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Gospodarski kriminal v zunanji trgovini

V zunanji trgovini je opaziti predvsem na-
slednje oblike nedovoljenega poslovanja:

1. ovinkareke kupčije (switch)

2. nedovoljene reekJsportne kupčije

3. ustvarjanje črnih skladov v tujini

4. nezakonito poslovanje jugoslovanskih firm
v tujini

1. Ovinkarske kupčije (switch)

Eno izmed dolgo spornih torišč (vsaj s stališča

kazenskega prava) je zunanjetrgovinsko poslova
nje, izpeljano s tehniko ovinkarske kupčij€. Teh
nične oblike zunanjetrgovinskih kupčij so iz
redno raznolike, tako da segajo od preproste
blagovne menjave do zapletenih oblik blagovnih
in valutnih arbitražnih kupčij. Pol,ožaj SFRJ je
deloma določen glede na dvostranske trgovske
okvire z državami SEV in nekaterimi državami
v razv,oju. Posebne trikotne kupčije v ekonom
ski terminologiji imenovane »switch-« oziroma
Schreibtischgeschiifte (kupčije za pisalno mizo),
seveda niso posebnost naše države, temveč jih
tako poznajo na Vzhodu kot na Zahodu. Tako
so npr. obdolženci venem izmed kazenskih po
stopkov pojasnjevali, da je glavni kon1intent švi
carske ovinkar!ske firme Sovjetska Zveza. Skup
na lastnost teh kupčij je pač ta, da celo v eko
nomski literaturi niso celovito obdelane, saj so
konspirativne ter v nasprotju. .s predpisi ene
izmed držav, iz katerih nastopajo sodelujoče

stranke. Države s konvertibilno valuto zase ne
potrebujejo takšnih kupčij ter v njih nastopajo
tudi v drugačni vlogi, uporabljajo jih predvsem
države s klirinškim plačevanjem. Uradni tečaji

klirinških valut praviloma ne ustrezajo dejan
skim tečajem, s tem pa nujno pride do sočasne

pocenitve uvoza in podražitve ter celo ohromitve
izvoza. Če temu dodamo neustreznost blaga na
izvoznih hlagovnih seznamih posameznih držav
v klirinškem razmerju, prihaja v dvostranski
menjavi blaga do občasne aktive oz. pa:sive ra
čunskih klirinških držav. Zamrznjena klirinška
aktiva se s switchem aktivira in s tem opravi
plačilo v državo s konvertibilno valuto. Pri tem
pa že prej omenjeno odstopanje kupne moči kli
rinške valute od uradnega tečaja hkrati pomeni
tudi pasivo do držav s konvertibilno valuto, saj
ob konverziji valut pride do agia, <:~dstotka vsto
pa iz konvertibilne valute v klirinško, oz. do
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dissagia, {)odstotka izstopa iz klirinške v konver
tibilno valutn. l

Pri takšnem kupčevanju pa je tudi edina mo
goča pndlaga za zanimanje državnih o-rganov za
ovinkarske kupčije prav 'Sproščanje klirinških
aktiv. Navadno sicer Ite kupčije naspr.otujejo
splošnim deviznim in izvozno-uvoznim predpi
som držav ter v večini primerov tudi ni mogoče
predvideti vseh posledic, ki zaradi takšnih krši
tev lahko nastanejo. Posamezne države naspro
tujejo vsakršnim ovinkarskim kupčijam in pred
videvaj.o stroge kazni. Poleg tega lahkI() ovinkar
ske kupčije negativno vplivajo na redni izvoz in
redni uvoz blaga, lahko povzrnče proteste pri
zadetih držav, ki se zaradi kršitev ali izigravanja
dol-očil trgovinskih pogodb čutijo prizadete pri
uresničevanju svoje zunanjetrgovinske politike.
Kazni so zelo stroge ter obsegajo. poleg odvzema
blaga še denarne kazni, vpis firme na črni se
znam, odvzem koncesij ali zunajetrgovinske li
cence itd. Poleg omenjenih izrecnih prepovedi pa
nekatere države dopuščajo ovinkarske kupčije v
-omenjenem obsegu in v soglasju s svojo zunanje
trgovinsko politiko. Seveda pa takšne strpnosti
ni mogoče ugotoviti iz splošnih predpisov teh
držav; ker se odobri-tve večinoma urejajo s po.,.
.sebnimi dov'Oljenji. 2

Položaj v naši državi bi glede na strpnost do
ovinkarskih kupčij razdelili v dve obdobji. Ne
kako do leta 1970 so bile izjemoma dovoljene pod
določenimi pogoji in celO' s posami.čnim nadzo
rovanjem vsake kupčije. Seveda so bile tudi v
tem obdobju ločene od rednih izvozno-uvoznih
zadev, obravnavane pa so bile kot sredstvo zu
nanjetrgovinske politike in podjetja za medna
rodno tr:govinsko poslovanje, ki so takšne kup
čije opravljala '&0 bila hkrati zadolžena za akti
vizacijo trgovine s posameznimi klirinškimi
državami. Dovoljenja so podjetja dobivala pri
Nar.odni banki, centrala Beograd, ta pa je v
nekaterih primerih zahtevala mnenje ZSZT ter
zvezne gospodarske zbornice. Poleg takšnih pri
merov pa so si naša zunanjetrgovinska podjetja
pomagala s takšnimi kupčijami množično in po
polnoma brez odobritev, tako, da je takšno p05lo
vanje 'Postalo splošna praksa. Vzrok za ta pojav
je vsekakor odprta možnost uvoza preko switcha
ob pozitivnih klirinških sal-dih in hkrati otežena
oziroma omejena možnost rednega Uvoza glede

1 Tone Hrastelj - Kompenzacijski posli, posli
mednarodnega trgovskega posredovanja in predelav
ni posli v meddržavni trgovini, RCEF, Univerza v
Ljubljani, 1970, str. 12.

2 Prav tam, str. 14.












