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Сажетак
Рад пред ста вља оп се жну ана ли зу ни за ис тра жи ва ња као и 

раз ма тра ња упо ред не те о ри је ко ја има да ле ко ве ће прак тич но и 
те о риј ско ис ку ство у све ри кор по ра тив ног упра вља ња и кор по ра-
тив ног пра ва. Свр ха овог ра да је да са гле да по сто је ће ути ца је раз-
ли чи тих за ко но дав них струк ту ра и пре до чи њи хо ве пред но сти и 
не до стат ке.

Ис тра жи ва ња ко ја су во ђе на по чет ком ово га ве ка, до ку мен-
то ва ла су ве ли ке раз ли ке у кон цен тра ци ји вла сни штва јав но ко-
ти ра них при вред них дру шта ва, ве ли чи ни и ду би ни тр жи шта ка-
пи та ла, по ли ти ци ис пла те ди ви ден ди и до ступ но сти екс тер них 
фи нан си ја фир ма ма у раз ли чи тим за мља ма. За јед нич ки еле мент у 
об ја шње њи ма ових раз ли ка је ко ли ко до бро су ин ве сти то ри, за јед-
но ак ци о на ри и кре ди то ри, ре гу ла ти вом за шти ће ни од пре у зи ма ња 
од стра не ме на џе ра и  ве ћин ских вла сни ка од но сно ак ци о на ра са 
кон трол ним па ке том ак ци ја. Овај рад опи су је раз ли ке у за ко ни ма 
и ефи ка сно сти њи хо ве при ме не у раз ли чи тим зе мља ма, рас пра вља 
о мо гу ћим ко ре ни ма ових раз ли ка, су ми ра њи хо ве по сле ди це, и 
про це њу је мо гу ће стра те ги је ре фор ме кор по ра тив ног упра вља ња.  
Прав ни при ступ је сва као ко ри сни ји за раз у ме ва ње кор по ра тив ног 
упра вља ња и ње го ве ре фор ме од кон вен ци о нал ног раз ли ко ва ња 
бан кар ски ори јен ти са них и тр жи шно ори јен ти са них фи нан сиј ских 
си сте ма. 
Кључ не ре чи: кор по ра тив но упра вља ње, кор по ра тив но пра во, за шти та 

ин ве сти то ра, пра ва ак ци о на ра, ак ци о нар ска дру штва. 
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Ве ћи на ис тра жи ва ња ве за них за кор по ра тив но упра вља ње у 
све ту по ка зу је је дан број ем пи рич ких кон стан ти. Раз ли чи ти еле-
мен ти фи нан сиј ских си сте ма зе ма ља као што су ве ли чи на и ду би на 
њи хо вих тр жи шта ка пи та ла, бр зи на из да ва ња хар ти ја од вред но-
сти, струк ту ре кор по ра тив ног вла сни штва, по ли ти ка ис пла те ди-
ви ден ди и ефи ка сност до де ле ин ве сти ци ја из гле да да су и кон цеп-
ту ал но и ем пи риј ски об ја шње ни ти ме ко ли ко до бро за ко ни у овим 
зе мља ма шти те спољ не (екс тер не или стра не) ин ве сти то ре. Пре ма 
ис тра жи ва њу, за шти та ак ци о на ра и кре ди то ра од стра не прав ног 
си сте ма је кључ на за раз у ме ва ње обра за ца кор по ра тив ног фи нан-
си ра ња у раз ли чи тим зе мља ма. Ис по ста вља се да је за шти та ин-
ве сти то ра кључ на, сто га што је у мно гим зе мља ма, пре у зи ма ње 
ка пи та ла ма њин ских ак ци о на ра и кре ди то ра од стра не круп них ак-
ци о на ра ши ро ко рас про стра ње на. Овај про блем ко ји је већ одав но 
при су тан у свет ском при вред ном жи во ту ни је стран ни до ма ћем 
при вред ном си сте му.  

Ка да спољ ни ин ве сти то ри фи нан си ра ју фир ме, они се су о-
ча ва ју са ри зи ком, ко ји је по не кад го то во из ве стан, да се при ход 
на њи хо ве ин ве сти ци је ни ка да не ће по јав ти ти бу ду ћи да по сто ји 
мо гућ ност да их круп ни ак ци о на ри или ме на џе ри тран сфе ри шу у 
ка пи тал дру штва .  Мо же се рeћи и да је  кор по ра тив но упра вља ње 
у ве ли кој ме ри, си стем ме ха ни за ма пре ко ко јих спољ ни ин ве сти то-
ри шти те се бе од ин сај де ра. Пре у зи ма ње кон тро ле над ве ћин ским 
ка пи та лом од стра не ин сај де ра се мо же по ја ви ти у раз ли чи тим об-
ли ци ма. У не ким слу ча је ви ма ин сај де ри про сто кра ду про фит. У 
дру гим слу ча је ви ма ин сај де ри про да ју укуп ну про из вод њу, ак ти ву 
или до дат не хар ти је од вред но сти у фир ми ко ју кон тро ли шу, тач-
ни је у дру гој фир ми чи ји су вла сни ци, по це на ма ис под тр жи шних. 
Та ко да ни ске тран сфер не це не, пот це ње на вред но сти имо ви не и 
сма ње ње про цен ту ал ног уче шћа за ра де ин ве сти то ра, иако су че сто 
у скла ду са за ко ном, има ју у из ве сном сми слу и ефе кат кра ђе. У 
дру гим пак слу ча је ви ма,  се спро во де и као на мер но про пу шта ње 
про је ка та, по ста вља ње мо гу ће не ква ли фи ко ва них чла но ва по ро ди-
це на ме на џер ске по зи ци је или пре ве ли ке за ра де ди рек то ра. Уоп-
ште но го во ре ћи, мо но по ли за ци ја у упра вља њу ком па ни јом је по-
ве за на са са да већ кла сич ним аген циј ским про бле мом. Ин сај де ри 
ко ри сте про фит фир ме ка ко би са ми за ра ди ли, уме сто да вра ћа ју 
но вац спољ ним ин ве сти то ри ма. По ста вља се пи та ње огра ни ча ва-
ња ова квих по ја ва   уко ли ко на пред на ве де ни слу ча је ви под ри ва ју 
функ ци о ни са ње фи нан сиј ског си сте ма. Са прав ног аспек та кор по-
ра тив ног упра вља ња, кључ ни ме ха ни зам је за шти та спољ них ин-
ве сти то ра – би ло да се ра ди о ак ци о на ри ма или кре ди то ри ма- кроз 
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прав ни си стем, што зна чи кроз про пи се и њи хо ву при ме ну. Ва ри-
ја ци је у про пи си ма и њи хо вој при ме ни су кључ не за раз у ме ва ње 
за што фир ме у не ким зе мља ма при вла че ви ше сред ста ва не го фир-
ме у не ким дру гим. По тен ци јал ни ак ци о на ри и кре ди то ри у ве ли-
кој ме ри фи нан си ра ју фир ме за то што су њи хо ва пра ва за шти ће на 
про пи си ма. 

Прав ни при ступ кор по ра тив ном упра вља њу је при род ни 
след раз во ја по след њих го ди на. По је ди ни упо ред ни ауто ри ви де 
фир ме као зби ро ве ин ве сти ци о них про је ка та и то ко ва нов ца ко је 
ови про јек ти ства ра ју, и сто га при род но ту ма че хар ти је од вред но-
сти као што су кре ди ти и ак ци је као по тра жи ва ња про ис те кла из 
ових то ко ва нов ца.1)

 Они не об ја шња ва ју за што би ме на џе ри вра ћа ли то ко ве нов-
ца ин ве сти то ри ма. Та ко ђе се ис ти че да се при нос то ко ва нов ца из 
про је ка та ин ве сти то ри ма не мо же сма тра ти из ве сним, и да ин сај-
де ри мо гу да ко ри сте ове ре сур се за сти ца ње соп стве не до би ти. 
Исти ауто ри ви де фи нан сиј ска по тра жи ва ња као уго во ре ко ји да ју 
спољ ним ин ве сти то ри ма, као што су ак ци о на ри и кре ди то ри, пра-
во на по тра жи ва ње на то ко ви ма нов ца. По њи хо вом мо де лу, огра-
ни ча ва ње тран сфе ра ка пи та ла од стра не ин сај де ра пред ста вља ре-
зи ду ал но вла сни штво над хар ти ја ма од вред но сти пред у зет ни ка 
ко је по ве ћа ва њи хо во ин те ре со ва ње за хар ти је од вред но сти у од-
но су на спо ред не до хот ке.2) Ис тра жи ва ња да љег кључ ног на прет ка 
фо ку си ра ју се на моћ ин ве сти то ра у од но су на ин сај де ре, и пра ве 
раз ли ку из ме ђу уго вор них и ре зи ду ал них пра ва кон тро ле ко је ин-
ве сти то ри има ју.3) Еко но ми сти су ко ри сти ли ову иде ју ка ко би об-
ли ко ва ли фи нан сиј ске ин стру мен те не у сми слу њи хо вих то ко ва 
нов ца, већ у сми слу пра ва ко је они да ју сво јим вла сни ци ма. У овим 
окви ри ма, ин ве сти то ри до би ја ју но вац са мо за то што има ју моћ. 
То мо же би ти моћ да ме ња ју ди рек то ре, да из вр ше при ти сак да се 
ис пла те ди ви ден де, да се за у ста ви про је кат или план ко ји ко ри сти 
ин сај де ри ма на ра чун спољ них ин ве сти то ра, да ту же ди рек то ре 
и до би ју на кна ду, или да ли кви ди ра ју фир му и оства ре при хо де. 
Про ме на струк ту ре ка пи та ла у фир ми ме ња по де лу мо ћи из ме ђу 
ин сај де ра и спољ них ин ве сти то ра, и та ко го то во из ве сно ме ња по-

1) Fran co Mo di gli a ni and Mer ton H Mil ler, „The cost of ca pi tal, cor po ra tion fi nan ce and the ory 
of in vest ment“, TheAmericanEconomicReview, Ju ne 1958, стр. 212.

2) Mic hael C. Jen sen and Wil li am H. Mec kling, „The ory of the Firm: Ma na ge rial Be ha vi or, 
Agency Costs and Ow ner ship Struc tu re“, JournalofFinancialEconomics,Oc to ber, 1976, V. 
3, No. 4, стр. 305-360. 

3) Ис тра жи ва ње ви ше ауто ра су ми ра но је у Oli ver Hart and John Mo o re, „Debt and Se ni o rity: 
An Analysis of the Ro le of Hard Cla ims in Con stra i ning Ma na ge ment, NationalBureauof
EconomicResearch, Inc, http://www.nber.org/pa pers/w4886.pdf
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ли ти ку ин ве сти ци ја фир ме. И у уго вор ним окви ри ма, и у окви ри-
ма ре зи ду ал них пра ва кон тро ле, пра ва ин ве сти то ра су за шти ће на и 
по не кад чак пре ци зи ра на од стра не прав ног си сте ма.4)

Про пи си и ква ли тет њи хо ве при ме не од стра не ре гу ла то ра 
и су до ва су кључ ни еле мен ти кор по ра тив ног упра вља ња и фи нан-
си ја. Ка да су пра ва ин ве сти то ра као што су пра во гла са ак ци о на-
ра и пра во на ре ор га ни за ци ју и ли кви да ци ју кре ди то ра ши ро ка 
и ка да их за ко но дав ци и су до ви до бро шти те, ин ве сти то ри же ле 
да ула жу у фир ме. На су прот то ме, ка да прав ни си стем не шти ти 
спољ не ин ве сти то ре, кор по ра тив но упра вља ње и екс тер не фи нан-
си је не функ ци о ни шу до бро. Упо ред ни ауто ри пре по зна ју уло гу 
прав ног си сте ма ка да пи шу: „Овај по глед на фир му ис ти че ва жну 
уло гу ко ју прав ни си стем и за кон игра ју у дру штве ним ор га ни за ци-
ја ма, на ро чи то у ор га ни за ци ји еко ном ске ак тив но сти. Ста ту тар но 
пра во по ста вља гра ни це у по гле ду вр ста уго во ра ко је по је дин ци и 
ор га ни за ци је сме ју да за кљу че а да не ри зи ку ју да бу ду кри вич но 
го ње ни. Су до ви од лу чу ју о уго во ри ма из ме ђу уго вор них стра на  и 
ства ра ју суд ску прак су ко ја чи ни оби чај но пра во. Све ове ак тив но-
сти вла сти ути чу и на вр сту уго во ра ко ји се за кљу чу ју и на сте пен 
си гур но сти за кљу че ња уго во ра.“5) Уко ли ко не по сто ји за шти та ин-
ве сти то ра, ин сај де ри мо гу да кра ду про фит фир ме са вр ше но ефи-
ка сно. Ни је дан ра ци о нал ни спољ ни ин ве сти тор не ће фи нан си ра ти 
фир му ко ја не ма до бру ре пу та ци ју. Ка ко се за шти та ин ве сти то ра 
по бољ ша ва, ин сај де ри мо ра ју да се упу сте у да ле ко де ви јант ни је 
ди вер зи је као што је по ста вља ње по сред нич ких фир ми у ко је усме-
ра ва ју про фит. Ипак, ови ме ха ни зми су још увек до вољ но ефи ка-
сни да би ин сај де ри од лу чи ва ли да пре у сме ра ва ју про фит у ве ли-
кој ме ри. Ка да је за шти та ин ве сти то ра ве о ма до бра, нај ви ше што 
ин сај де ри мо гу да ура де је да са ме се бе пре пла те, по ста ве ро ђа ке у 
ме наџ мент и иза бе ру не ке штет не про јек те. По сле од ре ђе не тач ке, 
мо же би ти бо ље јед но став но пла ти ти ди ви ден де. Ка ко ди вер зи о на 
тех но ло ги ја по ста је ма ње ефи ка сна, ин сај де ри тран сфе ри шу ма-
ње и њи хо ва лич на бе не фи ци је од кон тро ле се сма њу ју. Фир ме та-
да до би ја ју спољ не фи нан си је под по вољ ни јим усло ви ма. Прав ни 
при ступ кор по ра тив ном упра вља њу се по ја вљу је као вр ло ва жан 
аспект и у број ним пи та њи ма у фи нан си ја ма. 

4) На при мер, уго вор но пра во ба ви се спо ра зу ми ма о ко ји ма се при ват но пре го ва ра, док 
про пи си ко ји се од но се на пред у зе ћа, сте чај и хар ти је од вред но сти по себ но пре ци зи ра-
ју не ка од пра ва кор по ра тив них ин сај де ра и спољ них ин ве сти то ра.

5) The ory of the Firm: Ma na ge rial Be ha vi or, Mic hael C. Jen sen and Wil li am H. Mec kling, 
„Agency Costs and Ow ner ship Struc tu re“, JournalofFinancialEconomics,Oc to ber, 1976, 
V. 3, No. 4, стр. 305-360.
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1.УСМЕРЕЊЕРЕГУЛАТИВЕ
КАЗАШТИТИИНВЕСТИТОРА

Ка да ин ве сти то ри фи нан си ра ју фир ме, они ти пич но сти чу 
од ре ђе на пра ва или мо ћи ге не рал но за шти ће не кроз при ме ну ре гу-
ла ти ве и за ко на. Пра ва за шти ће них ак ци о на ра укљу чу ју и пра во на 
ди ви ден де по прин ци пу про-ра та, пра во гла са ња за ди рек то ра, пра-
во уче шћа на скуп шти на ма ак ци о на ра, пра во при ја вљи ва ња за но-
во и зда те хар ти је од вред но сти под истим усло ви ма као ин сај де ри, 
пра во да ту же ди рек то ре или ве ћи ну у слу ча ју сум ње на зло у по тре-
бу да тих пра ва, пра во са зи ва ња ван ред не ску шти не ак ци о на ра итд. 
Про пи си ко ји шти те кре ди то ре у ве ли кој ме ри се ба ве сте ча јем и 
по ступ ци ма ре ор га ни за ци је, и укљу чу ју ме ре ко је омо гу ћа ва ју 
кре ди то ри ма да пре у зму имо ви ну ко ја је под хи по те ком, да за шти-
те сво је пра во пр вен ства и да оте жа ју фир ма ма да тра же за шти ту 
су да у слу ча ју ре ор ган за ци је. У раз ли чи тим ју рис дик ци ја ма пра ви-
ла ко ја шти те ин ве сти то ре по ти чу из раз ли чи тих из во ра, укљу чу-
ју ћи про пи се ко ји се од но се на пред у зе ћа, хар ти је од вред но сти, 
сте чај, пре у зи ма ње и кон ку рен ци ју, али и ре гу ла ти ву тр жи шта хар-
ти ја од вред но сти и ра чу но вод стве не стан дар де. При ме на про пи са 
је јед на ко ва жна као њи хо ва са др жи на. У ве ћи ни зе ма ља про пи си 
и ре гу ла ти ва се де ли мич но при ме њу ју од стра не ре гу ла то ра тр жи-
шта, де ли мич но од стра не су до ва, а де ли мич но и од стра не са мих 
уче сни ка на тр жи шту. Пра ва свих спољ них ин ве сти то ра, би ло да 
су ве ли ки или ма ли, ак ци о на ра или кре ди то ри, мо ра ју би ти за шти-
ће на. У слу ча ју не по сто ја ња ефи ка сне при ме не пра ва, ин сај де ри 
не би баш има ли раз ло га да ис пла ћу ју кре ди то ре или да ди стри бу-
и ра ју про фит ак ци о на ри ма, а ме ха ни зми спољ њог фи нан си ра ња 
би те жи ли да се уру ше. На гла сак на прав ним нор ма ма и про пи си ма 
ко ји шти те спољ не ин ве сти то ре сто ји у оштром кон тра сту са тра-
ди ци о нал ном пер спек ти вом ’’пра ва и еко но ми је’’ о фи нан сиј ским 
уго во ри ма. Пре ма тој пер спек ти ви, ве ћи део ре гу ла ти ве о фи нан-
сиј ским тр жи шти ма је не по тре бан сто га што се фи нан сиј ски уго-
во ри за кљу чу ју из ме ђу со фи сти ци ра них еми те на та и со фи сти ци-
ра них ин ве сти то ра. Ге не рал но, ин ве сти то ри пре по зна ју ри зик, 
ка жња ва ју ћи фир ме ко је не от кри ва ју ин фор ма ци је о се би и не оба-
ве зу ју се уго во ром да ће шти ти ти ин ве сти то ре. Ка ко пред у зет ни ци 
при хва та ју овај ри зик ка да еми ту ју хар ти је од вред но сти, они има-
ју мо тив да се кроз уго во ре са ин ве сти то ри ма оба ве жу да огра ни че 
соп стве не ин те ре се ин сај де ра. Јед но од ми шље ња упо ред не те о ри-
је је да све док се ови уго во ри при ме њу ју, фи нан сиј ска тр жи шта не 
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зах те ва ју ре гу ла ти ву.6) Ова кво схва та ње, су штин ски се за сни ва на 
суд ској за шти ти ре а ли за ци је уго во ра. У на шој зе мљи као и у ве ћи-
ни зе ма ља у окру же њу ова за шти та фор мал но по сто ји али прак-
тич но се ја ко те шко спро во ди. Су до ви чак че сто ни су у мо гућ но сти 
или не же ле да уло же нео п ход не ре сур се ка ко би утвр ди ли чи ње ни-
це ко је се ти чу сло же них уго во ра. Они су та ко ђе спо ри, под ло жни 
по ли тич ким при ти сци ма и по вре ме но ко рум пи ра ни. Ка да је за-
шти та при ват них уго во ра кроз суд ски си стем ску па, дру ги об ли ци 
за шти те имо вин ских пра ва, као што су про пи си о чи јој при ме ни се 
ста ра суд или чак ре гу ла ти ва чи ју при ме ну кон тро ли ше вла да, мо-
гу би ти ефи ка сни ји. Мо же би ти бо ље има ти уго во ре ога ни че не 
про пи си ма и ре гу ла ти вом ко ји се при ме њу ју не го нео гра ни че не 
уго во ре ко ји се не при ме њу ју. Нај е фи ка сни ји об лик за шти те фи-
нан сиј ских аран жма на је у ве ли кој ме ри ем пи риј ско пи та ње. До ка-
зи ме ђу тим по би ја ју хи по те зу да је при ват но уго ва ра ње до вољ но. 
Чак и ме ђу зе мља ма где пра во су ђе до бро функ ци о ни ше, оне са за-
ко ни ма и ре гу ла ти вом ко је ви ше шти те ин ве сти то ре има ју бо ље 
раз ви је но тр жи ште ка пи та ла.7) Ову тврд њу исти упо ред ни ауто ри 
раз ма тра ју у спро ве де ном ис тра жи ва њу гру пе кључ них прав них 
нор ми ко је шти те ак ци о на ре и кре ди то ре и до ку мен ту ју да ове нор-
ме пре о вла да ва ју у 49 зе ма ља у све ту. Та ко ђе, ску пља ју ове нор ме 
у ин ди ка то ре ак ци о нар ских (ан ти ди рек тор ских) и кре ди тор ских 
пра ва у сва кој зе мљи, и раз ма тра ју не ко ли ко ме ри ла ква ли те та њи-
хо ве при ме не, као што су ефи ка сност пра во суд ног си сте ма и ме ри-
ло ква ли те та ра чу но вод стве них стан дар да. Ва ри ја би ле се ко ри сте 
као за ме не за од нос за ко на пре ма за шти ти ин ве сти то ра ка ко би ис-
пи та ли ва ри ја ци је прав них нор ми и ква ли тет при ме не у раз ли чи-
тим зе мља ма и кроз раз ли чи те прав не си сте ме. Из спро ве де ног ис-
тра жи ва ња се до шло до за кључ ка, да пи та ње ко ли ко до бро прав не 
нор ме шти те спољ не ин ве сти то ре, си сте ма тич но ва ри ра за ви сно 
од из во ра пра ва. Зе мље са оби чај ним пра вом има ју нај ја чу за шти-
ту спољ них ин ве сти то ра, ак ци о на ра и кре ди то ра, док зе мље са 
фран цу ским ци вил ним пра вом има ју нај сла би ју за шти ту. Зе мље са 
не мач ким ци вил ним пра вом и скан ди нав ске зе мље на ла зе се из ме-
ђу, прем да, по ре ђе ња ра ди, оне има ју ја чу за шти ту кре ди то ра, по-
себ но оних чи ја су пра ва обез бе ђе на. Ге не рал но узев ши, раз ли ке 
из ме ђу прав них из во ра нај бо ље опи су је схва та ње да не ке зе мље 
шти те све спољ не ин ве сти то ре бо ље од дру гих, а не схва та ње да 
не ке зе мље шти те ак ци о на ре, док дру ге шти те кре ди то ре. Тре ба 
још ука за ти на зна чај не раз ли ке ме ђу зе мља ма у ква ли те ту при ме-

6) Sti gler, Ge or ge, „Pu blic re gu la tion of the se cu ri ti es mar ket“, JournalofBusiness, 37,  117–
142, UniversitiyofChicagoPress, 1964, стр. 382.

7) La Por ta, R., Lo pez-de-Si la nes, F., Shle i fer, A., Vishny, R., „Law and fi nan ce“,Journalof
PoliticalEconomy 106, http://www.nber.org/pa pers/w5661.pdf 
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не за ко на, ко ји се ме ри ефи ка сно шћу пра во су ђа, (не по сто ја њем) 
ко руп ци је, и ква ли те том ра чу но вод стве них стан дар да. За раз ли ку 
од прав них нор ми, ко је из гле да не за ви се од ступ ња еко ном ског 
раз во ја, ква ли тет њи хо ве при ме не је ви ши у бо га ти јим зе мља ма. 
Ге не рал но бо га ти је скан ди нав ске и зе мље не мач ке прав не тра ди-
ци је по ка зу ју нај бо ље ре зул та те у ефи ка сно сти пра во су дог си сте-
ма. Зе мље фран цу ске прав не тра ди ци је има ју нај ни жи ква ли те те 
при ме не про пи са од све че ти ри прав не тра ди ци је, чак и у кон тро ли 
до хот ка  по гла ви ста нов ни ка. Ка ко су из во ри пра ва у ви со кој ко ре-
ла ци ји са са др жа јем за ко на, и ка ко су услов но на зва не „прав не по-
ро ди це“ на ста ле пре не го што су се фи нан сиј ска тр жи шта раз ви ла, 
ни је ве ор ват но да су се про пи си пи са ли пре све га као од го вор на 
при ти сак тр жи шта. Та ко се на ме ће и сле де ће пи та ње: За што оби-
чај но пра во у ве ћој ме ри шти ти ин ве сти то ре не го ци вил но пра во? 
Ова пи та ња не ма ју при хва ће не од го во ре. Тре ба ипак на пра ви ти 
раз ли ку из ме ђу две раз ли чи те вр сте об ја шње ња: ’’пра во суд на’’ об-
ја шње ња ко ја се ба ве раз ли ка ма у прав ним фи ло зо фи ја ма ко ри сте-
ћи ор га ни за ци ју прав ног си сте ма, и ’’по ли тич ка’’ об ја шње ња ко ја 
се ба ве овим раз ли ка ма ко ри сте ћи по ли тич ку исто ри ју. Гру па упо-
ред них ауто ра је по ку ша ла да об ја сни за што оби чај но пра во бо ље 
шти ти ин ве сти то ре не го ци вил но пра во. Прав не нор ме у си сте му 
оби чај ног пра ва обич но ства ра ју су ди је, оно је за сно ва но на пре-
сце ден ти ма и ин спи ри са но оп штим прин ци пи ма као што су фи ду-
ци јар на ду жност или на че ло по ште ња. Од су ди ја се оче ку је да пре-
су ђу ју у но вим слу ча је ви ма при ме ном ових оп штих прин ци па чак 
и ка да од ре ђе но по на ша ње још увек ни је опи са но или за бра ње но 
про пи си ма. Екс пан зи ја прав них пре це де на та на до дат на кр ше ња 
по ве ре нич ких оба ве за и страх од та кве екс пан зи је огра ни ча ва ју 
прен ше ње ка пи та ла од стра не ин сај де ра у зе мља ма оби чај ног пра-
ва. На су прот то ме, за ко не у си сте ми ма ци вил ног пра ва до но си за-
ко но дав на власт, а су ди је не тре ба да иду из ван гра ни ца про пи са и 
при ме њу ју ’’smell“ те сто ве или до но се су до ве о по ште њу. Као по-
сле ди ца то га, кор по ра тив ни ин сај дер ко ји про на ђе на чин за пре нос 
ка пи та ла спољ них ин ве сти то ра ко ји ни је екс пли цит но за бра њен 
про пи си ма, мо же без стра ха од суд ске од лу ке да то и ура ди. Шта-
ви ше, у зе мља ма ци вил ног пра ва, су до ви не ин тер ве ни шу у ткз. 
„self-dealing“ тран сак ци ја ма све док оне има ју мо гу ћу по слов ну 
свр ху. Не ја сни прин ци пи по ве ре нич ке ова бе зе оби чај ног пра ва у 
ве ћој ме ри шти те ин ве сти то ре не го пот пу но ја сна пра ви ла ци вил-
ног пра ва, ко ја до вољ но кре а тив ни ин сај де ри че сто мо гу за о би ћи. 
У прин ци пу је ла ко за ми сли ти да ће су ди је ис ко ри сти ти дис кре ци-
о но пра во у зе мља ма оби чај ног пра ва ка ко би су зи ли ин тер пре та-
ци ју по ве ре нич ке оба ве зе и ка зни ли пре но ше ње ка пи та ла уме сто 
да је за бра не. Су ди је ко је су де по оби чај ном пра ву та ко ђе у прин-
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ци пу мо гу да ко ри сте сво је дис кре ци о но пра во ка ко би слу жи ли 
по ли тич ким ин те ре си ма, на ро чи то ка да спољ ни ин ве сти то ри вр ше 
оп струк ци ју ци ље ва вла де. Ни је до вољ но фо ку си ра ти се на пра во-
суд ну моћ ка ко би се об ја сни ла за шти та ин ве сти то ра; по треб на је 
по ли тич ка и исто риј ска ана ли за пра во суд них ци ље ва. Из ове пер-
спек ти ве, ве жне по ли тич ке и исто риј ске раз ли ке из ме ђу зе ма ља 
ма ти ца об ли ку ју њи хо ве за ко не. Ово не зна чи да се за ко ни ни ка да 
не ме ња ју, већ пре су ге ри ше да исто ри ја има трај не ефек те.8) Не-
дав но ис тра жи ва ње по др жа ва ми шље ње да је ци вил но пра во по ве-
за но са ве ћом ин тер вен ци јом др жа ве у обла сти еко ном ских ак тив-
но сти и сла би јој за шти ти при ват не имо ви не не го оби чај но пра во. 

2.МОДЕЛИВЛАСНИШТВАИКОНТРОЛЕ

Фо ку си ра ње на пре вен ци ју пре но са ка пи та ла ин ве сти то ра 
има број не по сле ди це на вла снич ку струк ту ру пред у зе ћа. Нај про-
сти је узев ши, ка да су пра ва ин ве сти то ра ло ше за шти ће на и ка да 
је пре но ше ње ка пи та ла мо гу ће, кон тро ла до би ја енорм ну ва жност 
за то што ин сај де ри ма пру жа мо гућ ност да ефи ка сно пре но се ка-
пи тал. Ка да ин сај де ри за и ста пре но се ка пи тал, та ко зва не лич не 
бе не фи ци је кон тро ле по ста ју ва жан удео у вред но сти фир ме. Ова 
оп сер ва ци ја до во ди до пи та ња: да ли ће кон тро ла у та квом окру же-
њу би ти кон цен три са на у ру ка ма пред у зет ни ка или дис пер зи ра на 
ме ђу ин ве сти то ри ма? Упра во пи та ње ко ко ће нај ве ро ват ни је кон-
тро ла би ти рас по де ље на ни је до би ло ја сан од го вор. Из не ко ли ко 
раз ло га, пред у зет ни ци мо гу же ле ти да за др же ко тро лу над фир ма-
ма ка да је за шти та ин ве сти то ра сла ба.9) Из свих ових раз ло га, фир-

8) La Por ta, Ra fael Lo pez-de-Si la nes, Flo ren cio Shle i fer, An drei Vishny, Ro bert, „The Qu a lity 
of Go vern mant“, JournalofLawandEconomics, Ox ford Uni ver sity Press, No15, 1999, стр. 
298. Ауто ри су  ми шље ња да је ва жан исто риј ски фак тор ко ји об ли ку је за ко не чи ње ни-
ца да др жа ва има ре ла тив но ве ћу уло гу у ре гу ли са њу по сло ва ња у зе мља ма ци вил ног 
пра ва не го у зе мља ма оби чај ног пра ва. Је дан еле мент овог гле ди шта, ко ји су су ге ри са ли 
Фи нер (1997) и дру ги исто ри ча ри, ука зу је на раз ли ке у ре ла тив ној мо ћи кра ља и вла-
сни ка имо ви не кроз евоп ске зе мље. У Ен гле ској од се дам на е стог ве ка на да ље, кру на је 
де ли мич но из гу би ла кон тор лу над су до ви ма, до че га је до шло под ути ца јем пар ла мен та 
и вла сни ка имо ви не ко ји су њи ме до ми ни ра ли. Као по сле ди ца то га, оби чај но пра во је 
ево лу и ра ло ка ко би за шти ти ло при ват ну имо ви ну од кру не. То ком вре ме на, су до ви су 
про ши ри ли ову за шти ту вла сни ка имо ви не на ин ве сти то ре. У Фран цу ској и Не мач кој 
на су прот то ме, моћ пар ла мен та је би ла ма ња. Тр го вин ски за ко ни су усво је ни тек у де-
вет на е стом ве ку од стра не два ве ли ка твор ца др жа ва На по ле о на и Би змар ка, ка ко би 
омо гу ћи ли др жа ви да бо ље ре гу ли ше еко ном ску ак тив ност. То ком вре ме на, др жа ва је 
за др жа ла по ли тич ку кон тро лу над фир ма ма и опи ра ла се ње ној пре да ји фи нан си је ри ма. 
Мо жда је јед на ко ва жно да др жа ва у зе мља ма ци вил ног пра ва ни је пре да ла соп стве ни 
ути цај на еко ном ске од лу ке су до ви ма, те је сто га за др жа ла за кон ски при ступ тр го вин-
ским за ко ни ма.

9) Ви ше раз ли чи тих упо ред них ауто ра при ме ћу ју да уко ли ко тран сфер сред ста ва ин ве сти-
то ра зах те ва тај ност, рас по де ла кон тро ле мо же огра ни чи ти пред у зет ни ка ви ше не го што 
то он же ли. Они су та ко ђе ми шље ња да ако пред у зет ник рас по де ли кон тро лу из ме ђу 
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ма ма у зе мља ма са сла бом за шти том ин ве сти то ра мо же би ти по-
треб на кон цен три са на кон тро ла. По је ди ни упо ред ни ауто ри има ју 
су прот но ми шље ње.10) Ка да је за шти та ин ве сти то ра сла ба, кон тро-
ла ра су та из ме ђу не ко ли ко ве ли ких ин ве сти то ра- од ко јих ни је дан 
не мо же кон тро ли са ти од лу ке фир ме без са гла сно сти са оста ли ма, 
од но сно, ка да не по сто ји је дан ак ци о нар са пра вом кон тро ле, а са-
гла сност не ко ли ко ве ли ких ин ве сти то ра (бор да) је по треб на за ве-
ли ке кор по ра тив не по ду хва те, ови ин ве сти то ри мо гу ску па има ти 
до вољ но пра ва над то ко вим го то ви не и да иза бе ру да огра ни че пре-
нос ка пи та ла пре о ста лих ак ци о на ра и ефи ка сно ис пла те про фит 
као ди ви ден де. Ра си па ње кон тро ле са јед не стра не мо же сма њи ти 
не е фи ка сно пре но ше ње ка пи та ла, али са дру ге стра не се мо же по-
ја ви ти и као оп ти мал на по ли ти ка за пред у зет ни ка ко ји мак си ми зи-
ра бо гат ство. Пред у зет ник рас по ла же са ви ше на чи на за за др жа ва-
ње кон тро ле над фир мом. Он мо же про да ти ак ци је са огра ни че ним 
пра вом гла са аут са је дир ма, а да ипак за др жи кон тро лу др же ћи се 
ак ци ја са пре чим пра вом гла са. Та ко ђе мо же ко ри сти ти пи ра ми дал-
ну струк ту ру у ко јој хол динг ком па ни ја ко ју он кон тро ли ше про-
да је удео суб си ди ја ра ко ји и са ма кон тро ли ше.11) Пред у зет ник та-
ко ђе мо же да за др жи кон тро лу по мо ћу уна кр сног вла сни штва над 
их не ку пе све. А шта је са ди стри бу ци јом пра ва на то ко ве нов ца 
ме ђу ин ве сти то ри ма на су прот кон тро ли? Ако пред у зет ник за др жи 
кон тро лу над фир мом, ка ко мо же да при ку пи би ло ка ква екс тер на 
сред ства од спољ них ин ве сти то ра – за фи нан си ра ње или за ди вер-
зи фи ко ва ње – чи ји ће ка пи тал би ти пре не шен?12) Ис по ста ви ло се 

мно го ин ве сти то ра, они се од ри чу пре ми је ’’при ват них бе не фи ци ја’’ код пре у зи ма ња.  
Bebchuk, L., The rent pro tec tion the ory of cor po ra te ow ner ship and con trol, Na ti o nal bu reu of 
eco no mic re se arch, WorkingPaper7203, Mas sac hu setts, 1999. http://www.nber.org/pa pers/
w7203.pdf je ta ko đe mi šlje nja da у мо де лу ди фу зне струк ту ре, кон тро ле ни су ста бил не 
ка да ин ве сти то ри мо гу да кон цен три шу кон тро лу а да за то не пла те у пот пу но сти. Ко-
нач но, пред у зет ни ку  мо же би ти по треб но да за др жи кон тро лу над фир мом за то што 
је ре пу та ци ја по треб на ка ко би се при ку пи ла спољ на сред ства ка да је прав на за шти та 
спољ них ин ве сти то ра сла ба.

10) Ben ned sen, M., Wol fen zon, D., The ba lan ce of po wer in clo sely held cor po ra ti ons, Journalof
FinancialEconomics,  2000, стр. 113-139

11) Ауто ри по ка зу ју да пред у зет ник у том слу ча ју мо же да кон тро ли ше ћер ку фир му а да не 
по се ду је зна ча јан део ње них пра ва у ве зи то ко ва нов ца, и да су та кве за ми сли при влач-
ни је ка да је за шти та спољ них ин ве сти то ра сла би ја.

12) Jen sen, M., Mec kling, W. The ory of the firm: ma na ge rial be ha vi or, agency costs, and ow ner-
ship struc tu re. JournalofFinancialEconomics 3, 305–360. У свом та да шњем ра ду ауто ри 
су су ге ри са ли да вла сни штво над го то вин ским про ме том од стра не пред у зет ни ка сма-
њу је мо ти ва ци ју за пре но сом ка пи та ла и по ди же мо ти ва ци ју за ис пла ту ди ви ден ди.  La 
Por ta, R., Lo pez-de-Si la nes, F., Shle i fer, A., Vishny, R., “In ve stor pro tec tion and cor po ra te va-
lu a tion”. NBER Wor king Pa per 7403.,  1999,  по ка зу ју да је ова по тре ба за ве ћим вла сни-
штвом над про ме том го то ви не као оба ве за на сма њи ва ње тран сфе ра од стра не ин сај де ра 
ве ћа у зе мља ма са сла би јом за шти том ак ци о на ра. До ступ ни до ка зи о обра сци ма вла-
снич ке струк ту ре у све ту го во ре у при лог ва жно сти за шти те ин ве сти то ра. Овај до каз је 
до би јен за је дан број раз ли чи тих зе ма ља, укљу чу ју ћи Не мач ку (Ed wards, J., Fischer, K., 
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да су на ла зи у скла ду са те о ри јом да прав но окру же ње об ли ку је 
вред ност при ват них бе не фи ци ја кон тро ле и ти ме од ре ђу је рав но-
те жу вла снич ке струк ту ре. Мо жда су нај ва жни ји за кључ ци про ис-
те кли из ових на ла за сту ди је кор по ра тив ног упра вља ња, ре ла тив-
на не ва жност прин ци пал-агент те о ри је у ве ћи ни зе ма ља у све ту 
и цен тра ли за ци ја кон тро ле. У ве ли ким кро по ра ци ја ма ве ћи не зе-
ма ља фун да мен тал ни аген циј ски про блем ни је кон фликт из ме ђу 
спољ них ин ве сти то ра и ме на џе ра, већ пре онај из ме ђу спољ них 
ин ве сти то ра и круп них ак ци о на ра ко ји има ју го то во пот пу но кон-
тро лу над ме на џе ри ма.

2.1.Финансијскатржишта

Основ но схва та ње прав ног при сту па је да за шти та ин ве сти-
то ра под сти че раз вој фи нан сиј ских тр жи шта. Ка да су ин ве сти то ри 
за шти ће ни од пре о ти ма ња ка пи та ла, они хар ти је од вред но сти пла-
ћа ју ви ше, због че га је пред у зет ни ци ма њи хо во еми то ва ње при ма-
мљи ви је. Ово се од но си и на кре ди то ре и на ак ци о на ре. Пра ва кре-
ди то ра под сти чу раз вој по зај ми ца,  и пре ци зи ра на струк ту ра ових 
пра ва мо же ал тер на тив но да фа во ри зу је бан кар ске по зај ми це или 
тр жи шне по зај ми це. Ак ци о нар ско пар во под сти че раз вој тр жи шта 
хар ти ја ма од вред но сти, као про це на вред но сти фир ми, ко та ци је 
на бер зан ском и ван бер зан ском тр жи шту као и ини циј лну јав ну по-
ну ду ХОВ . За шти та и ак ци о на ра и кре ди то ра под ра зу ме ва не са мо 
за шти ту пра ва до но ше њем за ко на и ре гу ла ти ве, већ и ефи ка сност 
њи хо ве при ме не.

Banks, “Fi nan ce and In vest ment in West Ger many Sin ce 1970”, UniversityPress,Cambrid-
ge, 1994) UK.,; Gor ton, G., Schmid, F. Uni ver sal ban king and the per for man ce of Ger man 
firms. JournalofFinancialEconomics 58, 29–80, 2000), Ита ли ју (Bar ca, F. On cor po ra te 
go ver nan ce in Italy: is su es, facts, and agency, workingpaper. Bank of Italy, Ro me,1995), и 
се дам зе ма ља Ор га ни за ци је за еко ном ску са рад њу и раз вој (Euro pean Cor po ra te Go ver-
nan ce Net work, 1997) У ко јем опи су ју кон цен тра ци ју вла сни штва у свом узор ку од 49 
зе ма ља, док по је ди ни ауто ри ис пи ту ју обра сце кон тро ле у нај ве ћим фир ма ма из сва ке 
од 27 бо га тих еко но ми ја. Ти по да ци по ка зу ју да у зе мља ма са сла бом за шти том ин ве-
сти то ра ти пич но по сто ји кон цен три са ни ја кон тро ла фир ми не го у зе ма ља ма са до бром 
за шти том ин ве сти то ра. У пр вом слу ча ју, чак и нај ве ћа пред у зе ћа обич но кон тро ли шу 
или др жа ва или по ро ди це ко је су их осно ва ле или ку пи ле. У дру гом слу ча ју, код зе ма ља 
са ја чом за шти том ин ве сти то ра, Бер ле и Ме анс кор по ра ци ја- са дис пер зи ра ним ак ци-
о на ри ма и про фе си о нал ним ме на џе ри ма ко ји има ју кон тро лу, је че шћи слу чај. Док у 
свом ра ду (Cla es sens, S., Djan kov, S., Lang, L., “The se pa ra tion of ow ner ship and con trol in 
East Asian cor po ra ti ons”, JournalofFinancialEconomics 58, 81–112, 200)  ис пи ту ју узо рак 
од го то во 3.000 фир ми из 9 ис точ но а зиј ских еко но ми ја. Из у зи ма ју ћи у Ја па ну ко ји има 
при лич но до бру за шти ту ак ци о на ра, где је при ме ће на до ми на ци ја по ро дич не кон тро ле 
и по ро дич ни ме наџ мент у кор по ра ци ја ма из њи хо вог узор ка, уз де ли мич ну кон тро лу др-
жа ве та ко ђе. Они та ко ђе пред ста вља ју зна ча јан до каз по сто ја ња ’’кро ни-ка пи та ли зма’’ 
у Ази ји: из ван Ја па на, топ 10 по ро ди ца у сва кој од пре о ста лих 8 зе ма ља ко је су про у-
ча ва не кон тро ли шу из ме ђу 18 и 58 про це на та вред но сти агре га та хар ти ја од вред но сти 
уве де них у про мет.
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По је ди не сту ди ја спро ве де не по чет ком 2000 – тих го ди на су 
ус по ста ви ле ве зу из ме ђу за шти те ин ве сти то ра, вла сни штва ин сај-
де ра над то ко ви ма нов ца и вред но ва ња кор по ра тив ног пред у зе-
ћа.13) У истом пе ри о ду спро ве де но је још не ко ли ко ис тра жи ва ња 
са ци љем по твр ђи ва ња да је ве ће вла сни штво ин сај де ра над то-
ко ви ма нов ца по ве за но са ве ћим вред но ва њем кор по ра тив не имо-
ви не, док се ве ћа кон тро ла ин сај де ра над пра вом гла са по ве зу је 
са ма њим вред но ва њем кор по ра тив не имо ви не. Ко ри сте ћи узо рак 
од 27 пред у зе ћа бо га тих еко но ми ја, упо ред ни ауто ри про на ла зе да 
фир ме у зе мља ма са бо љом за шти том ак ци о на ра има ју ве ћи То би-
нов Q ко е фи ци јент од фир ми у зе мља ма са сла бом за шти том. Они 
та ко ђе про на ла зе да је ве ће ин сај дер ско вла сни штво над то ко ви-
ма нов ца (сла бо) по ве за но са ве ћим вред но ва њем кор по ра тив ног 
пред у зе ћа, и да је овај ефе кат ве ћи у зе мља ма са сла бом за шти том 
ак ци о на ра. Ови ре зул та ти по твр ђу ју зна чај за шти те ин ве сти то ра и 
вла сни штва над то ко ви ма нов ца од стра не ин сај де ра код огра ни ча-
ва ња тран сфе ра ка пи та ла од стра не ин сај де ра.14)  Зе мље у ко ји ма је 
из ра же на сла би ја за шти та ин ве сти то ра, ин сај де ри мо гу ко рект но 
да се по на ша ју пре ма спољ ним ин ве сти то ри ма све док су из гле ди 
за бу дућ ност све тли и док су за ин те ре со ва ни за на ста вак спољ ног 
фи нан си ра ња. Ме ђу тим, ка да схва те да ће до ћи до по гор ша ња си-
ту а ци је, ин сај де ри че шће при бе га ва ју тран сфе ри са њу ка пи та ла, а 
спољ ни ин ве сти то ри, би ло да су ак ци о на ри или кре ди то ри, ни су у 
мо гућ но сти да би ло шта пре ду зму по во дом то га. Еска ла ци јом на-
пред на ве де ног ну жно до во ди до па да це на хар ти ја од вред но сти а 
са мим тим и до па да вред но сти ка пи та ла.15) 

2.2Стварнепоследице

За шти та ин ве сти то ра за јед но са ефек том ко ји има на фи-
нан сиј ска тр жи шта ути че на ствар ну еко но ми ју. Пре ма упо ред ним 
ауто ри ма, фи нан сиј ски раз вој мо же да убр за еко ном ски раст на три 
на чи на. Пр во, мо же да по спе ши штед њу. Дру го, мо же да ка на ли-
ше ту штед њу у ствар не ин ве сти ци је и та ко под стак не аку му ла ци-

13) Gor ton, G., Schmid, F., “Uni ver sal ban king and the per for man ce of Ger man firms”. Jour-
nalofFinancialEconomics 58, 29–80, 2000.  http://www.cib.espol.edu.ec/Di gi path/D_Pa-
pers/38580.pdf Ис тра жи ва ња по ка зу ју да се ве ће вла сни штво ве ли ких ак ци о на ра по ве-
зу је са ве ћим вред но ва њем кор по ра тив не имо ви не у Не мач кој.

14) La Por ta, R., Lo pez-de-Si la nes, F., Shle i fer, A., Vishny, R., In ve stor pro tec tion and cor po ra te 
va lu a tion. NBER Wor king Pa per 7403. NationalBureauofEconomicResearch,Cambridge, 
1999.

15)  Johnson, S., Bo o ne, P., Bre ach, A., Fri ed man, E., Cor po ra te go ver nan ce in the Asian fi nan cial 
cri sis, JournalofFinancialEconomics 58, 141–186, 2000. http://wdi.umich.edu/fi les/pu bli-
ca ti ons/wor king pa pers/wp297.pdf 
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ју ка пи та ла. Тре ће, фи нан сиј ски раз вој омо гу ћа ва про дук тив ни је 
ко ри шће ње ка пи та ла, и сто га по бољ ша ва ефи ка сност рас по де ле 
ре сур са у оној ме ри у ко јој фи нан си је ри кон тро ли шу до но ше ње 
од лу ка о ин ве сти ци ја ма пред у зет ни ка. Сва три ка на ла у прин ци-
пу мо гу да има ју ве ли ки ефе кат на еко ном ски раст.16) По ве за ност 
фи нан сиј ског раз во ја са еко ном ским ра стом је пред мет мно гих ис-
тра жи ва ња не по бит но до ка зу ју ћи да зе мље са ве ћим ини ци јал ним 
тр жи шти ма ка пи та ла ра сту бр же у бу дућ но сти. Дру га ис тра жва-
ња пра ве раз ли ку из ме ђу три ка на ла кроз ко је фи нан си је мо гу да 
до при не су ра сту а што об у хва та пре све га, по бољ ша ње штед ње, 
фак тор аку му ла ци је и по бољ ша ње ефи ка сно сти. Та ко се до шло до 
за кључ ка да раз вој бан кар ског сек то ра има ве ли ки ути цај на укуп-
ни фак тор ра ста про дук тив но сти и ма ње очи гле дан ути цај на при-
ват ну штед њу и аку му ла ци ју ка пи та ла. Шта ви ше, овај ути цај се 
на ста вља ка да се као пре дик тор ко ри сти ег зо ге на ком по нен та раз-
во ја бан кар ског сек то ра, до би је на ко ри шће њем прав ног по ре кла 
као ин стру мен та.17) Мно га ис тра жи ва ња спро ве де на у упо ред ној 
те о ри ји и прак си про на ла зе да фи нан сиј ски раз ви је не зе мље ви ше 
до де љу ју ин ве сти ци је раз ли чи тим гра на ма при вре де у скла ду са 
про ме на ма мо гућ но сти раз во ја не го фи нан сиј ски сла бо раз ви је не 
зе мље. Та ко ђе, про на ла зе да тр жи шта хар ти ја ма од вред но сти у 
раз ви је ни јим зе мља ма да ју бо ље и тран спа рент ни је ин фор ма ци је 
ве за не за кон крет не фир ме, по ма жу ћи ти ме ефи ка сни јој до де ли ин-
ве сти ци ја. Ово ис тра жи ва ње ука зу је да фи нан сиј ски раз вој по бољ-
ша ва рас по де лу ре сур са. На овај на чин ка на ли са на за шти та ин ве-
сти то ра мо же до при не ти ра сту про дук тив но сти и про из вод ње.18) 

3.УСМЕРЕЊЕКОРПОРАТИВНОГ
УПРАВЉАЊАКАТРЖИШТУИБАНКАМА

Мо же мо ре ћи да се тра ди ци о нал на по ре ђе ња си сте ма кор по-
ра тив ног упра вља ња фо ку си ра ју на ин сти ту ци је ко је фи нан си ра ју 
фир ме а не на прав ну за шти ту ин ве сти то ра. Бан кар ски ори јен ти са-
ни си сте ми кор по ра тив ног упра вља ња, као што су они у Не мач кој 
и Ја па ну, по ре де се са тр жи шно ори јен ти са ним си сте ми ма, као што 

16)  Beck, T., Le vi ne, R., Loayza, N., “Fi nan ce and the so ur ces of growth”, JournalofFinancial
Economics, 58, 261–300, 2000. 

17)  Ibi dem, Beck, T., Le vi ne, R., Loayza, N.

18)  Wur gler, J., “Fi nan cial mar kets and the al lo ca tion of ca pi tal. JournalofFinancialEconomics, 
58, 2000. Morck, R., Yeung, B., Yu, W., The in for ma tion con tent of stock mar kets: why do 
emer ging mar kets ha ve synchro no us pri ce mo ve ments?”, Jo ur nal of Fi nan cial Eco no mics, 58,  
стр. 215–260, 2000.  
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су они у САД и Бри та ни ји. Кор по ра тив но упра вља ње у ко ме бан ка 
обез бе ђу је сред ства и зна чај но уче ству је у упра вља њу сва ком фир-
мом, су прот ста вље но упра вља њу ко је за ви си од тр жи шта, у ко ме 
ве ли ки број ин ве сти то ра обез бе ђу је фи нан си је и у ко ме пре у зи ма-
ња игра ју глав ну упра вљач ку уло гу. Ове ин сти ту ци о нал не раз ли ке 
су би ле кључ не за про це ну ал тер на тив них ре жи ма кор по ра тив ног 
упра вља ња и по ли ти ци да ва ња пред ло га за ње го во уна пре ђе ње. 
Осам де се тих го ди на, ка да је ја пан ска еко но ми ја би ла у успо ну, 
бан кар ски ори јен ти са но упра вља ње се углав ном сма тра ло су пер-
и ор ни јим сто га што, као што по је ди ни упо ред ни ауто ри сма тра ју 
да да ле ко ви де бан ке омо гу ћа ва ју фир ма ма да се кон цен три шу на 
ду го роч не ин ве сти ци о не од лу ке. 19) Бан ке та ко ђе да ју ка пи тал фир-
ма ма ко је се су о ча ва ју не ли квид но шћу, те се та ко из бе га ва ју ску-
пи фи нан сиј ски кра хо ви. Ко нач но, бан ке за ме њу ју ску па и ра зор на 
пре у зи ма ња по доб ни јим бан кар ским ин тер вен ци ја ма ка да ме наџ-
мент фир ме зај мо прим ца под ба ци. У 1990-тим, ка да је до шло до 
ко лап са ја пан ске еко но ми је, ми шље ња су се про ме ни ла. По ка за-
ло се да ја пан ске бан ке про би ја ју бу џе те пре ви ше по зајм љу ју ћи 
фир ма ма ко је про па да ју и ко ји ма је по треб на ра ди кал на ре ор га-
ни за ци ја. Де ша ва ло се да ја пан ске бан ке, уме сто да по бољ ша ва-
ју упра вља ње, ра де у до слу ху са ме на џе ри ма ка ко би бло ки ра ле 
спољ не прет ње њи хо вој кон тро ли и на пла ти ле ка ма те на бан кар ске 
кре ди те. Пре ма про це на ма по је ди них упо ред них ауто ра не мач ке 
бан ке су та ко ђе пре тво ре не у не е фи ка сне про вај де ре упра вља ња.20) 
Тр жи шно ори јен ти са ни си сте ми, на су прот то ме, уз ди за ли су аме-
рич ко тр жи ште хар ти ја од вред но сти 1990-тих оп штом по др шком 
и до дво ра ва њем. На жа лост, кла си фи ка ци ја фи нан сиј ских си сте ма 
у бан кар ски и тр жи шно ори јен ти са не ни је ни пра вил на ни на ро-
чи то ко ри сна. Ла ко је кла си фи ко ва ти Не мач ку као бан кар ски ори-
јен ти са ну за то што ње не бан ке ути чу на фир ме пре ко кре ди та и 
вла сни штва над ак ци ја ма и за то што је ње но тр жи ште хар ти ја ма од 
вред но сти сла бо раз во је но. Али на су прот то ме по ста вља се пи та-
ње шта је са Ја па ном и моћ ним бан ка ма ко је има ју ути цај на фир ме 
и ви со ко раз ви је ним тр жи штем хар ти ја ма од вред но сти ? Од но-
сно шта пред ста вља про блем у фран цу ском фи нан сиј ском си сте-
му за сно ва ном на ци вил ном пра ву, у ко јем ни кре дит на тр жи шта 
ни тр жи шта хар ти ја ма од вред но сти  ни су ме ђу нај ра зви је ни јим у 
све ту. У по је ди ним зе мља ма (као што су на при мер и зе мље у до ма-

19)  Aoki, M., Pa trick, H., The Ja pa ne se Main Bank System: Its Re le van ce for De ve lo ping and 
Tran sfo ri ming Eco no mi es, OxfordUniversityPress, New York, 1993, стр. 114.

20)  Hel lwig, M., “On the eco no mics and po li tics of cor po ra te fi nan ce and cor po ra te con trol”, 
wor king pa per,  1999. http://www.sfb504.uni-man nhe im.de/pu bli ca ti ons/dp98-43.pdf 
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ћем ре ги о ну) по ред из у зет но сла бо раз ви је них тр жи шта хар ти ја од 
вред но сти, та ко ђе сла бо раз ви јен и бан кар ски си стем, са ти пич ним 
по ди за њем ма лих ко ли чи на нов ца од не ко ли ци не ба на ка. Са дру-
ге стра не ис тра жи ва ња по ка зу ју да у про се ку зе мље са ве ћим тр-
жи шти ма хар ти ја од вред но сти та ко ђе има ју ве ће сто пе при ват них 
ду го ва у од но су на бру то до ма ћи про из вод (БДП), што је су прот но 
ми шље њу да су кре ди ти ра ње и тр го ви на хар ти ја ма од вред но сти 
јед но дру гом за ме на.21) Пре о вла ђу ју ћи мо де ли фи нан си ра ња ге не-
рал но не по ма жу код кла си фи ка ци је. Дру ги на чин кла си фи ка ци је 
фи нан сиј ских си сте ма за сни ва се на по сто ја њу Глас-Сте а гал ре-
гу ла ти ве ко ја огра ни ча ва вла сни штво ба на ка над кор по ра тив ним 
ак ци ја ма. Овај при ступ је ко ри стан за раз ли ко ва ње Сје ди ње них 
Др жа ва од Не мач ке, ко ја не ма та кву ре гу ла ти ву. Са дру ге стра не, 
ве ћи на зе ма ља у све ту не ма ова кву ре гу ла ти ву. Не ке од њих, као на 
при мер Ве ли ка Бри та ни ја, има ју ви со ко раз ви је но тр жи ште хар ти-
ја ма од вред но сти и не ко ли ко ба на ка ко је су у по се ду ак ци ја, иако 
бан ка ма ни је за ко ном за бра ње но вла сни штво над ак ци ја ма. Дру ге 
зе мље не ма ју ни раз ви јен бан кар ски си стем ни раз ви је но тр жи ште 
хар ти ја ма од вред но сти. Глас-Сте а гал ре гу ла ти ва по се би не га ран-
ту је раз вој си сте ма тр жи шта ме ша њем у кор по ра тив но упра вља ње 
од стра не ба на ка. Мо жда је нај ва жни је да се осла ња њем на Глас-
Сте а гал ре гу ла ти ву у кла си фи ка ци ји ре жи ма кор по ра тив ног упра-
вља ња  не узи мју у об зир као кључ на ва жност пра ва ин ве сти то ра. 
Сви фи нан си је ри у по сло ва њу за ви се од прав не за шти те. На чин 
фи нан си ра ња се раз ви ја ка да је за шти ћен за ко ном ко ји фи нан си-
је ри ма омо гу ћа ва по вра ћај њи хо вог нов ца. Не мач ка и не ке дру ге 
зе мље не мач ког ци вил ног пра ва раз ви ле су бан кар ске си сте ме за-
то што има ју ја ку прав ну за шти ту кре ди то ра, по себ но кре ди то ра 
са обез бе ђе ним по тра жи ва њи ма. Без та квих пра ва не мач ке бан ке 
би има ле мно го ма њу моћ, Ве ли ка Бри та ни ја та ко ђе има ве ли ки 
бан кар ски и сек тор јав ног ду га, по но во за то што кре ди то ри има ју 
ши ро ка пра ва, као и ве ли ко тр жи ште ак ци ја ма. Ита ли ја и Бел ги ја 
на су прот то ме ни су раз ви ле ни кре дит на ни тр жи шта хар ти ја ма од 
вред но сти за то што ни ка кви спољ ни ин ве сти то ри та мо ни су за шти-
ће ни. По ен та је ов де јед но став на: сви спољ ни ин ве сти то ри, би ло 
да су ве ли ки или ма ли, кре ди то ри или ак ци о на ри, мо ра ју има ти 
пра ва да по вра те свој но вац. Пра ва ин ве сти то ра су при ми тив ни ја 
де тер ми нан та фи нан сиј ског раз во ја од ве ли чи не од ре ђе них ин сти-
ту ци ја. Упр кос по те шко ћи кла си фи ка ци је фи нан сиј ских си сте ма 
на бан кар ски и тр жи шно ори јен ти са не, ме ђу еко но ми сти ма тра је 
пер ма нент на рас пра ва о то ме шта је ва жни је, фо ку си ра ју ћи се на 

21)  op. cit., La Por ta, R., Lo pez-de-Si la nes, F., Shle i fer, A.,Vishny. 
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хи по те зу да су бан кар ски ори јен ти са ни си сте ми по себ но по год ни 
за еко но ми је у раз во ју. Са аспек та про бле ма ти ке кор по ра тив ног 
упра вља ња, зна чај но је и ин те ре со ва ње за по зај ми це мо но пол ске 
бан ке ко је од вла чи па жњу од ва жне уло ге ко ју тр жи шта ха ри ја ма 
од вред но сти игра ју у спољ ним фи нан си ја ма.

Ка пи тал не ин ве сти ци је су кључ не за екс пан зи ју но вих фир-
ми чи ју при мар ну вред ност пред ста вља мо гућ ност раз во ја. У 
прин ци пу, фир ме мо гу има ти ко ри сти од ка пи тал них фи нан си ра ња 
пре ко тр жи шта хар ти ја од вред но сти, али та ко ђе има мно го истих 
про бле ма ко ји про ис ти чу из пре те ра не мо ћи ин ве сти то ра ко ја гу-
ши пред у зет нич ку ини ци ја ти ву као и мо но пол ско бан кар ство.  За 
Ин ве сти ра ње са тр жи шта хар ти ја од вред но сти, пре све га је по-
треб но раз ви је но тр жи ште ха ри ја ма од вред но сти. Оно омо гу ћа ва 
куп ци ма хар ти ја од вред но сти ди вер зи фи ка ци ју ула га ња. Оно ну ди 
ини ци јал ним вла сни ци ма хар ти ја од вред но сти, као што су пред-
у зет ни ци, атрак тив ну из ла зну оп ци ју пре ко тр жи шта ка пи та ла. И 
ко нач но, до зво ља ва фир ма ма да иза бе ру пра во вре ме за из но ше ње 
хар ти ја од вред но сти ка ко би ис ко ри сти ли на кло ност по жељ ног 
ин ве сти то ра пре ма њи хо вој при вред ној гра ни, или пре ма тр жи шту 
у це ли ни. Мо же се за кљу чи ти да по де ла фи нан сиј ских си сте ма на 
бан кар ски и тр жи шно ори јен ти са не ни је на ро чи то ко ри сна. Пра ва 
ин ве сти то ра бо ље илу стру ју раз ли ке ме ђу раз ли чи тим зе мља ма, и 
за и ста су че сто нео п ход на за раз вој фи нан сиј ских по сред ни ка. 

4.ПЕРСПЕКТИВЕРЕФОРМЕ
КОРПОРАТИВНОГУПРАВЉАЊА

Ре фор ме у обла сти кор по ра тив ног упра вља ња у за пад ној и 
ис точ ној Евро пи, Ла тин ској Аме ри ци и Ази ји то ком по след ње де-
це ни је при вла че до ста па жње. Раз ма тра ња се ин тен зи ви ра ју још од 
азиј ске фи нан сиј ске кри зе, ка да по чи ње и ин тен зи ви ра ње пи та ња 
ре фор ме ’’гло бал не фи нан сиј ске ар хи тек ту ре’’. Упо ред на ана ли за 
ука зу је да је је дан од ци ље ва ре фор ме кор по ра тив ног упра вља ња 
за шти та пра ва спољ них ин ве сти то ра, укљу чу ју ћу ак ци о на ре и кре-
ди то ре. Ко ри сти од та кве ре фор ме би би ле про ши ре ње фи нан сиј-
ских тр жи шта, омо гу ћа ва ње спољ ног фи нан си ра ња но вих фир ми, 
уда ља ва ње од кон цен три са ног вла сни штва, по бољ ша ње ефи ка сно-
сти до де ле ин ве сти ци ја и омо гу ћа ва ње при ват ног ре струк ту ри са-
ња фи нан сиј ских по тра жи ва ња у кри зи. По ста вља се пи та ње, шта 
је то што се мо же пред у зе ти да би се ови ци ље ви оства ри ли (уко-
ли ко је уоп ште мо гу ће), и ко је су пре пре ке? Раз ма тра ње овог про-
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бле ма на ме ће пра вље ње раз ли ке из ме ђу прав не и функ ци о нал не 
кон вер ген ци је. Прав на кон вер ген ци ја од но си се на про ме не у пра-
ви ли ма и ме ха ни зми ма њи хо ве при ме не у ци љу оства ре ња не ког 
успе шног стан дар да. Ка ко би се кон вер ген ци јом на овај на чин до-
шло до ефи ка сне за шти те ин ве сти то ра, ве ћи ни зе ма ља је по треб на 
обим на прав на, ре гу ла тор на и пра во суд на ре фор ма. Са дру ге стра-
не, функ ци о нал на кон вер ген ци ја се од но си на ви ше де цен тра ли зо-
ва не, тр жи шно ори јен ти са не про ме не, ко ји ма ни је у тој ме ри по-
треб на прав на ре фор ма, већ при вла че ње ви ше фир ми и имо ви не 
ефи ка сни јом прав ном за шти том ин ве сти то ра. У ве ћи ни зе ма ља за 
уна пре ђе ње за шти те ин ве сти то ра по треб не су ра ди кал не про ме не 
прав ног си сте ма. За ко ни о ха ри ја ма од вред но сти, пред у зе ћи ма и 
сте ча ју ге не рал но се мо ра ју ме ња ти. Ре гу ла тор ни и пра во суд ни ме-
ха ни зми за шти те пра ва ак ци о на ра и кре ди то ра мо ра ју ра ди кал но 
да се уна пре де. У ства ри, до каз о ва жно сти исто риј ски од ре ђе ног 
прав ног по ре кла об ли ко ва ња пра ва ин ве сти то ра – што се мо же 
сма тра ти екви ва лен том за ге не рал ни прав ни став пре ма спољ ним 
ин ве сти то ри ма - ука зу је да мно га пра ви ла тре ба исто вре ме но про-
ме ни ти ка ко би се прак са у зе мља ма са сла бом за шти том ин ве сти-
то ра по пра ви ла. По ка за ло се да је по ли тич ко про ти вље ње та квој 
про ме ни ја ко. Др жа ве че сто не вољ но усва ја ју но ве за ко не ко ји фи-
нан си је ри ма пре да ју ре гу ла тор ну кон тро лу ко ју оне има ју над ве-
ли ким кор по ра ци ја ма. Ва жни при го во ри про тив ре фор ми та ко ђе 
до ла зе од по ро ди ца ко је кон тро ли шу ве ли ке кор по ра ци је. Са ста-
но ви шта ових по ро ди ца, ја ча ње пра ва спољ них ин ве сти то ра пред-
ста вља пре све га сма ње ње кон тро ле услед сла бље ња мо гућ но сти 
за тран сфер ка пи та ла од стра не ин сај де ра. По сле ди ца прав не ре-
фор ме мо же би ти по ве ћа ње укуп не вред но сти ових фир ми због 
опа да ња на пред на ве де не по ја ве и фи нан си ра ња но вих про је ка та 
под усло ви ма при влач ни јим за ин ве сти то ре. Ипак, нај ва жни ји ефе-
кат је сма ње ње за ра де ин сај де ра у ко рист ма њин ских ак ци о на ра и 
кре ди то ра. Оно што ре фор ма то ри ви де као за шти ту ин ве сти то ра, 
од ре ђе не гру пе осни ва ча то ка рак те ри шу као пре у зи ма ње од стра-
не пред у зет ни ка. По сто ји још је дан раз лог за што се ин сај де ри у 
нај ве ћим фир ма ма про ти ве ре фор ми кор по ра тив ног упра вља ња и 
екс пан зји тр жи шта ка пи та ла. Ка ко је гру па упо ред них ауто ра по ка-
за ла, по сто је ће ве ли ке фир ме ти пич но фи нан си ра ју соп стве не ин-
ве сти ци о не про јек те ин тер но или пре ко ве за них или бли ских ба на-
ка.22) Тач ни је, ве ли ки део кре ди та у зе мља ма са сла бом за шти том 
кре ди то ра од ла зи не ко ли ци ни нај ве ћих фир ми. Ове фир ме до би ја-

22)  Mayer, C., „Fi nan cing the New Eco nomy: fi nan cial in sti tu ti ons and cor po ra te go ver nan ce“, 
InformationEconomicsandPolicy14, 311–326, 2002.
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ју по треб на сред ства, по ли тич ки ути цај ко ји иде са при сту пом та-
квим из во ри ма сред ста ва, и за шти ту од кон ку рен ци је ко ја би се 
по ја ви ла да ма ње фир ме та ко ђе мо гу да до ђу до екс тер ног ка пи та-
ла. Ка да но ви пред у зет ни ци има ју до бре про јек те че сто се мо ра ју 
обра ти ти по сто је ћим фир ма ма за ка пи тал. Ло ше кор по ра тив но 
упра вља ње обез бе ђу је ин сај де ри ма си гур на сред ства, си гур ну по-
ли ти ку и си гур на тр жи шта. Они има ју ин те рес да си стем оста не 
та кав ка кав је сте. У скла ду са до ми на ци јом по ли ти ке ин те ре сних 
гру па, ре фор ме су би ле успе шне са мо ка да су по себ ни ин те ре си 
мо гли би ти уни ште ни или за до во ље ни. У овом по гле ду ре фор ма 
кор по ра тив ног упра вља ња се не раз ли ку је од ве ћи не дру гих ре-
фор ми у зе мља ма у раз во ју или ин ду стри ја ли зо ва ним зе мља ма. 
При ме ри зна чај них прав них ре фор ми кор по ра тив ног упра вља ња 
ипак по сто је. У опи су прав не ре фор ме у Ја па ну на кон Дру гог свет-
ског ра та гру па упо ред них ауто ра на во ди слу чај ка да је ге не рал Mc 
Art hur уз по моћ адво ка та из Чи ка га увео за кон о пред у зе ћи ма ба зи-
ран на оно ме ко ји је по сто јао у Или но и су. Дру ги при мер је ре гу ла-
ци ја тр жи шта хар ти ја ма од вред но сти у Сје ди ње ним Др жа ва ма 
1933-1934., ко ја је уве де на усред Ве ли ке еко ном ске кри зе, ко ја је 
зна чај но уна пре ди ла об ја вљи ва ње кор по ра тив них ин фор ма ци ја. 
Тре ћи при мер је усме ра ва ње по сту па ка бан кро та у ис точ ној Ази ји 
на кон кри зе 1997. Прем да се та кве при ли ке за ре фор ме кор по ра-
тив ног упра вља ња по ја вљу ју, оне се че сто и про пу шта ју, де ли мич-
но због не схва та ња по тре бе за за шти том ин ве сти то ра. Упо ред на 
ис тра жи ва ња ука зу ју на не ке кључ не прин ци пе за шти те ин ве сти-
то ра на ко је се ре фор ме мо ра ју кон цен три са ти. Пр ви та кав прин-
цип је да су прав не нор ме бит не. Фи нан сиј ска тр жи шта не об ли ку-
ју са мо прав на схва та ња или тре нут не по ли тич ке на кло но сти. 
Илу стра ци је ра ди мо же се нав сти и део Франк фурт ске бер зе, 
оформ љен ис кљу чи во за уво ђе ње у јав ни про мет ак ци ја но вих 
фир ми „Не у ер Маркт“. Ка ко Не у ер Маркт по слу је у Не мач кој, за-
кон о пред у зе ћи ма, за кон о хар ти ја ма од вред но сти и дру ги основ-
ни за ко ни и ре гу ла ти ва ко ји се при ме њу ју на ком па ни је ко је уво де 
ак ци је у јав ни про мет су оп шти не мач ки про пи си, та ко ђе и по ли ти-
ка. Као део при ват ног уго во ра са фир ма ма ко је же ле да об ја ве хар-
ти је од вред но сти на Не у ер Маркт, Дој че Бур зе- ко ја упра вља 
Франк фурт ском бер зом- на ло жи ла је да ра чу но вод ство ових фир-
ми мо ра би ти у са гла сно сти са ме ђу на род ним ра чу но вод стве ним 
стан дар ди ма и при ста ти на ши ре об ја вљи ва ње ин фор ма ци ја од 
оно га ко је се зах те ва од фир ми чи је су хар ти је од вред но сти већ у 
про ме ту. Но во тр жи ште са ве ћим оба ве за ма на мет ну тим пред у зет-
ни ци ма ве о ма је убр за ло тем по ини ци јал ног из но ше ња ак ци ја у 
Не мач кој. У исто вре ме, чел ни љу ди не мач ке при вре де су то при-
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хва ти ли за што што ни је ди рект но ути ца ло на њи хо ве фир ме. Стра-
те ги ја ре фор ме ни је са мо ства ра ње се та иде ал них пра ви ла и пра ће-
ње ква ли те та њи хо ве при ме не, већ уво ђе ње пра ви ла  ко ја се мо гу 
при ме ни ти уну тар по сто је ће струк ту ре. Та ко је у не ким зе мља ма 
усво јен прин цип ан га жо ва ња при ват них по сред ни ка за при ме ну 
ре гу ла ти ве о хар ти ја ма од вред но сти (Не мач ка и Пољ ска). Тре ћи 
прин цип успе шне ре фор ме, ко ји по је ди ни упо ред ни ауто ри на гла-
ша ва ју је да џав на ре гу ла ци ја фи нан сиј ских тр жи шта мо же би ти 
ко ри сна ка да се ни је мо гу ће осло ни ти на суд ску за шти ту при ват-
них уго во ра или за ко на. При мер ка ко ре гу ла ти ва мо же да функ ци-
о ни ше ка да је суд ска за шти та огра ни че на по ти че из ре фор ме за ко-
на о хар ти ја ма од вред но сти у Пољ ској и Че шкој Ре пу бли ци, две 
тран зи ци о не еко но ми је чи је је пра во су ђе ра них 1990-тих ге не рал-
но сма тра но не е фи ка сним. У то вре ме у Пољ ском је усво јен строг 
за кон о хар ти ја ма од вред но сти  ко ји је био кон цен три сан на за-
шти ту ак ци о на ра. По пут за ко на о хар ти ја ма од вред но сти САД, 
пољ ска ре гу ла ти ва се кон цен три са ла на зна чај но јав но об ја вљи ва-
ње фир ми ко је тек уво де хар ти је од вред но сти у јав ни про мет и 
оних чи је су хар ти је од рвед но сти већ у про ме ту, као и ли цен ци ра-
ње и стро гу кон тро лу по сред ни ка. За кон је та ко ђе пред ви део ства-
ра ње моћ не ко ми си је за хар ти је од вред но сти и бер зу са зна чај ним 
овла шће њи ма у кон тро ли при ме не про пи са ко јој ни је би ло по треб-
на осла ња ње на суд ску за шти та. Ову ре фор му је пра тио из у зе тан 
раз вој пољ ског тр жи шта хар ти ја ма од вред но сти, са но вим ком па-
ни ја ма и они ма чи је су ха ри је већ би ле на тр жи шту.23) 

На су прот то ме, че шка др жа ва ни је иза бра ла ни усва ја ње 
стро гог за ко на о хар ти ја ма од вред но сти, ни ти ства ра ње моћ ног 
ре гу ла то ра тр жи шта у вре ме при ва ти за ци је. Мо жда као по сле ди-
ца то га, че шка тр жи шта су по ха ра на ма сов ним тран сфе ром ка пи-
та ла ма њин ских ак ци о на ра сма ње њем ак ти ве фир ми и фон до ва. 
На су прот пољ ском тр жи шту, че шко тр жи ште је стаг ни ра ло, сто-
ти не ком па ни ја је де ли сти ра но и оста ло без ин ве сти ци ја са тр жи-
шта хар ти ја од вред но сти. По ре ђе ње Пољ ске и Че шке Ре пу бли ке 
је по себ но за ни мљи во за то што те две зе мље има ју от при ли ке исте 
до хот ке, еко ном ску по ли ти ку и ква ли тет пра во су ђа. У овим окол-
но сти ма ре гу ла ци ја тр жи шта хар ти ја ма од вред но сти и фир ми ко је 
су ак ци је уве ле у јав ни про мет у Пољ ској ко ја се фо ку си ра ла на 
за шти ту ин ве сти то ра је би ло ко ри сно. Успе шна ре гу ла ци ја тр жи-
шта хар ти ја ма од вред но сти САД, пољ ских фи нан сиј ска тр жи шта 
и Не у ер Маркт у Не мач кој има ју јед ну за јед нич ку ка рак те ри сти-

23)  Gla e ser, E., Johnson, S., Shle i fer, A., “Co a se ver sus the Co a si ans”, QuarterlyJournalofEco-
nomics,forthcoming, 2001. http://www.eco no mics.har vard.edu/ 
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ку: ши ро ко и оба ве зно об ја вљи ва ње фи нан сиј ских ин фор ма ци ја 
од стра не фир ми ко је уво де у про мет хар ти је од вред но сти, чи ја 
пре ци зност се обез бе ђу је пре ци зним ре гу ли са њем фи нан сиј ских 
по сред ни ка. Чи ни се да је та кво об ја вљи ва ње ин фор ма ци ја кључ ни 
еле мент за шти те ак ци о на ра, иако оно са мо по се би ни је до вољ но 
без пра ва ак ци о на ра да по сту па ју у ве зи са њим. Са прав ном ре-
фор мом ко ја је спо ра или у за сто ју у ве ћи ни зе ма ља, ’’функ ци о-
нал на кон вер ген ци ја’’ мо же би ти зна чај на у уна пре ђе њу за шти те 
ин ве сти то ра. Ли бе ра ли за ци ја тр жи шта ка пи та ла у мно гим зе мља-
ма по ве ћа ла је не са мо при лив стра них ин ве сти ци ја у њих, већ и 
еко ном ски и по ли тич ки при ти сак за ства ра ње фи нан сиј ских ин-
стру ме на та при хва тљи вих стра ним ин ве сти то ри ма.24) 

При ступ ко ји ви ше обе ћа ва је да се ком па ни је од лу че за 
прав не ре жи ме ко ји су на кло ње ни ји ин ве сти то ри ма. Ме ха ни зам 
ко ји је све ва жни ји код од лу чи ва ња за прав ни ре жим ко ји ну ди 
ве ћу за шти ту је пре у зи ма ње од стра не фир ме ко ја већ по слу је у 
та квом ре жи му. Ка да на при мер бри тан ска фир ма  пот пу но пре у-
зме швед ску фир му, ве ли ки ак ци о на ри швед ске ком па ни је ко ји су 
обе ште ће ни та квом при ја тељ ском по год бом за гу би так при ват них 
бе не фи ци ја кон тро ле пре ће при хва ти ти пре у зи ма ње. Та ква пре у-
зи ма ња уна пре ђу ју ефи ка сност бу ду ћи да јав но де ље ње про фи та 
и ди ви ден ди за ме њу је ра зор не пол се ди це тран сфе ра ка пи та ла од 
стра не ин сај де ра. Ва жно је пре по зна ти огра ни че ња функ ци о нал не 
кон вер ген ци је, по себ но у обла сти пра ва кре ди то ра. Сред ства ко-
ја се на ла зе у од ре ђе ним зе мља ма ге не рал но оста ју под ју рис дик-
ци јом тих зе ма ља. Уко ли ко не до ђе до ре фор ме по ступ ка сте ча ја, 
уна пред при хва ће ни ме ха ни зми ве ро ват но се не ће ба ви ти прав ним 
про бле ми ма са ко ји ма су су о че ни кре ди то ри. Сто га, упр кос ко ри-
сти од опре де љи ва ња за прав ни ре жим ко ји ви ше шти ти спољ не 
фи нан си је, овај ме ха ни зам ве ро ват но не ће у пот пу но сти за ме ни ти 
бо на фи де прав ну ре фор му.

*
**

Ко ри шће ње за шти те ин ве сти то ра као по чет не тач ке је ко ри-
сни ји на чин за опи си ва ње раз ли ка из ме ђу ре жи ма кор по ра тив ног 
упра вља ња у раз ли чи тим зе мља ма од не ких уста ље ни јих кла си фи-
ка ци ја као што је бан кар ска и тр жи шна ори јен та ци ја. Ја ка за шти та 
ин ве сти то ра мо же би ти по себ но ва жна ма ни фе ста ци ја ве ће си гур-
но сти имо вин ских пра ва од по ли тич ког ме ша ња у не ким зе мља ма. 
Ем пи рич ки, ја ка за шти та ин ве сти то ра се по ве зу је са ефи ка сним 

24)  He nry, P., “Do stock mar ket li be ra li za ti ons ca u se in vest ment bo oms?”,JournalofFinancial
Economics 58, стр. 301–334, 2000. http://www.sci en ce di rect.com/sci en ce/ar tic le/ 



СПМброј1/2012,годинаXIX,свеска35 стр.229-250.

248

кор по ра тив ним упра вља њем, што се ре флек ту је у ши ро ким фи-
нан сиј ским тр жи шти ма, дис пер зи ра ним вла сни штвом над ак ци-
ја ма, и ефи ка сним до де љи ва њем ка пи та ла раз ли чи тим фир ма ма. 
Ва жна им пли ка ци ја овог при сту па је да оста вља ње фи нан сиј ских 
тр жи шта по стра ни ни је до бар на чин њи хо вог под сти ца ња. Ово 
се по себ но од но си на до ма ће тр жи ште ка пи та ла као и на оста ла 
фи нан сиј ска тр жи шта зе ма ља у тран сзи ци ји. Фи нан сиј ска тр жи-
шта зах те ва ју за шти ту од спољ них ин ве сти то ра, би ло да она до ла-
зи од су до ва, вла ди них аген ци ја или са мих уче сни ка на тр жи шту. 
По бољ ша ње та кве за шти те је те жак за да так. При ро да за шти те ин-
ве сти то ра и уоп ште ни је ре гу ла ци је фи нан сиј ских тр жи шта де ли-
мич но је ду бо ко уко ре ње на у прав ној струк ту ри сва ке зе мље и у 
из во ри ма ње ног пра ва. Мар ги нал на ре фор ма не по сти же успе шно 
ци ље ве ре фор ма то ра. По сто је ћи аран жма ни кор по ра тив ног упра-
вља ња де ли мич но до но се ко рист и по ли ти ча ри ма и за цр та ним еко-
ном ским ин те ре си ма, укљу чу ју ћи и ин те ре се оних ко ји упра вља ју 
нај ве ћим фир ма ма у ве ћи ни зе ма ља у све ту. Ре фор ма кор по ра тив-
ног упра вља ња мо ра пре ва зи ћи про ти вље ње на ко је на и ла зи због 
ових ин те ре са. Упр кос овим по те шко ћа ма, ре фор ма за шти те ин-
ве сти то ра је по ли тич ки одр жи ва у не ким окол но сти ма и мо же да 
до не се зна чај не ко ри сти. Ин те гра ци ја свет ских тр жи шта ка пи та ла 
чи ни та кве ре фор ме ве ро ват ни ји ма да нас не го пре не ко ли ко де це-
ни ја. 

VladimirJovanovic

REFORMOFCORPORATEGOVERNANCE
–LEGALANDECONOMICASPECTS

Summary
This work re pre sents analyssis of wi de se rie of com pa ra ti ve re-

surch , which is much ex pi ri en ced in sco pe of cor po ra te go ver na ce and 
cor po ra te law. Ba sic pur po se of this work is to re con si der  pre sent in flu-
en ce of dif fe rent le gal stru cu tu res and to al so re con si der the ir  advan ti-
ges and de sa dvan ti ges.

Re sur ches that we re ca rryed out at the be gi ning of twen ti eth cen-
tury has do cu men tied hud ge dif fe ren ci es in con cen tra ti ons of ow ner shi-
pe in pu blicly tra ded com pa ni es, depth and li qu i dity of equ ity mar kets, 
com pa ni es di vi dend po li tics and ac ces si bi lity of com pa ni es ex ter nal in-
vest ments in dif fe rent co un tri es.  Mu tual ele ment in ex pla i ning the se 
dif fe ren ces is the how well are in ve stors to get her with sha re hol ders and 
cre di tors le gally pro tec ted from ex pro pri a ti on at the hands of ma na ge-
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ment and lar ge block hol ders.  This work de scri bes dif fe ren ces bet we en 
le gal systems and the ir prac ti cal ef fi ci ency in dif fe rent co un tri es, and 
ar gu es abo ut pos si ble ba sis of the se dif fe ren ces, the ir im pli ca ti ons and 
as ses ses pos si ble re for med stra te gi es of cor po ra te go ver nan ce. 

Le gal ap pro uch is mo re us se ful  for un der stan ding of cor po ra te 
go ver nan ce as  al so for it re for ming than ban king and mar ket ori en ta ted 
fi nan cial systems. 
Key words:  Cor po ra te go ver na ce, Cor po ra te law, In ve stors pro tec tion, sha re-

hol ders rights, join stock com pa ni es. 
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Resume
Using of in ve stors pro tec tion as a be gin ning po int for de scri bing 

dif fe ren ces bet we en re gi mes of cor po ra te go ver nan ce is mo re ap pro pri-
a te thro ugh co un tri es, from clas si fi ca ti ons as are ban king and mar ket 
ori en ta ti ons.  Strong in ve stor’s pro tec tion can be spe ci fi cally im por tant 
ma ni fe sta tion of hig her sa fety of pro perty rights from po li ti cal in ter-
fe ring in so me co un tri es.  Em pi ri cally, stron ger in ve stor’s pro tec tion 
is con nec ted to ef fi ci ent cor po ra te go ver nan ce, which re flects to wi der 
fi nan cial mar kets, dis per sed ow ner ship on stocks and ef fi ci ent dis per se 
of equ ity bet we en com pa ni es.  Im por tant im pli ca tion of this ap pro ach is 
that le a ving fi nan cial mar kets be hind is not the best prac ti ce for its im-
pro ve ment.  The se are espe ci ally re la ted to do me stic equ ity mar ket as it 
is re la ted to ot her fi nan cial mar kets in ot her tran si tion co un tri es.  Fi nan-
cial mar kets se ek pro tec tion from out si de in ve stors, we at her it co mes 
from ju di cial system, go vern ment agen ci es or from mar ket par ti ci pants.  
Im pro ve ment of that pro tec tion pre sents a hard task. 

Na tu re of in ve stor’s pro tec tion and re gu la tion of fi nan cial mar-
kets is partly ro o ted in le gal struc tu re and in le gal system.  The re for mer 
can not ac hi e ve go als with mar gi nal re forms.  The pre sent ar ran ge ments 
of cor po ra te go ver nan ce only partly be ne fit to po li ti ci ans and eco no mic 
in te rests, in clu ding tho se that go vern the world le a ding com pa ni es.  Re-
form of cor po ra te go ver nan ce must over co me ne ga ti ve re ac ti ons which 
are com mon, be ca u se of the se in te rests.  De spi te the se dif fi cul ti es, the 
re form of in ve stor’s pro tec tion is po li ti cally su sta i na ble in so me cir-
cum stan ces and can bring sig ni fi cant im pro ve ments. Tho se re forms are 
mo re li kely to day when world equ ity mar kets are mo re in te gra ted than 
ever  be fo re. 

* Овај рад је примљен 20. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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