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ЕКОНОМИЈАИЕКОНОМСКЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ**

Сажетак
Економске институције су нераздвојан сегмент еко
номијеиекономскогсистемачијисефундаментални
задатакможесвестина„системпонашања“којиу
свом појединачном одлучивању наглашава критери
јеекономскеоптималностииреалности.Овеособе
ностикрцатесурационалностимаусмислуњиховог
функционисања, флуктуирања, супротстављања...
Отудаих јенужноценитииуважаватибезилузија
ионихапстрактнихидејакојесуочигледноантиеко
номске, а које увекчине, накраћиидужирок, губи
так дохотка и супстанце капитала. Тимпре, јер се
низпроцеса,појаваитенденција,којесузаснованена
особеностиматржишта и субјективној моћи поли
тике, јављају ... „неодређено, лелујаво, хаотично“...
(ЗигмундБауман).Економскеинституцијесупостале
нераздвојниимпулссавременихекономскихиполитич
кихтокова.Међутим,онесупоказалеготовонепре
мостивуразликуизмеђупокушајањиховогобјашњења
уполитичкојтеорији,усегментуначелаполитикеи
њенихпринципаипраксеорагнизовањаиделовањау
јединству процеса политичког организовања. Поја
вљујусекаоинституцијаконзервативизмаилиимпулс
променаунутардруштвеногпореткасатоковимако
јиопредељујуполитичкиидруштвениживот.
У свом историјском развоју економска мисао није
развијала мисао о економским институцијама, ње
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те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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нимособинама,својствима,утицајиманаекономске
процесеидр.Тојеиосновниразлогдасеуоквируис
траживачког пројекта “Демократски и национални
капацитетиполитичкихинституцијаСрбијеуокви
румеђународнихинтеграција”(Бр.179009.),посебно
анализирају проблеми и значај економских институ
цијауекономском,друштвеномразвојуинеминовној
перспективи.
Кључнеречи:Економија,Економскеинституције,Ма
кроекономија,Економскаполитика,Политичкаакци
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U исто риј ском раз во ју на у ке еко но ми је до са вре ме но сти оства ре-
ни су фа сци нант ни ре зул та ти. Вр ло је ма ло свој ста ва не у мит-

них “тај ни” про из вод ње и еко ном ског жи во та, тр жи шних “игри и 
игри шта” ко је на у ка ни је ис тра жи ва ла про ди ру ћи у њи хо ва свој-
ства, не у мит не тен ден ци је и про це се. Са вре ме на те о ри ја тра га за 
мо гу ћим про јек то ва њи ма осно ва јед не ви ше гран ди о зне на уч не, 
тех но ло шке, еко ном ске сна ге - но ве ци ви ли за циј ске ви зи је. Ова 
ори јен та ци ја при ступ чи ни док три нар ним у из у ча ва њу и про јек-
ци ји број них пи та ња и про це са. Из ве сна са зна ња са кру ци јал ним 
до ме ти ма у ана ли зи и ис тра жи ва њу кључ них не ми нов но сти ре ал-
но сти, об у хва та ју ћи исто вре ме но све чи ни о це про из вод ње и по-
тро шње, ево лу ци ју епо хал них из во ра но во га као осно ве про гре са 
и со ци јал ног на прет ка, и на ме ћу се као “не вољ на” ка да су у пи-
та њу “ну жде ми шље ња” . Ипак су рет ке фа зе на уч ног ства ра ла-
штва ко је су  раз ви ја ле и уна пре ђи ва ле те о ри ју еко но ми је и це ли ну 
усло ва мак си ма ли за ци је по на ша ња еко ном ских ства ра о ца ка пи та-
ла уз еко но ми са ње свим чи ни о ци ма про из вод ње. Ни су ни из о ста-
ја ле ви зи је. Би ло је исто вре ме но и на уч них ана ли за (“шко ла”) ко је 
су ка рак те ри стич не по мно гим на уч ним за стра њи ва њи ма. Број на 
схва та ња су во ди ла ка ћор со ка ку а по ну ђе на решеwа ка не ре ал-
но сти, уто пиј ском кон цеп ту или кри зи. Реч ју, оби ље је са зна ња са 
сво јим осо бе но сти ма на уч ног ства ра ла штва еко но ми је  у до са да-
шњем исто риј ском раз во ју. 

Са вре ме на на у ка еко но ми је раз ви ла је и раз ви ја осно ве број-
них спе ци јал них еко ном ских на у ка као на пр. ма кро е ко ном ских 
и ми кро е ко ном ских кон цеп ци ја у сми слу оп ти мал них, ре ал них, 
ра ци о нал них и про гре сив них по на ша ња еко ном ских су бје ка та. 
Нај ка рек ти ри стич ни ји су до при но си ве за ни за ево лу ци ју фун-
да мен тал них еко ном ских аге на са као што су: те о ри ја ка пи та ла у 
функ ци ји, тен ден ци ја ма те ри јал не струк ту ре, сло же но сти и про-
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ти ву реч но сти еко ном ског жи во та, ево лу ци ја са др жа ја со ци јал ног 
про спе ри те та, до ме на и тен ден ци ја са вре ме них об ли ка роб не про-
звод ње, раз ли чи тих аспе ка та ефи ка сно сти уну тра шњег и спољ њег 
тр жи шта, не из о став них усло ва ефи ка сно сти и ра ци о нал но сти про-
из вод ње, по тро шње и та ко даqе. 

Мо же се оце ни ти да је део еко ном ске док три не по ну дио ви со-
ке на уч не до ме те ка ко са вред но сног, на ту рал ног, људ ског, по ли-
тич ког и мно гих дру гих аспе ка та. Ме ђу тим, го то во да је пот пу но 
из о ста ло из у ча ва ње зна ча ја еко ном ских ин сти ту ци ја у ево лу ци ји 
ствар но сти и у про ме на ма кон сти ту и са ња еко но ми је. Норт Ц. Д. 
(North C. Do u glass) с пра вом за кљу чу је: “уко ли ко и ка да успе мо 
из гра ди ти ди на мич ку те о ри ју про ме не - што је не до ста ја ло свим 
по сто је ћим про ме на ма, а марк си стич ка се те о ри ја тим пи та њем 
по за ба ви ла тек по вр шно -  та те о ри ја ће мо ра ти да се те ме љи на 
мо де лу ин сти ту ци о нал не про ме не.” Нај зна чај ни је је ува жи ти зна-
чај кон сти ту и са ња, уло гу и раз вој еко ном ских ин сти ту ци ја. Као и 
кри тич ког из у ча ва ња (“са ма те ма тич ком тач но шћу”) не за др жи вих 
про це са њи хо вог ду го роч ног “на чи на по на ша ња”. 

Основ не не су гла си це до но си од су ство ка те го ри јал ног од ре ђе-
ња еко ном ских ин сти ту ци ја, “де ко ди ра ња” њи хо ве не за ме њи во сти 
у ствар но сти еко ном ског жи во та. Тра је то још од вре ме на ка да су 
се еко ном ске ин сти ту ци је по ја ви ле као ак тив ни и ре гу лар ни сег-
мент од но са све сног усме ра ва ња дру штве них ор га ни за ци ја еко-
но ми је у је дин ству и про ти ву реч ним про це си ма са објек тив ним 
еко ном ским то ко ви ма и мо гућ но сти ма. По себ но, пак, у са вре ме-
но сти. Са мо не ра зу ме ва ње еко ном ских ин сти ту ци ја у пер спек ти ви 
на ја вљу је “то тал ни по вра так у ха ос”. Пот це њи ва ње зна ча ја и уло ге 
ово га сег мен та еко ном ских про це са је “на уч но” фа тал но и уно си 
ви ше од “мо ме на та за бу не”. При ме не нај ва жни јих по стиг ну ћа са-
вре ме не еко но ми је на ме ће упор но “ства ра лач ко тра га ње и ре ша ва-
ње … пре суд но ва жних за го нет ки” еко ном ских ин сти ту ци ја.

1)Појмовноразјашњењеекономскихинституција

Од по себ ног зна ча ја је сте да пој мов но од но сно те о риј ско, на-
уч но, идеј но, по ли тич ко, ци ви ли за циј ско од ре ђе ње еко ном ских 
ин сти ту ци ја об у хва ти са др жи ну кру ци јал них осо бе но сти ка ко би 
њи хо во об ја шње ње и раз ја шње ње во ди ло ка раз у ме ва њу са вре ме-
них тај ни еко но ми је у пер спек ти ви. Ка рак тер еко ном ских ин сти ту-
ци ја са  аде кват ним уво ђе њем  у ана ли зу, ка да је у пи та њу зна чај 
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ути ца ја вла да ју ће по ли ти ке на еко ном ске по сло ве кроз сло же не 
про це се од лу чи ва ња, тра жи пој мов но раз у ме ва ње фун да мен тал-
них ениг ми за рад ва лид но сти и на уч не за сно ва но сти не про зир них 
“тај ни” овла да ва ња еко ном ским по сло ви ма. По и ма ње еко ном ских 
ин сти ту ци ја у пре ци зном и об у хват ном сми слу као пре по зна ва ње, 
ег закт но са зна ва ње об ли ка, струк ту ре и уло ге пред ста вља прет по-
став ку но вог еко ном ског “по рет ка све та”. 

На уч на ми сао је за ста ла на из у ча ва њу мо дер ни за тор ских и 
раз у ђе них осно ва дру штве не ор га ни за ци је про из вод ње и еко но ми-
је нон ша лант но при пи су ју ћи дру штве ним ин сти ту ци ја ма спо соб-
ност и уло гу “ча роб ног шта па”. По себ но пред иза зо ви ма ко ји се 
ти чу раз гра ни че ња прав них ин сти ту ци ја као ску па нор ми јед ног 
си сте ма и оних (не)еко ном ских ин сти ту ци ја на ко је ова за ко но дав-
на ре гу ла ти ва ра чу на. 

Раз ви ли су се у на у ци по гле ди (шко ле) ко ји иден ти фи ки ју по-
ли тич ки ин сти ту ци о на ли зам али не и еко ном ски. По сто је и на уч но 
нео др жи ви по ку ша ји да се ува же све дру штве не ин сти ту ци је а да 
се по ну де уми ру ју ћи то но ви њи хо вог до при но са “ду го роч ној успе-
шно сти еко но ми ја”. Ни жу се и дру ге “ква зи те о ри је” слич них “на-
ла за”. Од еко ном ске те о ри је се оче ки ва ло да обо га ћу је и уна пре-
ђу је на уч не осно ве дру штве них пре о бра жа ја у ко ји ма еко ном ске 
ин сти ту ци је до при но се за сни ва њу и раз во ју мо дер не еко но ми је. У 
том кон тек сту те о ри ја еко ном ске ефи ка сно сти и од лу чи ва ња про-
јек то ва ла би кри те ри је ра да и по на ша ња ових ин сти ту ци ја. Уз то 
би и по ли тич ка те о ри ја има ла за да так да раз от кри је пу те ве де ло ва-
ња и од го вор но сти вла сти у да тим дру штви ма у кон тек сту огра ни-
че ња де ло ва ња еко ном ских ин сти ту ци ја. 

При ме ном “нај по вр шни јих” ана ли за по твр ђу је се да је не мо-
гу ће схва ти ти уре ђе ње еко но ми је и ње не ре зул та те без из у ча ва ња 
ути ца ја, зна ча ја, нор ма тив ног ор га ни зо ва ња и де ло ва ња еко ном-
ских ин сти ту ци ја у це ли ни еко ном ског жи во та ко ји у се бе не мо-
нов но ин те гри ше објек тив ни са др жај и сми сао функ ци о ни са ња 
вред но сних осно ва. Чи ње ни ца је да је не ра зу ме ва ње еко но ми је и 
са др жа ја по ли тич ког по на ша ња у окви ру еко ном ских ин сти ту ци ја 
ко је до но се од лу ке од ин те ре са за еко но ми ју, ка рак тер ра ци о нал-
них и вред но сних то ко ва (укљу чу ју ћи и со ци јал ни жи вот) ство-
ри ло је ви ше де це ниј ску кон фу зи ју са фор ма ма ко је на ду жи рок 
во де са мо у ги ну ћу са мо ра звој них по тен ци ја. У овим усло ви ма по-
ла зне тач ке иден ти те та еко ном ских ин сти ту ци ја су скуп из ви то пе-
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ре ња нео п ход них кон сти ту ци ја пул си ра ју ћих по лу га бу дућ но сти, 
без про гре сив ног то ка са вред но сним и објек тив ним па ра ме три ма, 
што ства ра низ за блу да, сна жи епи цен тре кон флик та у еко ном ским 
об ли ци ма, са др жи не за др жи ву тен ден ци ју ка кри зи. Ови про це си 
по ста ју нео др жи ви чак иако на мо мен те до при но се опле ме њи ва њу 
по је ди них сег ме на та ка пи та ла (бан ков ни). Или пак, уко ли ко по ну-
де са мо по је ди не или по вр шне им пул се ка усме ра ва њу фун да мен-
тал них осно ва ра ци о нал ног и оп ти мал ног функ ци о ни са ња свих 
чи ни ла ца ре про дук ци је (ин пут-оут пут, ма те ма тич ке и рав но те жне 
ва ри јан те).  

Мо же се ус твр ди ти да јед но це ло ви то по и ма ње број них аспе-
ка та на уч не ана ли зе и “ба шти ње ња” ефе ка та еко ном ских ин сти ту-
ци ја “до сад  не по сто ји”. 

Са вре ме но дру штво је ор га ни зо ва но на на чин у ко ме је те шко 
раз лу чи ти ка ко су еко ном ске (али и дру ге) ин сти ту ци је кон сти ту-
и са ле сво је ком пе тен ци је. Ка да су у пи та њу ефек ти њи хо вог де ло-
ва ња у еко ном ским то ко ви ма ре ал ност је у “ем пи риј ском све ту” и 
дру штве ној функ ци ји. Ин стру мен та риј нор ма тив ног ин сти ту ци о-
нал ног уре ђе ња је са мо “пу ко” по ла зи ште али це ли ном по на ша ња 
број них су бјек та и “кон крет ним про из во ди ма” у сфе ри еко ном-
ских по сло ва до ла зи мо до “кру ци јал них оме ра” њи хо вог “де ла”.  
У овом “це ло куп ном фе но ме ну” мно го до дир них та ча ка и јед на ко 
сна жних ме ђу у ти ца ја са си нер гиј ским ефек том. Ме ђу тим, у на уч-
ном по и ма њу тре ба да по сто ји ја сна и пре ци зна “де мар ка ци о на ли-
ни ја” по ло жа ја и “сми сла” по сто ја ња сва ке еко ном ске ин сти ту ци је.  

Број ни те о ре ти ча ри (Com mons J., Da vid Hu me, Men ger K., 
Ro bert No zic, J. Buc ha nan и др.) уоча ва ју про блем ка ко об ја сни ти 
уло гу еко ном ских ин сти ту ци ја али без успе шних ре ше ња, или об-
ја шње ња. Njихова ана ли за (као и број них дру гих те о ре ти ча ра) по-
и сто ве ћу је ове са це ли ном дру штве них ин сти ту ци ја. На при мер, 
Мен гер ис ти че да је: „ Ре ше ње нај ва жни јих про бле ма те о риј ских 
дру штве них на у ка, и по себ но те о риј ске еко но ми је, бли ско по ве-
за но са пи та њем те о риј ског раз у ме ва ња по ре кла и про ме не “ор-
ган ски” ство ре них дру штве них ин сти ту ци ја“. Али се до са да на 
тој оце ни оста ло и на уч но-те о риј ска ана ли за је за ста ла на на уч ном 
по и ма њу но вих по гле да еко ном ских ин сти ту ци ја. Исто вре ме но је 
не ма ли број ана ли за по ку шао да у еко но ми ју  „уто пи“ не кри тич-
ки дру штве не ин сти ту ци је та ко што им при да је на зив еко ном ских 
ин сти ту ци ја. 
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Су штин ски гле да но, са мо оне дру штве не ин сти ту ци је чи је 
ком пе тен ци је и под руч је де ло ва ња (ра ди се о пре ци зним оме ђа ва-
њи ма у еко ном ском си сте му) не по сред но до при но се за јед нич ком 
еко ном ском ефек ту као “злат на коп ча” еко ном ским по сло ви ма ка-
пи та ла и про гре са, а њи хо во чи ње ње и не чи ње ње, не по сред но “ко-
ди ра но”, до при но си по зи тив ним еко ном ским про це си ма, ма кро е-
ко ном ским ва ри ја бла ма и ми кро е ко ном ским то ко ви ма, свр ста ва мо 
у еко ном ске ин сти ту ци је.  

Пре ма то ме, фун да мен тал не осно ве еко ном ских ин сти ту ци ја и 
“де мар ка ци о на ли ни ја пре ма дру гим је да оне оп ти ма ли зу ју од но-
се објек тив них са др жа ја еко ном ских то ко ва и еко ном ски ва лид них 
по ли тич ких ути ца ја ко ји се ис по ља ва ју кроз еко ном ске функ ци је 
др жа ве, си стем ско уре ђе ње еко но ми је и ка рак тер еко ном ске по-
ли ти ке. Са мо сво је вр сна це ло ви тост са гле да ва ња и ана ли зе ових 
“кре а тив них и ства ра лач ких” тај ни еко ном ских ин сти ту ци ја омо-
гу ћу је мо де ли ра ње и усме ра ва ње по јав них об ли ка њи хо ве це ло-
куп не ко ри сно сти у упо тре би еко ном ског и дру штве ног бо гат ства.  

Еко ном ска те о ри ја  ни је це ло ви то (ни по је ди нач но) са гле да-
ла под руч ја у окви ру ко јих се по ја вљу ју као пре до ми нант ни фе-
но ме ни и не за о би ла зна ну жност при су ства са вре ме ног еко ном-
ског ин сти ту ци о на ли зма. Та ко ђе је из о ста ла ег закт на про јек ци ја 
“си сте ма”  њи хо вог ути ца ја на сло же не про це се ко ји опре де љу ју 
ка рак тер еко но ми је и усло вља ва ју по сти за ње од ре ђе них ци ље-
ва при вред ног и дру штве ног раз во ја. Од су ством на уч ног по и ма-
ња “ета бли ра них” ла ви ри на та без сум ње је “ко ди ра ло” ста ње да 
све мо дер не на у ке има ју  од ре ђе не “пар ци јал не и не кон зи стент не” 
при сту пе по и сто ве ћу ју ћи еко ном ске и по ли тич ке ин сти ту ци је ка-
да об ја шња ва ју ути ца је и упо тре бу рас по ло жи вих по тен ци ја ла и 
еко ном ских пер фор ман си дру штва, њи хо ве упо тре бе, мо гућ но сти 
пре о бра жа ја на осно ва ма ка пи та ла, али и су бјек тив них пре у сме ра-
ва ња раз вој них и дру гих по ста вље них ци ље ва. На рав но, ра ди се о 
нај ва жни јим еко ном ским на у ка ма од ма кро е ко но ми је и ми кро е ко-
но ми је, ин сти ту ци о нал не еко но ми је, те о ри је ига ра, те о ри је си сте-
ма, на у ке о по ли тич ком ор га ни зо ва њу и де ло ва њу, ра зних вр ста 
со ци о ло ги ја, фу ту ро ло ги ја, ма те ма тич ке еко но ми је, ста ти сти ке и 
др. У овој по пла ви ра зно вр сно сти оправ да ва се по сто ја ње број них 
ин сти ту ци ја и њи хо ве уло ге, а из у ча ва ју оне ко је “по кри ва ју” не ка 
не ре ал но про јек то ва на по на ша ња. Све оне по ста ју по ма ло еко ном-
ске “у ап со ли ти за ци ји мо дер не су бјек тив но сти”.  Џемс Бју ке нен 
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(Ja mes Buc ha nan) ни је ус пео да кри тич ки про ник не у тај не до да ју-
ћи им и исто риј ски аспект: “Ка да је јед ном при зна то да по сма тра не 
еко ном ске ин сти ту ци је прав но-по ли тич ког по рет ка по сто је у исто-
риј ском окви ру, по ку шај да се њи хо во пој мов но по ре кло ана ли зи ра 
не за ви сно од исто риј ског про це са по ста је мно го ма ње при влач но”.

Ипак је те шко пре по зна ти ин сти ту ци је ко је мо же мо свр ста ти 
у еко ном ске у сми слу ства ра лач ког ути ца ја на  при вред ни ам би-
јент „у ко ме по је дин ци и фир ме ула жу, ства ра ју и пре но се иде је, и 
про из во де ро бу и услу ге“ од но сно на ста ње и то ко ве еко но ми је и 
раз ви ја ња све ко ли ких по тен ци ја ста бил но сти и раз во ја. На и ме, по-
пла ва по гле да и ар гу мен та за уло гу (да тих или но вих) ин сти ту ци ја 
ко је “по при ма ју” ка рак тер еко ном ских, иде у прав цу над вла да ва ња 
су бјек ти ви зма ко ји ра за ра “гра ви та ци о ну вред но сну осно ву” ка пи-
та ла. Уоча ва се гу бље ње окви ра у ко ји ма се “про жи ма” нео п ход-
ност и оправ да ност ор га ни зо ва ња ин сти ту ци ја, а до би ја на зна ча ју 
низ про из вољ но сти и не пре ци зно сти. Афир ми ше се, с јед не стра-
не, при ступ ко ји је “да ле ко од на уч ног по и ма ња”, с дру ге стра не, 
за не ма ру ју по ла зни кри те ри ји по ко ји ма је пред мет на де лат ност 
ин сти ту ци ја “у ко ре ну” еко ном ска. Ти кри те ри ји су, пре све га: а) 
ра ци о нал но ис ко ри шћа ва ње и раз вој ка пи та ла, б) ути цај на еко-
ном ске про це се (успе шно и ра ци о нал но), в) усме ра ва ње еко ном-
ских тен ден ци ја, и г) пре ва зи ла же ње еко ном ских про ти ву реч но сти 
у ци љу оства ри ва ња одр жи вог раз во ја у да тим мо гућ но сти ма. Ра ди 
се о оним ин сти ту ци ја ма ко је не по сред но до при но се ег зи стен ци ји 
двој них оп ти му ма: а) соп стве них (на ци о нал них) еко ном ских по-
тен ци ја ла, и б) раз вој них шан си гло бал них еко ном ских мо гућ но-
сти. 

Ана ли за упу ћу је да тре ба раз ли ко ва ти еко ном ске ин сти ту ци је 
ко је су струк тур ни део еко ном ског си сте ма и еко ном ског по рет ка 
(ми ни стар ство фи нан си ја, цен трал на бан ка…) и оне ко је су про-
и за шле из сфе ре еко ном ске по ли ти ке и по ли тич ког ор га ни зо ва ња 
(оби ље је та квих др жав них и па ра др жав них “те ла”). Кру ци јал на 
осо бе ност еко ном ског си сте ма ле жи у са знај ном окви ру и оним 
са др жа ји ма објек тив ног, еко ном ског, тр жи шног. У то ме кон тек сту 
су  не за о би ла зни: а) еко ном ски прин ци пи, вред но сни кри те ри ји и 
раз вој ни мо ти ви ка пи та ла у свим сво јим раз ви је ним са др жа ји ма, 
б) број ни про из вод но по слов ни ме ха ни зми еко но ми је и еко ном ско-
со ци јал них ин сти ту та са сво јим ра ци о нал ним функ ци ја ма и ре зул-
та ти ма, в) ши ро ком спек тру ис по ља ва ња  са вре ме них тен ден ци ја и 
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ре гу лар них функ ци ја  до ма ћег и свет ског тр жи шта са вред но сним 
ин ди ка то ри ма, г) осо бе но сти при вред не, еко ном ске и дру штве не 
струк ту ре (са ши ро ким бро јем спе ци фич но сти у сми слу еко ном-
ског кван ти те та и ква ли те та) ко ји са чи ња ва ју дру штве ну ор га ни-
за ци ју ре про дук ци је у стал ном раз во ју и то ку кроз про ме не. Ове 
осо бе но сти кр ца те су ра ци о нал но сти ма у сми слу њи хо вог функ-
ци о ни са ња, флук ту и ра ња, су прот ста вља ња. Оту да их је ну жно 
це ни ти и ува жа ва ти без илу зи ја и оних ап стракт них иде ја ко је су 
очи глед но ан ти е ко ном ске, а ко је увек чи не, на кра ћи и ду жи рок, 
гу би так до хот ка и суп стан це ка пи та ла. Тим пре, јер се низ про це са, 
по ја ва и тен ден ци ја, ко је су за сно ва не на осо бе но сти ма тр жи шта и 
су бјек тив ној мо ћи по ли ти ке, ја вља ју ... „нео д ре ђе но, ле лу ја во, ха о-
тич но…“ (Zig mund Ba u man).

Са ма ана ли за, из у ча ва ње, ис тра жи ва ње ка рак те ра еко ном ских 
ин сти ту ци ја по ла зи у окви ри ма ре ал но сти ег зи стен ци је еко ном-
ског си сте ма од: а) кон крет них еко ном ских об ли ка (у сво јој ре ал-
но сти, одр жи во сти и оп ти мал но сти) ко ји се за сни ва ју и ег зи сти ра-
ју на трај но ви шој по тен ци ји као скуп ис по ља ва ња и кре та ња „пул-
си ра ју ћег ка пи та ла“, и б) еко ном ске по ли ти ке, ко ја се оства ру је као 
низ ме ра и ци ље ва за ми шље ног еко ном ског (ре ал ног у „ма те ри ји“ 
и „све сти“) кре та ња, а про из и ла зи из ствар них еко ном ских и по ли-
тич ких од но са, ма ни фе сту ју ћи се у ви ду (ма ње – ви ше оства ри вог) 
спле та пла но ва, про јек ци ја, од лу ка, уред би, по на ша ња у усме ра ва-
њу тен ден ци ја прак се. Овај при ступ мо ра да се ува жи: економска
политика јед не зе мље утвр ђу је ци ље ве (вре мен ски оме ђе не) ко је 
же ли да по стиг не, ува жа ва ју ћи ма те ри јал не и еко ном ске мо гућ-
но сти, а економски систем их ин кор по ри ра у рел ну - оства ри ву 
циљ ну еко ном ско-со ци јал ну ком по нен ту као же ље ну, али пре све-
га, мо гу ћу це ли ну дру штве ног ста ња ег зи стен ци је и раз во ја, али 
са нео п ход ним рас про стр то сти ма, об ли ци ма и кре та њи ма. То су и 
основ ни раз ло зи тврд ње да је еко ном ска по ли ти ка не за ме њи ви сег-
мент еко ном ског си сте ма, а да су у овим усло ви ма еко ном ске ин-
сти ту ци је њи хов са др жај ни део. У том кон стек сту мо же мо услов-
но по де ли ти еко ном ске ин сти ту ци је на оне чи ји је основ ни кре до 
ре а ли зо ва ти ин сти ту ци о нал не осо бе но сти еко ном ског си сте ма, са 
јед не стра не, и/или оства ри ва ти основ на опре де ље ња еко ном ске 
по ли ти ке, са дру ге стра не.

По себ но ис ти че мо по пла ву “број них су ро га та” ко ји ма ни је ве-
ри фи ко ва на да та кон сти ту ци ја “по рет ка, др жа ве и по ли ти ке” и не 
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опре де љу ју ре ал ну уло гу еко ном ских ин сти ту ци ја у трај ној “функ-
ци ји еко ном ске ко ри сно сти” од но сно (“уво ђе ње у игру”) ефе ка та 
под пре га ла штвом по ли тич ки ор га ни зо ва них сна га и ши рег по ли-
тич ког ути ца ја. По ред чи ње ни це да ка рак тер вла сти увек (не из о-
став но) са др жи и низ спе ци фич но сти  еко ном ске и дру штве не зби-
ље, на ве шће мо (нај са же ти је) ко је су од ре ди шне тач ке раз у ђе но сти 
вр сти, уло ге и де ло ва ња еко ном ских ин сти ту ци ја (ин сти ту ци о нал-
ног окви ра):

1) У мо гућ но сти ма кре а тив не по зи ци је у не по сред ној при ме ни 
уре ђе ња еко ном ског си сте ма,

2) У окви ри ма еко ном ских функ ци ја др жа ве ко је раз ре ша ва ју 
ди ле му да ли да “др жа ва узме пу тем ин сти ту ци ја еко ном ске 
ства ри у сво је ру ке”,

3) У са др жа ји ма и прин ци пи ма еко ном ске по ли ти ке,
4) У прак тич ним по јав ним об ли ци ма де мо кра ти је ко ја је из раз 

мо гу ћег по ли тич ког ор га ни зо ва ња и исто вре ме ни стра тег 
“до брих” и “ло ших” по на ша ња еко ном ских ин сти ту ци ја, 

5) У осо бе но сти ма “ин те гра ци је” у са вре ме но свет ско тр жи-
ште и дру ге гло бал не еко ном ске про це се. 

Ува жа ва њем оби ља не по зна ни ца, ди ле ма и “за ку ча стих тај ни” 
еко ном ских не ми нов но сти усло вља ва ју се и од ре ђе не по де ле мо-
гућ но сти учи на ка пре ма кри те ри ји ма еко ном ских то ко ва и ре гу-
ли са ња усло ва при вре ђи ва ња и про гре сив не еко но ми је у це ли ни. 
Еко ном ске ин сти ту ци је се мо гу по де ли ти, пре ма кри те ри ји ма су-
шти не ути ца ја на ста ње еко но ми је и суд би ну при вред ног раз во ја, 
на:

а) Оне ко је ус по ста вља ју ка рак тер и “не при ко сно ве не са др жа-
је” еко ном ског си сте ма,  еко ном ских об ли ка и еко ном ског 
по рет ка,

б) Оне ко је рас по ло жи вим си стем ским мо гућ но сти ма ре гу ли-
шу це ли ну функ ци о ни са ња еко ном ских то ко ва обез бе ђу ју ћи 
“си стем од лу ка”, ко ор ди на ци о не фор ме и ак ци о не прет по-
став ке и мо гућ но сти,

в) Оне ко је утвр ђу ју ци ље ве еко ном ске по ли ти ке, не по сред но 
су но си о ци ме ра и ак тив но сти на њи хо вој ре а ли за ци ји, али 
и ко ор ди ни ра ју број не су бјек те у ре а ли за ци ји це ли не,
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г) Оне ко је усме ра ва ју ма кро е ко ном ске, со ци јал не и по ли тич-
ке аспек те еко ном ских кре та ња упо ре ђу ју ћи их са мо гућ но-
сти ма и ак ту ел ним ци ље ви ма,

д) Оне ко је има ју по себ ну уло гу у мак си ми зи ра њу еко ном ско-
про из вод них мо гућ но сти, ста би ли за ци ји еко ном ских кре та-
ња и от кри ва њу и от кла ња њу “уских гр ла”,

ђ) Оне ко је иден ти фи ку ју кри зне мо мен те у то ко ви ма еко но ми-
је и ре а ли за ци ји утвр ђе них ци ље ва, ну де ре ше ња за пре ва-
зи ла же ње кон фликт них то ко ва и кре и ра ју ства ра ње усло ва 
за по твр ђи ва ње, од но сно од ба ци ва ње по је ди них по ли тич ки 
кон стру и са них ме ра и пра ва ца еко ном ског усме ре ња.

Ова по де ла је спе ци фич на јер ува жа ва мо гућ но сти да по ли тич-
ка власт при ме њу је соп стве на уве ре ња и же ље (ис ка за не као од нос 
сна га у од лу чи ва њу) чи ме (на жа лост) “за јед нич ка ак тив ност” по-
је ди них еко ном ских ин сти ту ци ја под ле же стал ној про мен љи во сти 
ор га ни за ци је и ак тив но сти. Ова про мен љи вост “прин ци па” вла да-
ња и про ме на ути ца ја ства ра “пу ко ти не” кроз ко је се де фор ми ше 
еко ном ски си стем и еко ном ска по ли ти ка у по сти за њу утвр ђе них 
ци ље ва, а у за ви сно сти од не по сред них еко ном ских и со ци јал них 
ре ал но сти, то ко ва, тен ден ци ја и оче ки ва ња. Оту да це ли на еко ном-
ских ин сти ту ци ја ни је уна пред од ре ђе на, већ за ви си од го то во нео-
гра ни че них “ин стру ме на та у ру ка ма по ли тич ке мо ћи”. На рав но, и 
са ме ђу на род ним ре ал но сти ма евен ту ал них “по де ша ва ња”.

Са мо пој мов но од ре ђе ње еко ном ских ин сти ту ци ја ука зу је на 
ра зно вр сност ствар них мо ти ва њи хо вог по сто ја ња и функ ци о ни-
са ња.

2)Политичкаусловљеносткарактера
иделовањаекономскихинституција

У те о риј ском по и ма њу еко ном ских сло же но сти ути ца ја ра зно-
вр сних фак то ра на про це се при вред ног жи во та и ка рак те ра функ-
ци о ни са ња еко ном ског си сте ма и еко ном ске по ли ти ке, не ми нов но 
је да на уч на ана ли за  раз лу чи сми сао вред но сних и објек тив них 
усло вља ва ња еко ном ских про це са кроз ре ал ни ути цај еко ном ских 
за ко на и њи хо ве не за ме њи ве вред но сне са др жа је, са јед не стра не, 
и оних еко ном ских ин сти ту ци ја чи ја је уло га пре вас ход но об лик 
по ли тич ког (су бјек тив но сти хиј ног или де мо крат ски ор га ни зо ва-
ног) ути ца ја на еко ном ске то ко ве и по на ша ња, са дру ге стра не. По-
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ли тич ко, пар тиј ско и др жав но ор га ни зо ва ње има аспи ра ци је ис ка-
за не у ве о ма из ра же ном ути ца ју кроз си стем по ли тич ке вла сти на 
го то во све еко ном ске про це се. Ту је не за о би ла зно и укљу чи ва ње 
иде о ло шких аспе ка та ути ца ја ко ји про из и ла зе из ак ту ел не по ли-
тич ке мо ћи, а има ју за циљ да по ка жу ко ли ко же ља за оста ја њем на 
вла сти усло вља ва еко ном ске то ко ве и по на ша ња. Основ ни по сту-
ла ти по ли тич ког ути ца ја се ис по ља ва ју и као ува жа ва ње ва нин сти-
ту ци о нал них фак то ра, ко ји ко ри сте при пад ност оде ре ђе ној пар ти ји 
или по се ду ју дру ге по лу ге ути ца ја, као по ли тич ки ва лид не, иако 
прак тич но на ме ћу сво је (лич не) ци ље ве.

У са вре ме но сти је го то во не мо гу ће по ву ћи чи сту “де мар ка ци-
о ну ли ни ју” из ме ђу еко но ми је у нај ши рем сми слу сво га де ло ва-
ња и ње них ори ги нал но сти функ ци о ни са ња од раз у ђе них об ли ка 
по ли тич ког ор га ни зо ва ња и про це са по ли тич ког по на ша ња. Са мо 
ци ви ли за циј ско пре пли та ње еко но ми је и по ли ти ке је не ми нов но, 
а из ра жа ва се као уза јам на по ве за ност. У овој ре зул тан ти од но са 
“при род них усло ва”, еко ном ских мо гућ но сти и ре ал но сти и “са-
мо све сти”, ор га ни зо ва не као ре зул тан та од но са по ли тич ких сна га 
или ре ал но сти по ли тич ке мо ћи, ле же зна чај не прет по став ке за ста-
ње еко ном ске и дру штве не ствар но сти и суд би не про це са про гре-
са. Од вла да ју ћих по ли тич ких ци ље ва за ви си и ка рак тер за ла га ња 
за од ре ђе не еко ном ске усло ве ко ри шће ња ре сур са са аде кват ним 
(али не увек и ре спек ти бил ним) еко ном ским ци ље ви ма, а у ин те-
ре су еко ном ске ста бил но сти и про спе ри те та. Уво ђе ње у ана ли зу 
струк ту ре, функ ци о ни са ња и ути ца ја еко ном ских ин сти ту ци ја у 
овим сло же ним и про ти ву реч ним по ли тич ким про це си ма, пред-
ста вља “жа ри шну тач ку” раз у ме ва ња ових са вре ме них и бу ду ћих 
ре ал но сти. Оне су усло вље не еко ном ским прет по став ка ма, мо-
гућ но сти ма и ка рак те ром еко ном ских од но са, али про из и ла зе и из 
ути ца ја по ли тич ки ор га ни зо ва ног “од но са сна га” и мо ћи, а не за-
ви сно од ква ли те та еко ном ског си сте ма и еко ном ске по ли ти ке. Не 
ра ди се са мо о то ко ви ма ма кро е ко но ми је већ и сло же ног “ми љеа” 
по на ша ња еко ном ских и по ли тич ких су бје ка та у “ап со лут ним еко-
ном ским про це си ма”. На на у ци је да раз от кри је “за ко не раз вит ка” 
ових ме ђу у ти ца ја и (не)кон флик ног по на ша ња.

Јед но од нај ва жни јих по ла зи шта на ко ји ма еко ном ске ин сти-
ту ци је за сни ва ју свој це ло куп ни ен ти тет (на чин ор га ни за ци је, ква-
ли тет од лу ка, на чи не ко ор ди на ци је по на ша ња и по сту па ка, ефек те 
и др.) за сни ва се на ре ал но сти функ ци о ни са ња и осо бе но сти ор-
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га ни за ци је дру штве не ре про дук ци је и еко ном ског жи во та. Оп шта 
оце на ути ца ја ових ре ал но сти под ра зу ме ва и до дат ни ква ли тет, од-
но сно кри те риј ве зан за раз вој не то ко ве, пер спек ти ву и смер еко-
ном ског, по ли тич ког и со ци јал ног раз во ја. Ипак је у осно ви ових 
спе ци фич но сти и ка рак тер вла сти са сво јим по себ но сти ма, ори ги-
нал но сти ма и по ли тич ким ци ље ви ма ко је ка рак те ри ше да та уза јам-
на са гла сност уз не за о би ла зне про ти ву реч но сти и ис кљу чи во сти. 
По себ но се спе ци фич ност ан та го ни за ма и кон фли ка та ис по ља ва у 
функ ци о ни са њу це ли не еко но ми је са чи та вим ни зом су прот но сти 
еко ном ске и со ци јал не при ро де и дру штве них од но са, али и ин те-
гра ци ја са свет ским тлом еко но ми је, тр жи шта и по јав них “усло-
вља ва ња” гло ба ли стич ким тен ден ци ја ма и про це си ма. По на ша ње 
и од лу чи ва ње уз уче шће еко ном ских ин сти ту ци ја оме ђе но је овим 
про ти ву реч но сти ма, али је ипак пре су дан не по сред ни, увек из но ва 
утвр ђи ван, кри те риј ин сти ту ци о нал не ефи ка сно сти.

Оп шти на пор ин сти ту ци о нал не ефи ка сно сти у про мен љи вим 
усло ви ма за сни ва се и на ис ку стве ним чи ње ни ца ма, зах те ви ма 
функ ци ја ко ри сно сти, али и аде кват ног скло па ор га ни за ци је и по-
на ша ња. Пре све га, у сми слу пра вил но сти по на ша ња у истим и 
слич ним усло ви ма. Са ни зом ре зер ви на ве ди мо по ку шај Е. Шо-
те ра (Schot ter A.) да мо ди ку ју ћи де фи ни ци ју Ле ви са Д. (Le wis D.) 
ис ка же са др жај ни ју де фи ни ци ју свих дру штве них ин сти ту ци ја са 
аспек та пра вил но сти по на ша ња: “Дру штве на ин сти ту ци ја је пра-
вил ност у дру штве ном по на ша њу око ко је се сла жу сви чла но ви 
дру штва, ко ја тач но од ре ђу је по на ша ње у кон крет ним си ту а ци ја ма 
ко је се по на вља ју и ко ја је или са мо кон тро ли шу ћа или кон тро ли-
са на од стра не не ког спо ља шњег ауто ри те та. Шта год да је та пра-
вил ност јед ном ка да је укљу че на у про у ча ва ње еко но ми је, ин сти-
ту ци о нал ни оквир на ше на у ке је мо мен тал но про ши рен и мо же мо 
на нов на чин да ана ли зи ра мо ве ли ки број про бле ма…”. Ова ко 
оме ђе на пра вил ност де ло ва ња је бес крај но ком пли ко ва на и де ли-
мич но анар хич но нео д ре ђе на у еко ном ским сфе ра ма ор га ни за ци је 
дру штва, јер укљу чу је оби ље усло вља ва ју ћих и огра ни ча ва ју ћих 
фак то ра ко ји су из ван кон тро ле би ло из ну тра или спо ља. Исто вре-
ме но чи тав низ окол но сти ни је “пре ци зно по знат” и огра ни ча ва 
оп ти мал не од лу ке. Ов де је до вољ но са мо по ме ну ти це ну као об лик 
вред но сти ро бе ко ја ис ка зу је тен ден ци ју за ко ни то сти, али и еко-
ном ску по ја ву сло же не дру штве не при ро де оме ђе ну еко ном ским 
ин сти ту ци ја ма. Или, кон фликт не тен ден ци је са вре ме ног тр жи шта 
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(до ма ћег и свет ског) као “све моћ ног игра ча” кон тро ле “про из вод-
ње вред но сти”.

Еко ном ске ин сти ту ци је смо пој мов но од ре ди ли кроз њи хо ву 
уло гу у мо дер ној еко но ми ји, “игри раз ме не” и раз вој ној функ ци ји 
ка пи та ла. По себ но смо ис та кли уло гу по ли тич ког ор га ни зо ва ња, 
по ли тич ких ути ца ја и “игру” по ли тич ке и еко ном ске мо ћи.  Оту да 
је не мо гу ће са њи ма по и сто ве ти ти све дру штве не ин сти ту ци је. Чак 
и ако се во ди мо прин ци пи ма нео гра ни че не би ро крат ске са мо во ље 
и ло ги ке, или илу зи јом от кри ве них “ко нач них об ли ка” у ко ји ма све 
ин сти ту ци је по ста ју по ма ло еко ном ске.

Кључ ни “ен ти те ти” еко ном ских ин сти ту ци ја по ста ју ра зу мљи-
ви ји и ре ал ни ји уко ли ко се раз ма тра ју у по је ди ним “сег мен ти ма” 
уре ђе ња и усма ра ва ња еко но ми је и еко ном ске ствар но сти.

3)Економскеинституцијемогућности
оригиналногентитета

Ис тра жи ва ње и про јек то ва ње еко ном ског си сте ма у вре ме ну 
пред на ма на ме ће ну жност да се у окви ру стра те шких опре де ље ња 
и по сти за ња еко ном ских ефе ка та са гле да и уло га еко ном ских ин-
сти ту ци ја. Опре де љу је мо се за са мо оне ко је су про из вод при ме не 
уре ђе ња и кон сти ту и са ња еко ном ског си сте ма и ис по ља ва ју сво је 
де ло ва ње из ме ђу две ре ал но сти: а) да су у функ ци ји раз ви ја ња ста-
бил но сти и ква ли та тив них по тен ци ја раз во ја, б) или су ен до ге ни 
(уну тар њи) фак тор успо ра ва ња, или са став ни сег мент кри зног ста-
ња.

Ис так ни мо још јед ном, пред мет кон сти ту и са ња еко ном ског 
си сте ма, уз не за ме њи ву уло гу еко ном ских ин сти ту ци ја, из ра жа ва 
це ли ну еко ном ских и про из вод них од но са ко ји су усло вље ни ни-
зом прет по став ки укљу чу ју ћи про стор ну и вре мен ску ди мен зи ју. 
Ра ди се о ши ро ком на сту пу ре гу ли са ња ис по ља ва ња раз ли чи тих 
по ја ва, про це са и тен ден ци ја ко је се у еко ном ском сми слу су сре ћу, 
су ко бља ва ју, пре пли ћу, ме ђу соб но усло вља ва ју, а ве о ма че сто под-
сти чу, или су у ду бо кој про ти ву реч но сти. Усме ра ва ње ове ствар-
но сти усло вље но је ни зом по на ша ња про из вод них и по слов них 
су бје ка та - пред у зе ћа, тр го вин ског и из во зно уво зног сек то ра и 
дру гих сег ме на та опе ра ци о на ли за ци је еко ном ско-по слов не, дру-
штве не ор га ни за ци је и еко ном ских уче сни ка.  Усло вља ва ју ћи су 
и ме ха ни зми од но сно зна чај оби ља еко ном ских ин сти ту ци ја ко је 
су про из вод уре ђе ња, али и ка рак те ра еко ном ских од но са и ре про-
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дук ци је. Еко ном ске ин сти ту ци је по при ма ју осо бе ност кре а тив но-
сти уко ли ко су ре ал ни про из вод не за о би ла зне си стем ске це ли не 
еко но ми је, али и по ли тич ке, еко ном ско – со ци јал не ор га ни за ци је 
и др. Као и ни за свр сис ход ног нор ма тив ног уре ђе ња дру штва  (на 
пр. за ко но дав на – од уста ва до ни за за ко на, уред би, од лу ка и дру-
гих нор ми). Од не ма њег зна ча ја су оне еко ном ске ин сти ту ци је ко-
је су про из вод уло ге еко ном ске по ли ти ке укљу чу ју ћи и еко ном ске 
функ ци је др жа ве ко ји ма се ути че на еко ном ско-тр жи шне то ко ве, 
ка рак тер пред у зет ни штва и по на ша ње при вред них су бје ка та (што 
је пред мет по себ ног раз ма тра ња). 

Еко ном ске ин сти ту ци је има ју свој ори ги на лан ен ти тет са мо 
уко ли ко се у њи хо вој осно ви ком пе тен ци ја и де ло ва ња ис ка зу је 
ка рак тер еко ном ског си сте ма као ре ал не по зи ци је ка пи та ла и ње-
го вих пре о вла ђу ју ћих функ ци ја ка со ци јал но одр жи вим, а не ми-
нов ним са вре ме ним еко ном ским про ме на ма ка про гре су. Са то га 
аспек та, ис по ља ва ње еко ном ског си сте ма је усло вље но на чи ном 
де ла ња кључ них дру штве но-еко ном ских ин сти ту ци ја на ре а ли за-
ци ји прин ци па на ко ји ма су за сно ва ни функ ци о ни са ње и раз вој 
јед не еко но ми је. Основ ни кри те ри ји ис по ља ва ња ин тен ци ја еко-
ном ских ин сти ту ци ја за сни ва ју се на ре ал но сти ис по ља ва ња ску па 
ме ха ни за ма и ин сти ту ци ја за до но ше ње и им пле мен та ци ју од лу ка 
ко је се ти чу про из вод ње, рас по де ле, раз ме не и по тро шње у јед ној 
зе мљи. Та ко ђе се, на фо ну „фе но ме на“ успе шно сти, тра га за још 
јед ним усло вом утвр ђи ва њем „оп штих еле ме на та при вред ног си-
сте ма“ на пр. ре сур са ка пи та ла, при вред них су бје ка та, про гре сив-
них еко ном ских ак тив но сти и аде кват них ин сти ту ци ја и др.

Оквир ин тер пре та ци је, функ ци о ни са ња и ег закт них ефе ка та 
ин сти ту ци о нал них фор ми ор га ни за ци је еко но ми је и уре ђи ва ња 
по на ша ња про из вод но-по слов них, др жав них и по ли тич ких су бје-
ка та, пред мет су пер ма нент ног и кон ти ну и ра ног кри тич ког пре и-
спи ти ва ња и ме то до ло шки кон зи стент ног из у ча ва ња еко ном ске 
ствар но сти из ко га тре ба да про и за ђе из град ња, ево лу ци ја и при-
ла го ђа ва ње еко ном ских ин сти ту ци ја у окви ри ма функ ци о ни са ња 
и са др жин ског раз во ја це ло куп ног дру штве ног раз во ја. Еко ном ске  
ин сти ту ци је са ово га аспек та по ста ју не за ме њи ви сег мент ових 
про це са и по ла зна ме ра прин ци па еко ном ског ор га ни зо ва ња. 

Од основ них прин ци па еко ном ског ор га ни зо ва ња се оче ку је 
да по ну ди од го во ре: ко ја су то свој ства (ну жна) оп ти ма ли за ци је 
еко ном ских мо гућ но сти зе мље, по ро ди це, пред у зе ћа; ка ко оства-
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ри ти ра ци о на ли за ци ју про из вод ње и раз ме не; ка ко се ма ни фе сту ју 
еко ном ски за ко ни у да том еко ном ском уре ђе њу; ка ква је еко ном-
ска прак са и ре ал ни еко ном ско-со ци јал ни жи вот? На рав но, ту су и 
дру ги сло же ни при ме ри и про ти ву реч не ди ле ме ствар но сти и бу-
дућ но сти. На при мер: ка ко про јек то ва ти, али и усме ри ти ка рак тер 
по сло ва ња при вред них су бје ка та у еко ном ским усло ви ма при вре-
ђи ва ња (ста бил ност це на, нов ца, кре ди та, ме ђу на род не раз ме не и 
др.); ка ко усме ри ти сло же не и еко ном ски кон фликт не про це се у 
од но си ма у бру то до ма ћем про из во ду, си сте му рас по де ле у це ли-
ни, еко ном ским ин те ре си ма за аку му ла ци ју и ло ка ци ју ин ве сти-
ци ја, кључ ним стра те ги ја ма раз во ја. Ве о ма је упро шће но сво ди ти 
ове прин ци пе еко ном ског ор га ни зо ва ња на утвр ђи ва ње: шта, ка да, 
ка ко, ко ли ко и где про из во ди ти. Исто вре ме но кри тич ко про ма тра-
ње за пле та са инер ци јом, у ко јој су еко ном ске ин сти ту ци је јед но, 
а чи ње ни це и ре зу ла ти дру го, има им пли ка ци је ко је су у це ли ни 
из ван су шти не си стем ске кон сти ту ци је сво га по сто ја ња, де ло ва ња 
и оче ки ва ња. 

У овим од ре ђе њи ма ле жи и ну жност ра ци о нал ног по на ша ња 
еко ном ских ин сти ту ци ја у окви ру еко ном ског си сте ма, а по себ но 
у ис так ну тим кон тек сти ма што об у хва та и сло же не од но се ко ји 
се ис ка зу ју кроз не по сред не усло ве и ре зу ла те про из вод ње ро ба и 
услу га, при вред ног жи во та, свих про из вод них и по тро шних су бје-
ка та (при вред ни чи ни о ци, др жа ва, гра ђа ни, уста но ве – бол ни це, 
обра зов не ин сти ту ци је и др.). Ефек ти њи хо вог де ло ва ња су ег закт-
ни и нај у оч љи ви ји у ови ру гло бал них еко ном ских ка те го ри ја (БДП, 
На ци о нал ни до хо дак, ста ње ин ве сти ци ја, це не, нов ча на ва лу та и 
др.). То су и раз ло зи по себ ног из у ча ва ња свој ста ва и уло ге еко ном-
ских ин сти ту ци ја у Ма кро е ко но ми ји. 

Мо гућ ност ори ги на лог ен ти те та еко ном ских ин сти ту ци ја ис-
пре пле тан је и иде о ло шким и прак тич ним аспи ра ци ја ма број них 
по ли тич ких су бјек та и ре ал но сти њи хо вог ути ца ја, ам би јен та при-
вред не ак тив но сти, број них еко ном ских прет по став ки, мо гућ но сти 
ра ста и раз во ја, као и ни за те о риј ских ди ле ма и на уч них исти на. У 
овим про це си ма из ра жа ва се осми шље ност ам би ци ја ко је за ви се 
од ни за фак то ра: ста ња и на чи на оп ти ми за ци је ква ли та тив них фак-
то ра при вре ђи ва ња; об ли ка дру штве не ор га ни за ци је про из вод ње и 
ка рак те ра дру штве ног уре ђе ња; фи зи о но ми је и су шти не еко ном-
ског по рет ка; ге не рал них еко ном ских ци ље ва дру штва и раз вој них 
опре де ље ња; од но са пре ма са вре ме ним свет ским тр жи шним то ко-
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ви ма, про це си ма гло ба ли за ци је, свет ским мо не тар ним и дру гим 
ин сти ту ци ја ма, ре ги о нал ним об ли ци ма ин те гра ци је, као и дру гим 
број ним и сло же ним еко ном ско-раз вој ним фак то ри ма, ко ји усло-
вља ва ју, или ути чу на су шти ну и са др жа је по ли ти ке, као об ли ка 
прак тич не де лат но сти у обла сти еко ном ско-по ли тич ких ци ље ва. 
Ова област по ли ти ке из ра жа ва се у сво јој пра вој су шти ни кроз 
број не са др жа је и об ли ке. Еко ном ска по ли ти ка је нај це ло ви ти ји 
ре пре зент и омер успе шно сти вла да ју ће по ли ти ке и ве о ма зна ча јан 
мо мент “си сте ма” еко ном ских ин сти ту ци ја.

4)Савременаекономија,политичкисубјективизам
имогућностиекономскихинституција

У те жњи ка што ре ал ни јем ис тра жи ва њу ефе ка та еко ном ских 
ин сти ту ци ја у са вре ме ној еко но ми ји сре ће се низ про бле ма на уч не 
и ме то до ло шке при ро де. Го то во да је не мо гу ће ана ли зи ра ти са вре-
ме не до при но се раз у ђе них еко ном ских ин сти ту ци ја на ци о нал ног, 
ре ги о нал ног и ме ђу на род ног ка рак те ра кроз им пли цит но из ме ре-
не до при но се ка ко ста бил но сти про дук ци је и еко ном ских то ко ва, 
та ко и (на ци о нал них) ре зул та та ме ђу на род них то ко ва ка пи та ла и 
про гре сив ног раз во ја у нај ши рим раз ме ра ма. Пре све га, јер на у ка 
ни је раз ви ла ком плек сно са зна ње и ин стру мен те пра ће ња ефе ка та, 
а прак ти ка ни је афир ми са ла су штин ске ме то де и ме ре ко ји ма се то 
чи ни. Про бле ми су још ком пли ко ва ни ји ка да се ува же ва жна свој-
ства ве за на за функ ци је и ефек те ме ђу соб не ко ор ди на ци је и син-
те тич ких ути ца ја еко ном ских ин сти ту ци ја на по је ди не еко ном ске 
про це се ко ји отва ра ју мо гућ но сти и пер спек ти ве.  

Те шко је не сло жи ти се са са оним ми шље њи ма ко је по др жа-
ва ју Да гла са Ц. Нор та (1990) да “не по сто ји ана ли тич ки оквир ко ји 
би ин те гри сао ана ли зу ин сти ту ци ја”. По себ но са аспек та ре ал ног 
ути ца ја на са вре ме ну еко но ми ју у при су ству по ли тич ких им про ви-
за ци ја у еко ном ским по сло ви ма. Кон крет ни је на прак су по ли тич-
ког спу та ва ња или по спе ши ва ња дру штве них сна га у уре ђи ва њу 
еко ном ских од но са за рад кон ти ну и те та про гре сив не ре про дук ци је, 
али пре све га у еле мен ти ма и објек тив ним то ко ви ма свих еле ме на-
та ка пи та ла.  

Не из не на ђу је што је те о ри ја ана ли зе еко но ми је ну ди ла ра зно-
вр сне ме то до ло шке и на уч не са др жа је ко ји су без у спе шно по ку-
ша ва ли да ми ни ми зи ра ју ре ал ну уло гу и зна чај еко ном ских ин сти-
ту ци ја под до ми нант ним ути ца јем по ли тич ког су бјек ти ви зма. Рас-
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пра ве су во ђе не или у прав цу пре на гла ша ва ња објек тив них за ко на, 
или су у име бор бе про тив из ми шље не “не ви дљи ве ру ке” ве ли ча ли 
моћ су бјек ти ви зма. Ис тра жи ва ња и те о риј ксе оп сер ва ци је су за-
ста ја ле на ни воу оп штих опре де ље ња о очи глед ној и не за о би ла зној 
уло зи еко ном ских ин сти ту ци ја (њи хо ва струк ту ра, са др жај ра да, 
по на ша ња, ефек ти де ло ва ња и др.) и њи хо вог до при но са успе шно-
сти при вред них об ли ка и еко но ми је у це ли ни. Не ма “про јек ци је” 
ме ре ња њи хо вог не по сред ног (по је ди нач ног или све у куп ног) до-
при но са успе шно сти еко но ми је у це ли ни, ње не пер спек ти ве и по-
тен ци је раз во ја.

Про це си по ли тич ког ор га ни зо ва ња не по сред но ути чу на успе-
шност еко но ми је и усло вља ва ју рад по сто је ћих (или “но вих”) еко-
ном ских ин сти ту ци ја. До га ђа ња у ствар но сти да ју за пра во тврд-
њи да је ин сти ту ци о нал но де ло ва ње и суд би на ве ли ког бро ја ег-
зи сти ра ју ћих еко ном ских ин сти ту ци ја ускла ђе на са ре до сле дом и 
ка рак те ром по ли тич ког од но са сна га у цен трал ним и нај ва жни јим 
ор га ни ма вла сти. По на ша ње, ре ци мо, скуп шти не и вла де за ви си 
од ка рак те ра вла сти, али пре све га од пар тиј ско по ли тич ке “ком-
по зи ци је” у овим те ли ма. Сам про цес од лу чи ва ња у овим (и дру-
гим) ор га ни ма мо же би ти нај де мо крат ски ји, али су шти на од лу ке 
усме ре на у по гре шном прав цу од оп ти мал них по тре ба и мо гућ но-
сти. Не за ви сно да ли су до не се не кон цен тра ци јом по ли тич ке мо ћи, 
ску пом илу зи ја, за блу да, по гре шних оце на и др. Уко ли ко Скуп шти-
на, на при мер, до не се од лу ку о пре ве ли ком бу џет ском де фи ци ту 
то иза зи ва мно штво по сле ди ца у уре ђи ва њу и суд би ни јед не еко-
но ми је. Ове и дру ге од лу ке про из во де од ре ђе не по сле ди це у де ла-
њу еко ном ских ин сти ту ци ја. Еко ном ске ин сти ту ци је на пр. по ре за 
има ју за за да так да на овај (“но ви”) на чин обез бе де из вор не при хо-
де бу џе та. Мо не тар на по ли ти ка мо ра да “пра ти” ове усме ре ва ју ће 
ре ал но сти. Сле де ра зно вр сна до га ђа ња у ствар но сти ко ја опре де-
љу ју рад еко ном ских ин сти ту ци ја и ути чу на су штин ске про це се и 
то ко ве ре про дук ци је.

За и ста, пред на уч ним ства ра ла штвом сто ји “упит” ко ји је то 
це ло ви ти кри те риј “кон струк тив ног у мо гу ћем” по на ша ња еко ном-
ских ин сти ту ци ја у са вре ме ним тр жи шним еко но ми ја ма. По себ но 
у дру штви ма ко ја исто вре ме но функ ци о ни шу са од ре ђе ним спе ци-
фич но сти ма вла сти, уло ге еко ном ских функ ци ја др жа ве и по јав них 
об ли ка по ли тич ке мо ћи пред став нич ких об ли ка уз по ку ша је уса вр-
ша ва ња дру штве не огра ни за ци је. Кри те риј об ја шње ња еко ном ске 
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ствар но сти са аспек та мо гућ но сти пот пу не до ми на ци је по ли тич ке 
мо ћи по ли тич ких пред став ни ка над из бо ром на чи на уре ђе ња и по-
на ша ња еко ном ских ин сти ту ци ја за сно ван је на нео др жи вом су-
бјек ти ви зму из ко га про из и ла зе не ке ам би ци је ван ре ал них мо гућ-
но сти и еко ном ских не ми нов но сти. Са вре ме ни свет по зна је оби ље 
до ми нант ног ути ца ја вла да ју ће по ли тич ке си ле ко ја усло вља ва ди-
мен зи је ин сти ту ци о нал не де лат но сти и но си са со бом опа сно сти 
за сни ва ња бе сми сле них од лу ка ко је су бјек ти ви стич ки по ви ну ју 
еко ном ске то ко ве, моћ и мо гућ но сти, од но сно еко но ми ју и еко-
ном ску по ли ти ку. На жа лост, у тим ре ал но сти ма по се бан за да так 
има ју и пот пу но не за ви сне еко ном ске ин сти ту ци је ко је се бит но 
ме ђу соб но раз ли ку ју у да тим кон крет ним по на ша њи ма. Ре ци мо, 
цен трал на бан ка у по је ди ним зе мља ма оства ру је сво ју уло гу и по-
ка зу је пу ну од го вор ност за ре ал не то ко ве ин фла ци је и ква ли те та 
нов ча не ва лу те, а у дру гим не. 

Са овим на шим скром ним ана ли за ма по ста је све ја сни је да 
еко ном ске ин сти ту ци је у еко но ми ји ис по ља ва ју сво ју ко ри сност 
пре ма кри те ри ји ма „еко ном ског, али и дру штве ног про сте ри те та“, 
ста бил но сти и успе шно сти. Исто вре ме но је ва ло ри за ци ја њи хо вог 
успе ха по при ште по ли тич ких и по ли ти кант ских оце на и про це на. 
Ипак, над вла ђу је „ме ра“ да  не а де кват но оства ри ва ње функ ци ја 
по ста је епи цен тар мно гих не га тив них по ја ва и про це са, ду бљих 
про ти ву реч но сти и кри зних мо ме на та у ко јим су еко ном ске ин сти-
ту ци је ак тив ни су бјек ти у да тим кон сти ту ци ја ма дру шта ва. Са ме 
про ме не ин сти ту ци ја, њи хо вих ком пе тен ци ја, „ду пли ра ње по на-
ша ња“, анар хич на сим би о за ме ђу соб них од лу ка (по сто ји ма сов на 
по ја ва не кон зи стент но сти од лу ка), окле ва ње при из бо ру ал тер на-
ти ва и низ дру гих не а де кват них свој ста ва по ста ју ауто ном ни из вор 
по спе ши ва ња кри зних осно ва у еко ном ским по сло ви ма. Крај њи 
кри те риј „исти не“ о њи хо вом до при но су еко ном ским про це си ма 
је не по сред но оства ри ва ње од го ва ра ју ћих функ ци ја од лу чу ју ћих 
за са др жа је и по тен ци је раз ви ја ња еко ном ских сна га и со ци јал но-
дру штве ног на прет ка.

Ме ђу соб но при ла го ђа ва ње „про це ду рал них ра ци о нал но сти“ 
и аде кват ног ин сти ту ци о нал ног ор га ни зо ва ња у функ ци ји про гре-
сив ног ста ту са по лу га еко но ми је је по сао те о риј ске и прак тич не 
при ро де. Са да шња свет ска кри за упо зо ра ва да без „пре и спи ти ва ња 
еко ном ских ин сти ту ци ја“ и фор ми ра ња но вих, не ма про гре сив ног 
и по зи тив ног ис ко ра ка и усме ре не ре ла тив но је дин стве не стра те-
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ги је крат ко роч не и ду го роч не про ме не на осно ва ма еко ном ских 
мо гућ но сти и но вог ква ли те та. Мо жда би, за по че так, то би ло од-
ре ђи ва ње при о ри те та ка но вој оп штој рав но те жи у нај но ви јим то-
ко ви ма еко но ми је са по јав ним об ли ци ма за ко на вред но сти у „ње-
го вој ме ђу на род ној…ди мен зи ји и при ме ни“. У ова ко де фи ни са ној 
не ми нов но сти но вог уре ђе ња еко но ми је не сме ју се за о би ћи две 
вр сте чи ње ни ца: 1) по тен ци је ка пи та ла као са мо ни клог и са мо свој-
ног сми сла про из вод ње у чи јој осно ви ле жи мно штво тен ден ци ја 
кон стант не упо тре бе про из вод ње као дру штве не свр хе, и 2) стал-
но пре и спи ти ва ње вред но сног де ло ва ња и по на ша ња еко ном ских 
ин сти ту ци ја ко је у пер спек ти ви тен ди ра ју ка „дру штве ној ма ши-
ни над ма ши на ма“ са спо соб но шћу стал ног при ла го ђа ва ња но вом 
еко ном ском уре ђе њу.

Про јек то ва ње но вих ме ђу на род них еко ном ских ин сти ту ци ја 
има ло би за циљ да у са да шњо сти и бу дућ но сти пла не тар ног чо ве-
чан ства из бег не мо при ла го ђа ва ње су бјек ти ви стич кој си ли све кон-
тро ле, већ да се афир ми ше осло ба ђа ње еко ном ских сна га ка пи та ла 
и ње го вих нај сна жни јих по лу га ме та мор фо зе на осно ва ма вред но-
сти и дру гих еко ном ско - со ци јал них пра ме та ра. У овом про гре-
сив ном то ку еко но ми је су по треб не но ве ин сти ту ци је и при ла го ђа-
ва ње „ста рих“ са ци љем и те жња ма оп ти ми за ци је њи хо вог учин-
ка у ре ал ним то ко ви ма и на прет ку. Не ки то ко ви и фун да мен тал не 
осно ве ра за ра ња еко но ми је има ју сво ју “кре а тив ну про шлост и са-
да шњост” у по ку ша ји ма ре а ли за ци је нео ства ри вог сна да се вла да 
све том.

*

Број на су еко ном ска, по ли тич ка, идеј на од но сно нај ши ра по ла-
зи шта рас по ре да дру штве не мо ћи ко ји ути чу на струк ту ру, ин тер-
ак ци ју и по на ша ње по је ди них или де ла еко ном ских ин сти ту ци ја у 
кон крет ним усло ви ма и вре ме ну. На стал ном ис пи ту су спо соб но-
сти дру штве не ор га ни за ци је да мак си ми ра ју ефек те ових еко ном-
ских ин сти ту ци ја. На рав но да прет по став ке ути ца ја ових фак то ра 
ис по ља ва ју и сво је анар хич но де ло ва ње чи ме ели ми ни шу мно ге 
по тен ци је и ти ме не по сред но ути чу на рев ност и ра ци о нал не ак-
тив но сти ових об ли ка ор га ни зо ва ња у свој ра зно вр сно сти ис по-
ља ва ња и усме ра ва ња сег ме на та еко ном ског си сте ма и еко ном ске 
по ли ти ке. У ме ђу за ви сно сти и ис пре пле та но сти њи хо вог еко ном-
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ског по на ша ња и од лу чи ва ња са укуп ним тен ден ци ја ма тр жи шних 
и еко ном ско вред но сних, од но сно објек тив них окол но сти и мо гућ-
но сти. Ука за ли смо на сву сло же ност за дат ка на ко је ва ља од го во-
ри ти: ка ко дру штве но и еко ном ски ва ло ри зо ва ти ак тив не функ ци је 
и ква ли тет њи хо вог оства ри ва ња? 

У ово ме ра ду ука за ли смо на део бит них  са вре ме них ди ле ма 
ве за них за си стем ске кон цеп ци је и пер спек ти ве еко ном ских ин сти-
ту ци ја, њи хо ве уну тра шње од но се, али и по сле ди це њи хо вог ути-
ца ја на пре тва ра ње не из ве сно сти у из ве сност кроз са ме објек тив не 
(ну жне и вред но сне) са др жа је еко но ми је. На сце ни је по ја ва ни за 
“те о ри ја” ко је до ка зу ју сво ју пер спек ти ву. Ипак се из два ја ју оне 
те о ри је ко је ни су пре ци зно де фи ни са ле сам по јам еко ном ских ин-
сти ту ци ја и ва лид не ак си о ме и по сту ла те. Нај и стак ну ти је су: 1) те-
о ри ја ра ци о нал ног из бо ра; 2) те о ри ја ин фор ма ци је у функ ци ји од-
лу чи ва ња; 3) ра зно вр сна ре тор та те о ри ја ма те ма тич ко-гра фич ких 
ва ри ја бли ко је се ну де у од лу чи ва њу; 4) ма кро е ко ном ска те о ри ја са 
оп штом рав но те жом и оп ти мал ним од лу чи ва њем. У тим по де ла ма 
се рас по зна је и низ син те тич ких “на уч них до ме та” ко ји по ку ша-
ва ју да на мет ну зна чај ме ђу у ти ца ја по ме ну тих. У схва та њу уло-
ге и функ ци о ни са ња еко ном ских ин сти ту ци ја нај че шће из о ста је 
ре а лан кри те риј и уло га те о ри је еко но ми је, еко ном ског си сте ма и 
еко ном ско-вред но сних кри те ри ја оп ти мал ног раз во ја. Ово је са мо 
део ар гу ме на та ко ји на уч ну ми сао упу ћу је на (не из о став но) из у ча-
ва ње ка те го ри јал них од ре ђе ња и је дин ства пред мет них ну жно сти 
као и по сле ди ца ње них (не)ува жа ва ња. Уз од го ва ра ју ће ува жа ва-
ње са вре ме них нор ма тив них са др жа ја и од но са по ли тич ких сна га 
на вла сти ко ји опре де љу ју струк ту ру, по ло жај, ме ђу у ти цај и дру ге 
“окви ре” уло ге и зна ча ја еко ном ских ин сти ту ци ја.  
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SretenSokic
BUSINESSANDECONOMICINSTITUTIONS

Resume
In attempts of scientific analysis of plenty of economic
phenomenaitisnecessarytoacceptthattheprecondition
is:substantiallyandanalyticallyincludethemostimpor
tantaspects,segmentsanddimensionsthatarethebasis
to scientific determination and explanation of economic
institutions in regular unity and contradictionswith the
economyandeconomicsystem.Especially inmodern ti
mesinwhichexisttheeconomicprocessesandtrendsthat
arecausedbythecomplexexistenceofinnumerableforms
ofeconomiclife.Todetectonlythemostvaluableconnec
tionsand relationshipsbetween the relevantphenomena
isessential (unlessmethodological instrumentsandpro
cedures)constitutethewholeoftheoreticalconceptsand
their practicalmodels (both existing and new) and that
is scientifically valid understanding of the recognition
andexplanationoftheircontent,interactionsandimpact
on thedirectionof realitywith“empirical regularities”.
Whenitcomestoeconomicinstitutions,theyreallycarry
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“somethingincommoninavarietyofphenomena”,pro
cesses, trends and policies.M. Djuric says specifically:
“Inanycase,thetermsofthiskindcanbesignificantonly
iftheirbroadertheoreticalimplicationsareclear,because
the taskof theseconcepts is todrawattention tohidden
structuralelementsofwhich,presumably,dependthevi
sible relations.”Therefore theproblemof theanalytical
frameworkanditsscientificvaluewhenitcomestoscien
tificunderstandingofeconomicinstitutions.Thispaperis
anattempttoclarifythebasiccharacteristicsofeconomic
institutionsandtheiroriginalityinthewholeofsocialin
stitutions.
Keywords:Economy,Economic Institutions,Macroeco
nomics,EconomicPolicy,PoliticalAction,Government,
StateEconomicFunctions
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