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Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Г-20 од ПИТ СБУР ГА ДО 
ТОРОНТА - ПУТ КА НО ВОЈ 

ФИНАНСИЈСКОЈ РЕ ГУ ЛА ТИ ВИ

Сажетак
Фи нан сиј ска кри за ис ка за ла је по тре бу за по ја ча ном ре гу ла-

тор ном ак тив но шћу. Гру па Г-20 пре у зе ла је на ве де ни за да так. По-
сле Са ми та Г-20 у Пит сбур гу до но ше ње фи нан сиј ске ре гу ла ти ве 
ме ђу на род но је ко ор ди ни са но и усме ре но на спре ча ва ње пре ко-
мер ног пре у зи ма ња ри зи ка на фи нан сиј ским тр жи шти ма. Оства ре-
ни ре зул та ти отво ри ли су пи та ње мо гућ но сти ства ра ња но вог пој-
ма фи нан сиј ско пра во и при бли жа ва ња раз ли чи тих ре гу ла тив них 
си сте ма ин стру мен ти ма soft law-a. Ме ђу тим, Са мит Г-20 у То рон ту 
2010, усме рио је да љу ре гу ла тор ну ак тив ност ка сма ње њу фи скал-
них де фи ци та. Вла де др жа ва мо ра ју да ство ре и сле де соп стве не, 
кро је не по сво јој ме ри, про гра ме усме ре не ка сма ње њу бу џет ских 
де фи ци та. То је отво ри ло пут ка ре ги о нал ној ре гу ла тор ској ини ци-
ја ти ви. 
Кључ не ре чи : Г-20,Са мит, фи нан сиј ска тр жи шта, фи нан сиј ска ре гу ла-

ти ва 

УВОД 

Фи нан сиј ска кри за ко ја је от по че ла сре ди ном 2007 го ди не 
по ка за ла је не до ста так уре ђе но сти фи нан сиј ског тр жи шта. Осла-
ња ње на ме ха ни зме са мо ре лу га ци је тр жи шта иза зва ло је еко ном-
ски ко лапс и упу ћен је зах тев вла да ма др жа ва за по моћ. При хва ћен 
је иза зов да др жа ве у ре ша ва њу фи нан сиј ске кри зе по ста ну би тан 
фак тор, од но сно да се на гла си јав ни ин те рес у ре ша ва њу на ста ле 
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кри зе. Ре гу ла тор на ин тер вен ци ја с об зи ром на гло бал ни ка рак тер 
фи нан сиј ских тр жи шта ну жно је зах те ва ла оп шти при ступ. Он је 
оства рен у окви ру Г-20.

„У вре ме фи нан сиј ске кри зе Г-20 је до би ла са свим дру га чи ји 
зна чај, за ме ни ла је Г-8 и до би ла нај зна чај ни ју уло гу у упра вља њу 
свет ском еко но ми јом. Реч је о ве ли ком ре зу, ве ли ком исто риј ском 
тре нут ку. То је пра ва ме ђу на род на ре во лу ци ја.“ Из ја вио је Дирк 
Ме снер, ди рек тор Не мач ког ин сти ту та за раз вој ну по ли ти ку. 

Овим ре чи ма за по чи ње мо на шу ана ли зу и од мах по ста вља-
мо пи та ње да ли је но ва уло га Г-20 и њен за да так ме на џе ра свет ске 
еко но ми је, ко ји тре ба да до не се но ву фи нан сиј ску ре гу ла ти ву, ре-
во лу ци ја у од но су на до са да шње по и ма ње ме ђу на род ног фи нан-
сиј ског пра ва. Да ли ће успех или не у спех ми си је Г-20 од Пит сбур-
га до са ми та у То рон ту, у ства ра њу но ве фи нан сиј ске ре гу ла ти ве 
до не ти но ву де фи ни ци ју од но сно по и ма ње ме ђу на род ног фи нан-
сиј ског пра ва.

Фи нан сиј ска тр жи шта већ одав но по ста ла су ве о ма сло же на 
са број ним ме ђу на род ним ак те ри ма али још увек не ма са гла сно сти 
око на чи на ства ра ња је дин стве не ме ђу на род не фи нан сиј ске ре гу-
ла ти ве као мо гу ћег од го во ра на тре нут ну али и бу ду ће фи нан сиј ске 
кри зе. Са гла сност је по стиг ну та у од но су на чи ње ни цу да је ре-
гу ла тор на ин тер вен ци ја нео п ход на и да она мо ра има ти гло бал ни 
ка рак тер. Он је оства рен кроз не фор мал ну гру пу ко ја ко ор ди ни ра 
раз вој свет ске при вре де а то је Г-20. Фор ми ра њем Од бо ра за фи-
нан сиј ску ста бил ност (Fi nan cial Sta bi lity Bord-FSB) у окви ру Г-20 
отво рен је пут ка оства ре њу овог ци ља1). На но вом Са мит Г-20 у 
То рон ту 2010 го ди не (од 26-27 ју на) кон ста то ва но је да су у пе ри-
о ду од прет ход ног Са ми та до да нас по стиг ну ти ре зул та ти до бри 
те су при сут ни зна ци опо рав ка свет ске еко но ми је иако пред сто ји 
још дуг пут до ја сног, одр жи вог и из ба лан си ра ног еко ном ског по-
ра ста.2)

1. МЕЂУНАРОДНО ФИНАНСИЈСКО 
ПРАВО (INTERNATIONAL FINANCIAL 

LAW) И МОГУЋА РЕГУЛАТИВА

У прав ној те о ри ји до да нас, упр кос стал ним ана ли за ма, ни-
је се из дво јио ни је дан по го дан ни ти це ло вит те о риј ски по глед 
на пра во ко је се од но си на уре ђе ње ме ђу на род ног/гло бал ног фи-

1) FBS Im pro ving Fi nan cial Re gu la tion- Re port of FBS to G-20 Le a ders , 25. sep tem ber, 2009.

2) The G-20 To ron to Dec la ra tion Ju ne 26-27 2010.
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нан сиј ског тр жи шта.3) Увек ка да је у пи та њу по ку шај де фи ни са-
ња пој ма ме ђу на род но/гло бал но фи нан сиј ско пра во (In ter na ti o nal 
fi nan cial law- IFL) по ста вља се про блем при бли жа ва ња по сто је ћих, 
на ци о нал них прав них си сте ма. Чи ње ни ца је, да су до са да до не те 
број не де кла ра ци је и пла но ви ме ђу на род них не вла ди них ор га ни за-
ци ја, али су за пра во им пле мен ти ра ни са мо на ци о нал ни про гра ми 
са ци љем да ми ни ма ли зу ју не га тив не ефек те гло бал не фи нан сиј-
ске кри зе на на ци о нал не еко но ми је.

Пре ма Ph. Wo o du тре нут но по сто је од 193 су ве ре не др жа ве 
ко је при ме њу ју ско ро 320 прав них ју рис дик ци ја (прав на над ле жно-
сти). Оне су ран ги ра не од нај ве ћих, по сма тра ју ћи број ста нов ни ка 
и ге о граф ску ве ли чи ни (као што су Ки на и Бра зил) па до са свим 
ми ни ја тур них као што су Ni ue и Pa ci fic.4) Не ке др жа ве има ју ве ли-
ки број ју рис дик ци ја као нпр. САД (има 51 укљу чу ју ћи Dis trict of 
Co lum bia), Ка на да има 11, Аустра ли ја има 8 и УК 7.

По сма тра ју ћи уоп ште но, не ке од ју рис дик ци ја су ве о ма бли-
ске и мо же мо ре ћи да при па да ју истом прав ном кру гу 5) док се дру-
ге су штин ски, пот пу но раз ли ку ју (као нпр. Me xicо и Qu e en sland). 
Упр кос по сто је ћим раз ли ка ма, ве ћим или ма њим, прав ни по сло ви 
(фи нан сиј ске тран сак ци је, уго во ри из ме ђу бан ка и сл.) су сва ко-
днев но при сут ни. Ове по сло ве на зи ва мо по сло ви ма-уго во ри ма са 
ме ђу на род ним еле мен том6) за раз ли ку од ме ђу на род них уго во ра 
ко је др жа ве као су бјек ти ме ђу соб но за кљу чу ју. 

У осно ви ре ша ва ња прав них спо ро ва по во дом уго во ра (по-
сло ва) са ме ђу на род ним еле мен том је пи та ње, ко је ће се пра во као 
ме ро дав но при ме ни ти у од го ва ра ју ћој фи нан сиј ској тран сак ци ји. 

3) Paul Se be sti a nu ti ,“What is that thing cal led in ter na ti o nal fi nan cial law“, Law and Fi na na cial 
Mar ket Re vi ew, 1-5/2009 s. 15, J. H. Dal hu i sen: Dal hu i sen on tran sna ti o nal and Com pa ra ti ve 
Com mer cial, Fi nan cial and tra de law, по ку ша ва у сво јој књи зи да при ка же пот пу но но во 
зна че ње Co me mer cial , Fi nan cial and Tra de law kao Tran sna ci o nal nal law.

4) Phi lip Wo od: „How to com pa red re gu la tory re gi me“, Ca pi tal mar ket law Jo ur na le, Vol. 2,No. 
4 , p. 332.

5) Према Woodu извршена је  подела  на  8 правних  кругова  :
 1. American  common law jurisdicitons
 2. English common  law jurisdictions
 3. Roman  - German jurisdictions
 4.  Mixed civil/common  law jurisdictions
 5. Islamic jurisdictions
 6. New jurisdictions
 7. Unallocated jurisdictions

6) У сва ко днев ном го во ру они се на зи ва ју ме ђу на род ни уго во ри, иако би тре ба ло да по-
сло ве ко ји има ју до дир са ви ше прав них по ре да ка на зи ва мо по сло ви са ме ђу на род ним 
еле мен том ка ко их озна ча ва и при ват но пра во. 
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Про пи си у пра ви лу не са др же из ри чит од го вор на пи та ње кад по-
сто ји ме ђу на род ни еле мент код ових по сло ва а ка да не. Прав ној и 
ар би тра жној прак си као и прав ној те о ри ји оста вље но је да на ђу од-
го вор у од но су на кон крет ну си ту а ци ју. За ви сно од вр сте тран сак-
ци је у кон крет ном слу ча ју, ме ро дав но пра во мо же би ти уго во ре но 
од стра не са мих уго вор них стра на. Ме ђу тим, уко ли ко та квог до го-
во ра не ма, мо гу се по ја ви ти ви ше прав них си сте ма ко ји пре тен ду ју 
да бу ду ре ле вант на пра ва. По том, сва ко од тих пра ва, ко је бу де од-
ре ђе но, пу тем ко ли зи о них нор ми, као ме ро дав но при ме њу је се на 
да ти прав ни од нос у пу ном оби му и то не са мо дис по зи тив ни не го 
и им пе ра тив ни про пи си то га пра ва.7) Основ ни про блем ко ји се ја-
вља у овим си ту а ци ја ма је сте ком пли ко ва ност си сте ма ко ли зи о них 
нор ми на ко ји ма би се на ве де на прав на пра ви ла мо гла гра ди ти.8) 

1.1. Но ви по јам фи нан сиј ског пра ва

Због на ве де них раз ли чи то сти, у прав ној те о ри ји но ви јег да-
ту ма по сто ји тен ден ци ја да се ове раз ли ке пре ва зи ђу уво ђе њем је-
дин стве ног пој ма фи нан сиј ско пра во.9) Пред мет ко ји ин те ре су је, 
пре све га би знис, је шта се под ра зу ме ва под из ра зом, фи нан сиј-
ско пра во. Нај че шћи про блем уче сни ка фи нан сиј ских тран сак ци ја 
пред ста вља не мо гућ ност де фи ни са ња свих фи нан сиј ских ино ва-
ци ја (Fu tu res, for ward, op ti ons, фи нан сиј ски де ри ва ти и сл.) и про-
мен љи вог фи нан сиј ског тр жи шта на ко јем се пре пли ћу ак тив но сти 
бан ка и дру гих фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. Упо ре до с тим, ну жност 
гло ба ли за ци је и по ве за ност свет ских при вре да ука зу је да је пи та-
ње фи нан сиј ске ре гу ла ти ве вр ло ком плек сно и не мо же се све сти 
на по је ди нач не сег мен те као што су по сло ви бан ка, бер зан ских 
тр жи шта или но вих фи нан сиј ских ин стру ме на та. По јам фи нан сиј-
ско пра во тре ба да омо гу ћи ства ра ње та кве ре гу ла ти ве ко јом би 
се по кри ли сви ефек ти фи нан сиј ских ак тив но сти на фи нан сиј ском 
тр жи шту уоп ште а не са мо ње го ви сег мен ти ко је ства ра ју сво јим 
ак тив но сти ма, управ ни од бо ри ве ли ких ком па ни ја, тр го ви на на 
бер зан ским тр жи шти ма или ак тив но сти фи нан сиј ских ин сти ту ци-
ја (бан ке, бро ке ри, ди ле ри, ин ве сти ци о ни фон до ви). Због то га се 
из раз фи нан сиј ско пра во упо тре бља ва ра ди је не го бан кар ско пра-
во, бер зан ско пра во или кор по ра тив не фи нан си је. 

7) Из у зе так су слу ча је ви пре вар ног за о би ла же ња пра ва (fra us le gis) и ка да би учи нак стра-
ног пра ва био про ти ван јав ном по рет ку (or de pu blic) др жа ве чи је би те ло тре ба ло да 
при ме ни стра но пра во

8) Sho ping ba sket ap proch је на зив ко ји је Se be sti a nu ti P. дао овој по ја ви.

9) Hud son Ala sta ir : The law of Fi na na ce, Swe et and Max well, 2009, стр. 6.
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1.2. Јав но пра во у обла сти ре гу ли са-
ња фи нан сиј ског тр жи шта

За раз у ме ва ње гло бал не фи нан сиј ске ре гу ла ти ве, по ред обла-
сти при ват ног пра ва (ко ја ре ша ва за кљу че ње и из вр ше ње уго во ра 
са ме ђу на род ним еле мен том) ве о ма су зна чај на и пра ви ла, ко ја се 
у обла сти фи нан сиј ског пра ва, до но се у ме ђу на род ним уго во ри-
ма из ме ђу др жа ва те пред ста вља ју део јав ног пра ва. Ра ти фи ко ва ни 
(по твр ђе ни) ме ђу на род ни уго во ри по ста ју са став ни део уну тра-
шњег прав ног по рет ка, што зна чи да про из во де исто прав но деј ство 
као да су их до не ли на ци о нал ни пар ла мен ти. У слу ча ју по сто ја ња 
раз ли ке у ре гу ли са њу не ког прав ног пи та ња из ме ђу на ци о нал ног 
за ко на и ра ти фи ко ва ног ме ђу на род ног уго во ра, пред но сти има ју 
од ред бе од но сно ре ше ња ме ђу на род ног уго во ра. То је слу чај са 
нај ви шим ак том Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да „Ar ti cal of Agre-
e ment“ ко ји је по сво јој прав ној при ро ди ме ђу на род ни уго вор ко-
ји за стра не тог уго во ра–др жа ве чла ни це, про из во ди ме ђу на род но 
јав но-прав не оба ве зе, да кле оба ве зе ко је оне има ју уза јам но јед на 
пре ма дру гој.

По ку шај де фи ни са ња ме ђу на род ног/гло бал ног фи нан сиј-
ског пра ва (In ter na ti o nal fi nan cial law) мо ра да об у хва ти, као што 
смо на пред из не ли, по ље при ват ног и јав ног пра ва. Гло ба ли за ци ја 
по сло ва ња на фи нан сиј ским тр жи шти ма ства ра но ви тренд а то 
је при бли жа ва ње и ну жно ме ња ње до са да шње по де ле ре гу ла ти ва. 
Рад на ства ра њу но ве гло бал не ре гу ла ти ве (као но вог об ли ка in ter-
na ti o nal fi nan cial law) зна чи не из о став ни на пор ка ства ра њу но вих 
до дир них та ча ка и гу бље њу ја сних гра ни ца из ме ђу на ци о нал них 
прав них кру го ва.

2. НОВИ ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУПИ У 
РАЗВОЈУ ФИНАНСИЈСКЕ РЕГУЛАТИВЕ 

У овом тре нут ку, као од го вор на по сто је ћу кри зу ства ра ју се 
раз ли чи те те о ри је ко је го во ре о по тен ци јал ним из ла зи ма из кри-
зе. Не спор но је да ре гу ли са ње фи нан сиј ских тр жи шта пут ко ји је 
ве ћи на ауто ра при хва ти ла. Ов де ће мо из дво ји ти пет нај ва жни јих 
те о риј ских при сту па ко ји го во ре о мо гу ћем ре гу ли са њу кри зе до-
но ше њем но ве гло бал не фи нан сиј ске ре гу ла ти ве.10)

10) Ерик Хе лај нер: „Фи нан сиј ска кри за и ре ак ци је - шта се до са да де ша ва ло“, Ви зи је и оп-
ци је за ју го и сточ ну Евро пу, 12/2009, стр. 3.
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Пр ви је по пу ња ва ње пра зни на у ре гу ла ти ви на ме ђу на род-
ном ни воу. За го вор ни ци овог при сту па сма тра ју да су фи нан сиј ска 
тр жи шта скло на сло мо ви ма па се да на шња не ста бил ност ну жно 
за вр ши ла кри зом ко ја је узро ко ва на ра зним фак то ри ма. По чев од 
не до ста та ка у ре гу ла ти ви (не ре гу ли са ње ино ва тив них по сло ва као 
саб прајм кре ди ти, се кју те ри за ци ја, тр го ви на фи нан сиј ским де ри-
ва ти ма и сл.) до про пу ста у ра ду кон трол них ор га на.

Дру ги је ре фор ма ме ђу на род не фи нан сиј ске кон тро ле. Пред-
став ни ци овог при сту па не же ле са мо да ак ту а ли зу ју ме ђу на род ну 
ре гу ла ти ву већ да је истин ски ре фор ми шу. Са те тач ке гле ди шта 
кри ви цу за из би ја ње кри зе не тре ба тра жи ти са мо у чи ње ни ци да 
кон трол ни ор га ни ни су др жа ли ко рак са ино ва ци ја ма на тр жи шту, 
већ мно го ви ше у са др жи ни са ме тре нут но ва же ће ре гу ла ти ве ко ју 
ни је до вољ но са мо по о штри ти и про ши ри ти. До дат но је по треб но 
из ме ни ти ва жне ка рак те ри сти ке ове ре гу ла ти ве, уко ли ко по сто ји 
же ља за из бе га ва њем ве ће кри зе.

Тре ћи је от пор пре ма ре гу ли са њу. Овај при ступ је пот пу-
но дру га чи ји јер на сто ји да пру жи от пор на сто ја њи ма вла да да се 
уста но ви но ва ре гу ла ти ва за фи нан сиј ска тр жи шта. За сту па се ста-
но ви ште да др жав ни ре гу ла то ри ни ка да не мо гу да рас по ла жу до-
вољ ном ко ли чи ном ин фор ма ци ја ка ко би би ли у ста њу да спре че 
сле де ћу кри зу и увек из но ва во де из гу бље ну бит ку.

Че твр ти је кон тр о ла про то ка ка пи та ла. Овај при ступ за-
ла же се за стро жу кон тро лу пре ко гра нич них кре та ња ка пи та ла. У 
при лог ово ме го во ри чи ње ни ца да је кри за де лом про у зро ко ва на 
и ек це сном мо бил но шћу ка пи та ла. Енорм ни при ли ви ка пи та ла у 
САД до при не ли су до дат ном на ду ва ва њу та мо шњег ме ху ра од са-
пу ни це ко је су хра ни ле шпе ку ла ци је. Кон тро ла про то ка ка пи та ла и 
ства ра ње ма сив них де ви зних ре зер ви зах те ви су ове гру пе.

Пе ти је де цен тра ли зо ва но ре гу ли са ње. Овај при ступ ре гу ли-
са њу за ла же се за из ве сну де цен тра ли за ци ју ме ђу на род ног ре гу-
ли са ња фи нан сиј ског си сте ма ко ја иде у сме ру ува жа ва ња раз ли-
чи то сти свих ак те ра на тр жи шту. До са да шње уво ђе ње стан дар да 
и ко дек са у зе мље у раз во ју зна чи ло је ши ре ње ан гло а ме рич ких 
стан дар да као нај бо љег мо де ла за дру ге. Ка ко је њи хов ре но ме у 
овом тре нут ку упи тан а ути цај евро зо не и Ази је до би ја на зна ча ју, 
мо гућ ност раз во ја ре ги о нал не ре гу ла тор ске ини ци ја ти ве основ је 
овог при сту па. 



Соња Буничић Г-20 од Питсбурга до Торонта - пут ка новој ...

277

3. Г-20 НОВО ГЛОБАЛНО ТЕЛО ЗА КООРДИНАЦИЈУ 
ФИНАНСИЈСКЕ РЕГУЛАТИВЕ

3.1. Раз вој уло ге Г-20

Пред ста вља ју ћи раз ли чи те те о риј ске при сту пе мо же мо 
уочи ти њи хо ву за јед нич ку ка рак те ри сти ку, ис ти ца ње по тре бе да се 
де лат ност фи нан сиј ских тр жи шта ну жно мо ра ре гу ли са ти у ци љу 
ње го ве за шти те али је пи та ње у ко јој ме ри и на ко ји на чин. Од го-
вор на ово пи та ње мо гао би би ти у ана ли зи до са да шње прак се и 
пред у зе тих ак тив но сти од стра не вла да нај ра зви је ни јих др жа ва и 
нај зна чај ни јих фи нан сиј ских ме ђу на род них ин сти ту ци ја. У овом 
тре нут ку ак тив но сти Г-20 мо жда пред ста вља ју и прак тич ни пу то-
каз да љег раз во ја гло бал не фи нан сиј ске ре гу ла ти ве.

Г-20 је не фор мал ни фо рум ко ји оку пља ми ни стре фи нан си ја 
и гу вер не ре цен трал них ба на ка два де сет свет ских нај ра зви је ни јих 
зе ма ља, укљу чу ју ћи и Европ ску уни ју. Пр ви са ста нак Г-20 је одр-
жан у Бер ли ну 1999. го ди не. За раз ли ку од Г-8 ко ја оку пља са мо 
ин ду стриј ски нај ра зви је ни је зе мље, Г-20 је за ми шљен као ме сто 
кон так та и рас пра ве ме ђу раз ви је ним зе мља ма и зе мља ма чи је је 
тр жи ште у на ста ја њу. Та ко су чла ни це гру пе; Ар ген ти на, Аустра-
ли ја, Бра зил, Европ ска уни ја, Фран цу ска, Ин ди ја, Ин до не зи ја, Ита-
ли ја, Ја пан, Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка, Ју жна Ко ре ја, Ка на да, Ки на, 
Мек си ко, Не мач ка, Ру си ја, Са у диј ска Ара би ја, Сје ди ње не Др жа ве, 
Тур ска и Ве ли ка Бри та ни ја. За јед но, ове др жа ве чи не 90% свет ског 
БДП-а те 80% свет ске тр го ви не. Чел ни ци Г20 су се сло жи ли да 
ова гру па убу ду ће по ста не глав ни ме ђу на род ни фо рум за ко ор ди-
ни ра ње гло бал не еко ном ске по ли ти ке, па би та ко по ста ла ва жни ја 
од ин ду стри ја ли зи ра них зе ма ља Г7, од но сно Г8 са Ру си јом, ко је 
до ми ни ра ју свет ском еко но ми јом. Скуп је по твр дио чи ње ни цу да 
бр зо ра сту ће при вре де као што су Ки на и Ин ди ја да нас игра ју пу но 
ве ћу уло гу у ра сту свет ске еко но ми је. Чел ни ци Г20 та ко ђе су се 
сло жи ли да да ју ви ше гла сач ке сна ге у Ме ђу на род ном мо не тар-
ном фон ду зе мља ма са бр зо ра сту ћим еко но ми ја ма. Та ко ће се око 
5 по сто гла сач ких пра ва у Ме ђу на род ном мо не тар ном фон ду пре-
ба ци ти са бо га тих зе ма ља на до сад не за сту пље не зе мље као што 
је Ки на, а исто пра ви ло је пред ло же но и за од лу чи ва ње у Свет ској 
бан ци. На и ме, тре нут но ин ду стриј ски раз ви је не зе мље има ју око 
57 по сто гла сач ких пра ва у ММФ-у од 85 по сто ко ли ко је по треб но 
за до но ше ње од лу ке.
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На са стан ку је та ко ђе од лу че но да оја ча и Од бор за фи нан-
сиј ску ста бил ност (Fi nan ci lal Sta bi lity Bo ard -FSB) ко је је осно ва-
но још 1999. го ди не са иде јом да ја ча ста бил ност ме ђу на род них 
фи нан си ја кроз раз ме ну ин фор ма ци ја и ме ђу на род ну са рад њу. У 
бу дућ но сти би сe ФСБ тре бао по ја ви ти као «че твр ти стуб» ста бил-
но сти ме ђу на род ног фи нан сиј ског си сте ма, за јед но са ММФ-ом, 
Свет ском бан ком и Свет ском тр го вин ском ор га ни за ци јом, и ра ди-
ти као си стем за ра но упо зо ра ва ње на евен ту ал но до ла зе ћу фи нан-
сиј ску кри зу.11)

У сеп тем бру 2009 го ди не у Пит сбур гу одр жан је Са мит гру пе 
Г20 на ко јем је до не то са оп ште ње у ко јем су из не те да љи смер ни це 
за раз вој ре гу ла ти ве и ре фор ме ко је ће мо ћи од го во ри ти по тре ба ма 
гло бал не еко но ми је 21 ве ка. Гру па Г-20 од ре ђе на је као при мар ни 
фо рум за ме ђу на род ну еко ном ску са рад њу12) 

3.2. Но ви ме на џер фи нан сиј ске ре гу ла ти ве

Пред сто је ћи за да так Г20 (да до не се окви ре и по ста ви но ву 
фи нан сиј ску ре гу ла ти ву)упу ћу је нас на по ље јав ног пра ва у обла-
сти фи нан сиј ских тр жи шта. Ка да го во ри мо о јав ном пра ву, ми ми-
сли мо на ле ги сла ти ву (у ра зним фор ма ма)13) до не ту од стра не др-
жа ва или јав них те ла ко је су оне ство ри ле али и од не фор мал них 
те ла ко ја су ме ђу на род ној фи нан сиј ској сце ни (нпр. Г7, Г8, Г20).У 
ра ној фа зи раз во ја мо дер ног јав ног пра ва у обла сти фи нан си ја до-
но ше ње ре гу ла ти ве би ло је пра ће но са два основ на кон цеп та ко ји 
су на сто ја ли да се с јед не стра не за шти ти на ци о нал ни ин те рес др-
жа ва на ко је су се про пи си од но си ли а с дру ге да се за шти ти ин те-
рес по је ди них гру па или сег ме на та фи нан сиј ског тр жи шта (ко ји су 
у ве ли ком бро ју слу ча је ва би ли иден тич ни са на ци о нал ним ин те-
ре си ма). US In vest ment Com pa ni es Act из 1940, на при мер, про кла-
мо вао је као основ ни циљ овог за кон ског тек ста за шти ту на ци о нал-
них ин те ре са и ин те ре са ин ве сти то ра.14)

Да нас, ме ђу тим, ста ње на фи нан сиј ском тр жи шту по ка зу је 
ис пре пле те ност мно гих ин те ре са ко је се шти те раз ли чи тим ни во-
ом ле ги сла тив не хи је рар хи је. Гло бал но тр жи ште је сво јим раз во-

11)  До ступ но на ин тер нет стра ни www. G-20

12)  Са мит гру пе Г-20, Бан кар ство , 9-10/2009, (текст дат у це ли ни у ори ги на лу и пре во ду 
на срп ски је зик) 

13) Уго во ри, спо ра зу ми, кон вен ци је, од лу ке и сл. Да нас по сто ји до ста ши ро ка ли те ра ту ра 
ко ја об ја шња ва раз ли чи те пу те ве ко ји ма се оства ру ју ме ђу на род ни спо ра зу ми (An drew 
Gu zman: The de sign of In ter na ti o nal Agre e ments, 16 EUR.J.int.~l L-2005.) Сви на ве де ни 
прав ни ак ти су раз ли чи те прав не сна ге.

14) Ви де ти: The In vest ment Com pany act of 1940 (15 USC 80a-1ff)
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јем на ме та ло при о ри те те у пре ва зи ла же њу раз ли ка ко је су уста но-
ви ли раз ли чи ти прав ни си сте ми. Ин те ре си ко ји су би ли ис ка за ни 
као оп шти (зах тев за ујед на ча ва њем пра ви ла) зах те ва ли су пот пу но 
ја сну и чвр сту ре гу ла ти ву, док су ма ње зна чај ни ин те ре си би ли об-
у хва ће ни не фор мал ним до го во ри ма. Та ко на при мер ме ђу на род на 
пла ћа ња ре гу ли са на су стан дар ди ма ко ји су је дин стве ни и ре гу ли-
са ни су ујед на че ним пра ви ли ма.(нпр. SWIFT).

С об зи ром да је наш фо кус усме рен ка уло зи Г-20 у ства ра-
њу но ве свет ске фи нан сиј ске ре гу ла ти ве, сам ста тус Г-20 као не-
фор мал не гру пе, ве о ма је зна ча јан у са гле да ва њу мо гућ но сти да 
се фи нан сиј ска ста бил ност као при о ри тет оства ри. На Са ми ту у 
Лон до ну, ли де ри Г20 да ли су ши рок ман дат ФБС про ши ру ју ћи ње-
го во члан ство са пред став ни ци ма зе ма ља у раз во ју са ци љем одр-
жа ва ња фи нан сиј ске ста бил но сти. По сле утвр ђи ва ња но ве уло ге 
ФБС, на са стан ку у Пит сбур гу, овај од бор под нео је зва нич ни из-
ве штај о свом ра ду са ни зом пред ло га за ре фор ме и за ду же њи ма 
свих ин сти ту ци ја те пре гле дом по стиг ну тих ре зул та та ка ко се кри-
за у овом оби му ви ше не би мо гла по но ви ти. У ци љу на ве де ног, 
но во о сно ва ни ФСБ је до нео и 3 ак та ко ја пред ста вља ју из ве шта је 
о по стиг ну том сте пе ну на прет ка ка ства ра њу но ве ре гу ла ти ве. То 
су: „Over vi ew of pro gress in Im ple men ti ing the Lon don Sum mit Re-
com men da ti ons for Streg the ning Fi nan cial Sta bi lity, Im po ving Fi nan-
cial Re gu la tion и Pro gress re port on the ac ti ons to pro mo te fi nan cial 
re gu la tory re form Is sued by US cha ir of the Pittsburg G-20 sum mit“ 
сви од 25.09.2009. 

Ово је сва ка ко био пр ви ко рак у су о че њу са по сто је ћим про-
бле мом ре ша ва ња свет ске фи нан сиј ске кри зе. Не ми нов но се ја вља 
но ва ди ле ма, да ли је фор ми ра њем но вог те ла (ФСБ) и до но ше њем 
ни за ме ра и ака та од стра не Г-20 у ства ри ко рак ка ства ра њу но вог 
те о риј ског при сту па и мо де ла у из град њи но ве гло бал не фи нан сиј-
ске ре гу ла ти ве или са мо ко рак ка ре кон струк ци ји по сто је ће прак се. 
Да би се би ло ко ји од на ве де них ци ље ва оства рио би ће по треб но 
са че ка ти да вре ме по ка же пра ве ре зул та те. А до та да ана ли зом до-
са да шње по ли ти ке и до не тих ака та мо гли би раз мо три ти мо гућ-
ност по сти за ња са гла сно сти др жа ва чла ни ца и евен ту ал но од ре ђе-
ње смер ни ца да љег раз во ја ре гу ла ти ве.

Тре нут но, иако су ме ха ни зми до но ше ња ре гу ла ти ве на по-
љу ме ђу на род ног јав ног пра ва ре ла тив но огра ни че ни, још сна-
жни ју пре пре ку ка до но ше њу фи нан сиј ске ре гу ла ти ве пред ста вља 
кон цеп ту ал на кон фу зи ја иза зва на по сто ја њем раз ли чи тих фи нан-
сиј ских на ци о нал них ре гу ла ти ва и ин те ре са ко ји се њи ма шти те. 
Исто риј ски по сма тра но у по је ди ним обла сти ма фи нан сиј ских ак-
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тив но сти еко ном ску до ми на ци ју су гра ди ли ве ли ки игра чи (са да 
чла ни це Г20 као што су САД, ЕУ, Ки на, Ру си ја) те су на ме та ли 
сво ју на ци о нал ну ре гу ла ти ву као до ми нан ту, чи ме су се шти ти ли 
њи хо ви еко ном ски ин те ре си, али то ну жно мо ра би ти ко ри го ва-
но. По сто је ћој сли ци тре ба до да ти и чи ње ни цу да пре ва зи ла же-
ње раз ли ка и по ку шај ства ра ња гло бал не фи нан сиј ске ре гу ла ти ве 
под ра зу ме ва мо гућ ност од ре ђе ња је дин стве ног ци ља ка ко јем те-
жи гло бал но тр жи ште. Ка ко у овом тре нут ку још увек не ма ја сно 
од ре ђе ног ци ља ка ко јем би све уче сни це фи нан сиј ске утак ми це 
те жи ле, та кав ни во до го во ра пра ти и фи нан сиј ска ре гу ла ти ва. То 
на да ље зна чи да у овом тре нут ку не мо же мо го во ри ти о по сто ја њу 
мо гућ но сти да се ство ри чвр ста, оба ве зу ју ћа, ре гу ла ти ва (hard law) 
те се у ства ра њу да љег до го во ра око ци ља ко јем те жи свет ска за-
јед ни ца, а са мим тим и фи нан сиј ске ре гу ла ти ве, кла сич ни прав ни 
ин стру мен ти нај че шће за ме њу ју ин стру мен ти ма ме ког пра ва (soft 
law). 

3.2.1. Soft law ин стру мент у из град њи ме-
ђу на род не фи нан сиј ске ре гу ла ти ве

То ком 20 ве ка по сто је ће прав не те о ри је и прак са у окви ру 
ме ђу на род ног пра ва ну жно су се мо ра ле ино ви ра ти услед бр зих 
про ме на. Про ме на по ли тич ке кар те те про цес ме ња ња и сло мо ва 
вој но-по ли тич ких бло ко ва и но ва еко ном ска кар та све та зах те ва ле 
су про ме ну у ре гу ли са њу ме ђу на род них од но са. Основ про ме не 
на ла зио се у про ме ни из во ра пра ва и на чи ну ко ди фи ка ци је нор ми 
на ме ђу на род ном ни воу, где су ме ђу на род ни уго во ри за ме ње ни ме-
ђу на род ним спо ра зу мом. Уско ро је ово по стао но ви тренд где су 
ме ђу на род не ор га ни за ци је али и дру ге не фор мал не ор га ни за ци је 
др жа ва пре у зе ле ак тив ну уло гу у ре ша ва њу ме ђу на род них од но са 
но вим на чи ном до но ше ња и при ме не прав них нор ми. У за пад ној 
док три ни по чео је у то вре ме да се фор ми ра по јам „soft law“.15) 

Да нас, у 21 ве ку при ме на soft law пред ста вља си стем на че ла 
мо дер ног ме ђу на род ног пра ва ко ја се раз ли ку ју од прак се из про-
шло сти. По што је да нас је дан од на чи на ства ра ња ме ђу на род ног 
пра ва, спо ра зум (екс пли цит ни или пре ћут ни), нор ме ко је се на овај 
на чин ства ра ју не ма ју исту прав ну при ро ду као нор ме „hard law“те 
не про из во де иста прав на деј ства и прав не ак те, па се њи хов зна чај 
про це њу ју кроз мо рал не или по ли тич ке при зме.16)

15)  Ant hony D Ama to : In ter na ti o nal Soft law, Hard law and Co he ren ce сма тра да је на ста нак 
soft law те о ри је за по чео Вла ди мир Вер дан ски у свом де лу Bi ossphe re још 1926. го ди не.

16)  Ве ли жа ни на М.: „Ме ко пра во и ње го ва уло га у ре гу ли са њу ме ђу на род них од но са“, Ме-
ђу на род ни прав ник 2006, стр. 3. 
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Раз ли ке из ме ђу hard и soft law у ве ћи ни прав них раз ма тра ња 
за пад них шко ла на ла зи се у по љу при ме не. Ово је нај че шће по-
ла зни основ за де фи ни са ње hard од но сно soft law. Ве ћи на ауто ра 
сма тра да се чвр стим пра вом ус по ста вља прав на оба ве за ко ја нор-
ма ма да је фор мал но прав ни ка рак тер док нор ме ме ког пра ва не ма ју 
оба ве зу ју ћи ка рак тер, ни су фор мал но оба ве зне али има ју ве ли ки 
ути цај на по на ша ње стра на у град њи прав них пра ви ла..17)

Да кле, soft law је сло же на и про тив реч на по ја ва, ко ја има 
сво је по зи тив не и не га тив не стра не. Пре ма овим ауто ри ма ње го во 
по сто ја ње за ма гљу је гра ни це из ме ђу кла сич ног пра ва (прав но ре-
гу ли са ње) и спо ра зу ма (не прав но ре гу ли са ње) од но сно нор ми без 
угра ђе не оба ве зе код ко јег се по себ но по тен ци ра прин цип до бре 
во ље при ис пу ње њу оба ве за пре у зе тих до го во ром.18). 

Др жа ве све ви ше ко ри сте ши рок спек тар прав них ин стру ме-
на та чвр стог и ме ког пра ва, ко ји има ју раз ли чи ту прав ну при ро ду 
ко ја се раз ли ку је по пре ци зно сти али и оба ве зно сти нор ми ко је се 
њи ма гра де. Ка ко би до се гле сво је утвр ђе не ци ље ве, др жа ве их не-
кад ко ри сте са мо стал но а по не кад ком би но ва но, јер сва ки од њих 
ну ди по себ не пред но сти али и ма не. Да нас је при сут но у ства ра-
њу но вог ме ђу на род ног пра ва мно го но вих ин стру ме на та ко ји су у 
ства ри ре зул тат ин тер ак ци ја прав них ин стру ме на та чвр стог и ме-
ког пра ва.

Уго во ри ство ре ни чвр стим пра вом (hard law) има ју ди рек-
тан ефе кат у на ци о нал ној ре гу ла ти ви те зах те ва ју до но ше ње на-
ци о нал них пра ви ла ко је ства ра ју но ве ала те ко ји ма се мо би ли шу 
до ма ћи су бјек ти.

Основ ни не до ста так soft law је не до ста так прав не оба ве зе 
па га мно ги ауто ри и не сма тра ју пра вом. Без на ме ре да се ду бље 
за др жа ва мо на пред но сти ма и не до ста ци ма ко ји се ве о ма до бро 
из у че ни у те о ри ји, сва ка ко тре ба на гла си ти до бро бит ко ју до но си 
при ме на soft law ин стру ме на та.

Soft law мо же би ти ин стру мент ко јим ће се ути ца ти на по на-
ша ње вла да, он чак мо же би ти основ за ре ша ва ње спо ро ва у ме ђу-
на род ним од но си ма ка да се ути цај на вла де вр ши стал ним јав ним 
ис ти ца њем бит них ин фор ма ци ја, фор ми ра ње цр них ли ста или ис-
ти ца ња не при хва тљи вог по на ша ња у по је ди ним обла сти ма у ко ји-
ма се же ли до сти ћи од ре ђе ни сте пен ре гу ли са но сти.

17)  Gre gory C. Shaf fer, Mark A. Pol lack :How hard and Soft law In ter act in In ter na ti o nal Re gu la-
tory Go ver nan ce: Al ter na ti ves, Com ple ments and an ta go nists , Uni ver sity of Min ne so ta , Law 
School, le gal Stu di es re se arch Pa per Se ri es, re se arch Pa per No. 09-23 Пу но об ја шње ње три 
мо де ла ин тер ак ци је hard and soft law.

18)  Ре ше тов: „Ме ко пра во“, Мо сков ски ча со пис ме ђу на род ног пра ва 1999, N2 стр. 26
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Мо же мо кон ста то ва ти да soft law не мо же би ти из вор пра ва. 
Да кле, ме ђу на род ни спо ра зу ми са свим сво јим са др жа јем у ме ђу-
на род ном пра ву су при хва ће ни као чи ње ни ца али не и као из вор 
пра ва.19)

4. РЕ ЗУЛ ТА ТИ Г-20 У СТВА РА ЊУ НО ВЕ  
ФИ НАН СИЈ СКЕ РЕ ГУ ЛА ТИ ВЕ ОД 

ПИТ СБУР ГА ДО ТО РОН ТА

По сле крат ког уво да у по јам и раз у ме ва ње soft law вра ти мо 
се на сам по че так овог ра да и пи та ње мо гућ но сти Г-20 да ство ри 
пут ка чвр стој фи нан сиј ској ре гу ла ти ви.

Уко ли ко при сту пи мо ана ли зи до ку ме на та ко је је до не ла ова 
гру па 20) уоча ва мо да су при ме ње ни раз ли чи ти ни воу оба ве зно сти 
прав них нор ми ко ји ма се уре ђу је по на ша ње свих уче сни ка у ци-
љу ства ра ње фи нан сиј ске ста бил но сти. При сут на су че ти ри ни воу 
прав не оба ве зно сти нор ми у до ку мен ти ма до не тим на Са ми ту у 
Пит сбур гу. Пр ви ни во су нор ме ко је пред ста вља ју кре и ра ња оба-
ве зних стан дар да. То су нор ме са нај ви шим сте пе ном оба ве зно сти 
ко је ће при ме ни ти и угра ди ти у свој прав ни си стем све зе мље чла-
ни це гру пе, а оне се од но се на ра чу но вод стве не стан дар де, стан-
дар де пла ћа ња и сл. Дру ги ни во нор ми су оне ко ји ма се спро во ди 
ме ђу на род но до го во ре но по на ша ње али без угра ђе не прав не оба-
ве зно сти (за себ ни спо ра зу ми ко ји ма за ин те ре со ва не зе мље уре ђу-
ју сво је ме ђу соб не од но се на по љу фи нан си ја). Тре ћи ни во нор ми 
су нор ме ко је го во ре о „до број прак си“ и оне пред ста вља ју са мо 
пре по ру ке, без прав не оба ве зно сти. (пре по ру ке да те за кре дит не 
реј тинг аген ци је и сл.) Че твр ти ни во нор ми су са мо по ка за те љи 
оп штег при сту па у ре ша ва њу по је ди них пи та ња. То ни су нор ме 
не го нај оп шти је плат фор ме за мо гу ћи бу ду ћи раз вој фи нан сиј ских 
про пи са. Ова ко по ста вљен про грам ак тив но сти ука зу је да ће Г20 
у спро во ђе њу свог основ ног за дат ка мо ра ти да се ко ри сти ин стру-
мен ти ма чвр стог и ме ког пра ва ка ко би до шло до гло бал не хар мо-
ни за ци је на по љу фи нан сиј ске ре гу ла ти ве.

19)  Hill gen be rrg Hart mut: „A fresh lo ok at Soft law“, Euro pean jo ur nal of In ter na ti o nal Law, 
1999, vol. 10, No. 3, стр. 499-515.

20)  Overview of  progress in Implementiing the London Summit Recommendations  for Stregth-
ening Financial Stability , 25.09.2009., Impoving Financial Regulation, Progress report on  
the actions to  promote financial regulatory reform  Issued by  US chair  of  the  Pittsburg G-20 
summit.
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Кључ ни део до ку ме на та се фо ку си ра на ја ча ње фи нан-
сиј ског над зо ра У ци љу да се обез бе ди мно го ве ћа кон зи-
стент ност и си сте мат ска са рад ња, пот пу но но ва уло га до де-
ље на је ФСБ - Од бор за фи нан сиј ску ста бил ност о ко јом смо 
већ ра ни је го во ри ли. 

Ана ли зом из ве шта ја о пред у зе тим ак тив но сти ма у ства ра њу 
фи нан сиј ске ре гу ла ти ве од стра не ФСБ мо гли би за кљу чи ти да је 
пут ка до но ше њу ре гу ла ти ве оја ча ва ње soft law ре жи ма. Спрем ност 
да soft law ре жим по ста не осна жен ин стру мен ти ма hard law ре жи-
ма, ви ди мо из ак та пре зен то ва них на Са ми ту Г20 у Пит сбур гу. У 
на ве де ним ак ти ма став САД и ЕУ ја сно је од ре ђен. Обе стра не су 
спрем не да пред ло же не ме ре у по је ди ним обла сти ма ( ма кро пру-
ден ци ал на по ли ти ка, хеџ фон до ви)21) по ста ве као оба ве зу ју ће на 
на ци о нал ном ни воу. То зна чи да по сто ји спрем ност да се утвр ђе не 
исто вет не вред но сти ство ре не soft law ре жи мом угра де у на ци о-
нал ну ре гу ла ти ву и ти ме ис ка жу спрем ност ка ства ра њу чвр стог, 
по ве за ног од но са. Хи по те за би да кле мо гла би ти одр жи ва да САД 
и ЕУ има ју нај зна чај ни ју и пре суд ну уло гу у ства ра њу но ве фи нан-
сиј ске ре гу ла ти ве ко ја би пред у пре ди ла но ву кри зу. Али тре нут на 
си ту а ци ја го во ри дру га чи је. У на ве де ном из ве шта ју не по сто ји ни-
јед на за бе ле шка о на ме ра ма дру гих чла ни ца Г-20, на ро чи то Ки не 
па и Ру си је да при бег ну овом на чи ну осна же ња ин стру ме на та soft 
law-а. По ред то га и дру ги ин ди ка то ри на ро чи то из Ки не, ко ја је 
не за до вољ на до ла ром па и бро јем гла со ва у ММФ, го во ре да ова 
хи по те за не ће мо ћи да се одр жи јер је при су тан ви сок сте пен не са-
гла сно сти око исто вет но сти вред но сти ко је би мо гле да се ре гу ли-
шу овим пу тем. 

4.1. Де кла ра ци ја Са ми та Г-20 у То рон ту

Раз ли чи ти при сту пи на чи ну опо рав ка свет ске еко но ми је, ко-
ји су при сут ни ме ђу во де ћим чла ни ца ма Г-20 под гре ја ли су бо ја зан 
да ће би ти не мо гу ће ус по ста ви ти са гла сност на Са ми ту у То рон ту. 
Сре ћом, ова оче ки ва ња се ни су об и сти ни ла. Иако при су тан, ве ли-
ки јаз, из ме ђу ми шље ња САД ко ја за го ва ра по раст по тро шње као 
је ди ни мо гу ћи пут ка из ла ску из ре це си је и ста ва ЕУ( углав ном 
Не мач ке) ко ја по др жа ва ве ћи сте пен кон тро ле ве ли ких ба на ка и 
пот пу ну штед њу у рас по ла га њу сред стви ма бу џе та, ком про мис је 
оства рен. 

21)  Као при мер: Ef fort to esta blish system wi de over sight and mac ro pru den tial po licy ar ran ge-
ments are al so ono ging at the na ti o nal and re gi o nal le vel. For in stan ce , in the Uni ted sta te 
the Tre a sury de part mant has for war ded pro po sed le gi sla tion to Con gress that calls for esta-
blis hment of a Fi nan cial Sta bi lity Ser vi ces over sight Co un cil (стр. 9).
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За се да ње Г-20 у То рон ту успе шно је за вр ше но и до не та је 
Де кле ра ци ја ко јом су из ло же ни за кључ ци уче сни ка. Тач ком 3 и 4 
Де кла ра ци је кон ста ту је се да су до са да шњим ра дом чла но ва Г-20 
и фор ми ра них струч них те ла оства ре ни до бри ре зул та ти и да је 
при сут на тен ден ци ја из ла ска из кри зе али „озбиљ ни иза зо ви“ тек 
пред сто је. До не та су три основ на окви ра ме ра (смер ни ца) за да љи 
рад. Пр ви оквир да љих смер ни ца до не тих на Са ми ту од но си се на 
сна жан, одр жив и из ба лан си ран еко ном ски раст, дру ги на ре фор-
ми са ње фи нан сиј ског сек то ра и тре ћи на ме ђу на род не фи нан сиј ске 
ин сти ту ци је и њи хов да љи раз вој. Кон ста ту је се да су по стиг ну ти 
ре зул та ти ви дљи ви и да је за у ста вљен пад на еко ном ским тр жи-
шти ма те се уоча ва опо ра вак свет ске еко но ми је, за хва љу ју ћи ме-
ра ма до не тим на Са ми ту у Пит сбур гу ко је су ство ри ле ре гу ла ти ву 
чи ји је основ кон тро ла ри зи ка.22) За раз ли ку од на ве де ног, основ ни 
циљ до не тих ме ра на но вом Са ми ту у То рон ту је сте пре ва зи ла же-
ње фи скал них де фи ци та. Основ ни за кљу чак је сте да вла де др жа ва 
тре ба да кре и ра ју и сле де сво је про гра ме за еко ном ски сти му ланс 
и са ни ра ње бу џет ских де фи ци та сход но соп стве ним усло ви ма и 
окол но сти ма раз во ја. За себ ност ме ра мо ра се те ме љи ти на ин ди-
ви ду ал ним усло ви ма и по тре би пре ва зи ла же ња по ве ћа ног бро ја 
не за по сле них. На чел но је до го во ре но да би чла ни це Г-20 тре ба ле 
сво јим про гра ми ма да омо гу ће сма ње ње фи скал них де фи ци та за 
сва ку од њих за 50% до кра ја 2013 го ди не. Ре фор ма фи нан сиј ског 
си сте ма и да ље тре ба да се кре ће у прав цу по о штре не кон тро ле 
ри зи ка. Бан ке мо ра ју знат но да по ве ћа ју основ ни ка пи тал ( стан-
дар ди у по гле ду ка пи та ла и ли квид но сти бан ка тре ба да се им пле-
мен ти ра ју до кра ја 2012. го ди не). Уво ђе ње чвр стих пра ви ла у овој 
обла сти мо ра би ти пра ће но ефи ка сни јом кон тро лом. Уло га ме ђу-
на род них ин сти ту ци ја мо ра се оја ча ти ре фор ма ма ко је зна че до но-
ше ња спо ра зу ма о ре фор ми са ном од но су гла со ва у окви ру ММФ-а 
Фор ми ра на је гру па за ду же на за из ра ду ме ра ко је ће би ти до не те у 
ци љу бор бе про тив ко руп ци је. Оп шти је за кљу чак да др жа ве тре ба 
да по ја ча ју ре гу ла тор не окви ре ра ди опо рав ка фи нан сиј ских си сте-
ма у скла ду са соп стве ним сна га ма и усло ви ма по сло ва ња, али оне 
мо ра ју би ти та ко кре и ра не да спре ча ва ју про тек ци о ни зам. 

4. 2. Де цен тра ли зо ва но ре гу ли са ње као ал тер на ти ва

У ци љу пре ва зи ла же ња на ста ле си ту а ци је зе мље Г20 су на 
свом Са ми ту у но вем бру 2009. од лу чи ле да про ши ре ФСБ, у ви-
ду ја ча ња члан ства на пред ни јих зе ма ља у раз во ју. Исто вре ме но су 
„дру га ва жна те ла“ ко ја се ба ве по ста вља њем стан дар да по зва на да 

22)  Де кла ра ци је Г-20 у То рон ту – An nex 1 - тач ка 4 и 5, стр. 5.
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без од ла га ња пре и спи та ју сво је члан ство (ше фо ви др жа ва и вла да 
Г8). То је до при не ло ства ра њу стан дар да, од но сно уни вер зал них 
окви ра ко ји су до при не ли за у ста вља њу кри зе али са мо у окви ру 
зе ма ља чла ни ца гру пе Г-20. Уко ли ко ове ини ци ја ти ве за и ста бу ду 
у ста њу да про бу де ин те ре со ва ње зе ма ља у раз во ју, оне би би ле 
спрем не да за јед но уче ству ју у ре а ли за ци ји при сту па ко ји за го ва ра 
је дин стве ну гло бал ну фи нан сиј ску ре гу ла ти ву. Уко ли ко ове ини-
ци ја ти ве бу ду од ба че не би ће мо све до ци ства ра ња от по ра про тив 
уни вер зал них ре гу ла тор ских про је ка та а мо жда и ра сту ћег ин те-
ре со ва ња за де цен тра ли зо ва ни и ја че фраг мен ти ра ни ме ђу на род-
ни ре гу ла тор ски по ре дак. Ево лу ци ја од но са за ви си ће пр вен стве но 
од од го во ра на пи та ње да ли је мо гућ за јед нич ки спо ра зум (свих 
кључ них ак те ра) о основ ним ци ље ви ма раз во ја ме ђу на род ног фи-
нан сиј ског тр жи шта.

 Већ са да се мо гу осе ти ти за че ци ин те ре со ва ња за де цен тра-
ли зо ва но ре гу ли са ње због не мо гућ но сти по сти за ња до го во ра око 
за јед нич ког ци ља. Оно ће и да ље ра сти уко ли ко ан гло а ме рич ки 
до но си о ци од лу ка по ку ша ју да по ста ве пра вац ме ђу на род ним ре-
гу ла тор ним стра те ги ја ма ко ји пре ви ше од сту па од оче ки ва ња дру-
гих.23) Ов де тре ба узе ти у об зир сна жан при ти сак Ки не усме рен 
ка ре фор ми од но са гла со ва у ММФ-у, ко ја би, пре ма ста ву Ки не, 
тре ба ло да од ра жа ва од нос сна га на фи нан сиј ским тр жи шти ма и 
та ко сма њи сти сак САД над овом ин сти ту ци јом. У овом слу ча ју 
до но ше ње ре ги о нал не ре гу ла ти ве би ло под при ти ском да стан дар-
ди ко ји се до не су, не од сту па ју пре ви ше од оних ко ји су по ста вље-
ни у Лон до ну и Њу Јор ку24)

ЗА КЉУ ЧАК 

Фи нан сиј ска кри за пра ће на је по ве ћа ном ре гу ла тор ном ак-
тив но шћу Г-20 не фор мал ног фо ру ма ко ји оку пља ми ни стре фи-
нан си ја и гу вер не ре цен трал них бан ка нај ра зви је ни јих зе ма ља. 
Гло бал ни ка рак тер фи нан сиј ских тр жи шта зах те вао је и гло бал ну 
ре гу ла тор ну ин тер вен ци ју ко ја је би ла ме ђу на род но ко ор ди ни са на 
и усме ре на на спре ча ва ња пре ко мер ног ри зи ка на фи нан сиј ским 
тр жи шти ма. На мет ну ло се пи та ње да ли успех или не у спех ми си је 
Г-20 од Пит сбур га до Са ми та у То рон ту, у ства ра њу но ве фи нан-
сиј ске ре гу ла ти ве мо же до не ти но ву де фи ни ци ју од но сно по и ма ње 
ме ђу на род ног фи нан сиј ског пра ва.

23)  Da vid Sin ger, Re gu la ting Ca pi tal, It ha ca, Cor nell Uni ver sity Press. 2007, стр. 125.

24) Da vid Sin ger, Re gu la ting Ca pi tal, It ha ca, Cor nell Uni ver sity Press. 2007, стр. 125.
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Ана ли за ре гу ла тор не ак тив но сти и до не тих стан дар да ука-
зу је да је нео п ход но от кло ни ти не га тив не по сле ди це ко је је до нео 
при ступ са мо ре гу ла тив но сти тр жи шта, од но сно став да се тре ба 
осло ни ти на са мо тр жи ште и упра вља ње фи нан сиј ским ин сти ту-
ци ја ма на осно ви мак си ма ли за ци је про фи та.

Тре нут на сна га и ак тив ност Г-20 до се же са мо до сег мент ног 
ре гу ли са ња нај ва жни јих про бле ма на фи нан сиј ским тр жи шти ма. 
То ипак ни је пре пре ка да се по ста ве те ме љи за но во фи нан сиј ско 
пра во. Оно тре ба да омо гу ћи ства ра ње та кве ре гу ла ти ве ко јом би 
се по кри ли сви ефек ти фи нан сиј ских ак тив но сти на фи нан сиј ском 
тр жи шту уоп ште, а не са мо ње го ви сег мен ти ко је ства ра ју сво јим 
ак тив но сти ма ње го ви ак те ри. Мо гу ћи пут ка ства ра њу ме ђу на род-
не ре гу ла ти ве но вог фи нан сиј ског пра ва је сте упо тре ба soft law ин-
стру ме на та. 

Не ма још увек од го во ра у ко јој ме ри и на ко ји на чин. Као 
што смо мо гли да ви ди мо, си гур но је, да је ова кри за ини ци ра ла 
низ но вих ре гу ла тор них про је ка та и да су про тив ни ци зва нич ног 
ре гу ли са ња у де фан зи ви. Уло га и по стиг ну ти ре зул та ти гру пе Г20 
та ко ђе нам да ју смер ни це у ком прав цу би се раз вој ре гу ла ти ве кре-
тао. По сле Са ми та у Пит сбур гу би ли смо све до ци сна жне др жав не 
ин тер вен ци је, усме ре не на от кла ња ње ње них по сле ди ца, и ре гу ла-
тор ног уре ђи ва ња фи нан сиј ских тр жи шта у ци љу от кла ња ња ње-
го вих не са вр ше но сти, на ро чи то у по гле ду ре гу ли са ња и кон тро ле 
ри зи ка. Са мит у То рон ту до нео је но ви аспект. Фи скал ни де фи ци ти 
ње гов су но ви фо кус. До го вор је ипак по стиг нут, упр кос стра ху да 
би пре бр зо „кре са ње“ бу џе та и уки да ње сти му лан са мо гло да оте-
жа опо ра вак свет ске при вре де. На на ци о нал не еко но ми је и вла де 
др жа ва пре ба чен је те рет од го вор но сти. Вла де мо ра ју да ство ре и 
сле де соп стве не, кро је не по сво јој ме ри, про гра ме за еко ном ски 
сти му ланс, усме рен ка сма ње њу бу џет ских де фи ци та. Еви дент но 
је да по мак учи њен ка де цен тра ли зо ва ном при сту пу у раз во ју фи-
нан сиј ске ре гу ла ти ве као од го во ра на тре нут ну кри зу. Уко ли ко би 
де цен тра ли за ци ја оста ла огра ни че на на зе мље у раз во ју, мо гло би 
јед но став но до ћи до ко ег зи стен ци је раз ли чи тих ре гу ла тор них си-
сте ма. Уко ли ко, ме ђу тим, овај при ступ на и ђе на ши ро ку по др шку 
Ја па на и у кон ти нен тал ном де лу Евро пе, по сле ди це би би ле мно го 
да ле ко се жни ји и мо гао би се ја ви ти но ви при ступ ка ре ги о нал ној 
ре гу ла тор ској ини ци ја ти ви. 
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So nja Bun cic 
G-20 FROM PITTSBURGH TO TO RON TO  

- A PATH TO NEW FI NA NA CIAL RE GU LA TI ONS -

Sum mary
The fi nan cial cri sis de mon stra ted the need for en han ced re gu la-

tory ac ti vity. Gro up G-20 to ok the fol lo wing task. The G-20 Sum mit in 
Pittsburgh di rec ted fi nan cial re gu la tion to be in ter na ti o nally co or di na-
ted and fo cu sed on pre ven ting ex ces si ve risk-ta king in fi nan cial mar-
kets. Ac hi e ved re sults bro ught up the qu e sti on of cre a ting new fi nan cial 
law terms and con ver gen ce of dif fe rent re gu la tory in stru ments of soft 
law. Ho we ver, G-20 Sum mit in To ron to, 2010, has di rec ted furt her re-
gu la tory ac tion to wards the re duc tion of the fi scal de fi cit. The Sta te’s 
Go vern ment’s must cre a te and fol low the ir own cut in its ex tent, pro-
grams aimed at re du cing the bud get de fi cit. This ope ned the path to-
wards re gi o nal re gu la tory ini ti a ti ve.
Key words: G-20, Sum mit, fi nan cial mar kets, fi nan cial re gu la tion
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