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Nauka ĝyje z wymiany wiedzy i jej upowszechniania. Takie teĝ jest motto Wydawnictwa AV Akademikerverlag, które widzi siÚ jako czÚĂÊ tego procesu przez
publikowanie naukowej literatury fachowej powstajÈcej w niemieckich szkoïach
wyĝszych1. Do takiej literatury naleĝy omawiana praca ïÈczÈca aspekty prawne
ibekonomiczne. Jej autor, Lukas Wieczorek, zdobyï solidne wyksztaïcenie prawnicze
i ekonomiczne, dziÚki któremu mógï zgïÚbiÊ tÚ tematykÚ (mowa o kwestii prania
pieniÚdzy) w dwóch róĝnych aspektach wzajemnie siÚ uzupeïniajÈcych. Na tym
polega innowacyjnoĂÊ publikacji.
L. Wieczorek oparï swoje wywody na badaniach pionierów w zakresie problematyki prania pieniÚdzy nie tylko w ujÚciu ekonomicznym, lecz takĝe prawnym.
W pierwszym przypadku wykorzystaï w gïównej mierze prace takich autorów, jak:
K. Bongard, K. Hinterseer, D. Masciandaro, C. Müller, T.A. Werner2, w drugim –
*
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2

Dr Marek Zielinski jest adiunktem w Wyĝszej Szkole Handlowej im. Bolesïawa Markowskiego
w Kielcach.
Szerzej na oficjalnej stronie https://www.akademikerverlag.de.
C. Müller, Geldwäscherei. Motive – Formen – Abwehr. Eine betriebswirtschaftliche Analyse,
Winterthur 1992; D. Masciandaro, Banche e riciclaggio. Analisi economica e regolamentazione,
Milano 1994; T.A. Werner, Wachstumsbranche Geldwäsche. Die Ökonomisierung der Organisierten Kriminalität, Berlin 1996; K. Bongard, Wirtschaftsfaktor Geldwäsche: Analyse und Bekämpfung, Wiesbaden 2001; K. Hinterseer, Criminal Finance. The Political Economy of Money
Laundering in a Comparative Legal Context, Hague 2002. Zob. takĝe M. Prengel, ¥rodki zwal-
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J.-B. Ackermann, P. Bernasconi, C. Kern, I. Klippl, M. Pieth i A. Wöß3. Moĝna siÚ
byïo spodziewaÊ, ĝe wywodzÈcemu siÚ ze ¥lÈska autorowi dobrze jest znana polska
literatura przedmiotu zdominowana przez publikacje przede wszystkim: W. Jasiñskiego, W. Pïywaczewskiego, M. Prengela i J.W. Wójcika4.
Celem pracy L. Wieczorka jest zgïÚbienie materialnych i niematerialnych
nastÚpstw procederu prania pieniÚdzy dla podmiotów gospodarczych, gospodarki narodowej i spoïeczeñstwa. Autor omawia metody zwalczania tego procederu, zb wykorzystaniem Ărodków zarówno prawnych, jakie daje ustawodawca, jak
ibekonomicznych, wynikajÈcych ze specyfiki podmiotu gospodarczego. KsiÈĝka jest
podzielona na trzy czÚĂci: czÚĂÊ wprowadzajÈcÈ do caïoĂci tematu (rozdz. I–III)5,
czÚĂÊ ekonomicznej analizy prania pieniÚdzy (rozdz. IV–V)6 i czÚĂÊ prawno-ekonomicznych metod zwalczania prania pieniÚdzy (rozdz. VI). CaïoĂÊ poprzedza wstÚp
(rozdz. I), zaĂ koñczy jÈ podsumowanie (rozdz. VII–VIII). PracÚ istotnie wzbogacajÈ
diagramy i tabele. WïaĂciwy jest juĝ ukïad monografii. Tylko wtedy moĝemy analizowaÊ Ărodki zwalczania prania pieniÚdzy jako nastÚpne kantowskie przeciwdziaïanie (reakcje) na uprzednie dziaïanie (akcjÚ) przestÚpcze, gdy najpierw rozprawimy
siÚ z technikami i mechanizmami funkcjonowania procederu prania pieniÚdzy7.
W rozdziale II autor odpowiada na zasadnicze pytanie, czym jest pranie pieniÚdzy, jaka jest jego geneza z lat 20. i 30. XX w. i jak wyglÈda regulacja przestÚpstwa
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4

5
6
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czania przestÚpczoĂci prania pieniÚdzy w ujÚciu prawnoporównawczym. Eine rechtsvergleichende Erfassung der Bekämpfungsmittel der Geldwäschekriminalität, Toruñ 2003, s. 114–117.
P. Bernasconi, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen,
Zürich 1988; M. Pieth (red.), Bekämpfung der Geldwäscherei – Modellfall Schweiz? Basel 1992;
J.-B. Ackermann, Geldwäscherei – Money Laundering. Eine vergleichende Darstellung des
Rechts und der Erscheinungsformen in den USA und der Schweiz, Zürich 1992; C. Kern, Geldwäsche und organisierte Kriminalität, Regensburg 1993; A. Wöß, Geldwäscherei und Banken.
Methoden und Formen. Europarecht. Anpassungsbedarf für Österreichs Banken, Wien 1994;
I.bKlippl, Geldwäscherei, Wien 1994.
Najwaĝniejsze to: W. Pïywaczewski, PrzestÚpstwo paserstwa w ustawodawstwie polskim, Toruñ
1986; tenĝe, Pranie brudnych pieniÚdzy, Toruñ 1993; J.W. Wójcik, Pranie pieniÚdzy. Studium
prawno-kryminologiczne i kryminalistyczne, Toruñ 1997; W. Jasiñski, Pranie brudnych pieniÚdzy, Warszawa 1998; J.W. Wójcik, Kryminologiczna ocena transakcji w procesie prania pieniÚdzy, Warszawa 2001; M. Prengel, ¥rodki zwalczania przestÚpczoĂci prania pieniÚdzy w ujÚciu
prawnoporównawczym, Toruñ 2003.
Zdefiniowanie pojÚcia „prania pieniÚdzy” (rozdz. II) i opisanie poszczególnych etapów procesu
prania pieniÚdzy (rozdz. III).
Metody dochodzenia skali procederu prania pieniÚdzy i szacowanie wysokoĂci strat ekonomicznych, jakie rodzi proceder prania pieniÚdzy (rozdz. IV) oraz finansowe i niefinansowe nastÚpstwa
prania pieniÚdzy dla podmiotów gospodarczych, gospodarki narodowej i spoïeczeñstwa (rozdz. V).
Trafnie autor podkreĂla juĝ na wstÚpie, ĝe wykorzystanie inkryminowanych pieniÚdzy w celu
ich wprowadzenia do legalnego obrotu gospodarczego powoduje duĝe szkody zarówno w gospodarce narodowej, jak i gospodarce podmiotów gospodarczych. W tym celu osoba piorÈca
pieniÈdze korzysta z róĝnych technik trudno rozpoznawalnych nawet dla specjalnie do tego
przygotowanych profesjonalistów.
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prania pieniÚdzy w § 261 niemieckiego kodeksu karnego. W tym miejscu bliĝej dookreĂla proces prania pieniÚdzy jako: wprowadzanie nielegalnie nabytych pieniÚdzy
i innych wartoĂci majÈtkowych do legalnego obrotu finansowego i gospodarczego
celem zamaskowania prawdziwego ich pochodzenia po to, ĝeby sprawiÊ wraĝenie,
ĝe zostaïy one legalnie wygospodarowane lub teĝ jako: proces skutecznego wprowadzenia pieniÚdzy pochodzÈcych z nielegalnych czynów pierwotnych do legalnego
obrotu gospodarczego i finansowego. Przy tej okazji porównuje proces prania pieniÚdzy do przebiegu prania brudnych rzeczy8, poniewaĝ „pranie” inkryminowanych pieniÚdzy pochodzÈcych z nielegalnych przestÚpstw pierwotnych zmierza do
ich wyczyszczenia, tj. pozbycia siÚ ciÈĝÈcego na nich znamienia ich nielegalnego
pochodzenia.
Rozdziaï III dotyczy technik prania pieniÚdzy, które koncentrujÈ siÚ wokóï modelu obiegowego prania pieniÚdzy9 i modelu trójfazowego prania pieniÚdzy10. Temu
ostatniemu autor poĂwiÚca najwiÚcej uwagi, a swoje rozwaĝania skupia zwïaszcza
na jego pierwszej fazie (placement). Najbardziej wartoĂciowe sÈ fragmenty mówiÈce o wprowadzeniu „brudnych” pieniÚdzy do legalnego obrotu gospodarczego,
m.in. poprzez kurierów, za pomocÈ przekazów zagranicznych, firm przykrywek
(front companies), oszustwa i przekupstwa, strukturyzacji i smerfowania, gier losowych ibbanków dziaïajÈcych w podziemiu. W drugiej fazie tego modelu (layering)
najwiÚcej miejsca zajmuje analiza transakcji miÚdzynarodowych, centrów offshore
ibtechnik phishingu. Znaczenie ostatniej fazy integracji (integration) w procederze
prania pieniÚdzy jest mocno niedocenione przez autora, co widaÊ po pobieĝnym
podejĂciu do tematu.
Ustalenie skali procederu prania pieniÚdzy jest gïównym tematem rozdziaïu IV.
Pierwsza jego czÚĂÊ prezentuje metody dochodzenia rocznej wysokoĂci tego procederu, a druga – ekonomicznego wymiaru szkody nim wyrzÈdzonej. Autor wyróĝnia bezpoĂrednie i poĂrednie metody szacunkowe. Do pierwszych zalicza analizÚ
róĝnicy miÚdzynarodowych bilansów pïatniczych i globalnego rachunku bieĝÈcego
bilansu pïatniczego, zmianÚ stanu gotówki wewnÈtrzkrajowych instytucji finansowych, obliczenie na gruncie przepadku wartoĂci majÈtkowych lub poszczególnych
przypadków prania pieniÚdzy; do drugich zaĂ – kwantyfikacjÚ na podstawie szacowanej produkcji Ărodków odurzajÈcych i substancji psychotropowych lub na podstawie przepadku nielegalnie wyprodukowanych Ărodków odurzajÈcych i substancji
psychotropowych. EkonomicznÈ wysokoĂÊ procederu prania pieniÚdzy na Ăwiecie
autor podaje na gruncie rzetelnych i reprezentatywnych studiów Grupy Specjalnej

8
9
10

Zob. M. Prengel, ¥rodki zwalczania…, s. 97–98.
W polskiej literaturze po raz pierwszy model ten zostaï szczegóïowo opisany w M. Prengel,
¥rodki zwalczania…, s. 136–139.
Ibidem, s. 129–134.
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ds. Przeciwdziaïania Praniu PieniÚdzy (FATF)11, MiÚdzynarodowego Funduszu
Walutowego i znanego australijskiego kryminologa J. Walkera. Studia te sÈ jednak
mocno rozbieĝne. O ile FATF szacuje skalÚ prania pieniÚdzy na 0,59–1,5 bln $, co
odpowiada okoïo 2–5% globalnego PKB (MFW min. 0,5 bln $), o tyle Walker aĝ na
2,85 bln $12.
Rozdziaï V jest z tego powodu bardzo waĝny, gdyĝ zawiera unikatowe w literaturze przedmiotu zestawienie badañ w zakresie negatywnych finansowych ibniefinansowych nastÚpstw prania pieniÚdzy dla podmiotów gospodarczych, gospodarki
narodowej i spoïeczeñstwa. WïaĂnie dlatego poĂwiÚcono mu w niniejszym opracowaniu odpowiednio duĝo uwagi. Rozdziaï ten autor podzieliï na dwie czÚĂci: nastÚpstwa dotyczÈce podmiotów gospodarczych oraz nastÚpstwa dotyczÈce gospodarki
narodowej i spoïeczeñstwa.
W pierwszej czÚĂci rozdziaïu V autor porusza dwa problemy: szkód finansowych
(bezpoĂrednich i poĂrednich) i szkód niematerialnych (w reputacji). Z cytowanych
przez niego powaĝnych badañ przeprowadzonych przez PricewaterhouseCoopers
wynika, ĝe szacowane szkody materialne powstaïe w zwiÈzku z dziaïalnoĂciÈ przestÚpców gospodarczych wynoszÈ rocznie przeciÚtnie 5,57 mln € na kaĝdy duĝy niemiecki podmiot gospodarczy, podczas gdy caïoĂÊ szkód, jakie poniosïy niemieckie
podmioty gospodarcze – 4,3 mld € rocznie13. W obliczu wczeĂniej zamieszczonych
wyników badañ FATF, MFW i Walkera, naleĝy stosownie krytycznie odnieĂÊ siÚ
do danych liczbowych podanych przez PricewaterhouseCoopers, które wydajÈ siÚ
mocno zaniĝone, jako ĝe przy ich wyliczeniu wziÚto zapewne pod uwagÚ niektóre
aspekty szacowanej szkody materialnej (np. tylko stwierdzonej, a nie rzeczywistej
– hasïo: zjawisko przestÚpczoĂci utajonej), nie uwzglÚdniajÈc np. przestÚpczoĂci
karnoskarbowej i korupcyjnej14.
Jeĝeli chodzi o poĂrednie szkody finansowe podmiotów gospodarczych, L. Wieczorek podaje badania szacunkowe, wedïug których podmioty sektora finansowego
w 2005 r. w Europie i w USA poniosïy koszty ponad 5 mld € na Ărodki zwiÈzane
z walkÈ z praniem pieniÚdzy. Tytuïem przykïadu Deutsche Bank wydaje rocznie
okoïo 15 mln € na ten cel. Tak wysokie koszty sÈ generowane przez odpowiednie
zarzÈdzanie ryzykiem (programy compliance, systemy raportowania i wskazywania) i przeprowadzanie koniecznych szkoleñ pracowników przygotowujÈcych ich do
11
12

13
14

Skrót pochodzi od angielskiej nazwy tej grupy – Financial Action Task Force on Money Laundering.
Por. np. F. Schneider, E. Dreer, W. Riegler, Geldwäsche: Formen, Akteure, Größenordnung –
und warum die Politik machtlos ist, Wiesbaden 2006, s. 115 i n. Najnowsze badania J. Walker,
B.bUnger, Measuring Global Money Laundering: „The Walker Gravity Model”, „Review of Law
and Economics” 2/2009, s. 821–853.
Np. B. Bannenberg, W. Schaupensteiner, Korruption in Deutschland. Portrait einer Wachstumsbranche, München 2007, s. 43.
Tak wïaĂnie B. Bannenberg, W. Schaupensteiner, Korruption…, op. cit., s. 43–44.
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zwalczania prania pieniÚdzy w codziennej pracy (treningi i doradztwo). Pozostaïe
poĂrednie szkody finansowe wiÈĝÈ siÚ ĂciĂle z czasochïonnoĂciÈ zarzÈdzania, które
wymaga kosztów finansowych i nakïadów czasowych w dziaïalnoĂci typu PR oraz
zwiÚkszonej uwagi i ostroĝnoĂci w ich pracy, a takĝe silniejszego nadzoru odpowiednich instytucji. Autor wymienia takĝe inne szkody tego typu, wĂród których
na uwagÚ zasïugujÈ zakïócenia w prawidïowym funkcjonowaniu na rynku wolnej
konkurencji i zaleĝnoĂÊ od przestÚpczoĂci.
Szkody niematerialne dotyczÈ najbardziej podmiotów z sektora usïug finansowych. Chodzi tu o trwaïÈ utratÚ zaufania i zwiÈzanÈ z tym szkodÚ w ich reputacji.
Zaufanie do banku lub innej instytucji finansowej ma olbrzymie znaczenie. Wykryte powiÈzanie niniejszych instytucji z przestÚpczoĂciÈ muszÈ prowadziÊ do znacznej
utraty zaufania klientów, a w nastÚpstwie tego do wyrzÈdzenia dïugotrwaïej szkody
dla tej instytucji. W dalszej kolejnoĂci moĝe to prowadziÊ takĝe do upadku etyki
pracy pracowników tych instytucji, spadku kursów akcji, a takĝe wpïynÈÊ negatywnie na stosunki handlowe i kontakty z urzÚdami.
W drugiej czÚĂci rozdziaïu V autor analizuje nastÚpstwa prania pieniÚdzy dla
gospodarki narodowej i spoïeczeñstwa. Jego zdaniem istotne makroekonomiczne
kluczowe zmienne ulegajÈ zmianie w nastÚpstwie wewnÈtrzkrajowego i globalnego
naduĝycia systemu gospodarczego w celu prania pieniÚdzy. Chodzi tu w gïównej
mierze o stopy procentowe, stopy zwrotu i kursy walut. W wyniku tego mamy do
czynienia z wieloma negatywnymi efektami w gospodarce i polityce pieniÚĝnej.
Im wiÚksza ekspansja podmiotów prowadzÈcych nielegalnÈ dziaïalnoĂÊ przestÚpczÈ, tym wiÚkszy ich udziaï i silniejsza pozycja w ramach gospodarki narodowej. Akumulacja inkryminowanych pieniÚdzy w ramach legalnego obrotu gospodarczego z naruszeniem zasady uczciwej i wolnej konkurencji oznacza wiÚcej
wïadzy przestÚpczoĂci w Ăwiecie legalnej gospodarki. Sïabe ekonomicznie pañstwa mogÈ popaĂÊ w ten sposób w zaleĝnoĂÊ od przestÚpczoĂci i jej kapitaïu. Tego
typu zaleĝnoĂÊ jest nieodzowna w ekonomicznie sïabych regionach. Autor podaje
przykïad rosyjskiej gospodarki, w której wysokie koszty uzyskania dóbr sÈ ĂciĂle
zwiÈzane zb szerzÈcÈ siÚ tam korupcjÈ i praniem pieniÚdzy. PowiÈzanie przestÚpczoĂci z legalnym obrotem gospodarczym powoduje zaburzenie pewnej równowagi
wbgospodarce rynkowej, podczas gdy legalnie dziaïajÈce podmioty gospodarcze ponoszÈ straty zwiÈzane z przewagÈ konkurencyjnÈ podmiotów wspóïdziaïajÈcych
zb przestÚpczoĂciÈ. Zagroĝony byt legalnie dziaïajÈcych podmiotów musi niekiedy
byÊ wspomagany przez Ărodki publiczne celem ochrony zagroĝonych miejsc pracy. Jednym zbnastÚpstw zwiÚkszenia zasobów pieniÚĝnych na rynku kapitaïowym
w wyniku prania pieniÚdzy jest wzrost poziomu korupcji w pañstwach biorÈcych
udziaï w tym procederze. PrzestÚpstwa korupcyjne, jak: ïapownictwo (sprzedajnoĂÊ
funkcjonariusza publicznego i jego przekupstwo), naduĝycie uprawnieñ lub niedopeïnienie obowiÈzków przez funkcjonariuszy publicznych, a takĝe pïatna protekcja
i handel wpïywami oraz inne przestÚpstwa korupcyjne (korupcja wyborcza i gospo172
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darcza)15, muszÈ prowadziÊ do utraty zaufania podmiotów biorÈcych udziaï w obrocie gospodarczym. W dalszej konsekwencji zostajÈ naruszone struktury demokratycznego pañstwa prawa. Dobrym przykïadem sÈ tu poïudniowe Wïochy ibSycylia,
gdzie mafia jako szczególna postaÊ przestÚpczoĂci zorganizowanej przeniknÚïa kilkadziesiÈt lat temu do aparatu wïadzy, sprawujÈc nad nim kontrolÚ.
Znaczny udziaï inkryminowanych pieniÚdzy w legalnym obrocie gospodarczym
prowadzi do wzrostu cen noĂników wartoĂci majÈtkowych. Odnosi siÚ to w szczególnoĂci do cen nieruchomoĂci i surowców. Nie mniej waĝnym aspektem tego problemu jest utrata przez pañstwo naleĝnoĂci fiskalnych z tytuïu tego, ĝe jednym
zbcelów prania pieniÚdzy jest unikniÚcie zapïaty podatku (wïÈcznie z popeïnieniem
wykroczenia lub przestÚpstwa podatkowego). Powyĝsza tendencja prowadzi jednak
do ujemnego oddziaïywania na legalnÈ gospodarkÚ. ZaoszczÚdzony podatek z jednej
strony moĝe byÊ reinwestowany bez dalszych przeszkód, z drugiej strony przyniesie konkretnemu podatnikowi przestÚpcy dodatkowe korzyĂci majÈtkowe. Ponadto
uzyskane z tytuïu zaoszczÚdzenia podatku korzyĂci wspierajÈ uprzywilejowanÈ pozycjÚ tych podmiotów (w stosunku do innych podmiotów prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ
gospodarczÈ) i przyczyniajÈ siÚ do naruszenia zasad uczciwej konkurencji. TowarzyszÈce unikniÚciu zapïaty podatku straty fiskalne majÈ wzrostowÈ tendencjÚ do
oddziaïywania na caïÈ gospodarkÚ narodowÈ danego pañstwa16.
Warto bliĝej przyjrzeÊ siÚ wywodom autora w rozdziale VI dotyczÈcym prawno-ekonomicznych metod zwalczania prania pieniÚdzy. Zwalczanie to jest celem,
który moĝna rozpatrywaÊ – zdaniem autora – z dwóch róĝnych punktów widzenia: pañstwa i podmiotu gospodarczego. Pañstwo zmaga siÚ z tym procederem na
gruncie ustawodawczym, podmioty gospodarcze – z pomocÈ specyficznych dla nich
mechanizmów. Wedïug przyjÚtej klasyfikacji autora charakter uzupeïniajÈcy tego
podziaïu majÈ strategie alternatywne peïniÈce gïównie funkcje prewencyjne.
L. Wieczorek zauwaĝa, ĝe pierwsze prawne regulacje majÈce na celu zwalczanie prania pieniÚdzy siÚgajÈ poczÈtku lat 60. XX w. Pierwotnie byïy to pionierskie regulacje miÚdzynarodowe, a dopiero póěniej towarzyszyïy im regulacje wewnÈtrzkrajowe17. W prawie niemieckim regulacje karnoprawne z § 261 ust. I–IX
kodeksu karnego18, ustanowione dopiero w 1992 r., Ăwietnie uzupeïniajÈ regulacje

15
16
17
18

W polskim prawie sÈ to przestÚpstwa ujÚte przede wszystkim w art. 228–231, 250a, 296a–296b,
302 § 2–3 kodeksu karnego.
M. Prengel, ¥rodki zwalczania…, op. cit., s. 178–179.
Szerzej M. Prengel, ¥rodki zwalczania…, op. cit., zwïaszcza s. 232 i n.
Warto przytoczyÊ, ĝe regulacja ta powstaïa na skutek aktów prawa miÚdzynarodowego koñca
latb80. i poczÈtku lat 90. XX w., z których decydujÈce znaczenia dla Niemiec jako pañstwa czïonkowskiego UE miaïa tzw. pierwsza dyrektywa UE dotyczÈca prania pieniÚdzy bliĝej omówiona
przez M. Prengel, Karnoprawna analiza Dyrektywy Rady EWG z 10 czerwca 1991 w sprawie
udaremnienia wykorzystania systemu finansowego do celów prania pieniÚdzy, „Prawo Unii Europejskiej” 6/2001, s. 13–17.
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tego problemu w prawie gospodarczym. W przypadku tych ostatnich autor swoje
rozwaĝania koncentruje w gïównej mierze na ustawie z 1993 r. o wykryciu zysków
z ciÚĝkich przestÚpstw zastÈpionej ustawÈ z 2011 r. w sprawie optymalizacji prewencji prania pieniÚdzy19 i w ustawie z 1998 r. o systemie kredytowym20.
Podmioty gospodarcze szczególnie zagroĝone wykorzystaniem ich do procederu
prania pieniÚdzy wypracowaïy caïÈ gamÚ wïasnych mechanizmów jego zwalczania. Autor przybliĝa trzy gïówne ich grupy, tj. dobrze przeszkoleni i godni zaufania pracownicy tych podmiotów, system poszukiwania i jednoznaczne standardy
postÚpowania. Szkolenie pracowników i ich dalsze ustawiczne ksztaïcenie sïuĝy
przekazywaniu aktualnych metod walki z tym procederem i podÈĝajÈcych za nimi
procedur w ramach danego podmiotu. Wprowadzenie systemu informatycznego
uïatwiajÈcego wykrywanie transakcji podejrzanych uïatwia pracownikom sprawne
analizowanie transakcji klientów i wykrywanie tych szczególnie podejrzanych. Jak
najbardziej naleĝy zgodziÊ siÚ z autorem co do tego, ĝe wypracowanie bezpoĂredniej, szybkiej i bezproblemowej komunikacji miÚdzy pracownikami, ich przeïoĝonymi i odpowiednimi sïuĝbami odpowiedzialnymi za zwalczanie prania pieniÚdzy
jest decydujÈcym krokiem w walce z tym procederem.
W rozwaĝaniach L. Wieczorka duĝo miejsca zajmujÈ alternatywne metody zwalczania prania pieniÚdzy skoncentrowane wokóï zwalczania przestÚpczoĂci i zwalczania prania pieniÚdzy w poszczególnych etapach modelu trójfazowego. WïaĂnie
przy tej okazji uwidacznia siÚ Ăcisïy zwiÈzek prania pieniÚdzy z przestÚpczoĂciÈ,
abprzede wszystkim z przestÚpczoĂciÈ zorganizowanÈ. Autor dostrzega, ĝe strategia
zwalczania przestÚpczoĂci jest ĂciĂle zwiÈzana ze zwalczaniem prania pieniÚdzy.
A to dlatego, ĝe w zwiÈzku z procederem prania pieniÚdzy ulegajÈ podwyĝszeniu
koszty wïasne przestÚpczoĂci, którÈ porównuje on do podmiotu gospodarczego,
którego naturalnym celem jest maksymalizacja osiÈganych zysków. W przypadku
przestÚpczoĂci za pomocÈ „wypranych” pieniÚdzy.
W dociekaniach autora, dotyczÈcych przestÚpczoĂci rzÈdzÈcej siÚ wedïug praw
ekonomicznych, szczególne trafne jest spostrzeĝenie, ĝe zwalczanie przestÚpczoĂci
prowadzi w efekcie do podwyĝszenia jej kosztów produkcji nielegalnych towarów
ib usïug, zwiÚkszenia kosztów ich dystrybucji i „wyprania” pochodzÈcych z nich
wartoĂci majÈtkowych. Mimo ĝe brakuje wiarygodnych danych w tym zakresie,
moĝe to prowadziÊ do ograniczenia popytu na te produkty lub utrudnienia ich
wytworzenia i wprowadzenia do obrotu. Ponadto zwiÚkszenie kosztów wïasnych
przestÚpczoĂci najprawdopodobniej bÚdzie prowadziÊ do obniĝenia uzyskanych zysków lub do zwiÚkszenia kosztów ich dystrybucji kosztem ich odbiorców. W tym
kontekĂcie autor zastanawia siÚ nad moĝliwoĂciÈ wprowadzenia przez pañstwo
substytutów nielegalnych produktów. W trakcie tych wywodów dotyczÈcych Ărod19
20

Niemiecki Dz.U. 2011 I/ 2959 i n.
Niemiecki Dz.U. 2008 I/ 2776 i n.
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ków odurzajÈcych i substancji psychotropowych spekuluje, czy legalizacja tych
Ărodków i substancji nie spowoduje wzrostu ich konsumpcji. Ostatecznie jednak
zajmuje stanowisko, ĝe jedynie umiÚdzynarodowienie zwalczania, miÚdzynarodowo
dziaïajÈce sïuĝby, ujednolicone przepisy prawne, procedury ekstradycji i wspóïpracy
miÚdzypañstwowej prowadzÈ do osiÈgniÚcia poĝÈdanych efektów nie tylko w zwalczaniu przestÚpczoĂci, lecz takĝe zwalczaniu prania pieniÚdzy.
WywiÈzywanie siÚ we wïaĂciwy sposób przez banki i inne instytucje finansowe
zb naïoĝonych na nie przez ustawodawcÚ obowiÈzków identyfikacyjno-meldunkowych znacznie utrudnia przestÚpczoĂci w fazie placement nierodzÈce podejrzeñ
umiejscowienie inkryminowanych pieniÚdzy w ramach legalnego obrotu gospodarczego. I tutaj L. Wieczorek dostrzega sprzÚĝenie zwrotne: w rezultacie prowadzi to do wypracowania przez przestÚpczoĂÊ coraz to nowych technik prania
pieniÚdzy, które wymagajÈ wiÚkszego nakïadu czasu i kosztów finansowych, jak
np. smerfowanie czy korzystanie z pomocy firm przykrywek. W celu uporania siÚ
z problemem smerfowania autor postuluje ograniczenie obrotu gotówkowego lub
nawet wycofanie pïatnoĂci gotówkowych z obrotu gospodarczego. Upatruje w tym
prewencyjnÈ metodÚ zwalczania prania pieniÚdzy, gdyĝ jedynie obrót bezgotówkowy nie pozostawia Ăladu w dokumentacji instytucji finansowych (paper trail),
który pozwala na identyfikacjÚ klienta przestÚpcy i przeĂledzenie przebytej drogi
nielegalnych pieniÚdzy w tych instytucjach, a w rezultacie na przyszïe odebranie mu tych pieniÚdzy w drodze przepadku mienia. Jeĝeli chodzi o firmy przykrywki, opowiada siÚ za wprowadzeniem miÚdzynarodowej instytucji sprawujÈcej kontrolÚ nad podmiotami gospodarczymi zarejestrowanymi w poszczególnych
pañstwach, pod kÈtem ich rzeczywistych wïaĂcicieli i kapitaïu przez nie przechodzÈcego.
Celem zwalczania prania pieniÚdzy w fazie layering jest – zdaniem L. Wieczorka – dïugotrwaïe pozostawienie paper trail pozwalajÈcego na rekonstrukcjÚ
przeprowadzonych transakcji finansowych i ujawnienie toĝsamoĂci popleczników
je dokonujÈcych. Autor dochodzi do wniosku, ĝe co prawda dziaïamy lokalnie, ale
jesteĂmy skazani na globalnÈ wspóïpracÚ i ujednolicone mechanizmy zwalczania
prania pieniÚdzy celem moĝliwie najbardziej skutecznego przeciwstawienia siÚ
temu procederowi. Wynika to takĝe z koniecznoĂci dopasowania mechanizmów
zwalczania prania pieniÚdzy do globalnie dziaïajÈcej przestÚpczoĂci.
W fazie integracji inkryminowanych pieniÚdzy z legalnym obrotem gospodarczym najczÚĂciej urywa siÚ paper trail w trakcie zamierzonych licznych operacji
na rynku kapitaïowym. Prowadzi to do trudnoĂci w rozpoznaniu przestÚpczego
pochodzenia mienia. ChcÈc temu zapobiec, autor podsuwa ideÚ ustanowienia Ăwiatowego centralnego rejestru dla samochodów, samolotów, statków i nieruchomoĂci.
Bez wÈtpienia jest to innowacyjny poglÈd, ale trudny do realizacji, poniewaĝ nie
wydaje siÚ moĝliwe, aby taki rejestr objÈï wszystkie pañstwa, wïÈcznie z rajami
karnopodatkowymi i centrami finansowymi offshore.
175

Bezpieczny Bank
2-3(51-52)/2013

Naleĝy przychyliÊ siÚ do stanowiska autora, który upatruje szansÚ w zwiÚkszeniu efektywnoĂci obecnie istniejÈcych instrumentów zwalczania prania pieniÚdzy
przez stworzenie ekonomicznego systemu motywacyjnego dla banków i innych instytucji finansowych i w ramach tych instytucji (tytuïem przykïadu podaje nagrody
pieniÚĝne przekazywane przez pañstwo tym instytucjom i ich pracownikom). Pewne moĝliwoĂci widzi takĝe w ograniczeniu tajemnicy bankowej, co mogïoby – jego
zdaniem – dodatkowo pozytywnie wpïynÈÊ na zwalczanie prania pieniÚdzy.
W rozdziaïach VII–VIII, podsumowujÈcych pracÚ, autor odpowiada na pytanie, czy zwalczanie prania pieniÚdzy moĝe przynieĂÊ dostatecznie zadowalajÈce
rezultaty. Zauwaĝa tu problem pochodzenia banknotów wskazujÈc, ĝe nie istniejÈ
odpowiednio sprawnie funkcjonujÈce mechanizmy, które pozwalaïyby na ustalenie
ěródïa ich pochodzenia i na jasne odróĝnienie pieniÚdzy pochodzÈcych z legalnych
ěródeï od tych z nielegalnych. Autor podnosi takĝe, ĝe tajemnica bankowa w niektórych pañstwach chroni sprawców przestÚpstw na tyle, ĝe mogÈ czuÊ siÚ wystarczajÈco anonimowi i dlatego bezkarni. W wiÚkszoĂci pañstw uchyla siÚ ochronÚ danych
osobowych posiadaczy rachunków bankowych tylko w przypadku uzasadnionych
podejrzeñ dotyczÈcych procederu prania pieniÚdzy. W XXI w. znaczne utrudnienie
w zwalczaniu tego procederu wiÈĝe siÚ z praktycznie nieograniczonymi moĝliwoĂciami nie tylko w przeprowadzaniu transakcji, lecz takĝe w inwestowaniu na rynku kapitaïowym, dajÈc jego uczestnikom duĝÈ anonimowoĂÊ, szybkoĂÊ obrotu pieniÚĝnego i jego miÚdzynarodowoĂÊ. Osoba piorÈca pieniÈdze profituje takĝe z tego,
ĝe proceder ten nie niesie ze sobÈ ĝadnych bezpoĂrednich ofiar. Autor podkreĂla, ĝe
dodatkowo wspomaga przestÚpcÚ sïabo funkcjonujÈca wspóïpraca miÚdzynarodowa
w zwalczaniu prania pieniÚdzy, powodujÈca, ĝe granicÚ dla jurysdykcji w sprawach
karnych danego pañstwa wyznacza w dalszym ciÈgu najczÚĂciej jego wïasna granica pañstwowa. WalkÚ tÚ utrudnia równieĝ konflikt interesów branĝy finansowej,
abtakĝe pañstwa poszukujÈce kapitaïu21.
Moĝna zgodziÊ siÚ z kontrowersyjnÈ tezÈ autora, ĝe wykrycie prania pieniÚdzy nie do koñca leĝy w ekonomicznym interesie banków i innych instytucji finansowych. Konflikt ten polega na tym, ĝe z jednej strony podmioty te dÈĝÈ do
umacniania swojej pozycji wïaĂnie za poĂrednictwem pieniÚdzy, z drugiej strony
wykrycie procederu prania pieniÚdzy wiÈĝe siÚ dla nich z pewnego rodzaju stratÈ.
Z ekonomicznego punktu widzenia celem banków i innych instytucji finansowych
powinno byÊ na tyle ograniczenie do minimum kosztów zwiÈzanych z wykryciem
tego procederu, o ile nie padnie cieñ podejrzenia co do wspóïpracy z przestÚpczoĂciÈ, co wiÈzaïoby siÚ z utratÈ zaufania praworzÈdnych klientów do tych instytucji i zwiÈzanÈ z tym szkodÈ. Przy tej okazji autor zauwaĝa, ĝe przekazywanie do
21

Konflikt interesów miÚdzy organami Ăcigania a pañstwami poszukujÈcymi kapitaïu polega na
tym, ĝe o ile te pierwsze chcÈ moĝliwie duĝo kapitaïu odebraÊ przestÚpczoĂci, o tyle te drugie
dÈĝÈ do pozyskania moĝliwie duĝo kapitaïu, niezaleĝnie od jego pochodzenia.
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odpowiednich organów informacji dotyczÈcych klientów w zakresie obowiÈzków
identyfikacyjno-meldunkowych idzie w parze z pewnym ryzykiem dla instytucji
finansowych, gdyĝ w przypadku bïÚdnego podejrzenia klienta przez tÚ instytucjÚ
o przestÚpstwo prania pieniÚdzy, skutkujÈcego niezakoñczeniem sprawy prawomocnym wyrokiem skazujÈcym, wystÚpuje ryzyko instytucji finansowej, które polega na utracie niezadowolonego klienta i jego kapitaïu. Dlatego autor proponuje
rozwiÈzanie zadowalajÈce zarówno banki i inne instytucje finansowe, jak i organy
Ăcigania i wymiar sprawiedliwoĂci, tj. pañstwowÈ premiÚ dla tych instytucji za
pomoc w wykryciu procederu prania pieniÚdzy jako pewnego ekwiwalentu za zaangaĝowanie w walkÚ z praniem pieniÚdzy, nakïady czasowe i koszty finansowe,
abtakĝe za ryzyko z tym zwiÈzane.
Szkoda, ĝe autor zadowala siÚ stwierdzeniem, ĝe znikoma iloĂÊ pieniÚdzy „brudnego” pochodzenia zostaje wykryta i nie prezentuje bliĝszych danych statystycznych dotyczÈcych tego problemu, chociaĝby tylko dla Niemiec. L. Wieczorek pozostaje jednak w swoich poglÈdach mocno sceptyczny, trafnie podajÈc w wÈtpliwoĂÊ
moĝliwoĂÊ caïkowitego zaĝegnania procederu prania pieniÚdzy z pomocÈ istniejÈcych strategii przeciwdziaïania.
PodsumowujÈc: mimo pewnych niedociÈgniÚÊ autora, jego praca z caïÈ pewnoĂciÈ wnosi znaczÈcy wkïad w nowe postrzeganie procederu prania pieniÚdzy ibwbjego
zwalczanie z interdyscyplinarnej perspektywy. DecydujÈce w dalszym doskonaleniu
strategii na miarÚ XXI w. w skuteczniejszej walce z tym procederem jest moĝliwie
wszechstronne rozpoznanie tego procederu i wypracowanie interdyscyplinarnych
mechanizmów jego zwalczania. Nie wszystko zostaïo jeszcze zrobione w tym kierunku, co pokazujÈ badania B. Unger i J. den Hartoga22.

22

B. Unger, J. den Hartog, Water always finds its way: Identifying new forms of money laundering,
„Crime, Law, and Social Change” 3/2012, s. 287–304.
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