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Kriminološke strani zunanje-trgovinskega poslovanja
Mitja Deisinger*

Zunanjetrgovinsko poslovanje pom,eni s krimi
no,loškega vidika posebej zanimivo področje raz
iskJovanja. V gospodarstvu je trgovina eden
najpomerhbnej~ih dejavnikov, ki odločajo o
uspešnosti in poživit~i proizvodnje ter prometa
blaga in storitev. Posebno mesto zavzema zuna
nja trgovina, torej tista vrsta poslovanja, kjer
zastopniki riašega g·o-spodarstva stopajo v stik s
tujino, prestopajo državno mejo in uveljavljajo
svoje poslovne zmožnosti na trgu, ki je drugačen

kot domači. (Prav ta posebnost daje zunanje
trgovinskemu poslovanju poseben pomen, poleg
vpr.ašanja poslovne uspešnosti naše zunanje trgo
vine se posta'Vlja tudi vprašanje zastopanja naše
države z moralno-etičnega stališča. Pri omenje
nem poslovanju je namreč varstvo ugleda naše
državne skupnosti enako pomembno.

1. Posebnosti zunanjetrgovinskega poslovanja

Pojem zunanja trgovina v širšem. pomenu be
sede obsega vsako menjavo dobrin in storitev s
tujino v obliki trajne, poklicne dejavnosti.1 Zu
nanjo trgovino lahko ocenjujemo z mikroeko
nomske in makroekonomske plati. Mikroeko
nornska plat obsega trgovske transakcije med
rezidenti določene države in rezidenti drugih
držav, z makroekonomske plati pa je zunanja
trgovina blagovna menjava določene države s
tujino. Zunanja trgovina v ožjem pomenu be
sede torej pomeni izvoz in uvoz blaga. Uvoz
blaga državi omogoča, da se gmotno preskrbuje
iz tujine, izvoz pa ji omogoča, <da dobi sredstva
potrebna za uvoz blaga.2

Pravno urejanje našega zunanjetrgovinskega
poslovanja je imelo več razvojnih stopenj. V za
četnem obdobju centralnega administrativnega
načrtovanja so to sproti urejali Ipristojni državni
organi. Odprava dTžavnega mOn()POla in prehod
na delavsko samoupravljanje sta pomenila tudi
širšo splošno pravno ureditev in nove nosdlce
zunanjetrgovinskega prometa - podjetja. Do
končno pravno ureditev je povzročila devizna
reforma v letu 1961, tej pa je v letu 1962 sledil
zakon o prometu blaga in stOTitev s tujino. Na
daljnjo stopnjo pravnega razvoja pomenita go
spodarska reforma v letu 1965 in spremembe
predpisov v letu 1966. Takšen burni pravni raz
voj pa je v zadnjem obdobju prinesel še nove
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1 Glej več o tem: Deželak, s. 80.
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oblike dogovarjanja in sporazumevanja, ki na
domešča :splošne pravne norme in pomeni po
sebno obliko sprostitve na tem področju.3

Sistem gOlSlPodaTJSkih stikov s tujino je seveda
odvisen tudi od položaja Jugoslavije kot majhne
evropske države, ki se je odločila za samouprav
no socialistično ureditev in ki postopoma pre
haja iz nekdanje gospodarsko popolnoma ne
razvite skupnosti v skupnost gospodarsko
razmer,oma razvitih držav. Njen posebni geo
politični položaj -JH izpostavlja vplivom zgoščenih

nasprotnih interesov in sil. Jugoslovanski model
socializma se-veda prinaša tudi kakovostno nova
vprašanja v zvezi z organizacijo- zunanjetrgo
vinskih stikov na samoupravnih temeljih, -ki ob
srečanjih z drugačnimi družbeno-gospodarskimi
ureditvami pogosto nalete na hegemonistična

hotenja. 4 Naša samoupravna organiziranost v si
stemu gospodarskih stikov s tujino se nedvomno
bistveno loči. od sistema z zaprto onganizacijo
socialističnih držav, članic SEV (sistem z držav
nim mo-nopolom v zunanji trgovini), prav tako
pa se zaradi samoupravnih lastnosti tudi bistve
no loči (}d odprte organizacije zahodnih držav.5

Omenjeni posebni položaj Jugoslavije pa se
poleg tega srečuje tudi z vsemi drugimi pojavi
v svetovnem g,osp<:idarstvu. Omenimo naj le tri,
ki določajo današnje konjunkturno stanje kot
zaskrbljivo in nestanovitno. Nastaja namreč niz
ka stopnja rasti v razvitih gospodarstvih Zahoda,
splošno razširjena in močna inflacija (odkrita ali
prikrita) ter težave v zunanji finančni likvid
nosti velikega števila držav.6

2. OmejevaIna narava
zunanj'etrgovinskih predpisov

V našem zunanjetrgovip.skem pravu imamo,
kot je bilo že omenjeno, vrsto predpisov, ki to
vrstno poslovanje natančno urejajo. Temeljni
predpisi so tisti, ki dol,očajo zunanjetrgovinski,
devizni in carinski sistem. Vsebinsko ocenjeno
so ti predpisi omejevalne narave, kar je glede
na temeljni namen zunanje trgovine - poveča

nje izvoza in omejitev uvoza - tudi razumljivo.
Pri tem naša država ni izjema, saj so tudi zu
nanjetrgovinski režimi drugih držav sestavljeni
iz predpisov, s katerimi so določene meje, p0

goji in pooblastila glede menjave s tujino. Te-

3 Glej več o tem: Gusel, s. 103.
4 Glej več o tem: Fabinc, IJ, s. 1.
5 Prav tam, S. 5.
6 Glej več o tem: Fabinc~ 1., s. 1.












