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După atacurile teroriste din New York, s-a instituit necesitatea de a
se combina eforturile şi experienţa în războiul contra finanţării terorismului.
Aceasta permite observarea mai clară a mozaicului creat prin finanţarea
terorismului şi circulaţia fondurilor teroriste suspecte. Grupările teroriste
diferă de alte organizaţii criminale în funcţie de motivaţie şi scopul urmărit.
În fapt, spre deosebire de grupurile de crimă organizată care vizează, în
primul rând, obţinerea de venituri şi multă discreţie, grupările teroriste, de
obicei, “nu au scopuri financiare”, ci de impunere printr-o largă publicitate a
ideologiei lor, folosind violenţa, ameninţarea şi intimidarea.
Unul dintre principalele obiective ale statelor lumii în lupta
antiteroristă îl reprezintă combaterea şi stoparea finanţării terorismului,
pentru a se putea limita puterea de acţiune şi de mişcare a organizaţiilor
teroriste. Din acest motiv este necesar a se înţelege ce reprezintă acest
fenomen cu profunde implicaţii economice şi sociale.
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Fenomenul finanţării terorismului
Terorismul reprezintă ansamblul de acţiuni şi ameninţări care
prezintă pericol public şi afectează securitatea naţională, având următoarele
trăsături: sunt săvârşite premeditat de organizaţii sau grupări teroriste,
motivate de ideologii şi atitudini extremiste, ostile faţă de alte entităţi,
împotriva cărora acţionează prin modalităţi violente şi distructive; au ca scop
realizarea unor obiective specifice, de natură politică; vizează factori umani
şi factori materiali din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, populaţiei
civile sau al oricărui alt segment aparţinând acestora; produc stări
cu un puternic impact psihologic asupra populaţiei, menit să atragă atenţia
asupra scopurilor urmărite. 1
Ca
principal obiectiv al activităţilor teroriste în lume este
sensibilizarea opiniei publice şi atragerea atenţiei asupra unor stări de fapt în
atingerea unor scopuri sau obiective atât din partea unei grupări bine
structurate, care în concepţia ei luptă pentru o cauză considerată justă pentru
acţiunile sale, cât şi din partea unor state sau regiuni aflate în diferite
conflicte sau instabilităţi politice, economice şi militare. Din acest motiv
organizaţiile teroriste doresc să se bucure de o atenţie cât mai mare din
partea mass-media, fiind noul mod de operare care foloseşte impactul massmedia, aşa numitul “efect CNN”, pentru a atrage atenţia opiniei publice,
pentru răspândirea terorii în lumea întreagă, pentru a face dintr-o cauză
internă o problemă internaţională.2
Faptele săvârşite de entităţile teroriste sunt sancţionate dacă
îndeplinesc următoarele condiţii: sunt săvârşite, de regulă, cu violenţă şi
produc stări de nelinişte, nesiguranţă, teamă, panică sau teroare în rândul
populaţiei; atentează grav asupra factorilor umani specifici şi nespecifici,
precum şi asupra factorilor materiali; urmăresc realizarea unor obiective
specifice, de natură politică, prin determinarea autorităţilor statului sau a
unei organizaţii internaţionale să dispună, să renunţe sau să influenţeze
luarea unor decizii în favoarea entităţii teroriste.
Actele de terorism sunt de natură transnaţională, dacă: “sunt săvârşite
pe teritoriul a cel puţin două state; sunt săvârşite pe teritoriul unui stat, dar o
parte a planificării, pregătirii, conducerii sau a controlului acestora are loc pe
teritoriul altui stat; sunt săvârşite pe teritoriul unui stat, dar implică o entitate
teroristă care desfăşoară activităţi pe teritoriul altui stat; sunt săvârşite pe
teritoriul unui stat, dar au efecte substanţiale pe teritoriul altui stat.” 3
1

Cf. Legii nr. 535/2004 privind Prevenirea şi combaterea terorismului, publicată în Monitorul Oficial nr.
1161 din 8 decembrie 2004, art.2
2
Cf. Mircea Mureşan, Costică Ţenu, Lucian Stăncilă, Doru Enache, Doina Filote, Securitatea Europeană la
începutul mileniului trei, Editura Universităţii Naţionale de Apărare Carol I, Bucureşti 2006, pg. 35-36
3
Legea nr. 535/2004 privind Prevenirea şi combaterea terorismului, publicată în Monitorul Oficial nr.
1161 din 8 decembrie 2004, art. 3
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De cele mai multe ori, teroristul este cetăţeanul statului A, dar are
naţionalitatea statului B, acţionează împotriva statului C, cu arme procurate
din statul D de intermediari din statul E, doreşte ca actele sale să se
bucure de o publicitate cât mai mare cel puţin în aceste state, să capteze
interesul mijloacelor mass-media şi simpatia conaţionalilor săi.
În esenţă, obiectivul principal al terorismului, care reprezintă cel mai
periculos fenomen al crimei organizate transnaţionale, este de intimidare a
populaţiei sau de a obliga un guvern sau o organizaţie internaţională să facă
sau sã se abţină de a efectua vreo acţiune. În general, terorismul este o
acţiune a unui grup organizat, motivat etnic sau religios în ceea ce face şi
mai rar constă în acţiunea disperată a unor persoane izolate, care de regulă
pot fi asociate unor mişcări de rezistenţă, aşa numita luptă de gherilă.
Obţinerea de profit este obiectivul altor tipuri de crimă organizată. În
timp ce diferenţa de scopuri finale între fiecare dintre aceste activitãţi poate
ajunge la o anumitã limitã, organizaţiile teroriste au nevoie de sprijin
financiar pentru a-şi atinge scopurile. O grupare teroristã de succes, asemeni
unei organizaţii criminale, este necesar sã fie capabilã sã construiascã şi sã
menţinã o infrastructurã financiarã eficientã.
Finanţarea terorismului acoperă, potrivit unor surse deschise de
informare („TE – SAT 2007”), două domenii: finanţarea atacurilor teroriste
şi fonduri pentru reţelele teroriste. Fondurile sunt procurate prin crearea şi
gestionarea unor surse ale unui venit legal, care astfel este folosit pentru
susţinerea grupărilor teroriste din întreaga lume. Astfel, combaterea
fenomenului finanţării terorismului trebuie să fie o problemă dezbătută pe
plan internaţional, cu o legislaţie internaţională în domeniu, care să conducă
la identificarea şi controlarea principalelor surse de finanţare a terorismului.
FATF (Financial Action Task Force) este recunoscută şi ca
emitent de standarde internaţionale în efortul de combatere a finanţării
terorismului, dar nu defineşte în mod specific termenul de finanţare a
terorismului în Recomandările Speciale privind finanţarea terorismului,
emise după evenimentele din 11 septembrie 2001. Nu mai puţin adevărat
este faptul că FATF îndeamnă ţările membre să ratifice şi
să implementeze Convenţia de la Palermo. În acest fel, definiţia din
Convenţie devine unanim acceptată de cele mai multe ţări.
Indiferent de infracţiune, spălatorii de bani recurg la un amplu
proces de transformare a câştigurilor ilicite prin plasarea, stratificarea şi
integrarea acestora în circuitul financiar real. Procesul amplu de spălare a
banilor, a fost stabilit de către experţii FATF la întâlnirea de la Paris din anul
1989. Această cronologie în timp şi spaţiu a devenit clasică în studiul
fenomenului spălarii banilor: plasarea, stratificarea şi integrarea.


Terrorism Situation and Trend Eeport, în traducere liberă: Raportul privind Tendinţa şi Situaţia
Terorismului
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Plasarea reprezintă treapta iniţială a procesului de spălare a banilor
şi implică integrarea fondurilor ilegale în sistemul financiar, de regulă, prin
intermediul institutiilor financiare.
A doua etapă a procesului de spălare a banilor o reprezintă
stratificarea care este procesul de mutare dintr-o instituţie financiară în alta a
fondurilor obţinute ilegal şi introduse în sistemul financiar, acestea fiind
ulterior îndepărtate de locul / momentul infracţiunii, astfel de fonduri putând
fi ulterior folosite pentru cumpărarea de acţiuni, contracte de asigurări sau
alte instrumente financiare şi de investiţii, uşor transferabile.
A treia etapă o reprezintă integrarea fondurilor în economia
legală. Aceasta este însoţită de cumpărarea de active precum imobile,
acţiuni, obiecte de lux, sau alte active financiare.
Aceste trei etape se întâlnesc şi în procesul de finanţare a
terorismului, cu excepţia faptului că în cea de a treia etapă fondurile sunt
distribuite organizaţiilor teroriste faţă de spălarea banilor unde fondurile
obţinute ilegal sunt canalizate în direcţie opusă, în economia legală.
Aşadar, cele trei etape de spălare a banilor pentru finanţarea
terorismului încep din momentul în care veniturile au fost obţinute din
activităţile ilicite. Astfel pentru ascunderea surselor de finanţare,
organizaţiile teroriste recurg la metoda spălării veniturilor obţinute din
activităţi ilicite.
De precizat este faptul că teroriştii se folosesc de fondurile spălate
pentru fiannţarea viitoarelor atentate sau pentru asigurarea bazei materiale şi
umane a organizaţiilor. Din acest motiv, pentru combaterea eficientă a
fenomenului se impune cunoaşterea principalelor surse generatoare de
venituri pentru finanţarea organizaţiilor teroriste.
Principalele surse de finanţare a terorismului
In general, finanţarea terorismului are douã surse principale. Prima
sursã este sprijinul financiar acordat de cãtre statele sau organizaţiile cu o
infrastructurã suficient de mare sã colecteze şi sã facã disponibile fondurile
cãtre organizaţia teroristã. Aşa numitele „state -sponsori” ai terorismului au
ajuns în declin în ultimii ani şi au fost în mod treptat înlocuite cu alte
modalităţi de susţinere. O persoanã fizicã cu suficiente resurse financiare
poate, de asemenea, furniza fonduri substanţiale grupãrilor teroriste. Osama
bin Laden, de exemplu, propietar al unor fabrici, a contribuit cu sume
semnificative din averea sa la înfiinţarea şi sprijinirea reţelei teroriste AlQaeda. Totuşi, aceste surse de venituri nu sunt suficiente pentru a putea
susţine în totalitate activităţile teroriste.
A doua sursã majorã de fonduri pentru organizaţiile teroriste este
reprezentată de câştigul indirect din activitãţi care genereazã venituri . Ca şi
în cazul organizaţiilor criminale, venitul unei grupãri teroriste poate fi
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obţinut din infracţiuni sau alte activitãţi ilegale. Un grup terorist regional îşi
poate susţine activităţile prin acţiuni de răpire sau extorcare. În acest
scenariu, unele persoane plătesc teroriştilor sume mari de bani pentru
eliberarea ostaticilor împreună cu o taxă de protecţie aplicată afacerilor
acestora, ceea ce furnizează fondurile financiare necesare, dar au şi un rol de
intimidare a populaţiei. Pe lângă răpire şi extorsiune, grupările teroriste pot
recurge la contrabandă, diferite tipuri de fraudă, hoţii şi talhării, precum şi
trafic de stupefiante.
Indiferent de tipul de fonduri implicate în tranzacţiile care sunt
asociate cu activităţile teroriste, în îndeplinirea scopurilor prevăzute de
legislaţia naţională, orice relaţie de afaceri cu astfel de indivizi sau alte
persoane sau entităţi asociate acestora poate expune o instituţie financiară la
riscuri operaţionale, reputaţionale sau legale semnificative. Acest risc este
mult mai mare dacă persoana sau entitatea implicată este
descoperită târziu, beneficiind astfel de o lipsă a monitorizării din partea
instituţiei şi, astfel, aceasta reuşind să-şi îndeplinească actele teroriste.
Instituţiile financiare sunt încurajate să dezvolte politici şi proceduri
care să le ajute să detecteze şi să determine care tranzacţii pot implica
fonduri utilizate în finanţarea terorismului.
Dupã atacurile teroriste din New York din data de 11 septembrie 2001,
s-a instituit necesitatea de a se combina eforturile şi experienţa în rãzboiul
contra finanţãrii terorismului. Aceasta permite observarea mai clarã a
mozaicului creat prin finanţarea terorismului şi circulaţia fondurilor teroriste
suspecte. Grupãrile teroriste diferã de alte organizaţii criminale în funcţie de
motivaţie şi scopul urmãrit. În fapt, spre deosebire de grupurile de crimã
organizatã care vizeazã, în primul rând, obţinerea de venituri şi multă
discreţie, grupãrile teroriste, de obicei, “nu au scopuri financiare”, ci de
impunere printr-o largă publicitate a ideologiei lor, folosind violenţa,
ameninţarea şi intimidarea, cu sensibilizarea opiniei publice.
Una dintre multitudinea de forme de finanţare şi susţinere a
organizaţiilor şi actelor de terorism este şi cea cunoscută sub denumirea
generică de „spălare a banilor”.
Obţinerea de profit este, în general, obiectivul altor tipuri de crimă
organizată. În timp ce diferenţa de scopuri finale între fiecare dintre aceste
activităţi poate ajunge la o anumită limită, organizaţiile teroriste au nevoie de
sprijin financiar pentru a-şi atinge scopurile. O grupare teroristă de succes,
asemeni unei organizaţii criminale, este necesar să fie capabilă să
construiască şi să menţină o infrastructură financiară eficientă, putând fi
vorba şi de spălarea banilor pentru a putea da o aparenţă de de veniturile
respective.
Finanţarea terorismului este diferitã faţã de clasica spãlare a banilor.
În cazul spãlãrii banilor, veniturile activitãţii ilicite sunt spãlate sau
stratificate în mijloace care le fac să pară legale, iar scopul final este, de
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obicei, câştigarea unor cantităţi mai mari de bani. Pentru finanţarea
terorismului, sursa de fonduri sau de finanţare este adesea legitimă, iar
scopul final nu este în mod obligatoriu atragerea de mai multe fonduri.
Apelurile către comunitate de a solicita şi colecta fonduri în diverse
scopuri declarative, dar false, sunt metode foarte eficiente pentru strângerea
de fonduri ce susţin terorismul. Adesea o astfel de colectare de fonduri este
desfãşuratã în numele organizaţiilor cu statut caritabil sau organizaţii de
binefacere, ce se poate adresa comunităţii, în special prin sensibilizarea
sentimentelor patriotice, umaniste, naţionale, istorice etc. Membrii
comunitãţii sunt convinşi că dau bani pentru o cauză bună. În majoritatea
cazurilor, caritatea este aparent legalã pentru comunitatea care dă fondurile
respective.
Pentru a avea o privire de ansamblu asupra principalelor surse de
finanţare şi asupra mijloacelor utilizate în circulaţia capitalurilor pe care
organizaţiile teroriste le utilizează în spijinirea reţelelor sale, se poate
sublinia faptul că persoanele investigate pentru comiterea unor activităţi
teroriste au efectuat operaţiuni de transmitere a banilor prin sisteme
alternative răspândite în toată lumea. Adesea fondurile au fost transferate în
străinătate prin intermediul acelor reţele alternative de transfer al banilor
(SAT), fiind colectate de către cetăţenii străini de naţionalităţi diverse,
rezidenţi în câteva ţări implicate în lupta împotriva terorismului. În alte
cazuri, persoanele fizice au efectuat plăţi în numerar în diferite ţări,
implicând sume mari de bani şi care au fost direcţionate spre acelaşi cont.
Fondurile colectate erau apoi transferate în Asia sau în SUA, schimbându-lise destinaţia iniţială şi putând a fi folosite ulterior pentru diferite scopuri în
atingerea obiectivelor obscure.
În consecinţă, se poate observa faptul că, organizaţiile teroriste s-au
adaptat noii societăţi contemporane, utilizând mijloace şi metode noi pentru
finanţarea şi susţinerea grupărilor, atentatelor şi nu în ultimul rând finanţarea
bazei materiale, logistice şi umane, fără de care acestea nu ar putea exista.
Metode de finanţare a terorismului
De principiu există doua modalităţi de a obţine fondurile necesare
finanţării terorismului. Prima metodă este colectarea de fonduri prin crearea
şi gestionarea unor surse ale unui venit legal, cum ar fi cel provenit din
acţiuni caritabile, dar şi din donaţii atât de stat, cât şi private, care reprezintă
un segment important în activitatea de sprijin financiar al grupărilor teroriste
prin schimbarea destinaţiei acestora. 4


De exemplu cea de-a treia parte din venitul realizat de musulmani este donat celor săraci sau nevoiaşi
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A doua metodă de finanţare a terorismului o reprezintă obţinerea
de venituri din activităţi ilicite asociate crimei organizate. Printre astfel de
activităţi se numără: furtul de autovehicule de lux şi comercializarea
acestora, traficul cu monedă falsă, traficul de materiale radioactive, traficul
cu opere de artă, infracţiunile de bancrută frauduloasă, producerea şi
comercializarea ilegală de stupefiante, traficul ilegal cu stupefiante, cu
armament, muniţie, explozivi, traficul de persoane şi nu în ultimul rând
veniturile substanţiale obţinute din macrocriminalitatea economicofinanciară, începând cu infracţionalitatea din domeniul bancar şi încheind cu
cea de evaziune fiscală şi rambursările ilegale de TVA, după cum se poate
observa în schema de mai jos, intocmită pe baza studierii fenomenului.

Dintr-o perspectivã tehnică, metodele utilizate de cãtre terorişti şi
asociaţii acestora de a strânge fonduri din surse ilegale diferã puţin faţă de
cele utilizate de către organizaţiile criminale tradiţionale. Deşi ar p ãrea logic
faptul cã fondurile din surse legale nu necesitã spãlarea, existã totuşi o
necesitate a grupãrilor teroriste de a ascunde sau deghiza legãturile dintre
grupare şi sursele de fonduri legitime. Astfel, grupãrile teroriste trebuie, în
mod similar, sã gãseascã cãi de a spãla aceste fonduri pentru a putea fi
4

Cf. WWW. C-cultural.ro/biblioteca%20virtuală/simpozion/situaţii_urgenţă, Anghel Andreescu, Nicolae
Radu, Terorismul European şi crima organizată, data accesării 28 10 1009, ora 23,00
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ulterior folosite fãrã a atrage atenţia autoritãţilor. Din examinarea activitãţii
financiare având legătură cu terorismul, rezultă faptul că teroriştii şi
organizaţiile lor de sprijin utilizeazã, în general, aceleaşi metode ca şi
grupările criminale pentru spãlarea fondurilor. Anumite metode detectate a fi
folosite mai intens de grupãrile teroriste se referã la: contrabanda cu numerar
(atât prin curier, dar şi prin încãrcãturi cu numerar), depuneri sau retrageri
structurate din conturi bancare, cumpãrãri de diverse tipuri de instrumente
monetare (cecuri de cãlãtorie, cecuri bancare, ordine de platã), utilizarea de
carduri de debit sau credit şi transferuri prin swift.
Diferenţa dintre veniturile legale şi ilegale ridicã o problemã
juridicã importantã în ceea ce priveşte aplicarea aceloraşi mãsuri de
combatere a spãlãrii banilor la finanţarea terorismului. Spãlarea banilor a
fost definitã ca un proces în care fondurile obţinute prin intermediul său
generate de activitatea infracţionalã sunt transferate sau deghizate în vederea
ascunderii legãturii dintre infracţiunea comisã şi fondurile obţinute. Pe de
altã parte, scopul final al terorismului, aşa cum am menţionat mai sus, nu
este obţinerea de profit din strângerea de fonduri al terorismului.
Atunci când teroriştii sau organizaţiile teroriste obţin sprijinul
financiar din surse legale (donaţii, vânzãri de publicaţii etc.), detectarea şi
urmărirea acestor fonduri este mai dificilã.
Alte aspecte importante legate de finanţarea terorismului care fac
detectarea mai dificilã se referă la mărimea şi natura tranzacţiei implicate.
Finanţarea necesară pentru declanşarea atacurilor teroriste nu este făcută cu
sume mari de bani, iar tranzacţiile asociate nu sunt, de obicei, complexe. De
exemplu, o examinare a conexiunilor financiare ale atacurilor aeriene din 11
septembrie a condus la faptul că majoritatea tranzacţiilor individuale au
inclus sume mici de bani, sub limita de raportare a tranzacţiilor cu numerar,
iar operaţiunile au vizat numai transferurile prin swift. Persoanele fizice care
au apărut ca beneficiari au fost studenţi străini, care primeau bani de la
părinţi sau sub formă de burse, necesari pentru studii, astfel încât tranzacţiile
nu au fost identificate ca necesitând o verificare suplimentară de către
instituţiile financiare implicate.
Cu toate acestea, există similitudini în modul în care crima
organizată internaţională şi organizaţiile teroriste transferă banii sau cum
încearcă sã-şi ascundã provenienţa fondurilor. Grupările teroriste
internaţionale au nevoie de bani pentru a atrage, a sprijini şi a-i păstra pe cei
din lumea întreagă care aderă la aceste grupări, precum şi pentru a-şi asigura
loialitatea altor grupări cu care au scopuri comune. Astfel, există o necesitate
de a crea scheme pentru atragerea, colectarea şi distribuirea banilor forţelor
operative pregătite pentru atacurile teroriste. În acest mod apare necesitatea



Transferuri de fonduri dintre diferite instituţii financiare
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de circulaţie a banilor, care fac fondurile teroriste vulnerabile la depistarea şi
investigaţia financiară.
Cel mai comun instrument, folosit în special de organizaţia AlQaeda, în vederea sprijinirii celulelor teroriste, este reprezentat de “sistemul
informaţional de circulaţie a banilor”, aşa numitul sistem “Hawala” . Hawala
este o metodă tradiţională de transfer folosită în sudul Asiei de câteva sute
de ani, utilizat acum aproape în tot Orientul Mijlociu. Sistemul se bazează pe
încredere şi pe asigurarea anonimatului, deoarece toate operaţiunile de
transfer nu se realizează pe hârtie sau cu instrumente financiare. Utilizatorii
unui astfel de sistem transmit banii în străinătate, peste graniţe, fără a-i
transfera în mod fizic, principala caracteristică a sistemului fiind
compensarea, persoanele implicate fiind asigurate şi convinse că în contul
lor sau într-un anumit cont precizat de ei se vor depune bani sau bunuri de
valoare, ce pot fi apoi returnaţi printr-o tranzacţie reversibilă viitoare.
Persoana care primeşte în final banii foloseşte o parolă pentru a demonstra că
este cel îndreptăţit să-i primească, astfel că nu există nicio înregistrare scrisă
privind această operaţiune financiară, iar detectarea persoanelor este aproape
imposibilă.
Se poate concluziona faptul că între terorism şi crima organizată
există o strânsă legătură cu privire la modalităţile de operare în vederea
obţinerii de fonduri şi profituri atât de necesare existenţei acestora. Crima
organizată şi terorismul au exploatat beneficiile fenomenului globalizării,
pentru a-şi putea realiza scopurile pe tot globul, pornind de la strângerea de
fonduri şi lovirea diferitelor ţinte simbol a instituţiilor statelor democrate.
Crima organizată şi grupările teroriste în contextul globalizării
Globalizarea este procesul ireversibil prin care lumea devine treptat
un sistem statal planetar, suveranitatea naţională nemaifiind legată strict de
configuraţia geografică a frontierelor, datorită modului de manifestare şi
acţiune a migraţiei populaţiilor, pieţei libere de capital, investiţiilor străine,
terorismului, crimei organizate transnaţionale şi fluxului rapid şi bogat de
date, ştiri, informaţii, idei, valori culturale, tranzacţii financiare etc.
Globalizarea a pus tehnologia aproape la îndemâna tuturor
cetăţenilor planetei. Tehnologia a fost dintotdeauna instrumentul economic
preferat al statelor puternice, dar situaţia s-a generalizat. Datoritã procesului
globalizării, a fost promovată proliferarea acestora şi transferarea lor la o
scară globală. Prin lumea www. se pot obţine legal sau ilegal tot felul de
arme şi tehnologii din ce în ce mai sofisticate, iar grupurile infracţionale şi
teroriste nu pot să nu speculeze acest fenomen5.


Grupul de Acţiune Financiară Internaţională –GAFI
Cf. Emil Hedeşiu, Contracararea crimei organizate transfrontaliere,Editura Universităţii Naţionale de
Apărare, Bucureşti, 2005, pg. 190
5
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Un fenomen care facilitează accesul la tehnologii ce pot fi utilizate
în acte teroriste sau alte activităţi infracţionale, este generat de apropierea
tehnologiilor civile de cele militare, tehnologii care dau naştere la produse,
servicii şi aparatură cu dublă utilizare6. Are loc astfel o adevărată proliferare
a armelor ce înglobează tehnologie de ultimă generaţie. Utilizarea sistemelor
GPS, a telefoniei prin satelit şi a comunicaţiilor securizate prin Internet oferă
reţelelor criminale, dar şi grupurilor teroriste, accesul la acelaşi nivel de
informaţii, care odată era disponibil doar celor mai dezvoltate naţiuni.
Identificarea terorismului, crimei organizate şi proliferării armelor
de distrugere în masă, ca principale ameninţări la adresa securităţii statelor, a
impus nu numai conjugarea eforturilor comunităţii internaţionale în
prevenirea şi combaterea acestora, dar şi găsirea şi aplicarea de forme şi
metode noi de acţiune, ce constituie o nouă provocare pentru lumea civilizată
modernă.7
Convergenţa organizaţiilor criminale cu cele teroriste reprezintă
cea mai importantă ameninţare asupra democraţiei şi drepturilor
fundamentale ale omului. Legătura dintre terorism şi criminalitate a căpătat o
nouă dimensiune datorită reducerii8 în ultimii ani a finanţării de către unele
state a grupărilor teroriste şi a declanşării, la iniţiativa SUA, a războiului
global împotriva terorismului internaţional. Una din consecinţe este că
organizaţiile teroriste sunt nevoite să-şi extindă zonele de acţiune, atât pentru
a ataca, cât şi pentru a se ascunde, dar mai ales pentru a-şi asigura singure
fonduri şi materiale logistice specifice, prin activităţi criminale.
Principala diferenţă dintre grupările teroriste şi reţelele crimei
organizate constă în faptul cã în timp ce grupările teroriste sunt implicate
în acte violente motivate în special politic şi religios, cele mai multe
reţele ale crimei organizate sunt interesate în relaţia cu puterea politică doar
de obţinerea, prin acte de corupţie, a protecţiei necesare pentru activitatea
propriei organizaţii, motivată în primul rând de obţinerea de profit9. Totuşi,
în evaluarea ameninţărilor contemporane la adresa ordinii de drept, a devenit
tot mai dificilă posibilitatea de a face distincţie între motivaţiile politice şi
cele criminale10. Este foarte probabil ca în viitorul apropiat, etapa
convergenţei dintre crima organizată şi terorism să fie înlocuită definitiv de
un nou stadiu şi mai periculos, acela de conlucrare dintre aceste grupuri.
Crima organizată şi terorismul, deşi se află pe poziţii separate, distincte,
6

Cf. Hartman William J., Globalization and asymmetrical warfare, Air command and staff college, Air
University, Maxwell Air Force Base, Alabama, aprilie 2002, pg. 37
7
Cf. Lucian Stăncilă, Dimensiunea militară a operaţiei antiteroriste, Editura Universităţii Naţionale de
Apărare “ Carol I”, Bucureşti 2006, pg. 11
8
Cf. Makarenko Tamara, Conexiunile între terorism şi criminalitate, “Jane’s Intelligence Review”, Marea
Britanie, 2004, pg. 56
9
Cf. Mora Stephens, Global Organized Crime, Woodrow Wilson School Policy Conference 401A
Intelligence Reform in the Post-Cold War Era, 06.01.1996, pg. 16
10
Cf. Makarenko Tamara, Conexiunile între terorism şi criminalitate, “Jane’s Intelligence Review”, 2004,
pg. 91
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având scopuri diferite, pot coexista în acelaşi plan infracţional şi converge
către un punct central, unde o singură entitate manifestă simultan trăsături
ale terorismului şi crimei organizate.
Legăturile dintre reţelele crimei organizate şi grupările teroriste, în
contextul globalizării, pot fi definite prin mai multe forme de manifestare
astfel: alianţele, extinderea tacticilor operaţionale, convergenţa motivaţională
şi Gaura Neagră.
Alianţele pot include acorduri pe termen lung sau scurt şi sunt de
obicei utilizate pentru a câştiga experienţă sau sprijin operaţional (acces la
rutele care facilitează activitatea de contrabandă). Sunt asemănătoare celor
din economia reală, fiind definite prin scop, perioade şi mod de finanţare.
Cele mai uzuale alianţe se realizează în operaţiunile de contrabandă, cum ar
fi schimbul “droguri pentru arme” sau de trafic ilegal de persoane.
Principalele neajunsuri în construcţia unor asemenea proiecte sunt legate de:
suspiciunile cu privire la securitatea fiecărei entităţi, posibile divergenţe
privind priorităţile şi strategiile, cât şi de pericolul apariţiei de rivalităţi.
Extinderea tacticilor operaţionale a dus la acţiuni cu scop politic
desfăşurate de reţelele crimei organizate şi respectiv la acţiuni infracţionale
specifice crimei organizate, dar desfăşurate de grupările teroriste. Aceste
preluări reciproce de metode, au totuşi utilizări de o altă natură şi motivaţie.
Astfel, reţelele crimei organizate apelează la tactici teroriste, dar nu pentru a
schimba statutul unei ţări din punct de vedere politic, ci doar pentru a-şi
asigura şi proteja mediul său operaţional-infracţional. Este totuşi o abordare
atipică şi extremă şi pentru că duce la încălcarea uneia din regulile de bază
ale crimei organizate şi anume păstrarea anonimatului. În acest context,
multe grupări teroriste s-au implicat în desfăşurarea de operaţiuni
infracţionale specifice crimei organizate, pentru a-şi asigura autofinanţarea.
Convergenţa motivaţională, care se referă la acele entităţi care, prin
acţiunile desfăşurate, trec de la postura iniţială specifică, la capătul celălalt al
binomului crimă organizată-terorism. Astfel, grupările criminale acţionează
din ce în ce mai mult în virtutea unor motivaţii politice, care ajung până la
dorinţa de a-şi exercita influenţe directe asupra mediului politic, economic şi
social de pe raza unui anumit teritoriu, oraş sau stat, situaţie specifică
organizaţiilor de tip mafiot. În al doilea rând, grupările teroriste încep în cele
din urmă să-şi utilizeze retorica politică drept paravan doar pentru
desfăşurarea de activităţi infracţionale pentru profit, baza lor ideologică fiind
compromisă.
Gaura Neagră11 a economiei, apare atunci când convergenţa dintre
motivaţia criminală şi cea politică din cadrul unei singure grupări îi permite
să câştige controlul economic şi politic asupra unui stat, care devine astfel
11

Cf. Makarenko Tamara, Conexiunile între terorism şi criminalitate, “Jane’s Intelligence Review”, Marea
Britanie, 2004, pg. 101
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prizonier al infractorilor. Gaura neagră poate contribui la apariţia unui stat
care nu are autoritate şi manifestă caracteristicile specifice anarhismului, sau
poate da naştere unui stat criminal. Practic, acesta este un stat captiv.
Utilizând tactici teroriste de a-şi menţine puterea şi controlul asupra acestor
state (sau regiuni), elitele se folosesc de poziţiile lor oficiale pentru a se
implica în activităţi ilicite profitabile în propriul beneficiu sau de poziţiile
oficiale pentru a crea regiuni sigure pentru alte organizaţii criminale sau
teroriste.
Astfel, se poate concluziona faptul că în urma interferenţei dintre
crima organizată şi terorism în contextul globalizării, apar noi factori de risc
la adresa securităţii statelor lumii şi anume: mijloacele financiare obţinute de
către grupări teroriste din activităţi specifice crimei organizate facilitate de
globalizare, care permit finanţarea bazei materiale, logistice, umane şi al
acţiunilor proprii; generarea unor conflicte de interese prin implicarea
terorismului în crima organizată, pentru a căror rezolvare se poate apela la
violenţă extremă; amplificarea unei stări de îngrijorare privind perspectiva
de a instaura şi consolida pe teritoriul statelor structuri specifice
criminalităţii organizate care să ducă la amplificarea fenomenului economiei
subterane.
Simbioza terorismului cu crima organizată influenţează în mod
evident şi evoluţiile pieţelor de capital şi a celor bursiere care au devenit
imprevizibile, cu repercusiuni negative asupra economiilor statelor în curs de
dezvoltare, care nu au o economie solidă care să facă faţă unor astfel de
atacuri.
Din această cauză finanţarea terorismului atât prin metodele aparent
legale, dar şi prin metodele asociate crimei organizate, în condiţiile în care
fenomenul globalizării a facilitat acest lucru, prin însăşi economia subterană
rezultată din astfel de activităţi are nenumărate implicaţii de ordin politic,
economic şi social. Acestea toate sunt resimţite de către cetăţenii statelor
prin scăderea veniturilor la bugetul consolidat al statului şi implicit prin
scăderea nivelului de trai.
Concluzii
Revoluţia tehnologică şi tendinţa spre integrare economică
internaţională au stimulat o consecinţă subsecventă negativă. Astfel
dezvoltarea nestăpânită a vectorului transnaţional al criminalităţii,
mondializarea criminalităţii organizate şi a terorismului o dată cu apariţia
noilor forme de activităţi infracţionale pentru finanţarea terorismului asociate
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crimei organizate, reprezintă o consecinţă negativă a fenomenului
globalizării cu implicaţii negative asupra societăţii democratice.12
Importante fluxuri financiare au fost deturnate către economia
subterană şi implicit în finanţarea terorismului prin atragerea în sfera de
activitate a criminalităţii organizate a unor sectoare sensibile ale economiei
naţionale şi mondiale. Prin această activitate se produc disfuncţii şi pagube
cu consecinţe grave în sfera economică şi socială, deformându-se realitatea
economică.
Fenomenul finanţării terorismului cu toate implicaţiile sale asupra
societăţii şi a statului de drept democratic nu a fost însă stopat şi este departe
de a fi ţinut sub control. Comunitatea internaţională face eforturi
considerabile în acest sens. Au fost încheiate tratate şi convenţii, au fost
înfiinţate organisme speciale, toate cu un singur scop: prevenirea şi
combaterea acestui fenomen.
Având în vedere existenţa si gravitatea fenomenelor infracţionale,
legăturile şi tendinţele lor, instituţiile abilitate în contracararea crimei
organizate vor trebui sã coopereze cu cele internaţionale, întrucât orice reţea
criminalã care a fost identificatã va trebui sã fie evaluatã şi din punct de
vedere al posibilitãţii ca aceasta sã fie o structurã internã a unei grupãri mult
mai mari asociate terorismului. Evoluţiile dintre reţelele crimei organizate
transnaţionale şi naţionale, în contextul accelerãrii procesului de globalizare,
demonstreazã faptul cã ameninţãrile identificate la adres a securitãţii statelor
democratice nu trebuie privite drept fenomene de sine stãtãtoare, deoarece
acestea se află într-o continuã schimbare şi cã trãsãturile entitãţilor din afara
legii, motivaţiile lor şi tacticile aplicate se schimbã în timp, acomodându-se
rapid la evoluţiile vieţii internaţionale în toate sferele de activitate.
Spălarea banilor şi finanţarea terorismului au importante consecinţe
economice şi sociale pentru ţările cu un sistem financiar precar, întrucât
acesta este susceptibil de a fi destabilizat de aceste influenţe. În ultimă
instanţa, economia, societatea şi securitatea ţărilor care sunt utilizate ca
platforme pentru spălarea banilor şi finanţarea terorismului sunt toate în
primejdie. Magnitudinea acestor consecinţe adverse este greu de estimat, iar
impactul acestora nu poate fi cuantificat cu precizie, fie la nivelul
comunităţii internaţionale, fie individual, la nivelul fiecărei ţări.
Costurile indirecte ale terorismului pot fi semnificative şi pot avea
un potenţial efect economic pe termen mediu prin afectarea încrederii
consumatorilor şi a investitorilor. Scăderea încrederii asociată atacurilor
poate descuraja procesele de acumulare şi de cheltuire, ceea ce poate afecta
economia şi relaţiile economice la nivel mondial. Pe de altă parte, scăderea
12

Cf. Ciprian George Gîrleanu, Securitatea şi apărarea Europeană în contextul crizei economico-financiare,
în volumul Strategie Militară, Implicaţiile criminalităţii asupra societăţii în contextul globalizării, Editura
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti 2010, pg. 285
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încrederii investitorilor poate determina o scădere a valorii activelor şi o
creştere a costurilor de împrumutare pentru clienţii cu risc ridicat.
Mai mult, dacă ţinem cont de criza economică în care se află toate
statele lumii şi implicit România, riscul ca diferiţi pioni, grupări teroriste sau
organizaţii criminale să recurgă la modalitatea obţinerii de venituri licite din
activităţi ilicte prin metoda spălării banilor, este în creştere. Astfel, economia
aflată deja în impas, este afectată şi mai mult de acest „flagel” destabilizator,
fiind o ameninţre directă la adresa securităţii naţionale a statelor.
Având în vedere complexitatea finanţării terorismului
concluzionăm faptul că stoparea fenomenului reprezintă în opinia noastră
cea mai mare provocare a statelor lumii, fiind noul front de luptă
antiterorist.
Deci, spălarea banilor pentru finanţarea terorismului, nu poate fi
stopată decât prin elaborarea unei legislaţii fiabile în domeniu care să poată
combate şi stăpâni acest fenomen cu profunde implicaţii politice, economice
şi sociale. Toate acestea se pot înfăptui doar cu permanenta adaptare la noile
metode şi modalităţi de spălare a banilor murdari pe care organizaţiile
criminale şi grupările teroriste le folosesc.
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