
га ни за ци је нај че шће ни су све сни сво га по ло жа ја ни ти сво је за ви-
сно сти у од но су на кључ не љу де у њој. По све му су де ћи, они се 
на ла зе у ког ни тив ној за ви сно сти у од но су на та кве љу де. Из ме ђу 
оста лог, то зна чи да су дру ги ма пре пу сти ли да ин тер пре ти ра ју свет 
и до га ђа је око њих, уме сто да то са ми чи не.

Структураиизвориполитичкемоћи

Од ре ђе на струк ту ра и из во ри мо ћи ка рак те ри стич ни су за 
сва ку ор га ни за ци ју, па са мим тим и за по ли тич ку ор га ни за ци ју ко-
ја са гла сно сво јим ин те ре си ма и ци ље ви ма уче ству је у кре и ра њу 
по ли тич ког ам би јен та. На и ме, у сва кој ор га ни за ци ји, ин сти ту ци-
ји по ли тич кој пар ти ји и слич но, вре ме ном се фор ми ра од ре ђе на 
струк ту ра мо ћи. Као што је по зна то, њо ме се ин те гри ше фор мал-
ни ауто ри тет са не фор мал ним из во ри ма мо ћи. Ре ал на струк ту ра и 
из во ри мо ћи углав ном пра те ди стри бу ци ју фор мал ног ауто ри те та, 
али го то во у сва кој ор га ни за ци ји до ла зи до де ви ја ци ја ве за них за 
фор мал ну струк ту ру. Раз ло га за то има до ста. Нај зна чај ни ји про из-
и ла зи из чи ње ни це да, осим раз ли ка ко је про ис ти чу из фор мал не 
хи је рар хиј ске по зи ци је, по сто је и дру ги из во ри мо ћи. Упра во та 
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ре ал на, а не фор мал на струк ту ра мо ћи, сма тра се осно вом по ли-
тич ке мо ћи.

Да кле, струк ту ра и из во ри мо ћи вр ло че сто су фак тор про ме-
на по ли тич ког ам би јен та. С тим, што се про ме не струк ту ре мо ћи 
го то во увек вр ше уз про ме не оста лих ком по нен ти ор га ни за ци је са 
ко ји ма је моћ вр ло те сно по ве за на. Тим про ме на ма нај че шће прет-
хо де, али их и пра те, по ли тич ки про це си ко ји ма се ме ња струк ту ра 
мо ћи у др жав ним ин сти ту ци ја ма. За пра во, про ме на струк ту ре мо-
ћи је нај че шће нео п хо дан пред у слов за про ме не по ли тич ке струк-
ту ре, као и по сто је ћег си сте ма вред но сти и слич но. Раз лог за то 
је јед но ста ван: сва ка про ме на по ли тич ке мо ћи до во ди до про ме-
не по ли тич ког ам би јен та, ме ња ју ћи по ли тич ки си стем, про це се и 
кул тур не вред но сти уз не ми нов но на ру ша ва ње по сто је ћег ба лан са 
ин те ре са. 

Но си о ци мо ћи на сто је да кон тро ли шу про ме не и да спре че 
про ме не ко ји ма би се мо гли угро зи ти њи хо ви ин те ре си. За то сва ка 
зна чај ни ја про ме на по ли тич ког ам би јен та зах те ва да се пр во про-
ме не они ко ји у њој има ју нај ве ћу моћ. Ако то ни је мо гу ће, не знат-
не про ме не по ли тич ког ам би јен та од и гра ва ће се под кон тро лом 
ути ца ја су бје ка та ко ји не же ле про ме не, што у мно гим слу ча је ви ма 
не до во ди до же ље них ци ље ва, јер се про ме не вр ше на на чин ко ји 
је у ин те ре су моћ них по је ди на ца ко ји же ле оства ре ње сво јих по је-
ди нач них ци ље ва.

Што је моћ ве ћа, ве ћи је и ути цај на по ли тич ке про ме не, њи-
хо во кре и ра ње, њи хов са др жај и њи хо во спро во ђе ње. По је дин ци 
ко ји по се ду ју нај ви шу моћ у по зи ци ји су да кре и ра ју са др жај и 
окви ре про ме на. 

По ли тич ка моћ за сно ва на је на раз ли чи тим но си о ци ма и из-
во ри ма те мо ћи. С то га, по треб но је до бро про це ни ти да ли су по-
сто је ћи но си о ци и из во ри мо ћи у ста њу да ква ли тет но про јек ту ју 
и успе шно оства ре про јек то ва не по ли тич ке ци ље ве. До са да шња 
ис ку ства у ве зи са тим упу ћу ју на за кљу чак да по ли тич ке про ме не, 
у мно гим слу ча је ви ма, зах те ва ју и од го ва ра ју ће про ме не у до ме ну 
струк ту ре и из во ра мо ћи. На ро чи то, ако по је ди ни но си о ци мо ћи 
ни су у ста њу да схва те зна чај и до ме те нео п ход них про ме на у по-
ли тич ком ам би јен ту. 

Уло га мо ћи у про це су кре и ра ња по ли тич ког ам би јен та је 
не спор на и ве о ма ве ли ка. Ак ту ел на је у свим фа за ма спро во ђе ња 
про ме на. Ко ли ко је ва жна у то ку њи хо вог кре и ра ња и при пре ма-
ња по ли тич ких про ме на, то ли ко је зна чај на и у про це су њи хо вог 
спро во ђе ња и њи хо вог пре и спи ти ва ња. То је оп ште пра ви ло, ко га 
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се увек тре ба при др жа ва ти, чак и у слу ча ју да су про ме на ма за хва-
ће ни и са ми но си о ци и из во ри мо ћи. Тим пре, што се без та квог 
при сту па не мо гу оства ри ти же ље ни ци ље ви ни ти по тре бан ни во 
про ме на. 

Ефектифинансијскогкриминалитета
наполитичкииекономскиамбијент

Сва ким об ли ком кри ми нал не ак тив но сти по вре ђу ју се, или 
угро жа ва ју од ре ђе не дру штве не вред но сти. Све ове вред но сти ис-
по ља ва ју се кроз од го ва ра ју ће дру штве не од но се. За сва ки вид де-
ликт ног, по себ но кри ми нал ног по на ша ња, ка рак те ри стич но је да 
се њи ме на па да, а ње го вим не санк ци о ни са њем, ште те од ре ђе ни 
дру штве ни од но си, те уну тар њих и од ре ђе не ак тив но сти, про це си 
и вред но сти. 

У на ци о нал ним и ме ђу на род ним окви ри ма, фи нан сиј ски 
кри ми на ли тет у свим сво јим дру штве но-не га тив ним об ли ци ма 
има ве о ма зна чај но при су ство. Сва ка др жа ва, за јед ни ца др жа ва, 
ме ђу на род не ор га ни за ци је (по ли тич ке и дру ге), на сто је да кре и-
ра ју са мо стал но сво ју уну тра шњу и спољ ну по ли ти ку. Сво ју уну-
тра шњу  и спољ ну по ли ти ку, утвр ђе ну у скла ду са на ци о нал ним 
ци ље ви ма, на ве де ни су бјек ти уре ђу ју ко ри сте ћи др жав не ор га не 
и ин сти ту ци је, вла ди на и не вла ди на ре гу ла тив на те ла, по ли тич ке 
стран ке и по је дин це. Ту по ли ти ку, на из глед за све при хва тљи ву, у 
осно ви уре ђу ју и кре и ра ју по је дин ци но си о ци по ли тич ке мо ћи у 
да том дру штву. Да би се оства ри ла по ли тич ка моћ, по не кад је по-
треб но ство ри ти и фи нан сиј ску моћ. Оту да, фи нан сиј ска моћ кре-
и ра и по ли тич ку моћ, од но сно, из во ри фи нан сиј ске мо ћи ди рект но 
од ре ђу ју и кре и ра ју но си о це по ли тич ке мо ћи. Пре ма то ме, уко ли ко 
су из во ри по ли тич ке мо ћи про из вод фи нан сиј ског кри ми на ли те та, 
ови то ко ви су и по сво јој по ли тич кој, еко ном ској и прав ној при ро-
ди, са гла сно по сле ди ца ма ко је има ју у од ре ђе ном дру штву, си стем-
ске де ви ја ци је.11)

Ути цај фи нан сиј ског кри ми на ли те та на прав ни и по ли тич-
ки ам би јент је усло вљен сте пе ном раз ви је но сти дру штве но-еко-
ном ског си сте ма зе мље. Зе мље у ко ји ма је у то ку тран сфор ма ци ја 
еко ном ског и по ли тич ког си сте ма мно го су ра њи ви је и под ло жне 
де ло ва њу ор га ни зо ва ног фи нан сиј ског кри ми на ли те та. Сво јим де-
ло ва њем он под ри ва еко ном ски и по ли тич ки си стем и, уко ли ко се 
“от ме кон тро ли”, мо же до ве сти у пи та ње и сам про цес тран зи ци је.

11)  Tеофиловић, Н. (2007) нав. де ло, стр. 49-50.
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Фи нан сиј ски кри ми на ли тет не га тив но се од ра жа ва на фи-
нан сиј ски си стем јед не зе мље, на ње не еко ном ске, по ли тич ке, 
без бед но сне и со ци јал не струк ту ре. Сво јим де ло ва њем он мо же 
озбиљ но да угро зи на ци о нал ну фи нан сиј ску ста бил ност, про цес 
тран зи ци је, по ли тич ку ста бил ност и де мо крат ски раз вој. Јед ном 
реч ју, ра ди се о по ја ви ко ја угро жа ва ви тал не вред но сти јед не др-
жа ве, на на ци о нал ном, али и на ме ђу на род ном пла ну. Об ли ци ње-
го ве ор га ни зо ва не кри ми нал не де лат но сти ни су увек уоч љи ви и 
пре по зна тљи ви, што сва ка ко оте жа ва бла го вре ме но пред у зи ма ње 
ефи ка сних ме ра на ње го вом от кри ва њу, спре ча ва њу и су зби ја њу. 
Са раз во јем ме ђу на род них еко ном ских и дру гих ве за, фи нан сиј ски 
кри ми на ли тет до би ја но ве по јав не об ли ке, уз ко ри шће ње ра зних 
ме то да и сред ста ва.

Укљу чи ва њем не ле гал но сте че них при хо да у ле гал не фи-
нан сиј ске то ко ве овај вид кри ми на ла угро жа ва еко ном ски си стем 
и тр жи шну кон ку рен ци ју и оства ру је ути цај на еко ном ске, по ли-
тич ке и дру штве не то ко ве на на ци о нал ном и ме ђу на род ном пла-
ну.12) На и ме, ула зак «пр ља вог нов ца» у зе мљу по вла чи не же ље не 
по сле ди це из ван гра ни ца, де гра ди ра ју ћи ква ли тет на шег жи во та и 
по спе шу ју ћи за бри ну тост за на ци о нал ну без бед ност. Опран но вац 
је ви ше стру ко опа сан за др жа ву у ко јој се по ја вљу је. Он угро жа ва, 
пре све га, еко ном ске вред но сти у јед ној др жа ви, под ри ва сло бод но 
тр жи ште, на ру ша ва по ли тич ку ста бил ност зе мље, ука зу је на ло ше 
функ ци о ни са ње ин сти ту ци ја си сте ма, сни жа ва жи вот ни стан дард 
гра ђа на, иза зи ва оп шту ре це си ју при вре де. Све ово ука зу је на чи-
ње ни цу да фи нан сиј ски кри ми на ли тет има мно го ши ри не га ти ван 
ути цај на дру штве ну за јед ни цу у це ли ни. 

Ово ме тре ба до да ти да про цес фи нан сиј ског кри ми на ли те та 
до при но си и не по ште ној ало ка ци ји бо гат ства те омо гу ћа ва њу да 
кри ми нал ци не сме та но ужи ва ју пло до ве сво јих кри ми нал них ак-
тив но сти.13) Фи нан сиј ски кри ми на ли тет у осно ви омо гу ћа ва про-
фи та бил ност (на гра ђи ва ње) кри ми на ла као и пре нос еко ном ске 
мо ћи са тр жи шта, др жа ва и гра ђа на на кри ми нал це. Јед ном реч ју 
фи нан сиј ски кри ми на ли тет у свим ње го вим фор ма ма има ко ро зив-
ни ефе кат на еко но ми ју јед не зе мље, ње ну вла ду и дру штве но бла-
го ста ње.14) 

12) Tun nell, K. D. (1993) „The Bu si ness of Cri me: A Do cu men tary Study of Or ga ni zed Cri me in 
the Ame ri can Eco nomy“, CriminalJusticeReview, 18(2), стр. 297. 

13) Пе дић. Ж.  (2010) „Не фи нан сиј ски сек тор и са мо стал не про фе си је у кон тек сту спре ча-
ва ња пра ња нов ца“, ЗборникПравногфакултета, бр. 1, Ри је ка, стр. 617-642.

14) Do wel, J., No vis, G. (2001) Тheconsequencesofmoneylauderingandfinancialcrime, Mo-
ney La un de ring-Eco no mic Per spec ti ves- Pro gram Analyst, Bu re au of In ter na ti o nal Nar co tics 
and Law En for ce ment Af fa irs, U.S. De part ment of Sta te.
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Ор га ни зо ва ни фи нан сиј ски кри ми на ли тет мо же на раз не на-
чи не, да ве ћу су му „пр ља вог“ нов ца уба ци у фи нан сиј ске ин сти ту-
ци је и да та ко, кроз не ле гал на ула га ња вр ши кон тро лу од ре ђе них 
сек то ра при вред ног по сло ва ња. На овај на чин, еко ном ским и по ли-
тич ким ути ца јем ор га ни зо ва ни фи нан сиј ски кри ми нал мо же осла-
би ти дру штве ни си стем, од но сно де мо крат ске ин сти ту ци је дру-
штва и ути ца ти на по ре ме ћај етич ких вред но сти. Упра во у про це су 
при ва ти за ци је ко ји је спро ве ден у на шој зе мљи, али и у зе мља ма 
у тран зи ци ји, ство рен је ам би јент мо гућ но сти ула га ња „пр ља вог“ 
нов ца у ку по ви ну при вред них су бје ка та. На овај на чин, кроз не за-
ко ни ту при ва ти за ци ју из вр ше на је ле га ли за ци ја «пр ља вог нов ца» 
ко ји је при ба вљен кри ми нал ном де лат но шћу. Да кле, фи нан сиј ски 
кри ми на ли тет као из у зет но не га тив на по ја ва ства ра по тен ци јал но 
ра зор не еко ном ске, без бед но сне, со ци јал не и по ли тич ке по сле ди-
це. Реч је о по сле ди ца ма ко је су нај те жим по сва ко дру штво. Опа-
сност од про це са фи нан сиј ског кри ми на ли те та по са мо дру штво, 
са сто ји се и у кон со ли да ци ји еко ном ске мо ћи ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла, јер му се омо гу ћа ва да ула зи у ле гал ну еко но ми ју, да ја ча 
сво ју еко ном ску моћ, а ти ме и по ли тич ку моћ у јед ном дру штву.

Не за ви сно од аспек та са гле да ва ња, ефек те фи нан сиј ског 
кри ми на ли те та мо же мо по сма тра ти  као ду го роч не или крат ко-
роч не. Крат ко роч ни ефек ти под ра зу ме ва ју ди рект не гу бит ке жр-
та ва и дру штва, на ста ли као по сле ди ца овог ви да кри ми на ли те та 
и са њим по ве за них кри ми нал них рад њи. У крат ко роч не ефек те 
спа да ју:15) гу би так/ште та за жр тве-за јед ни цу и до би так кри ми на-
ла ца, де фор ма ци ја по тро шње и штед ње, де фор ма ци ја ин ве сти ци ја, 
„ве штач ки“ по раст це на, не ло јал на кон ку рен ци ја, про ме не у уво зу 
и из во зу, ути цај на out put, при ход и за по сле ност, ни жи или ви ши 
при ход јав ног сек то ра и слич но. 

Ду го роч ни ефек ти овог ви да кри ми на ли те та су по ре ме ћа ји у 
ди рект ним стра ним ула га њи ма, про ме не у ли квид но сти, сол вент-
но сти, ре пу та ци ји фи нан сиј ског сек то ра, по јав но сти ма ми та и ко-
руп ци је и др.16) Ови ефек ти мо гу има ти из ра зи то не га тив не еко-
ном ске, со ци јал не као и по ли тич ке по сле ди це, по себ но за др жа ве у 
раз во ју, ко је су лак ше по го ђе не ути ца јем кри ми на ла ца и те ро ри ста. 
Реч је о по сле ди ца ма ко је су нај те же по сва ко дру штво. У др жа ва ма 
с крх ким фи нан сиј ским си сте ми ма мо же би ти угро же на при вре да, 
дру штво, по ли тич ка ста бил ност и ко нач но, без бед ност та квих зе-
ма ља ко ри шће них као плат фор ме за пра ње нов ца.

15) Un ger, B. (2007) TheScaleandImpactsofMoneyLaundering, Che len ham, UK-Nort hamp-
ton, Ma, USA, стр. 113.

16) Исто стр. 714.
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Фи нан сиј ски кри ми на ли тет има ши рок спек тар не га тив-
них по врат них ефе ка та, угро жа ва ју ћи еко ном ски си стем и тр жи-
шну кон ку рен ци ју и оства ру ју ћи ути цај на еко ном ске, по ли тич ке 
и дру штве не то ко ве, ка ко на на ци о нал ном та ко и ме ђу на род ном 
пла ну17).С тим у ве зи тре ба ис та ћи, да од нос овог ви да кри ми на-
ли те та и по ме ну тих ефе ка та не сум њи во је ве о ма сло жен и ви ше-
ди мен зи о на лан. Не ке од тих ре ла ци ја су дво смер не, не ке су ма њег, 
а не ке ве ћег ин тен зи те та. Ве о ма че сто се не ка од по ме ну тих по-
сле ди ца по ја вљу је као кључ ни фак тор (узрок) за по ја ву и ши ре ње 
не ле гал них ак тив но сти у дру штву. Де ло ва ње фи нан сиј ског кри ми-
на ли те та не сум њи во до во ди до ви со ког сте пе на угро жа ва ња пре 
све га мо не тар не и фи скал не сфе ре, али и озбиљ не им пли ка ци је на 
без бед но сном и по ли тич ком пла ну, уру ша ва ју ћи ви тал не вред но-
сти јед ног дру штва, али и кре ди би ли тет но си ла ца по ли тич ке мо ћи 
јед не др жа ве.

ПОЛИТИЧКИАСПЕКТИ
ФИНАНСИЈСКОГКРИМИНАЛИТЕТА

По ли тич ки жи вот се раз ли чи то од ви јао у раз ли чи тим исто-
риј ским пе ри о ди ма, па су са мим тим и гра ни це по ли тич ког де ло-
ва ња по ме ра не у за ви сно сти од са др жа ја дру штве них од но са и по-
рет ка ко ји је био на вла сти. По сма тра ју ћи по ли ти ку из овог угла, 
мо же се кон ста то ва ти да “љу ди пра ве сво ју вла сти ту хи сто ри ју, али 
они је не пра ве по сво јој во љи, не под окол но сти ма ко је су са ми 
иза бра ли, не го под окол но сти ма ко је су не по сред но за те кли, ко је 
су да те и на сли је ђе не. По ред то га што по ли ти ка ни је би ла ста тич на 
по ја ва, по сма тра но исто риј ски, ипак се тран сфор ма ци је са др жа ја 
по ли ти ке и сфе ре по ли тич ког жи во та, ко је су на сце ни са вре ме ног 
све та, из два ја ју од дру гих сфе ра, сво јом ви ше ди мен зи о нал но шћу 
и ду би ном и сна гом по сле ди ца ко је про из во де. 18)

У са вре ме ним усло ви ма по сло ва ња ко је ка рак те ри ше сло бо-
дан про ток љу ди, ка пи та ла и тех но ло ги је, ста бил ност по ли тич ког 
окру же ња у не кој зе мљи пред ста вља је дан од кључ них усло ва и 
фак то ра ко ји у до број ме ри де тер ми ни ше дру штве но еко ном ски 
раз вој зе мље. У са вре ме ном дру штву, ве зе из ме ђу све та ле гал ног 
по сло ва ња, иле гал ног би зни са и све та по ли ти ке по ста ју ве о ма чвр-
сте. Те ве зе су у осно ви на ста ле као ре зул тат раз ли чи тих ин те ре са. 

17)  Tun nell, K. D., нав. де ло, стр. 297.

18)  Јо ви чић, Д. (2007) УтицајтранзицијенарадорганадржавнеуправеРепубликеСрпске,
спосебнимосвртомнаполицију, Ба ња Лу ка, стр. 123.
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Јед них, да стек ну по ли тич ку моћ, дру гих да стек ну нов ча ну моћ 
и на рав но тре ћих ко ји же ле и нов ча ну и по ли тич ку моћ. А да би 
по је ди нац оства рио јед ну од на ве де не три мо ћи, по ред фор мал ног, 
нео п хо дан му је и ре ал ни из вор, а то је го то во увек  но вац. 

Но вац, као не што чу де сно, за еко но ми сте, по ли ти ча ре, по-
слов не љу де, али и за обич ног гра ђа ни на, има по себ но зна че ње. За 
гра ђа ни на но вац пред ста вља из раз мо ћи, бо гат ства, али и сред ство 
пла ћа ња. За еко но ми сте, по ли ти ча ре и по слов не љу де по јам нов ца 
има спе ци фич но зна че ње, али и зна че ње ко је је иден тич но схва та-
њу нов ца ко је има по је ди нац. Број ност и ра зно ли кост пој мов ног 
од ре ђе ња нов ца ука зу је на сло же ност и зна чај нов ца као оп штег 
екви ва лен та. Да нас, на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма но вац ни је ни-
шта из гу био од сво је чу де сне мо ћи. Има ти но вац, зна чи има ти моћ, 
бо гат ство и ста ту сно ме сто. Упра во за то, због сво је спе ци фич не 
мо ћи, но вац има по себ ну уло гу и зна че ње и у све ри по ли ти ке. Та 
по ве за ност све та по ли ти ке и нов ца, ства ра ам би јент да по не кад из-
во ри нов ца ни су бит ни, да је оства ре ње ци ља до зво ље но без об зи-
ра на на чи не. У тим и та квим усло ви ма но вац сте чен на не ле га лан 
на чин, тај «пр љав но вац», до би ја но ви ста тус и по ста је но вац у 
фор ми по ли ти ке, од но сно «по ли тич ки но вац».

Број не фор ме и об ли ци не за ко ни тог сти ца ња нов ца, као што 
је шверц дро ге, оруж ја и љу ди, пра ње нов ца, коц ка ње, ком пју тер-
ска пи ра те ри ја и дру ге не за ко ни те ак тив но сти, сва ке го ди не ор га-
ни зо ва ном кри ми на лу до не су при ход из ме ђу осам сто и хи ља ду 
ми ли јар ди до ла ра, док не ки ана ли ти ча ри про це њу ју да укуп на су-
ма пре ла зи чак две хи ља де ми ли јар ди до ла ра го ди шње.19) У сва ком 
слу ча ју, та ко ве ли ки но вац, по сво јој при ро ди, им пли ци ра и ве ли ку 
дру штве ну моћ, на ро чи то у си сте ми ма ли бе рал ног ка пи та ли стич-
ког тр жи шта, где љу ди, по је дин ци и гру пе, сво ју по ли тич ку моћ 
цр пу из прет ход но оства ре не еко ном ске мо ћи, што је са свим су-
прот но не тр жи шним со ци ја ли стич ким си сте ми ма, у ко ји ма чо век 
да би по стао еко ном ски мо ћан, нај пре мо ра би ти по ли тич ки мо ћан, 
па ту сво ју по ли тич ку, вре ме ном пре тва ра у еко ном ску моћ.20)

Ка да је реч о по ли тич ким по сле ди ца ма овог ви да кри ми на-
ли те та, по сма тра но из угла функ ци о ни са ња сва ке при вре де, ве ли-
ки зна чај има по ли ти ка и обр ну то, по ли ти ка се не мо же во ди ти без 
при вре де, еко но ми је и нов ца. По ве за ност и ме ђу соб на усло вље-
ност по ли ти ке и нов ца на ро чи то је при сут на у усло ви ма  тран зи ци-
је, и то у тој ме ри да омо гу ћа ва по је дин ци ма, ко ји има ју ис так ну те 
по зи ци је у вла сти или из у зет ну еко ном ску моћ у дру штву, да не ка-

19)  Ћи рић, Ј. (2005) «Др жа ва и ор га ни зо ва ни кри ми нал», Социолошкипреглед, бр. 3, Ин-
сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, стр. 265–289.

20)   Гамс, А. (1987) Својина, Бе о град, стр. 65.
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жње но вр ше кри вич на де ла. Ве ли ки број при ме ра пре зен ти ра них у 
до ма ћој и стра ној ли те ра ту ри, го во ри да нај ве ћи део и нај о па сни је 
ви до ве кри ми на ли те та у зе мља ма у тран зи ци ји вр ше, при пад ни ци 
„дру штве не ели те“, би ло да се ра ди о ли ци ма из све та „би зни са“ 
или „по ли ти ке“. То мо же би ти јед но од мо гу ћих об ја шње ња - за-
што нај ве ћи део ових де лат но сти оста је не по знат или не ка жњен. 
Из ово га сле ди да су у пи та њу дру штве но моћ ни љу ди о чи јој се 
од го вор но сти го во ри тек он да ка да по ли тич ком во љом бу ду ли ше-
ни те исте мо ћи. Сле ди, да је по сто ја ње по ли тич ке во ље у дру штву, 
би тан пред у слов од чи јег ис пу ње ња умно го ме за ви си ефи ка сност 
си сте ма за бор бу про тив овог ви да кри ми на ли те та. 

До по ве зи ва ња по ли ти ке и при вре де до ла зи сву да где има 
упра вља ња и вла сти, што је не из бе жно и у пред у зе ћи ма и у обла-
сти ма њи хо вог удру жи ва ња и у др жа ви.21) Мо но пол у сфе ри еко но-
ми је увек про ду ку је мо но пол у сфе ри по ли ти ке, што у се би кри је 
ве ли ку опа сност да се све то ла ко пре о бра ти у не ки од већ ви ђе-
них об ли ка то та ли та ри зма. Еко но ми ја и по ли ти ка су нај че шће две 
стра не јед ног истог фе но ме на, ко ји би мо гли на зва ти фе но ме ном 
дру штве не мо ћи. Јер ка да не ко до ђе до нов ца, он да са свим ла ко, 
уко ли ко то же ли сти же и до по ли тич ке мо ћи и ути ца ја, што му за-
тим омо гу ћу је да пу тем те по ли тич ке мо ћи оства ри ди рект не или 
ин ди рект не ути ца је и на еко но ми ју јед ног дру штва.22)

По сле ди це спре ге еко ном ске и по ли тич ке мо ћи се не га тив но 
од ра жа ва ју и на прав ни по ре дак и прав ни си стем. На овај на чин 
се из ра жа ва ви сок сте пен не по што ва ња прав них нор ми и то је код 
при вред ног кри ми на ли те та да ле ко на гла ше ни је не го код мно гих 
дру гих ви до ва со ци јал ног по на ша ња, за то што при вред ни кри ми-
на ли тет у це ли ни прет по ста вља кр ше ње чи та вог ни за блан кет них 
прав них нор ми, али исто та ко и до брих по слов них оби ча ја и ра ци-
о нал ног еко ном ског по на ша ња ко је је та ко ђе уоб ли че но у од ре ђе не 
нор ме-зах те ве. Он да кле, са мим сво јим по сто ја њем ути че на ауто-
ри тет прав них нор ми, а ти ме и на де вал ва ци ју пра ва, ко ја је тим 
на гла ше ни ја што је на гла ше ни је осе ћа ње не мо ћи дру штва да му се 
ефи ка сно су про ста ви.23) 

Не спор но да пра ње нов ца спро во де кри ми нал не ор га ни за ци-
је ло кал ног, ре ги о нал ног, на ци о нал ног или ме ђу на род ног зна ча ја. 

21) Пи хлер, С. (1978) Привредникриминалитетизаштитадруштвенеимовине,  док тор-
ска ди сер та ци ја, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, стр.127.

22) Мр вић-Пе тро вић, Н., Ћи рић, Ј. (2004) Сукобјавногиприватногинтересаутроуглумо-
ћи,новцаиполитике, Ин сти тут за упо ред но пра во, Вој но и зда вач ки за вод, Бе о град, стр. 
152. (Та ње вић, Н., (2011) «Дру штво као жр тва но си ла ца еко ном ске и по ли тич ке мо ћи», 
Темида, јун 2011, стр. 23-40.)

23) Та ње вић, Н., нав. де ло, стр. 34-37. 
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Ме ђу тим, ову по ја ву у ве ли кој ме ри ко ри сте др жав ни и па ра др жав-
ни ор га ни. По зна то је да го то во све оба ве штај не слу жбе на све ту, 
на овај на чин, фи нан си ра ју сво је тај не опе ра ци је. Про фе си о нал ни 
кри ми нал ци се ве о ма че сто по ве зу ју ства ра ју ћи моћ не гру пе, ор га-
ни за ци ју, ко је има ју упо ри ште у по ли ци ји, пра во су ђу и ме ђу по ли-
ти ча ри ма,24) а све у ци љу при кри ва ња не ле гал но сте че ног при хо да 
из раз ли чи тих из во ра.

Пси хо ло шка ком по нен та пра ња нов ца ите ка ко ука зу је на по-
ли тич ке аспек те, јер су они ко ји се од лу че на та кве рад ње ти пич ни 
пред став ни ци оног де ла вла сти и гра ђан ства ко ји се снис хо дљи во 
ула гу ју во ђа ма сво јих по ли тич ких пар ти ја и пред став ни ци ма по ли-
тич ке и еко ном ске ели те.25) То су, на из глед, од ре ђе ни углед ни по-
ли ти ча ри, во ђе по ли тич ких стра на ка, ми ни стри, се на то ри, кон гре-
сме ни, на род ни по сла ни ци, пред став ни ци углед них ме ђу на род них 
и на ци о нал них вла ди них и не вла ди них ор га ни за ци ја, тзв. стал ни 
бор ци за де мо кра ти ју, вла да ви ну пра ва и људ ска пра ва и сло бо де. 
Они уз по моћ фи нан сиј ске оли гар хи је и ор га ни зо ва них кри ми нал-
них ор га ни за ци ја, да би при кри ли сво ју кри ми нал ну де лат ност, не-
пре ста но тра же мо рал не и дру ге ви до ве лу стра ци је са мо за дру ге, 
али не и за се бе. При то ме, ли це мер но скри ва ју соп стве не по ли-
тич ке ам би ци је за одр жа ње на вла сти или кад је тре нут но из гу бе, 
за до ла зак на власт.26)

Еко ном ски и по ли тич ки ути цај кри ми нал них ор га ни за ци ја 
мо же да осла би дру штве не струк ту ре, ко лек тив не етич ке стан дар-
де и ко нач но и де мо крат ске дру штве не ин сти ту ци је. У зе мља ма  
ко је су у пре ла зној фа зи ус по ста вља ња де мо крат ских си сте ма, ова-
кав ути цај кри ми на ла мо же да на ру ши про цес ства ра ња ста бил ног 
дру штве но-еко ном ског и по ли тич ког си сте ма. 

По ред то га што уве ли ко сла би сло бод ну тр жи шну еко но ми-
ју, фи нан сиј ски кри ми на ли тет, на ру ша ва де мо крат ску по ли тич ку 
струк ту ру и по ли тич ку ста бил ност зе мље, за тим ства ра опа сну 
прет њу др жав ном су ве ре ни те ту, ауто ри те ту др жав не вла сти, на-
ру ша ва јав не уста но ве што све ште ти на ци о нал ној еко но ми ји и 
др жав ном уре ђе њу. Тим не ле гал ним по сло ви ма се охра бру ју по-
је дин ци да из бе га ва ју пла ћа ње по ре ских оба ве за и вр ше кри вич на 
де ла из обла сти фи нан сиј ског кри ми на ла што све за јед но по ве ћа ва 
по ре ско оп те ре ће ње и ства ра ам би јент фи скал не пре си је. На овај 
на чин се омо гу ћа ва кри ми нал ним ор га ни за ци ја ма да де лу ју на еко-

24)  Ве сић, Д. (2008) Економскаиполитичкакомпонентакорупцијеипрањеновца,МП 4, 
Бе о град, стр. 481-501.

25)  Те о фи ло вић, Н., Је ла чић. М. (2006) Спречавање,откривањеидоказивањекривичних
делакорупцијеипрањановца,По ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, стр. 48-49.

26)  Исто, стр. 48-49.
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ном ску и по ли тич ку струк ту ру јед не др жа ве, сла бе ћи њен при вред-
ни и по ли тич ки по ло жај и де ли мич но или пот пу но пре у зи ма ју ћи 
власт у ци љу очу ва ња сво јих ин те ре са. 

Фи нан сиј ски кри ми на ли тет зна чај но мо же ути ца ти на уру-
ша ва ње по ли тич ких ин сти ту ци ја и пре у зи ма ње ути ца ја на по ли-
тич кој сце ни. Ако кар тел пе ра ча нов ца успе да стек не ути цај над 
зна чај ним де ло ви ма при вре де, они мо гу да ље по ку ша ва ти да по-
ве ћа ју њи хо ву по ли тич ку кон тро лу, као и сред ства за уна пре ђе ње 
сво јих ци ље ва, и да оси гу ра ју да вла сти не уве ду стро жи ју фи нан-
сиј ску кон тро лу. Ове ци ље ве су бјек ти фи нан сиј ског кри ми на ла мо-
гу по сти ћи пу тем ко руп ци је, под ми ћи ва ња или чак пу тем по ку ша ја 
ути ца ја на то ко ве пар ла мен тар них или пред сед нич ких на ци о нал-
них из бо ра, чи ме би се угро зи ла са ма срж де мо крат ских про це са 
у јед ној за јед ни ци. Као што је ис та као Тан зи '' ови кри ми нал ни 
еле мен ти мо гу ко рум пи ра ти по ли тич ке про це се по себ них еко но-
ми ја фи нан си ра њем кан ди да та ко ји би ве ро ват ни је пу сти ли ове 
еле мен те да иду сво јим пу тем. Ка да је укљу чен та ко ве ли ки но вац 
и ис пла ћи ва ње од стра не кри ми нал них еле ме на та та ко зна чај но, 
из гле да ре ал но да се оче ку ју та кви по ку ша ји ко ји ће учи ни ти да се 
по ста ви ви ше при ја тељ ски на кло ње на ад ми ни стра ци ја.’’27) 

Узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да су по сле ди це фи нан сиј ског 
кри ми на ли те та, ве ли ке и да се те шко от кла ња ју јер се од ра жа ва-
ју на све сфе ре ка ко до ма ће, та ко и ме ђу на род не при вред не и не-
при вред не де лат но сти, ја сно про из и ла зи да се ра ди о по ја ви ко ја 
пред ста вља ди рект ну прет њу и опа сност за све зна чај не вред но сти 
јед ног дру штва. Те се спра вом мо же ре ћи да фи нан сиј ски кри ми-
на ли тет има мно го ши рок спек тар не га тив ни ефе ка та на дру штво 
у це ли ни. 

***

Фи нан сиј ски кри ми на ли тет, на ро чи то пра ње нов ца, по вла чи 
не же ље не по сле ди це. Те по сле ди це су ве ли ке и те шко се от кла ња-
ју јер се од ра жа ва ју на све сфе ре ка ко до ма ће, та ко и ме ђу на род не 
при вред не и не при вред не де лат но сти. Ова по ја ва ди рект но ути че 
на сма ње ње де мо крат ске по ли тич ке и еко ном ске мо ћи сва ког дру-
штва. Иза зи ва ју ћи еко ном ску и по ли тич ку кри зу, мо же у до број 
ме ри да угро зи етич ко и за кон ско по на ша ње прав них и еко ном-
ских су бје ка та у при ме ни пра ва, што је су прот но де мо крат ским 
про це си ма и вла да ви ни пра ва. На тај на чин, но си о ци фи нан сиј ског 
кри ми на ли те та де гра ди ра ју ква ли тет на шег жи во та и по спе шу ју 

27)  Un ger B. (2006) TheAmountsandtheEffectsofMoneyLaundering:ReportfortheMinistry
ofFinance, Utrecht School of Eco no mics and Austra lian Na ti o nal Uni ver sity for the Mi ni stry 
of Fi nan ce, Net her lands, стр. 82-100.
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за бри ну тост за еко ном ску и по ли тич ку ста бил ност и на ци о нал ну 
без бед ност.

За са гле да ва ње им пли ка ци ја фи нан сиј ског кри ми на ли те та 
на по ли тич ки ам би јент, од ве ли ког зна ча ја је ме ђу од нос њи хо ве 
еко ном ске и по ли тич ке ком по нен те. То је из раз ло га што ова два, 
углав ном, па ра лел на про це са омо гу ћа ва ју ус по ста вља ње и одр жа-
ва ње од ре ђе них ве за из ме ђу еко ном ских и по ли тич ких струк ту ра 
и кри ми нал них гру па или ор га ни за ци ја. С об зи ром да по јав ни об-
ли ци фи нан сиј ског кри ми на ли те та ди рект но ути чу на сма ње ње по-
ли тич ке и еко ном ске мо ћи сва ког дру штва, та чи ње ни ца ука зу је 
на зна чај ну ко ре ла ци ју из ме ђу по ли тич ког ам би јен та, еко но ми је и 
сто пе кри ми на ли те та.

По ве за ност по ли тич ке и еко ном ске мо ћи на ро чи то је из ра-
же на у усло ви ма тран зи ци је. То је ве ли ки дру штве ни про блем, јер 
др жа ва на ду жи рок гу би кре ди би ли тет, гу би свој углед, по гор ша-
ва се ало ка ци ја ре сур са, опа да бла го ста ње дру штва и ја вља ју се 
нај о па сни ји ви до ви кри ми на ла. Све по сле ди це ко је на овај на чин 
на ста ју су ме ђу соб но по ве за не, и ја вља ју се као еко ном ске, по ли-
тич ке, прав не, со ци јал не, етич ке. Еко ном ске по сле ди це се огле да-
ју у то ме што се на па да ма те ри јал на осно ва дру штва и на ру ша ва 
при вред ни си стем зе мље, од но сно пра вил но од ви ја ње при вред них 
од но са, функ ци о ни са ње при вред них про це са, као и ре а ли за ци ја 
при вред них ак тив но сти. Ти ме се ујед но под ри ва и по ли тич ки и 
дру штве ни на пре дак дру штва. 

GoranB.Milosevic,DraganM.Cvetkovic

IMPACTOFFINANCIALCRIME
ONPOLITICALENVIRONMENT

Summary
Fi nan cial cri me is a ran ge of cri mi nal ac ti vi ti es, with ma jor con-

se qu en ces on the eco no mic, po li ti cal, and so cial se cu rity plan. This type 
of cri me not only un der mi nes the eco no mic and mo ne tary system, but 
it un der mi nes po li ti cal sta bi lity and se cu rity of the co un try, and ma-
kes an im pact on so cial re la ti ons at the na ti o nal and in ter na ti o nal le vel. 
This le ads to the spread of eco no mic ine qu a lity, re du cing the chan ces 
of en te ring the co un try in fo re ign di rect in vest ment, re du ces the ra te of 
eco no mic growth and hin ders the cre a tion of a de moc ra tic so ci ety, ru le 
of law and mar ket eco nomy, the re is less trust in the sta te and its in sti tu-
ti ons and in ge ne ral the re a cri sis of va lu es   of the nor ma ti ve system. The 
aim of this pa per is to pre sent the main fe a tu res of this type of cri me and 
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the ef fects that oc cur due to the who le so ci ety, with spe cial emp ha sis on 
the po li ti cal en vi ron ment.  
Key words: fi nan cial cri me, mo ney la un de ring, po li ti cal sta bi lity, mo dern so-

ci ety.
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Resume
Every so ci ety, re gar dless of the le vel of de ve lop ment of the eco-

nomy, form of so cial or ga ni za tion, so cio-eco no mic re la ti ons, etc., is 
fol lo wed by fi nan cial cri me. It is one ex tre mely har mful and ne ga ti ve 
so cial phe no me non, whe re pe o ple se ek to le ga li ze the ir il le gally ac qu-
i red mo ney thro ugh il le gal fi nan cial tran sac ti ons, thus in fil tra ting it in 
mo ney and eco nomy flows, in or der to gain con trol over cer tain eco no-
mic and po li ti cal pro ces ses. In con tem po rary so ci ety, the links bet we en 
the il le gal bu si ness and the world of po li tics is be co ming stron ger, sug-
ge sting that mo ney and po li tics ha ve al ways been lin ked, in an unu sual 
co njun ction of the strug gle for in te rest and po wer.

Fi nan cial cri me, as well as ot her si mi lar forms of cri me, uses the 
fa vo ra ble po li ti cal, so cial and eco no mic con di ti ons in a gi ven so ci ety, 
adap ting to a gi ven en vi ron ment not only wit hin co un tri es but al so in-
ter na ti o nally.Li ke a li ving or ga nism, fi nan cial cri me has the abi lity to 
con stantly evol ve, chan ge and adapt, ta ke new forms, to be co me mo re 
and mo re in ter na ti o na li zed and ta ke the form of or ga ni zed cri me, but 
al so af fect the po li ti cal cli ma te of the so ci ety with its mec ha nism of 
ac tion.
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The im pact of fi nan cial cri me in the le gal and po li ti cal en vi ron-
ment is con di ti o ned by the de gree of de ve lop ment of so cio-eco no mic 
re la ti ons in a gi ven so ci ety.In this re gard, co un tri es in which the on go-
ing tran sfor ma tion of the eco no mic and po li ti cal system ta kes pla ce, are 
much mo re vul ne ra ble and su scep ti ble to the ac ti vi ti es and in flu en ce 
of fi nan cial cri me at the po li ti cal events and the cre a tion of po li ti cal 
po wer. A lar ge num ber of exam ples pre sen ted in do me stic and fo re ign 
li te ra tu re, in di ca tes that the mo ney de ri ved from cri mi nal ac ti vity, by 
its na tu re, can pro du ce a lar ge so cial po wer. In di vi du als and gro ups, 
the re fo re, using the ir eco no mic po wer, cre a te the ir own po li ti cal po wer.

In non-mar ket so ci a list systems, we al so see a con nec tion bet we-
en eco no mic and po li ti cal po wer, but this con nec tion has been esta blis-
hed on dif fe rent li nes. In so ci a list eco no mi es, an in di vi dual, in or der to 
be co me eco no mi cally po wer ful, must first be po li ti cally po wer ful, so 
he e ven tu ally turns his po li ti cal po we rin to eco no mic po wer. 

It is ob vi o us that the eco nomy and po li tics are of ten two si des of 
the sa me phe no me non, which we might call the phe no me non of so cial 
po wer.The con se qu en ces of co u pling of eco no mic and po li ti cal po wer 
ha ve a ne ga ti ve ef fect on the le gal or der and the le gal system. Eco no mic 
and po li ti cal in flu en ce of cri mi nal or ga ni za ti ons can we a ken the so cial 
struc tu re, col lec ti ve et hi cal stan dards, and ul ti ma tely de moc ra tic so cial 
in sti tu ti ons. Be si des the fact that it gre atly we a kens the free mar ket 
eco nomy, fi nan cial cri me un der mi nes de moc ra tic po li ti cal struc tu re and 
po li ti cal sta bi lity of a co un try. All this can re sult in cre a ting a cli ma te 
of thre at to na ti o nal so ve re ignty, aut ho rity of go vern ment, and sta te or-
ga ni za tion.

The con se qu en ces of fi nan cial cri me are hu ge, they are dif fi cult 
to re mo ve and po se a di rect thre at and dan ger to all the vi tal va lu es   
of a so ci ety. The re fo re, fo ras ses sment of the fi nan cial im pli ca ti ons of 
fi nan cial cri meon po li ti cal en vi ron ment, of gre at im por tan ce is to de fi-
ne re la ti on ships of the ir eco no mic and po li ti cal com po nents, espe ci ally 
be a ring in mind that the se two ma inly pa ral lel pro ces ses al low the esta-
blis hment and ma in te nan ce of cer tain con nec ti ons bet we en eco no mic 
and po li ti cal struc tu res and cri mi nal gro ups or or ga ni za ti ons.

* Овај рад је примљен 01. јуна 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2012. године.
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