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Družbena zavest in gospodarska kriminaliteta

Stanko Pihler*

Odveč je dokazovati vpliv družbene zavestP v
celoti, pa tudi njenih posebnih oblik,' na ravna
nje družbenih skupin in posameznikov. Družbe
na zavest je sicer odsev objektivnih okoliščin

družbenega življenja, vendar tudi sama moČIla

vpliva na družbene procese in druge družbene
pojave.s

Pri proučevanju vzročnosti gospodarske kri
minalitete je poudarjen pomen nekaterih oblik
družbene, predvsem pa moralne zavesti. Te obli
ke skupaj z drugimi dejavniki pomenijo, oziroma
bi v določenih objektivnih razmerah lahko po
menile močan subjektivni dejavnik te vrste aso
cialnega ravnanja.

Ta zavest seveda nastaja in obstaja v splošnih
objektivnih danostih in nasprotjih družbenega
življenja, ki jih lahko razumemo kot objektivne,
prvotne in izvirne dejavnike gospodarske krimi
nalitete. Ti dejavniki na gospodarsko kriminali
teto vplivajo in jo delno sooblikujejo. Prav tako
pa gospodarska kriminaliteta kot razmeroma sa
mostojna družbena moč vpliva na odklonskost
v gospodarskem življenju sploh, posebno pa še
glede na družbeno lastnino. Venda.r je družbena
zavest kot izraZito dinamična kategorija pove
zana še z vrsto drugih dejavnikov družbenega
življenja, ki sami zase niso (bistveno in nepo
sredno) povezani z gospodarsko kriminaliteto, se
pa prek družbene zavesti v konkretnih družbe
nih danostih lahko z njo povežejo.

* stanko Pihler, mag. znanosti, višji raziskovalec,
Institut za kriminološka isociološka istraživanja,
Beograd.

1 O pojmu družbene zavesti glej Zvonarevic M.,
Socijalna psihologija, str. 403 in naprej.

2 O raznih oblikah in pojmovanjih družbene zave
sti glej op. 1, str. 400-412; o razvoju družbene za
vesti str. 412-414.

3 Posebno za vpliv moralne zavesti glej Lukič R.,
Sociologija morala, str. 445 in naprej ter str. 536 in
naprej.

4 Družl:>ena zavest obsega predvsem nekatere
vrednostne usmeritve, ki vplivajo na ravnanje ljudi.
Ta zavest o vrednotah je najpomembnejša sestavina
človekovega ravnanja. Obstajajo razni tipi člove

kove zavesti in mogoče je, da se isti družbeni pojavi
različno vrednotijo. Nasprotje med posameznimi tipi
zavesti je objektivno določeno, je pa s stališča druž
benega življenja kot tudi s kriminološkega stališča

nezaželeno. Toda to je nujno in gre bolj za vpraša
nje obsega kot pa za obstoj. Sploh pa že sam obstoj
različnih oblik družbene zavesti kaže na različne

vrednostne usmeritve družbenih nosilcev te zavesti.
5 Treba je omeniti, da različne oblike družbene

zavesti različno vplivajo na posamezno vrsto krimi
nalitete. Tako bi morali tudi ta zorni kot vzročnega

proučevanjakriminalitete ()pazovati po njegovi feno
menološki strani, fenomenološki tako v smislu oblik

Zato je pri razčlembi vzrokov gospodarske kri
minalitete nemogoče zanemariti ta dejavnik
družbenega ravnanja in tudi kriminalnega rav
nanja v gospodarstvu. Družbena zavest vpliva
na človekova stališča, osebne in kolektivne do
ločiInice vedenja, torej na vrednostne usmeritve,
ki so pomembne tudi za odklonsko ravnanje.4

Pri raziskovanju gospodarske kriminalitete
se pri nas posebno poudarja pomen moralne za
vesti.5 V naši sociologiji in delno tudi kriminolo
giji se je v tej smeri veliko razpravljalo, in sicer
o razmerju moralne zavesti do družbene lastnine
oziroma napada na družbeno lastnino in o nje
nem varstvu.G V zvezi S tem je bilo opravljenih
tudi nekaj empiričnih raziskav.7 Pomen teore
tičnih razprav in empiričnih raziskav je zelo
velik a še vedno nezadosten. Poleg tega so teo
retične razprave večkrat temeljile na vtisih, v,ča

sih celo površnih in enostranskih, brez močnejše

dejanske podlage. Empirične raziskave pa so
operirale z majhnimi vzorci in omejenimi cilji.
Moralna zavest pa tudi ni edina oblika družbene
zavesti, ki je pomembna za razumevanje gospo
darske kriminalitete v naši družbi. Povedati· je
treba tudi to, da je pri neka.terih piscih (prede
vsem etikih in sociologih) opaziti prizadevanje
pojasniti vse oblike kriminalnega ravnanja v go
spodarstvu samo z določenimi moralno negativ
nimi pojavi v naši družbi. ITi pisci navadno spa
dajo v skupino, ki o gospodarski kriminaliteti
govori na podlagi vtisov.8

kriminalitete kot tudi v smislu oblik družbene za
vesti in pa tudi v njihovi medsebojni povezanosti.
Vendar je ta povezanost slabo raziskana in je o tem
vprašanju težko kaj reči.

6 Pri nas je bilo o moralni zavesti že precej napi
sanega in povedanega. Zanimivo je, da skoraj ni pri
spevka,. kjer ne bi bilo vsaj delno kaj rečenega tudi
o praktičnih posledicah nekaterih moralnih stališč

ali tipov morale za razne oblike napadov na družbe
no lastnino.

7 Med našo teoretično in našo empirično zna
nostjo o morali je veliko neskladje; prva je razvita,
druga pa je šele na začetku svojega razvoja. To je
vsekakor treba povezati tudi z dejstvom, da so raz
iskave te vrste por svoji vsebini raziskave vrednost
nih sodb in stališč, to pa so metodološko najtežje
raziskave v družbenih vedah (glej eno zadnji~ sicer
nepopolnih bibliografij del o morali pri nas: Marksi
stička misao, 1976, št. 5, str. 273-286).

8 To se da ugotoviti, če se razčlenijo številne, raz'
prave in posebni zapisi o morali, ki so bili pri nas
izdani v zadnjih 15 letih, pa tudi številrii zapisi in
razprave o družbeni razplastenosti, družbenih na:
sprotjih, družbeni neenakosti, birokraciji, tehnokra
ciji, oblikah človekove odtujitve in podobno, kar vse
je izšlo po raznih časopisih in drugih publikacijah
s sociološko, politološko in filozofsko usmerjenostjo.
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