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Сажетак
Овај рад кри тич ки ана ли зи ра раз ли чи те кон цеп ту ал не при-

сту пе у те о риј ском трет ма ну мо дер не др жа ве. Из ла жу ћи не до стат-
ке ве бе ри јан ског при сту па др жа ви, фо кус се по ме ра са др жа ве као 
кре а то ра пра ви ла и екс клу зив не упо тре бе на си ља за по што ва ње 
од лу ка ко је до но си на мно го број не фор ме ин тер ак ци је ви ше за-
себ них си сте ма ка рак те ри стич них за сва ко људ ско дру штво. У том 
сми слу др жа ва има и огра ни че ну ауто ном ност ко ја ни је фик си ра-
на. Ува жа ва ју ћи по де лу на де спот ску и ин фра струк тур ну моћ др-
жа ве, рад та ко ђе ана ли зи ра и од нос др жав ног ка па ци те та и де мо-
кра ти је, од нос из ме ђу др жав ног, по ли тич ког и ад ми ни стра тив ног 
ка па ци те та, ути цај про це са гло ба ли за ци је на др жав не ка па ци те те 
и су ве ре ност, те, ко нач но, ис тра жу је ва жност вер ти кал ног и хо ри-
зон тал ног ле ги ти ми те та за кла си фи ко ва ње на сла бе и ја ке др жа ва. 
Рад се за кљу чу је са на гла ша ва њем ме ђу соб но осна жу ју ће ре ла ци је 
из ме ђу ни воа др жав ног ка па ци те та и ни воа де мо кра ти је, са афир-
ма ци јом уло ге др жа ве и у ери гло ба ли за ци је и са по зи ци о ни ра њем 
од но са др жа ва-дру штво као есен ци јал ног за раз у ме ва ње др жав ног 
де ло ва ња.

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, којi финансира 
Министарство просветe и наукe Републике Србије.
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Кључ не ре чи: др жа ва, др жав ни ка па ци тет, по ли тич ки ка па ци тет, ад ми-
ни стра тив ни ка па ци тет, по ли тич ке ин сти ту ци је, де мо кра-
ти ја, гло ба ли за ци ја.

Др жа ва је та ко ре ћи од у век би ла те ма („agi ta ta res“) ко ја је 
ви ше или ма ње ужи ва ла ста тус „не за о би ла зне“ у со ци о ло шким 
и по ли ти ко ло шким ис тра жи вач ким аген да ма. Са ја ча њем ви ше-
ди мен зи о нал ног про це са гло ба ли за ци је ра сле су и рас пра ве о но-
вом по ло жа ју (на ци о нал не) др жа ве у ра спо ну од тврд њи ко је су, 
ува жа ва ју ћи кон сти ту и са ње мре жа над на ци о нал них ин сти ту ци ја 
и ана лог ног из ме шта ња чво ри шта мо ћи, пле ди ра ле за ње но „обе-
сми шља ва ње“ и/или „рас па да ње“, до, ре ла тив но бла жих по став ки, 
ко је су, ува жа ва ју ћу чи ње ни цу да се др жав на власт су жа ва или де-
ли са дру гим из во ри ма вла сти, пле ди ра ле за сиг ни фи кант ну про-
ме ну ње не уло ге и функ ци ја. Др жа ва, на рав но, ни је „по ра же на“ 
ни и у епо хи гло ба ли за ци је: ус пе ла je да за др жи из у зет но ва жну 
по зи ци ју. На рав но, та по зи ци ја је за ви сна од сте пе на до вр ше но-
сти ин сти ту ци ја: сла бе др жа ве не ма ју тај „лук суз“ да ап сор бу ју 
по зи тив не ефек те гло ба ли за ци је на др жа ву (по нај пре као мо гућ-
ност ши ро ко по ста вље них дру штве но-за штит нич ких ин тер вен ци-
ја и пер ма нент ног про фе си о нал ног уса вр ша ва ња) не го су при мар-
но усред сре ђе не на кон сти ту и са ње (то јест по ди за ње) аде кват них 
ин сти ту ци ја. При то ме, це ло куп на пред ста ва о по треб ним ак тив-
но сти ма је ба зи ра на на јед ном уни со ном (на мет ну том) схва та њу 
др жав ног ка па ци те та ка рак те ри стич ном за ја ке др жа ве, што про-
јек то ва не зах те ве за ме та мор фо зом сла бих др жа ва у ја ке чи ни, го-
то во увек, „по ма ло“ не ре ал ним и „уто пи стич ким“. То је по ве за-
но и са „ди ле мом др жав не сна ге“1) - сла бе др жа ве, без об зи ра на 
то што су по пра ви лу оп те ре ће не ауто ри та тив ном вла шћу, не ма ју 
пот пу ну кон тро лу над ло кал ним цен три ма мо ћи, би ро кра ти ја им 
је или опор ту на, или по ли тич ки про фи ли са на, или оп те ре ће на ко-
руп ци јом, дру штво де ком по но ва но дуж раз ли чи тих (ре ли ги о зних, 
ет нич ких, кул тур них и др.) гра ни ца, а ин сти ту ци је не до вољ но сна-
жне да из не су. Им пе ра тив је из град ња је дин ства уну тар дру штва, 
кон струк ци ја на ци о нал ног иден ти те та, и про пор ци ја из ме ђу обез-
бе ђе них услу га и ни воа (дру штве ног) из два ја ња (екс тра хо ва ња). 
Ме ђу тим, да би се то по сти гло при бе га ва се де ло ва њу ко је по ве ћа-
ва дру штве не тен зи је и ре ду ку је ло јал ност.

Оно што раз два ја ра ни ју ана ли тич ку за ин те ре со ва ност за др-
жа ву од по сто је ће ана ли тич ке кон сте ла ци је је пре ме шта ње усред-

1) Holsti, K. J. Thestate,war,andthestateofwar,Cambridge University Press, Cambridge, 
1996, стр. 116-117.
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сре ђе но сти са упра ве као агре га ци је раз ли чи тих ин ди ви ду ал них 
функ ци ја или про пи ти ва ња огра ни че не „ме ха ни ке“ не ких ин сти-
ту ци ја уну тар др жа ва ка ад ми ни стра тив ном апа ра ту, где ад ми ни-
стра тив но об у хва та екс тра хо ва ње ре сур са, кон тро лу и при ну ду, 
те одр жа ва ње по ли тич ког, ле гал ног и нор ма тив ног по рет ка у дру-
штву. Ово ма ње или ви ше под ра зу ме ва от клон пре ма дру штве-
но-де тер ми ни стич ким прет по став ка ма плу ра ли зма, струк тур но-
функ ци о на ли стич ког де ве лоп мен та ли зма и раз ли чи тих ва ри јан ти 
нео-марк си зма, што ни ка ко не зна чи њи хо во пот пу но и без у слов но 
од ба ци ва ње, по тре ба за ис тра жи ва њем од но са др жа ве пре ма со-
ци о е ко ном ском и со ци о кул тур ном кон тек сту оста је би тан фак тор 
у про пи ти ва њу др жав ног ка па ци те та.2) Ме ђу тим, на де лу је још 
оштри ја ва ри јан та, кон цеп ту ал но су прот ста вља ње ми то ло шкој 
пер цеп ци ји не про пи ту ју ћег др жав ног је дин ства и др жав не све-
мо гућ но сти, бу дућ ност ис тра жи вач ких оп сер ва ци ја др жа ве ће се 
вр ти ти око иде је да се ауто но ми ја др жа ве и др жав ног ка па ци тет 
тре ти ра ју кроз при зму ан га жо ва ња др жа ве и дру гих ре ле вант них 
дру штве них сна га (дру штве них гру па) у сми слу уза јам ног ме ња ња 
и огра ни ча ва ња др жа ве.3) Ува жа ва ју ћи го ре ре че но, овај рад ће, са 
јед не стра не, по ку ша ти уста но ви ти од нос из ме ђу раз ли чи тих мо-
ћи ко је ка рак те ри шу др жа ву и по ку ша ти од ре ди ти ка ко раз ли чи те 
прак се др жав них и не др жав них (дру штве них) ак те ра ути чу на фор-
му ли са ње оно га што се мо же од ре ди ти као др жав но под руч је про-
и за шло на ком пе те тив но сти са дру штве ним (под)си сте ми ма, те, са 
дру ге стра не, ре ги стро ва ти ком па ти бил но фе но ме но ло шко раз два-
ја ње др жав ног ка па ци те та, од по ли тич ког и ад ми ни стра тив ног ка-
па ци те та, за ви сност ње го вог ка рак те ра од ин тер ак ци је др жа ве и 
дру штва, од но са пре ма де мо кра ти ји и гло ба ли за ци ји, те на кра ју 
ме та-ана ли тич ки де фи ни са ти „кон ти ну ум“ на чи јим се јед ном кра-
ју на ла зи сла ба др жа ва а на дру гом ја ка др жа ва.

2) Види Evans, P., B., Rueschemeyer, D., Skocpol, T. (ed.) BringingtheStateBackIn, Cam-
bridge University Press, Cambridge, 1985.

3) Види Migdal, J. StrongSocietiesandWeakStates:State-SocietyRelationsandStateCapa-
bilitiesintheThirdWorld, Princeton University Press, Princeton, 1988.; Migdal, Ј. S., Kohli, 
A., Shue, V. (ed.) Statepowerandsocialforces:dominationandtransformationintheThird
World, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.;Migdal, J. S. StateinSociety:Study-
ingHowStatesandSocietiesTransformandConstituteOneAnother, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2001.
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МОДЕРНОСХВАТАЊЕДРЖАВЕ

Пре све га, тре ба на гла си ти да се иде ал тип ски „гло ри фи ко-
ва на“ др жа ва, она ко ја има до ми нат ну ана ли тич ку по зи ци ју, што је 
су ге ри са но и у са мом уво ду, мо же раз ма тра ти из три угла: (1) она 
се мо же тре ти ра ти као ак тер са вла сти тим ин те ре си ма, ко ји не од-
ра жа ва ју ну жно и ин те ре се дру штва (овај при ступ као ја ку др жа ву 
ис ти че ону ко ја је ауто ном но шћу у од но су на дру штво до би ла и 
ка па ци тет да се по на ша у сме ру ис пу ње ња сво јих ин те ре са); (2) 
др жав но де ло ва ње се мо же по зи ци о ни ра ти и као од но сно пре ма 
дру штву и ана ли зи ра ти уну тар спе ци фич ног дру штве но-еко ном-
ског и дру штве но кул тур ног кон тек ста; и (3) др жав на ауто но ми ја и 
ње ни ка па ци те ти се мо гу схва ти ти као фи нал ни ре зул тат над ме та-
ња из ме ђу др жа ве и дру штве них сна га.4) При то ме, др жав на сна га 
се од ре ђу је као ком би на ци ја др жав не ауто но ми је и др жав ног ка па-
ци те та, где се ауто но ми ја, као што је у уво ду већ на зна че но, ре фе-
ри ра на др жав ну спо соб ност да, не за ви сно или на су прот ши ро ком 
спек тру раз ли чи тих дру штве ним ин те ре си ма, фор му ли ше вла сти-
те ин те ре се (др жа ва мо же би ти не за ви сна у не ким а за ви сна у дру-
гим до ме ни ма), док се ка па ци тет од ре ђу је као др жав на спо соб ност 
со ци јал не им пле мен та ци је ди стинкт них стра те ги ја за ре а ли за ци ју 
еко ном ских, по ли тич ких и дру штве них ци ље ва. До дај мо ово ме да 
се успех др жа ве као ре ше ња за про блем по ли тич ког по рет ка мо-
же об ја сни ти из три раз ли чи та али ме ђу соб но по ве за на угла: (1) 
пре ко ви ше или ма ње не на ме ра ва ног про це са, квин те сен ци јал ног 
за штит ног ре ке та са ле ги ти ми за ци јом,5) ори јен ти са ног на учвр-
шћи ва ње остан ка на вла сти др жав них ели та, ко је ну де без бед ност 
у за ме ну за екс тра хо ва ње ре сур са; (2) пре ко про це са дру штве ног 
уго ва ра ња (ли бе рал на тра ди ци ја) ко ји де но ти ра од ри ца ње од нео-
гра ни че не сло бо де за рад жи во та у ци вил ном по рет ку као га ран ту 
без бед но сти и про сто ру са од ре ђе ном, не за о би ла зном по ли тич ком 
ле ги тим но шћу; (3) пре ко трет ма на др жа ве као ефи ка сног ме ха ни-
зма обез бе ђе ња имо вин ских пра ва и оси гу ра ва ња тр жи шта за раз-
вој ка пи та ли зма (по ли тич ко еко ном ска тра ди ци ја), са при па да ју-
ћом бор бом за ре ди стри бу ци ју и бла го ста ње.6)

4) Barkey, K., Parikh, S. „Comparative Perspectives on The State“,  AnnualReviewofSociology, 
17, 1991, стр. 525.

5) Tilly, C. „War-Making and State-Making as Organized Crime“, у Evans, P., Rueschemeyer 
D., T. Skocpol (ed.) Bringing theStateBack In, Cambridge University Press, Cambridge, 
1985. стр. 169.

6) Milliken, J. и Krause, K. „State Failure, State Collapse, and State Reconstruction: Concepts, 
Lessons and Strategies“, DevelopmentandChange, 33(5), 2002, стр. 755-756.
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За Мак са Ве бе ра (Max We ber), ми сли о ца чи је про ми шља ње 
др жа ве има ста тус кла сич ног ре зо но ва ња са из у зет но ве ли ким ути-
ца јем, по ли ти ка озна ча ва „те жњу ка уче ство ва њу у мо ћи или ка 
ути ца ју на рас по де лу мо ћи би ло из ме ђу др жа ва или из ме ђу гру па 
љу ди у др жа ви у ко јој жи ве“, а са вре ме на др жа ва, ко ја кон тро ли-
ше сва сред ства по ли тич ког уре ђи ва ња, пред ста вља при нуд ну асо-
ци ја ци ју ко ја ор га ни зу је власт (има об лик уста но ве), она је „ком-
пул зор на по ли тич ка ор га ни за ци ја“ чи је „ад ми ни стра тив но осо бље 
успе шно по др жа ва пре тен зи је на мо но пол ле ги тим не упо тре бе фи-
зич ке си ле у спро во ђе њу сво га [државног] по рет ка“.7) По ње му, да-
кле, „др жа ва пред ста вља од нос вла да ви не љу ди над љу ди ма осло-
њен на сред ство ле ги тим не (а то зна чи: као ле ги тим но по сма тра не) 
при ме не си ле“, фор мал но обе леж је мо дер не др жа ве је по сто ја ње 
„ад ми ни стра тив ног и ле гал ног по рет ка под ло жног про ме на ма пре-
ко за ко на, че му су усме ре не и ор га ни зо ва не ак тив но сти ад ми ни-
стра тив ног осо бља, ко је је та ко ђе кон тро ли са но про пи си ма“, још 
пре ци зни је, „др жа ва је она људ ска за јед ни ца ко ја (успе шно) пре-
тен ду је на то да уну тар од ре ђе не те ри то ри је за се бе ре зер ви ше мо-
но пол ле ги тим не при ме не фи зич ке си ле“.8) Ве бер ре ги стру је ка ко 
су др жа ве циљ но (мо же се ре ћи и функ ци о нал но) ори јен ти са не 
асо ци ја ци је, али због то га што се не мо гу об у хва ти ти баш сви ци-
ље ви (свр хе или функ ци је), он се опре де љу је за де фи ни ци ју пре ко 
њи хо вог за јед нич ког име ни те ља: сред ства схва ће ног као упо тре ба 
си ле. При то ме, као ба зич не функ ци је мо дер не др жа ве се под ра зу-
ме ва ју: (1) обез бе ђе ње уну тра шње и спољ не без бед но сти, то јест 
јав ног по рет ка; (2) обез бе ђе ње од ре ђе ног ни воа ле ги тим не ре пре-
зен та ци је; те (3) обез бе ђе ње бо гат ства и бла го ста ња, еко ном ске 
функ ци о нал но сти.9)

Кри сто фер Пир сон (Chri stop her Pi er son) из два ја сле де ће ме-
ха ни зме др жа ве: (1) мо но пол кон тро ле сред ста ва за на си ље или фи-
зич ку при ну ду (при то ме, фи зич ка си ла ни је је ди ни, па чак ни нај-
че шћи, на чин упра вља ња др жа вом, за пра во - др жа ва има по зи ци ју 
је ди ног из во ра пра ва на упо тре бу фи зич ке при ну де); (2) те ри то ри-

7) Вебер, М. „Политика као позив”, у Глигоров, В. Критика колективизма: либерална
мисаоосоцијализму,Филип Вишњић, Београд; 1988, стр. 56, 60.; Gerth, H. H., Wright 
Mills, C. (ed.) FromMaxWeber:EssaysinSociology,Oxford University Press, New York, 
1946, стр. 78, 82.; и Weber, M. EconomyandSociety:AnOutlineofInterpretiveSociology, 
University of California Press, Berkeley, 1978, стр. 54.

8) Вебер, М. „Политика као позив“, op. cit., стр. 56.; и Weber, M., EconomyandSociety:An
OutlineofInterpretiveSociology, op. cit., стр. 56.

9)  Види Milliken, J.,  Krause, K. „State Failure, State Collapse, and State Reconstruction: 
Concepts, Lessons and Strategies“, DevelopmentandChange, 33(5), 2002, стр. 753-762; и 
Schwarz, R., „Post-Conflict Peacebuilding: The Challenges of Security, Welfare and Repre-
sentation“, SecurityDialogue,36(4), 2005, стр. 433-436.
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јал ност (ов де је ва жно на по ме ну ти да др жа ве не по сто је у изо ла ци-
ји, да др жа ве ни су да те „јед ном за сваг да“, те да се, са те ри то ри јом 
чи је су гра ни це по ста ја ле све ја сни је, ја ви ла тен ден ци ја из јед на ча-
ва ња др жа ве са на ци јом); (3) су ве ре ни тет (по сто ји тен ден ци ја да 
се су ве ре ни тет ре ло ци ра из под руч ја др жа ве или вла де, на на род, 
да се рас по де ли, а не да се хоб си јан ски ве же за јед ну ин сти ту ци ју 
или чо ве ка, да се огра ни чи про ши ре њем де мо крат ских ин сти ту ци-
ја или устав ним са мо о гран че њи ма, те да су тех но ло шке ино ва ци је 
учи ни ле до ступ ним мо ду се кон тро ле ко ји ни су по сто ја ли у тра ди-
ци о нал ној др жав ној фор ма ци ји); (4) кон сти ту ци о нал ност (иде ја да 
се устав ни по ли тич ки по ре дак не ба зи ра на вла да ви ни љу ди, већ на 
вла да ви ни пра ва); (5) им пер со нал на моћ (иде а ли зо ва ни прин цип 
ле гал но сти или за ко ни то сти као ка рак те ри стич ни об лик др жав них 
ак тив но сти по ли ти ча ра и гра ђан ских слу жбе ни ка ко ји при вре ме но 
за у зи ма ју од ре ђе не јав не по зи ци је); (6) јав на би ро кра ти ја (по ред 
пре о вла ђу ју ћег ми шље ња о би ро кра ти ји као из у зет но не е фи ка-
сном сред ству упра вља ња, чи ји је нај ва жни ји „циљ“ обез бе ђи ва ње  
што ве ће ма те ри јал не ко ри сти од по ре ског си сте ма ко ји гра ђа ни 
не мо гу да за о би ђу, она је фе но мен ко ји је ја ко да ле ко од сво га 
не стан ка); (7) власт/ле ги тим ност (им пли ци ра ју да ако, под нор-
мал ним усло ви ма, др жав ни по те зи не ће би ти пот пу но при хва ће ни, 
не ће би ти ни ак тив но оп стру и ра ни); (8) др жа вљан ство (гра ђан ски 
ста тус озна ча ва ме ша ви ну раз ли чи тих пар ти ци па тив них пра ва и 
пра те ћих оба ве за или ду жно сти); (9) опо ре зи ва ње (по сто ја ње по-
тре бе да се ре жим опо ре зи ва ња тре ти ра ле ги тим но, да је фор мал-
но кон стру и сан као „на род ни из бор“- не ма „ва ља ног“ опо ре зи ва ња 
без „ва ља ног“ пред ста вља ња).10)

Мајкл Ман (Mic hael Mann) ува жа ва11) марк си стич ко-ве бе-
ри јан ску по став ку Те де Скок пол (The da Skoc pol) по ко јој др жа ва 
оба вља два основ на се та за да та ка: (1) одр жа ва ње по рет ка и (2) 
над ме та ње са ак ту ел ним или по тен ци јал ним др жа ва ма (из угла 
ор га ни за ци је др жа ве пр ви мо ме нат је по ве зан са струк ту ром дру-
штве них кла са, а дру ги са спољ ним си сте мом или уре ђе њем ме ђу 
др жа ва ма).12) Екс тра ху ју ћи ре сур се из дру штва пре ко из вр шне вла-
сти, ви ше или ма ње ко ор ди ни ра не ад ми ни стра тив не и при нуд не 
(др жав не) ор га ни за ци је ма ни фе сту ју моћ др жа ве као та кву, моћ 
ко ја мо же би ти упо тре бље на ауто ном но, у скла ду са аутен тич ним 

10) Pierson, C. TheModernState,2nd edn., Routledge, London, 2004 [1996], стр. 6-26.

11) Mann, M. „The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results”, у 
Hall, J. A. (ed.), StatesinHistory,Basil Blackwell, Oxford, 1986, стр. 111.

12) Skocpol, T. StatesandSocialRevolutions:AComparativeAnalysisofFrance,Russiaand
China,Cambridge University Press, Cambridge, 1979, стр. 29, 30.
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др жав ним при ви ле ги ја ма, ка ко на ште ту суб ор ди ни ра них кла са(е) 
та ко и на ште ту до ми ни ра ју ћих кла са(е), али ни ка да про тив но др-
жав ним ин те ре си ма у кон тро ли са њу по пу ла ци је, ску пља њу по ре за 
и одр жа ва њу вој них спо соб но сти. Раз ма тра ју ћи Ве бе ро ву по став-
ку др жа ве, он кон ста ту је да се др жа ве мо гу де фи ни са ти пре ко сво је 
„мор фо ло шке“ ди мен зи је, оно га ка ко из гле да ју, пре ко ин сти ту ци-
ја, и пре ко сво је „фи зи о ло шке“ ди мен зи је, оно га шта чи не, пре ко 
функ ци ја.13) И ма да мо дер ни при ступ пред ста вља амал гам ове две 
ана ли тич ке ин стан це, он је ве ћим де лом ин сти ту ци о нал не, ве бе ри-
јан ске про ве ни јен ци је, ко ја об у хва та че ти ри еле мен та: (1) из дво је-
ни сет ин сти ту ци ја и слу жбе нич ког апа ра та, (2) ко ји има цен трал-
ну по зи ци ју, у сми слу да по ли тич ке ре ла ци је по ла зе из цен тра и 
по кри ва ју (3) од ре ђе ну те ри то ри ју, са (4) мо но по лом на до но ше ње 
ауто ри та тив но оба ве зу ју ћих пра ви ла, по др жа них мо но по лом на 
сред ства фи зич ке при ну де.14) Ова кав кон цеп ту ал ни раз ме штај ста-
вља на гла сак ви ше на ем пи риј ске (de fac to) не го на ју ри дич ке (de 
ju re) атри бу те др жав но сти. Би ло ка ко би ло, про блем са ве бе ри јан-
ском пер спек ти вом у кон цеп ту ал ном раз ла га њу др жа ве се ма ни фе-
сту је чи ње ни цом да мо но пол ка му фли ра кон јунк ци ју где је власт 
спор на и фраг мен ти ра на, те кон цеп ту ал ним мо мен том да и по јам 
„ле ги тим на“ скре ће па жњу са мо гућ но сти раз ли чи тих фор ми вла-
сти или не за до вољ ства са пре о вла ђу ју ћим фор ма ма вла сти. 

По ред ово га, Џо ел Миг дал (Joel S. Mig dal) ре ги стру је да се 
у Ве бе ро вој де фи ни ци ји ра ди о иде ал ном ти пу др жа ве ко ји се не 
мо же пер му то ва ти са нор мал ним ти пом, то јест да по сто ји из у зет-
но пу но ва ри ја ци ја из ме ђу др жа ва: (1) у ме ха ни зми ма ко је во ђе и 
чи нов ни ци кон тро ли шу за рад при ку пља ња ре сур са и ре а ли за ци је 
не јед на ке ди стри бу ци је еко ном ских и дру гих мо гућ но сти; (2) у ко-
ли чи ни ре сур са ко је мо гу ан га жо ва ти пре ко опо ре зи ва ња, по мо ћи, 
так си и дру гих др жав них ис по ља ва ња ово га ран га; (3) у ефи ка сно-
сти обез бе ђи ва ња пра вог, на мен ског рас по ла га ња са ре сур си ма; (4) 
у уну тра шњој ко хе рент но сти ко ју по ка зу ју по пи та њу од лу чи ва ња 
и по сту па ња пре ма оно ме што ће да им ко ри сти; и (5) у сред стви ма 
ко ја ко ри сте у се лек тив ној ди стри бу ци ји на гра да.15) При ступ др-
жа ви пре ко ње не иде ал тип ске по зи ци је чи ни да пој мо ви ка кви су 
ко руп ци ја, сла бост или ре ла тив ни ка па ци тет им пли ци ра ју да је на-
чин ка ко ства ри за и ста функ ци о ни шу ег зо ген нор ма тив ном мо де лу 

13) Mann, M. „The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results“, op. 
cit., стр. 112.

14) Loc. cit.

15) Migdal, J. S. StateinSociety:StudyingHowStatesandSocietiesTransformandConstitute
OneAnother,op. cit.,стр. 15.
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др жа ве и ње ном од но су пре ма дру штву (ра ди се о од сту па њу од 
иде а ла), прет по став ка да са мо др жа ва ства ра пра ви ла и да са мо 
пре ко на сил них сред ста ва до во ди до по ко ра ва ња љу ди тим пра ви-
ли ма ума њу је и три ви ја ли зу је ши ро ки спек тар пре го во ра, ин тер-
ак ци ја и от по ра из ме ђу ви ше си сте ма пра ви ла при сут них у сва ком 
људ ском дру штву. Све у све му, уко ли ко се Ве бе ро ва иде ал но тре-
ти ра на др жа ва из јед на чи са нор мал ном или ре ал ном др жа вом, она 
исто оно ли ко за ба шу ру је ко ли ко и раз от кри ва.

На да ље, ре ци мо да го ре спо ме ну ти Мајкл Ман раз ли ку је 
де спот ску и ин фра струк тур ну моћ др жа ве, где се де спот ска моћ 
од ре ђу је пре ко мо гућ но сти др жав не ели те (до но си о ца од лу ка) да 
у од ре ђе ном оби му пред у зи ма ак тив но сти по соп стве ном на хо ђе-
њу: без пре го ва ра ња (или кон сул то ва ња) са ци вил ним дру штвом 
(не др жав ним ак те ри ма), па чак и про тив ње го вих ин тен ци ја, то је, 
за пра во, моћ над ци вил ним дру штвом, док ин фра струк тур на моћ 
ма ни фе сту је ка па ци тет др жа ве да про дре у ци вил но дру штво и да 
ло ги стич ки им пле мен ти ра по ли тич ке од лу ке, то јест да по сма тра, 
кон тро ли ше и ко ор ди ни ра спро во ђе ње вла сти тих од лу ка, то је, 
да кле, моћ да се ути че на ци вил но дру штво и да се цен тра ли зу је 
ко ор ди на ци ја ње го вих ак тив но сти пре ко вла сти те (др жав не) ин-
фра струк ту ре.16) Раз ма тра ју ћи раз ли чи те од но се из ме ђу де спот ске 
и ин фра струк тур не мо ћи др жа ве, по ње му, ак ту ел ну др жа ву обе ле-
жа ва спој сла бе де спот ске мо ћи и ја ке ин фра струк тур не мо ћи. Иде-
ал тип ски се мо гу раз ли ко ва ти че ти ри ком би на ци је ово га од но са 
(ви ди ди ја грам 1.): (1) сла ба де спот ска мо ћи и сла ба ин фра струк-
тур на моћ ка рак те ри шу фе у дал ну др жа ву (сред ње ве ков не европ ске 
др жа ве су се осла ња ле на ин фра струк ту ру сло бод но и уго вор но 
кон тро ли са ну од стра не не за ви сних пле ми ћа, кле ра или гра до ва); 
(2) ја ка де спот ска мо ћи и ја ка ин фра струк тур на моћ ка рак те ри шу 
ауто ри тар ну др жа ву (ин фра струк тур на моћ је из јед на че на са де-
спот ском, та ква кон сте ла ци ја под ра зу ме ва по ви ше ни ни во ин сти-
ту ци о на ли за ци је у рав ни де спо ти зма); (3) ја ка де спот ска мо ћи и 
сла ба ин фра струк тур на моћ ка рак те ри шу им пе ри јал ну или па три-
мо ни јал ну др жа ву (ов де по сто је упра вљач ки за ступ ни ци, али је 
уплив у ци вил но дру штво огра ни чен и за ви стан од по мо ћи дру гих 
гру па са мо ћи); (4) сла ба де спот ска мо ћи и ја ка ин фра струк тур на 
моћ ка рак те ри шу би ро крат ску др жа ву (где би ро кра ти ја не ме апри-
ор но не га тив не ко но та ци је, већ атри бут ви со ких ор га ни за ци о них 
ка па ци те та без мо гућ но сти пла сма на вла сти тих ци ље ва, где је би-
ро крат ске др жа ва кон тро ли са на од стра не ци вил ног дру штва, али 

16)  Mann, M. „The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results“, op. 
cit., стр. 113, 114.
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он да ка да су ин тер ак тив не од лу ке до не се не, та да су при мен љи ве и 
пре ко др жав не ин фра струк ту ре).17) Тре ба, та ко ђе, на гла си ти да је у 
са вре ме ној др жа ви, по Ма ну, ин фра струк тур на моћ из у зет но ве ли-
ка, она мо же да ути че на сва ко днев ни жи вот ви ше не го би ло кад у 
исто ри ји : (1) др жа ва мо же опо ре зо ва ти на ше при хо де и бо гат ство 
без на ше или би ло ко је дру ге са гла сно сти; (2) она мо же да чу ва и 
по по тре би ак ти ви ра из у зет но ве ли ку ко ли чи ну по да та ка о сви ма 
на ма; (3) она мо же спро ве сти сво ју во љу из у зет но бр зо кроз цео 
свој до мен; (4) њен ути цај на це ло куп ну еко но ми ју је ја ко ве ли ки; 
(5) она, чак, ди рект но ути че на наш оп ста нак (за по сле ни у др жав-
ној ад ми ни стра ци ји, пен зи о не ри, со ци јал на по моћ, де чи ји до да так 
итд.).18) Као че ти ри нај ва жни је функ ци је (или за дат ка) др жа ве он 
иден ти фи ку је: (1) одр жа ва ње уну тра шњег по рет ка; (2) вој ну од-
бра ну или на па да; (3) одр жа ва ње ко му ни ка ци о не струк ту ре; и (4) 
еко ном ску ре ди стри бу ци ју. 
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17)  Ibidem, стр. 115, 116.

18)  Ibidem, стр. 114.
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З а  Џо ела  Мигд ала,  држав а манифес ту је  поље м оћи ко је  је 
обеле жен о прет њо м насиљем  и  у по требом  насиља, т е о бликов ано 
п ре ко два елемента (в иди  дијаг ра м 2. ): (1)  пре дс та вом к ох ер ен тн е, 
контр олишућ е  ор га низаци је на н еко ј територи ји, ко ја  представ ља  
с ве  људе омеђене  т ом  територ иј ом; и  (2) ак ту елни м прак са ма њених 
 мно гоброј них делова. 19) Пре дст ав а,  која се  не  може изј ед на чи ти са 
 дис ку рсом,  п одразумев а перце пц ију државе о д споља  и  из ну тр а 
као г л ав ног и  од говара јућег к реа то ра  прав ил а  ун утар прокламова-
не  територ ије ,  она , без  обзи ра на потен ц иј алн у  нескладн ост ил и 
 неусагла ше нос т свој их  делов а, претп ост авља ен ти тет који  ј е 
 довољно а уто но ма н, унифи циран и центр ализова н  и који има  д ве  
в рст е гран иц а: (1 )  терит ор ијалне границ е из међу д рж ава;  и  (2) д ру-
штвене  границ е  између др жа ве (јавних актера  и агенциј а) и о ни х 
н ад којим  се  влада,  н едржавни х (п риватни х) актер а и д руш твених  
с нага. Пра кс е држ авних  ак тера и  аг ен ција мо гу  сл ужити осна жи ва-
њу, признавању  или од ржа вању, а ли  и укупн ом  слабљењу  предст ав е 
 о држави,   оне  м ог у форс ира ти  или  неутр ал ис ат и п ерцепц иј у како  
тери торијал не гр анице  (овде важ ну улог у мог у  имати  и спољне 
 праксе а ктера  поп ут УН)  т ако и  ја вно-п ри ва тн е гра ни це (лини је 
сепа раци је држа ве  и  других друштв ен их формаци ја) .  Ов о  се о дн-
оси и  н а дем ар кациону лин ију из ме ђу држав е као творц а  правила  
и   друштва  к ао  њихо во г при ма оца. Различит и делови  држ аве, 
ка о  и групе в ан  др жавног  ап арата , се међу со бн о удру жуј у зара д 
 остваривања  власт ит их циљ е ва ,  те праксе,  савез и,  к оалици је  или 
 мреже пр омовишу  п ра вила која  су  често  ра зличит а о д званичн ог  
д ржа вног за ко нског и  регулат ивн ог  к орпус а.20)  Овакв а концептуал-
на  по ст авка  чи ни да  с е компете нције д рж аве н ал аз е  у сталн ом  п ро-
це су дефи ни сања  и ред ефини сања,  процес у који како  јач а  та ко  и 
руши  ми т о „пет ри ф ико ва ној“ државној  фун кционалности.  У  то м 
конт ексту, а на  на јопштиј ем  нивоу,  к ао др жа вне агенци је  и ак те-
ре може мо да означим о органе  упр аве у у жем сми слу са додатком 
јав ни х  сл уж би, т о јест к ао  ор га низације  к оје су финан сиране  и з 
 бу џета  и  као ја вне кор порације к оји ма вла да  управља ил и  по ст авља 
 циљ еве ( ов о п од разумева  д рж авну б ирокра ти ју  и владави ну пр ав а  
ут емељен е н а  пр ав но-раци он ал ни м  и нституци ја ма  и организацио-
ним при нципи ма ), до к  у ја вн ој сфери м оже мо рег истровати :  (1 ) 
 ци вилно д руштво -  ор ганиз аци је , гру пе  и удру жења за шт и ће на зако-
ном , које функц ио нишу  аут оно мн о и на прин ци пу  добров ољности; 
 (2)  поли ти чк о друш тво - покрива  по лит ику елите,  т о ј ес т руково дс-

19) Migdal, J. S. StateinSociety:StudyingHowStatesandSocietiesTransformandConstitute
OneAnother,op. cit.,стр. 16.

20)  Ibidem, стр. 20.
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тво  и конкуренци ју  з а политичку  вл аст и п оложаје;  (3 ) еконо мско 
д рушт во - ш ир ок и  сп ектар  посл овн их орган и за ци ја кој е н астоје  да 
реал из уј у  екон омску  доб ит у капиталистичком систему.21)

  
ПРЕДСТАВА О 

ДРЖАВИ 

 
 

Спољна граница 
између држава 

 
 

Државни актер или 
агенција Х1,  Х2,  Х3... 

 
 

Унутрашња јавно-
приватна граница 

 
 

Недржавна актер  
Х1,  Х2,, Х3... 

 
 

Државни актер или 
агенција Хн 

 
 

Недржавни  
актер Хн 

Дијаграм2.Елементидефинициједржаве
ЏоелаМигдалакаоманифестацијепољамоћи

Др жа ву мо дер ног до ба ка рак те ри ше, да кле, те жња ка до ми-
на ци ји над мно штвом дру гих ор га ни за ци ја са ко ји ма ко ег зи сти ра, 
ка ди рект ном до но ше њу оба ве зу ју ћих пра ви ла за упра вља ње са 
људ ским по на ша њем или ка по сред ном кон тро ли са њу пре ко овла-
шћи ва ња не ке ор га ни за ци је за ди зај ни ра ње тих пра ви ла у од ре ђе-
ној обла сти (под пра ви ли ма се под ра зу ме ва ју за ко ни, ре гу ла тив на 
ак та и од лу ке, ко је су др жав ни слу жбе ни ци спрем ни да спро ве ду и 
пре ко сред ста ва при ну де са ко ји ма рас по ла жу).22) Ви сок ни во со ци-
јал не кон тро ле (по јам ко ре спон ди ра са Ма но вом ин фра струк тур-
ном мо ћи) од стра не др жа ве пред ста вља на чин пу тем ко га др жа ва 
ре гу ли ше дру штве но по на ша ње и екс тра ху је ре сур се за ре а ли за-

21) Хауард, М. Слабост цивилног друштва у посткомунистичкој Европи, Грађанске 
иницијативе, Београд, 2008, стр. 50-51.

22) Migdal, J. S. StateinSociety:StudyingHowStatesandSocietiesTransformandConstitute
OneAnother,op. cit.,стр. 63.
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ци ју вла сти тих ци ље ва (нпр. бо ља мо би ли за ци ја ма те ри јал них ре-
сур са пре ко при ку пља ња по ре за и ре ор га ни за ци је про из вод ње). 
Др жав ни пер со нал мо же ауто ном но да од ре ђу је вла сти та пра ви-
ла за дру штво, да обра зу је слу жбе ко је ће ус по ста ви ти та пра ви ла 
и да мо но по ли зу је сред ства при ну де за рад ре а ли за ци је др жав них 
пра ви ла, а по ве ћа ње со ци јал не кон тро ле се мо же пра ти ти пре ко 
три вр сте ин ди ка то ра: (1) по ко ра ва ња - на ба зич ном ни воу ја чи на 
др жа ве се ма ни фе сту је сте пе ном по ви но ва ња по пу ла ци је ње ним 
зах те ви ма; (2) пар ти ци па ци је - ја чи на др жа ве та ко ђе за ви си од ор-
га ни зо ва ња по пу ла ци је за спе ци ја ли зо ва не за дат ке пре ко ин сти ту-
ци о нал не ком по нен те др жав не ор га ни за ци је; и (3) ле ги ти ми за ци је 
- пред ста вља при хва та ње сим бо лич ког по рет ка по ве за ног са иде-
јом др жа ве као вла сти тог си сте ма зна че ња спе ци фич не по пу ла ци-
је.23)

Со ци јал на струк ту ра ути че на по ли ти ку ка ко на нај ви шем 
ни воу та ко и на им пле мен та ци ју др жав не по ли ти ке на да ле ко ни-
жим ни во и ма, та мо где со ци јал на струк ту ра ни је обе ле же на моћ-
ни ци ма или та мо где су они осла бље ни, др жав не во ђе има ју ве ће 
шан се за пла сман од ре ђе них др жав них пра ви ла и ства ра ње ка на ла 
за ши ро ку и одр жи ву по ли тич ку по др шку. У том кон тек сту, др жа ве 
„тре ћег све та“ су, по ред зна чај ног при су ства у та ко ре ћи це лом дру-
штву и еви дент них раз вој них еко ном ских про ме на, оста ле сла бе 
(то јест не спо соб не да у пот пу но сти ис пу не че ти ри за дат ка: пе не-
тра ци ју у дру штво, ре гу ли са ње дру штве них од но са, екс тра хо ва ње 
ре сур са и до де љи ва ње ре сур са на уна пред утвр ђен на чин) за то што 
су ди фу зни де ло ви дру штва за др жа ли сво ју сна гу, ло кал ни ни во је 
са чу вао спо соб ност да бу де пре пре ка ис по ља ва ња др жав ном ни-
воу.24) Ло кал не ели те же ле да са чу ва ју сво ју зо ну кон тро ле, док др-
жа ва же ли да про ши ри зо ну сво га ути ца ја. Све у све му, за раз ли ку 
од сла бих др жа ва ко је то чи не да ле ко ма ње ефи ка сно, ја ке др жа ве, 
по Миг да лу, на гла си мо то још јед ном, ре а ли зу ју ве ћу дру штве ну 
кон тро лу и мо гу убе ди ти или при ну ди ти дру ге со ци јал не агре га те 
да при хва те „зва нич ну“ ва ри јан ту за ко на.

Да би што бо ље ела бо ри ра ло мо дер но схва та ње др жа ве, по-
треб но је из не ти и не ке ре ла тив но но ве (пост-мо дер не) те о рет ске 
при сту пе фе но ме ну др жа ве, али без упу шта ње у ду бљу рас пра ву 
са истим кон цеп ту ал ним пред ло шци ма. Та ко је ислу стра тив но да 
Ти мо ти Ми чел (Ti mothy Mitchell) др жа ву и пи та ње ње них гра ни ца 
де фи ни ше пре ко пет прет по став ки: (1) све јед но да ли се тре ти ра 

23) Ibidem, стр. 52.

24) Migdal, J. StrongSocietiesandWeakStates:State-SocietyRelationsandStateCapabilitiesin
theThirdWorld, Princeton University Press, Princeton, 1988, стр. 4, 15, 39, 137.
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као агент, ин стру мент, ор га ни за ци ја или струк ту ра, др жа ву не тре-
ба узи ма ти као са мо стал ни ен ти тет, одво јен и су прот ста вљен дру-
гом ен ти те ту ко ји се мо же озна чи ти  као дру штво (или еко но ми ја); 
(2) раз ли ко ва ње из ме ђу др жа ве и дру штва (или др жа ве и еко но ми-
је) не тре ба узи ма ти као де фи ни шу ћу осо би ну мо дер ног по ли тич-
ког по рет ка, др жа ва не мо же би ти од ба че на као не ка ап страк ци ја 
или иде о ло шки кон структ, пре ва зи ђе на у ко рист не ке ви ше ре ал не, 
ма те ри јал не ствар но сти; (3) др жа ву не тре ба де фи ни са ти ни пре-
ко су бјек ти ви стич ког по гле да ко ји је су штин ски по зи ци о ни ра као 
фе но мен до но ше ња од лу ка или не ке по ли ти ке; (4) др жа ву тре ба 
раз ма тра ти као ефект де таљ ног про це са про стор не ор га ни за ци је, 
вре мен ског аран жма на, функ ци о нал не спе ци фи ка ци је, те кон тро-
ле, ко ји кре и ра ју из глед или по ја ву све та по де ље ног на др жа ву и 
дру штво (или др жа ву и еко но ми ју), су шти на мо дер не по ли ти ке 
ни је, да кле, ње но фор му ли са ње на јед ној стра ни те по де ле, не го 
про ду ко ва ње и ре про ду ко ва ње ли ни је раз гра ни че ња; и (5) ови про-
це си ства ра ју ефе кат да др жа ва ни је ен ти тет ко ји је одво јен од дру-
штва (или еко но ми је), већ да је дис тан ци ра на ди мен зи ја струк ту-
ре, окви ра, ко ди фи ка ци је, пла ни ра ња и ин тен ци нал но сти.25) Глав на 
Ми че ло ва на ме ра је да се др жа ви при ђе не као објек ту, ло ка ци ји 
или аген ту већ као ску пу моћ них али те шко ухва тљи вих ме то да 
уре ђи ва ња и пред ста вља ња дру штве не прак се, ко ји ства ра ју ефект 
аген та или струк ту ре, то јест др жа ве, као не че га што се на ла зи ван 
„ка те го ри је“ дру штве ног. Ве ћи на те о ри ја др жа ве ова кву по став ку 
кри ти ку је на два на чи на: пр ви на чин се од но си на по гре шну за ме-
ну не че га ствар ног (и опред ме ће ног у сми слу са мо стал ног ен ти те-
та) са ефек том, док се дру ги од но си на тре ти ра ње ефек та као не че-
га илу зор ног и, са о бра зно то ме, пред ла же вра ћа ње фо ку си ра но сти 
на ре ал не по ли тич ке сна ге.26) 

ПОЛИТИЧКИ,ДРЖАВНИИАДМИНИСТРА
ТИВНИКАПАЦИТЕТИГЛОБАЛИЗАЦИЈА

Чарлс Ти ли (Char les Tilly) др жав ни ка па ци тет схва та као ме-
ру до ко је ин тер вен ци ја др жав них аген та (ор га на) у по сто је ћим не-
др жав ним ре сур си ма, ак тив но сти ма и ме ђу људ ским ве за ма ме ња 

25) Mitchell, T. „The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and Their Critics“, The
AmericanPoliticalScienceReview, 85(1), 1991, стр. 95. и Mitchell, T. „Society, Economy, 
and the State Effect”, у Sharma, A., Gupta, A. (ed.) TheAnthropologyoftheState:AReader. 
Blackwell Publishing, Oxford, 2006, стр. 184-185.

26) Види Bendix, J. et al. „Going Beyond the State?“, TheAmericanPoliticalScienceReview,
86(4), 1992, стр. 1007-1021.
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ак ту ел ну рас по де лу тих ре сур са, ак тив но сти и ме ђу људ ских ве за, 
као и од нос ме ђу тим рас по де ла ма (та ко, на при мер, ди стри бу ци-
ја бо гат ства ди ри го ва на од стра не др жа ве на са мо да под ра зу ме ва 
ре ди стри бу ци ју бо гат ства ме ђу по пу ла ци јом већ и тран сфор ма ци-
ју од но са из ме ђу ге о граф ске ди стри бу ци је бо гат ства и са ме по-
пу ла ци је).27) Де ло ва ње др жав них ор га на у ре жи ми ма са ви со ким 
ка па ци те том као ре зул тат има зна ча јан ути цај на ре сур се, ак тив но-
сти и ме ђу људ ске ве зе, док у ре жи ми ма са ни ским ка па ци те ти ма, 
без об зи ра на на пре за ње др жав них ор га на, ре пер ку си је су знат но 
уже. Уко ли ко, да кле, др жав ни ка па ци тет (са ва ри ра њем од ми ни-
мал них 0 до мак си мал них 1) ста ви мо у од нос пре ма де мо кра ти ји 
(са иден тич ним ва ри ра њем од ми ни мал них 0 до мак си мал них 1) 
мо же мо го во ри ти о че ти ри ши ро ко по ста вље не вр сте ре жи ма са 
ана лог ним вр ста ма пре ва лент не по ли ти ке (ви ди ди ја грам 3.): (1) 
не де мо крат ским са ви со ким ка па ци те ти ма - ма ло јав ног ан га жма-
на осим у слу ча ју ка да је по так нут од др жа ве, екс тен зив но укљу-
чи ва ње др жав не без бед но сти у сфе ру јав них по ли ти ка и про ме на 
ре жи ма би ло као ре зул тат бор бе на вр ху или ма сов не по бу не од о-
здо; (2) не де мо крат ским са ни ским ка па ци те ти ма - по лу от це пље не 
во ђе, са ци вил ним и вој ним ин ге рен ци ја ма, су прот ста вље не цен-
трал ној вла сти, ет нич ки бло ко ви и ре ли ги о зна мо би ли за ци ја, че ста 
на сил на бор ба са гра ђан ским ра то ви ма и ви ше по ли тич ких ак те ра 
са кри ми нал ном упо тре бом смр то но сне си ле; (3) де мо крат ским са 
ви со ким ка па ци те ти ма - че сти дру штве ни по кре ти, ак тив но сти ин-
те ре сних гру па и мо би ли за ци ја пре ко по ли тич ких пар ти ја, трет ман 
фор мал них кон сул та ци ја, са ком пе те тив ним из бо ри ма, као нај ва-
жни јег мо мен та по ли тич ких ак тив но сти, дис пер зив но по ста вље но 
др жав но над гле да ње јав них по ли ти ка ком би но ва но са ни ским сте-
пе ном по ли тич ког на си ља; и (4) де мо крат ским са ни ским ка па ци-
те ти ма - че сти дру штве ни по кре ти, ак тив но сти ин те ре сних гру па 
и мо би ли за ци ја пре ко по ли тич ких пар ти ја, са до дат ком трет ма на 
фор мал них кон сул та ци ја, са ком пе те тив ним из бо ри ма, као нај ва-
жни јег мо мен та по ли тич ких ак тив но сти, али са ма ње ефи ка сним 
др жав ним над гле да њем, ве ћим ан га жма ном по лу-ле гал них и иле-
гал них ак те ра у сфе ри јав них по ли ти ка и зна чај но ве ћим ни во ом 
смр то но сног на си ља у јав ној по ли ти ци.28) Ви дљи во је да у ова-
квој по став ци др жав ни ка па ци тет и де мо кра ти ја не мо ра ју би ти на 
истом ни воу, али да се ме ђу соб но осна жу ју. Да би др жа ва по ста ла 
ви ше де мо кра тич на она мо ра укљу чи ти дру штве не мре же, сма њи-
ти не јед на ко сти у дру штву и огра ни чи ти моћ не-др жав них ак те ра. 

27)  Tilly, C. Democracy,Cambridge University Press, Cambridge, 2007, стр. 16.

28)  Ibidem, стр. 20.
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Због ва жно сти др жав ног ка па ци те та у ре а ли за ци ји ових за да та ка 
из угла упра вља ња, др жа ва не мо же до сти ћи ви сок сте пен де мо-
кра тич но сти без, ви со ког ни воа др жав ног ка па ци те та (си мул та но 
ви со ки др жав ни ка па ци те ти мо гу учи ни ти ста бил ни јим ауто ри тар-
не по ли тич ке ре жи ме).
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Демократија 
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Конго) 

Демократски са високим 
капацитетима-  

чести друштвени покрети, активности 
интересних група и мобилизација преко 
политичких партија, третман формалних 

консултација, са компететивним 
изборима, као најважнијег момента 
политичких активности, дисперзивно 
постављено државно надгледање јавних 

политика комбиновано са ниским 
степеном политичког насиља (нпр. 

Норвешка и Јапан) 

Демократски са ниским капацитетима-  
чести друштвени покрети, активности 
интересних група и мобилизација преко 
политичких партија, третман формалних 

консултација, са компететивним 
изборима, као најважнијег момента 
политичких активности, али са мање 
ефикасним државним надгледањем, 
већим ангажманом полу-легалних и 
илегалних актера у сфери јавних 
политика и значајно већим нивоом 

смртоносног насиља у јавној политици 
(нпр. Белгија и Јамајка)  

0 1 

1 1 

1 


Дијаграм3.Тилијеватипологијареж

имасаприпадајућомполитиком
По М ар тину Пејн теру ( Martin Pai nt er) и Ј он у П јеру  (J on  

Pierre) , п олитичк и к апацитет предс та вља спо со бн ос т да  се при-
куп е и о рганизу ју  н уж ни ре су р си  зарад  фор мул исања  ра ционалн их 
 кол ективни х  изб ора и по ст ављања  стратегиј ск их  смерова  у вези  са  
алок ациј ом оскудни х рес ур са пот ре бн их з а ј авне  ци ље ве , админи-
ст ративни к апа цитети с е  односе  на  с по со бност  ефикасног  ор-
ганизо вањ а  људск им и  физичким  р ес урсима пот ребним  з а испорук у 
 или пре нос потеза  ил и одл ук а  управе ,  до к д ржавн и кап аци тет ма-
ниф ес тује меру  д рж ав не спо собн ости да  моб илизуј е  друштвен у 
и  економску п одршку  и  са гл аснос т  за јавно  ори је нтисане ци љеве 
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( ус редсређе ност на  од но с др жав е, збирн о  са  админис тративном  
и поли тичком улогом, и са мог  др уштва , то ј ес т на п остигну ћа 
 са мих и сх ода , поред  пр од укци је  полити чки х  и админи ст ративних 
резултата).29) Наи згл ед,  наја де кватн иј e предс тављ ање од но са  
и змеђу управља чки х ка пацитет а  је низ конце нтрич ни х круг ова , 
где  спо љн и поло жа ј  држав них а кт ивности сугериш е њену шир ину , 
то  је ст  идеју д а  ефекти вн а  поли ти ка и еф ика сна  адми нистрација 
пре дст ављају  њ ене („у же“ ) еле ме нт е. Међ утим,  државни кап-
ац ите т није п ро ст и зб ир  полити чк ог  и  администра тив ног капа-
ци тета, он предс тав ља одвојени аспект у прављања ,  ка о  што је 
и  с ва ки од  капацит ета до одређено г ниво а упућен на  о нај  други  
(р ад и  се о аналит ич ки  диста нц ираним, а ли  ме ђусобно зави сним, 
 ко нц ептима). 30)

За Ч ар лс а Полид ана (Char les  P ol idano), мо гу  се ко нст атоват и 
 тр и  елемента д ржав ног капацитет а:  (1) деспотска  м оћ -  сп особност 
д а  се до нос е одлу ке  б ез утицаја  п осе бних инте ре са ;  (2)  поли ти чк и 
или коо рди нативни капац ит ет -  сп особност д а се  дон осе  одлуке  н а 
осн ов у сазнат љивих  про це на  широког  спект ра  инфо рмациј а и пр-
ек о  процеса  к оји спа ја ра зли чи те  аге нције уп ра ве  ка ра ктерист ичне 
за дифер енц иране  об ласти; и (3)  инф рас тр ук т урна моћ или 
 имп лемент аци она власт -  др жавна  сп ос обност  да  обезб ед и пошто-
ва ње  в ласти ти х  одлука  и  покорав ање зако нима.31)  Ме ђу ти м, кад а 
се ра ди  о кап ацитету ј ав ног сект ор а, фокус  се  помера  са  д ржаве 
ка о цел ин е  на к апа цитет  ст алне  админи ст ра ти вне (би рократске) 
м аши нерије упра ве,  што условља ва да се  десп от ска моћ,  к оја  се 
више однос и на полит ич ку област у праве,  не  т ре тира к ао фраг-
ме нт кап аци тета јавно г  сектора.  Наравно,  о во  ника ко не  з начи да 
 по литика н ем а  никакво г утица ја на капацитет јавног  с ек тор,  али 
оно што  је ин те ре сант но  је да  с та лн а админ истра тивна ма шин ер-
ија уп ра ве  може д а  доп ри несе квалитету  и инте гр и тету, ч а к  и на 
 ви ши м нивои ма,  креир ања  п ол и ти ке ,  ад екват но  ин ст итуци онализ-
ова на би рок ра тија м ож е  значајн о  допр ин ети кв ал ит ету и  к охерен-
тност и  дон ошења  од лука преко  п о ли тичких  с авета  и  с трукт уи рања 
процеса д он оше ња од лука.32) 

Да б и политич ки  д ом ен  био  управ љи в и ко ордин аци ја  била  
м огућа,  мо ра п ос тојати  широк о ра спрос тра ње но и л ак о  доступно 

29) Painter, M., Pierre, J. „Unpacking Policy Capacity: Issues and Themes“,  у Painter, M.,  Pierre, 
J. (ed.) ChallengestoStatePolicyCapacity:GlobalTrendsandComparativePerspectives,
Palgrave Macmillan, New York, 2005, стр. 2.

30) Painter, M., Pierre, J. „Unpacking Policy Capacity: Issues and Themes“, op. cit., стр. 3.

31) Polidano, C. „Measuring Public Sector Capacity“, WorldDevelopment, 28(5), 2000, стр. 809.

32) Ibidem, 809-810.
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п озна вање  пр оце дура, т е  централне  п олит ичке а генциј е  као бир-
ократск и изр аз  и звр шне вл асти, које  ма нифе стују  п рос тор з а 
 јединстве но полити чк о  делањ е  у у прави  и о безбеђуј у  полит ичку 
конт ролу и ко нзи стентн ос т. 33)  Ерго,  у конте кс ту капа цитета  јавн ог 
сектора,  ја вних тела ко ја  су  у  власништв у или  конт ролисан а од ст-
ране цен тр алне  у праве,34) м огу  с е регистро ва ти  три д им ен зије: (1)  
по литички капаците т  -  спосо бност  да  с е стр ук туира процес  д он-
ош ења одлука,  да се координир а кроз  управу и  да се  у  њега укљу че 
 стр уч не   анализе; (2) и мпл ементациона вла ст  - сп ос обност да  с е 
спро во де одл уке и  оснажуј у прави ла  (как о унутар ј авног  сектор а 
та ко и  на  ни воу шире друштв ен е зај ед ни це), да  се обезбеди испо-
ру ка  услуга , то јест  да запослени „р аде  свој  п ос ао “ и да  не  посто-
ји  незаконито п ра жње ње фон до ва;  и (3) оп ера ти вна ефикасност и 
- с по со бности  д а се услуг е  ис поруче  ефикасно ( по  одређен ој  цени) 
 и  са  разумним сте пеном  квал итета .35) 

Ка о главне  др уштвено -п олитич ке и е кономске  фактор е36) 
кој и  ут ичу на  ја вн и  сектор  Поли да но идентификује  (ви ди ди ја г-
рам  4.):  (1 )  етничко-рег ион ал но  груписа ње или ф раг мен та ци-
ј а - утиче н а  имплеме нтацио ну  власт д рж аве  и мо же  у тицати  на 
 политичк и к апа ци те т, потр еб а  за репр езента цијом ра злич итих 
гру па  унут ар упр ављ ач ке стр ук ту ре чес то  резултује форси ра њем  
посеб ни х н а ушт рб  г енералних  пол итички  интереса; (2 ) ц ивилно  
друштво  -  ако  ци ви лно друштво на јшире одреди мо  као м оћ др уш-
тва  да о гранич и своје по ли тичке  вође, онда  он о  свакако  може да 
 има  по зи ти в ан утицај на и мп ле м ент ациону  в ласт и операц ионал-
ну ефика сно ст,  ово ва жи  с амо  за до бровољне , а соц ијатив не  г рупе 
са за јед ничким  интере сом, н а  ци ви лно д ру штво  које  по дра зумева 
демократску о дго ворнос т, а  не на  ас кр иптивн е  гр уп е  које  форс-
ир ају  партикула рис тички поли ти чк и стил з асн ован на на дм ета њу 
за  ре сур се; (3) п олитичка  н ес та би лност  - води  ка  полит изаци ји 
 јавно г  сек тора, кој и  по ста је по литички и ли  ма те ри ја лни и зв ор за 
 ин те нзифик ацију подр шке одређеног в ођ е  ил и вођ ств а  (т ренд по-
тц ењ ив ања и нституци ја  и  ангажов ањ а људи  од  поверења за  њи хову 
ко нтролу) ; (4)  ек ономска  кр из а - мож е утица ти  на ка паците т ј авног 

33) Davis, G. „Executive coordination mechanisms“,  у Weller, P., Bakvis, H., Rhodes, R. A. 
W. (ed.) Thehollowcrown:countervailingtrendsincoreexecutives, Macmillan, New York, 
1991, стр. 141.

34) Polidano, C. „Measuring Public Sector Capacity“, WorldDevelopment, 28(5), 2000, стр. 808.

35) Ibidem, стр. 810.

36) Полидано (Ibidem, стр. 807.) издваја политичке одабире у својој анализи капацитета 
јавног сектора, уз напомену, да то не значи да је администрација независна или да 
би требало да буде независна од истих, те да у пракси постоје државе које имају већу 
дистанцу од поља администрације него неке друге државе.
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с ек тора  пре ко  значајно г смањ ења издваја ња за  ја вни се кт ор или  
преко  см ањ ења пр ихода ја вних ч ин ов ника, кој и  су  о нда п рин уђ ени  
на пр он алажење ал те рн ативних  оп ција за  обезбеђење ср ед става за 
жив от;  и (5)  з ависнос т од е кон ом ске п ом оћи  - поре д  несумњ ив о 
позитивн их  еф ек ат а,  дово ди  и до де ста билиза ци је бу џе тс ког ци-
клу са ук олико  о др еђ ени про јек ти  буду ак ти виран и у ф инансиј-
ск ој год ин и  кој а није ок онч ана (ма ниф естује  с е слабљење м к он-
троле  ра сх ода), до  ду пли ра ња прој еката   ил и  су кобљавања у вез и 
р еализ ације  и ст их ако  постоји  више донација у  ист ој  об ласти,  т е, 
 због  по тен цијалног  ангажман а  до на торског  н овц а, до д ев иј ација у 
 по литички м  п ро цесима  н а  ли нији  преду зимањ а  ин ицијатива к оје 
ни су  по везан е са ствар ним  потреб ам а него  с а прет хо дно  утврђен ом 
наменом дона то рс ко г новца ,  т о  јест фо рм ули сањем при ор итета  у  
зависнос ти  од изно са пом оћи без обзира на њену сврху.37)
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37)  Ibidem, стр. 810-812.
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За мо дер но схва та ње др жав ног ка па ци те та ва жно је не што 
ре ћи о про це су гло ба ли за ци је.38) Стан дард ни по глед на гло ба ли за-
ци ју је од ре ђу је као ја сно уоч љи ва чи ње ни цу да свет по ста је све 
ви ше по ве зан пре ко еко ном ске отво ре но сти и тран сна ци о нал них 
ак те ра (или мре жа) ко је пра те тај про цес, то јест да све ве ћа моћ 
гло бал них, по ли тич ких и еко ном ских, ин тер ак тив них мре жа има 
сво је из во ри ште у сма ње њу мо ћи на ци о нал них, по ли тич ких и еко-
ном ских мре жа.39). Ер го, је дан од нај ва жни јих мо ме на та гло ба ли-
за ци је пред ста вља пи та ње су ве ре ни те та др жа ве у ра спо ну од то-
тал ног гу бит ка истог, пре ко сма њи ва ња др жав них ка па ци те та за 
кре и ра ње по ли ти ка и при вид ног по вла че ња из сфе ре еко ном ског 
упра вља ња, до иде је тран сфор ма ци је или ре кон сти ту и са ња др жа-
ве. У том кон тек сту, иде ал тип ски мо же мо го во ри ти о не ко ли ко раз-
ли чи тих вр ста су ве ре ни те та: (1) до ма ћи су ве ре ни тет - од но си се 
на ор га ни за ци ју јав не вла сти уну тар др жа ве и на ни во ефек тив не 
кон тро ле спро ве де не од стра не оних ко ји др же власт; (2) ме ђу за-
ви сни су ве ре ни тет - од но си се на спо соб ност др жав них ор га на да 
кон тро ли шу кре та ње пре ко вла сти тих гра ни ца; (3) ме ђу на род ни 
ле гал ни су ве ре ни тет - од но си се на уза јам но при зна ње др жа ва и 
дру гих ен ти те та; и (4) Вест фал ски (спољ ни) су ве ре ни тет - од но си 
се на ис кљу че ње спољ них ак те ра из уоб ли ча ва ња до ма ће вла сти.40) 
То су ге ри ше да раз ли чи ти ти по ви су ве ре ни те та не мо ра ју ну жно 
ићи у ком пле ту (на при мер - за чла ни це Европ ске уни је се мо же ре-
ћи да су из гу би ле свој ме ђу за ви сни и Вест фал ски су ве ре ни тет, али 
су ус пе ле да за др же до ма ћи и ме ђу на род ни ле гал ни су ве ре ни тет). 

За про цес гло ба ли за ци ју се мо же, да кле, ре ћи да тех нич ке 
и еко ном ске про ме не пред ста вља ју ну кле ус кул тур них и по ли тич-
ких про ме на.41) Она ме ња мо дер ну др жа ву на на чин ства ра но ви 
оквир за ин сти ту ци о нал ну ре гу ли са ње и ко ор ди на ци ју еко ном ског 
упра вља ња. За Ка ни шка Ја ја су ри ја (Ka nis hka Jayasu riya), сло же на 
гло бал на по ли тич ка еко но ми ја има два бит на ефек та на др жав ну 
струк ту ру: (1) она ства ра ве ли ку не си гур ност у гло бал ној еко но-
ми ји, што зах те ва да се др жа ва по на ша на на чин ко ји про мо ви ше 

38) Види Стојановић, Ђ. „Различити теоретски приступи концепту глобалног цивилног 
друштва“, Српскаполитичкамисао, 28(2), 2010, стр. 53-82.

39) Weiss, L „Introduction: bringing domestic institutions back in“, у Weiss, L. (ed.) States in
theGlobalEconomy:BringingDomesticInstitutionsBackI.,Cambridge University Press, 
Cambridge, 2003, стр. 5.

40) Krasner, S. D. Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton University Press, Princeton, 
1999, стр. 9.

41) Shaw, M. TheoryoftheGlobalState:GlobalityasUnfinishedRevolution,Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge, 2000, стр. 8.
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ста бил ност на ни воу до ма ће еко но ми је; и (2) до ла зи до огра ни че ња 
ка па ци те та др жа ве да ко ор ди ни ра по ли тич ко пре го ва ра ње и ком-
пен зу је ин те ре сне гру пе. Ово су ге ри ше да гло ба ли за ци ја ре зул ту је 
са по ли тич ким ин сти ту ци ја ма ко је не по сто је на ни воу еко ном ске 
раз ме не, до ми нант ни об лик кре и ра ња по ли ти ке је ви ше по зи ци о-
ни ран као ствар ну жно сти не го што се мо же тре ти ра ти као ствар 
пре фе рен ци ја, док је по ли тич ки ка па ци тет ма ни фе сто ван као ме-
ша ви на до ма ћих и ме ђу на род них ре сур са, те ре про ду ко ван пре ко 
по ве ћа ња са рад ње из ме ђу др жа ве и еко ном ских ак те ра. Ефе кат 
гло ба ли за ци је је, да кле. и да не ке по ли тич ке из бо ре сти му ли ше 
док дру ге де сти му ли ше, па се не ка по ли тич ка ре ше ња по ка зу ју 
као да ле ко зах тев ни ја по пи та њу уоб ли ча ва ња и при ме не. Ви ше 
или ма ње је ја сно да гло ба ли за ци ја мо же има ти и огра ни ча ва ју ће 
и омо гу ћа ва ју ће ефек те, а да код др жа ва ко је се на ла зе у про це су 
из град ње или ре кон струк ци је из град ња ин сти ту ци ја тре ба да прет-
хо ди еко ном ском отва ра њу.42) Тре ба још на по ме ну ти да се као ва-
жно пи та ње на ме ће до ко је ме ре гло бал но устро је ни ка пи та ли зам, 
нео ли бе рал не про ве ни јен ци је, за и ста во ди ка зна чај ном ре ду ко ва-
њу де мо крат ских по тен ци ја ла др жа ве, јер но се ћи про бле ми ко ји 
су по ве за ни са гло ба ли за ци јом су ма ње усме ре ни ка пи та њи ма оп-
стан ка др жа ве, а ви ше ка очу ва њу де мо кра ти је. 

In sum ma, као што је већ ре че но, по јам ка па ци те та, ко ји је 
ин те ре сан тан за ана ли тич ки кон текст ово га ра да, се нај че шће раз-
у ме као спо соб ност не ке ор га ни за ци је да бу де одр жи во ефи ка сна 
у оства ри ва њу вла сти тих ци ље ва. За др жав ни ка па ци тет (ви ди 
ди ја грам 5.) се мо же ре ћи да се са сто ји од кон сти ту тив не и ин-
фра струк ту рал не ком по нен те. Ка да се го во ри о кон сти ту тив ном 
ка па ци те ту, ко ји пред ста вља спо соб ност мо дер не др жа ве да мо би-
ли зу је по је дин це, гру пе, и дру штве не ин сти ту ци је, те да их укљу чи 
у упра вљач ки про цес, ми сли се на сле де ће ва ри ја бле: (1) сег мент-
ну ва ри ја блу - од но си се на сте пен до ко је га је дру штво по де ље но 
с об зи ром на ет нич ке, ре ли гиј ске, лин гви стич ке или дру штве но-
еко ном ске па ра ме та ре и на сте пен до ко га сви де ло ви уче ству ју 
у ор га ни за ци ји др жа ве и при ме ни ње них по себ них по ли ти ка; (2) 
ор га ни за ци о ну ва ри ја блу - од но си се на сте пен до ко га дру штве не 
ин сти ту ци је са ра ђу ју са др жа вом; (3) ва ри ја блу иден ти те та - од но-
си се на сте пен до ко га се по је дин ци при мар но иден ти фи ку ју пре ко 
др жа вљан ства, то јест на ци о нал но сти; (4) ва ри ја блу др жав ног об-
ли ка и ре жи ма - од но си се на вер ти кал ну ор га ни за ци ју вла сти и на 
на чин уре ђе ња јав не пар ти ци па ци је и до но ше ња од лу ка од стра не 

42)   Weiss, L „Introduction: bringing domestic institutions back in“, op. cit., стр. 27.
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по ли тич ких ин сти ту ци ја (уста ва, од но са ле ги сла ти ве и ег зе ку ти ве, 
те пар тиј ског и из бор ног си сте ма), док ин фра струк тур ни ка па ци-
тет, спо соб ност др жа ве да про ши ри ин сти ту ци о нал ну мре жу, да 
кон тро ли ше те ри о то ри ју и да ор га ни зу је дру штве не од но се, об у-
хва та: (1) те ри то ри јал ну ва ри ја блу - од но си се на сте пен до ко га 
др жа ва ефи ка сно кон тро ли ше вла сти ту те ри то ри ју; (2) еко ном ску 
ва ри ја блу - од но си се на спо соб ност др жа ве екс трак ту је и учи ни 
ко ри сним ре сур се уну тар од ре ђе не те ри то ри је; (3) би ро крат ску 
ва ри ја блу - од но си се на сте пен до ко га др жа ва ад ми ни стра тив-
но пе не три ра у сво ју те ри то ри ју; и (4) функ ци о нал ну ва ри ја блу - 
под ра зу ме ва спо соб ност др жа ве да обез бе ди јав не услу ге, по пут 
здрав стве ног си сте ма, обра зов ног си сте ма, тран спор та или за шти-
те око ли не.43)
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43)  Cracuin, C. „State Capacity“, у Kurian, G. T. (ed.) TheEncyclopediaofPoliticalScience, CQ 
Press [Sage], Washington, 2011, стр. 1600-1601.
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СЛАБЕИЈАКЕДРЖАВЕ

При хва та ју ћи по став ку Ба ри ја Бу за на (Ba rry Bu zan) да је 
др жа ва за сно ва на на три ну жна и ме ђу соб но по ве за на еле мен та: 
(1) фи зич ким ка рак те ри сти ка ма (те ри то ри ји, ста нов ни штву, при-
род ним ре сур си ма и ма те ри јал ном бо гат ству), (2) иде ји др жа ве 
(историјскom на сле ђу, тра ди циј ско-кул тур ним осе ћа њи ма и иде о-
ло ги ја ма) и (3) ин сти ту ци ја ма (ре жи мом и упра вљач ким скло пом), 
Ка ле ви Хол сти (Ka le vi Hol sti), ка да го во ри о ја ким др жа ва ма, по-
тен ци ра ва жност вер ти кал не ди мен зи је ле ги тим но сти (по ве за ност 
дру штва, по ли тич ких ин сти ту ци ја и ре жи ма, зах те ви за естра хо ва-
њем ре сур са мо ра ју би ти ис пра ће ни аде кват ним услу га ма и пар ти-
ци па ци јом) и хо ри зон тал не ди мен зи је ле ги тим но сти (кри те ри ју ми 
за при па да ње од но сној по ли тич кој за јед ни ци, ни ко не сме би ти ис-
кљу чен из исте) са сле де ћим стан дар ди ма: (1) им пли цит ним (ме та-
фо рич ким) дру штве ним уго во ром (др жа ва има пра во да екс тра ху је 
ре сур се, али мо ра и да обез бе ди сер ви се и до зво ли пар ти ци па ци ју 
у од лу чи ва њу о њи хо вој ало ка ци ји); (2) кон сен зу сом из ме ђу свих 
сек то ра дру штва у ве зи основ них пра ви ла по ли тич ке игре, обич-
но из ра же них уста вом; (3) јед на ком мо гућ но сти уче ство ва ња у до-
но ше њу од лу ка и ало ка ци ји ре сур са или фон до ва (ни јед ној гру па 
не сме би ти оспо ре на мо гућ ност да стиг не до по ли тич ке мо ћи и 
кон зу ми ра ња ње них бе не фи ци је); (4) ја сним раз два ја њем при ват-
не до би ти од јав них услу га (др жа ва ни ка ка не сме би ти ста вље на 
у функ ци ју лич не ко ри сти); (5) ефек тив ним су ве ре ни те том (др жа-
ва и ње не ин сти ту ци је мо ра ју оси гу ра ти без бед ност, за ко не и по-
ре дак); (6) иде о ло шким кон сен зу сом и праг ма тич ном по ли ти ком 
(ја ке др жа ве су до ми нант но обе ле же не та ко ре ћи пот пу ним уда ља-
ва њем од фун да мен тал ног по ла по ли ти ке ка ње ном ин стру мен тал-
ном по лу); (6) ци вил ном кон тро лом вој ске (уко ли ко вој ска по ста не 
„др жа ва у др жа ви“ ну жно до во ди у пи та ње на че ло су ве ре но сти); 
и (7) ме ђу на род но при зна тим те ри то ри јал ним гра ни ца ма и др жав-
ном ле ги тим но сти (ја ке др жа ве има ју фик си ран и ста лан ме ђу на-
род ни пер со на ли тет).44)

Ка да се ра ди о сла бим др жа ва ма, Хол сти ре ги стру је не ко-
ли ко ва жних струк ту рал них мо мен та: (1) по сто ја ње ни ског ни воа 
или од су ства вер ти кал не ле ги тим но сти ма ни фе сто ва ног па ра док-
сом ја ке де спот ске а сла бе ин фра струк тур не мо ћи др жа ве (ви ди 
ди ја грам 1.), еви дент ни су до бро раз ви је ни ин стру мен ти др жав-
ног над гле да ња али по што ва ње вла ди них уред би је ни ска, власт 
је ло ка ли зо ва на и по сто ји от клон пре ма др жа ви као ле ги тим ном 

44)  Hol sti, K. J. Thestate,war,andthestateofwar, op.cit., стр. 83, 91-99.
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из во ру вла сти, усме ра ва ња и услу га (ауто ри та ри зам сла бих др жа-
ва се не мо же из јед на чи ти са ка па ци те том ефек тив не упра ве); (2) 
при су ство пер со на ли зо ва ња др жа ве, не мо гућ ност ја сног раз два-
ја ња из ме ђу др жа ве и вла да о ца опред ме ће ног па три мо ни јал ном 
осно вом по ли ти ке, пре ва лент но шћу па трон-кли јент по ве за но сти 
уме сто ле гал но-ра ци о нал них од но са, др жа ва ни је упо тре бљи ва за 
прак тич не свр хе већ пред ста вља про стор за ма ни пу ла ци ју (ка да се 
вла да о ци по на ша ју као да су они др жа ва, они је за пра во ра ди кал-
но сла бе); и (3) од су ство хо ри зон тал не ле ги тим но сти, не по сто ја ње 
јед не за јед ни це са при пад ни ци ма ко ји су пот пи са ли (ме та фо рич-
ки) дру штве ни уго вор из ме ђу се бе, фи гу ри ра ње ви ше (ет нич ких, 
ре ли ги о зних, кла сних, ка стин ских, је зич ких или те ри то ри јал них) 
за јед ни ца и ка те го ри ја ко је об ли ку ју при ро ду по ли ти ке и струк-
ту ру вла сти.45) Уко ли ко, да кле, др жа ва по ка зу је не до ста так вер ти-
кал не и хо ри зон тал не ле ги тим но сти, то јест ако је ње на струк ту ра 
вла сти при мар но па три мо ни ја ла не при ро де, она ће де фи ни тив но 
би ти сла ба, ни је спор но да ће, са де фи ни са ним гра ни ца ма, за ста-
вом, упра вљач ким слу жба ма, ам ба са да ма и вој ском, спо ља и ли чи-
ти на др жа ву, али ће за пра во пред ста вља ти „пра зну љу шту ру“ без 
аде кват ног или би ло ка квог са др жа ја.

Ва жно за ову про бле ма ти ку је и Хол сти је во де тек то ва ње раз-
ли ке из ме ђу оми ље но сти од ре ђе не вла де и ле ги тим но сти др жа ве, 
то јест кон ста то ва ња ди фе рен ци је из ме ђу ре жи ма и др жа ве.46) На и-
ме, за за пад на дру штва је ка рак те ри стич но да те жња ка зба ци ва њу, 
про ме ни не по пу лар не вла де, не мо ра ну жно би ти по ве за на са ре-
зо лут ним на па дом на др жа ву, ње не но се ће иде је или др жав не ин-
сти ту ци је и vi ce ver sa: из бор на по бе да не зна чи ну жно и зах тев за 
су штин ским про ме на ма устав ног по рет ка, то јест не ка вла да мо же 
би ти и ре ла тив но по пу лар на а да др жа ва из гу би спо соб ност за це-
ли ну ис по ља ва ња вла сти и ло јал ност свих гра ђа на. Ово им пли ци-
ра да од ре ђе ни вла дар мо же тен ден ци о зно, а за рад лич них ци ље ва, 
по вла сти ца или ко ри сти, да ану ли ра ду а ли тет из ме ђу ре жи ма и др-
жа ве, да др жа ву пре тво ри у соп стве но вла сни штво, те са ње го вим 
си ла ском са вла сти и са ма др жа ва се на ла зи на иви ци про па сти. 
На тој ли ни ји, Хол сти као ва жне фак то ре ко ји ути чу на ин тен зи тет 
ле ги ти ми те та др жа ве на во ди: (1) оси гу ра ва ње лич не без бед но сти; 
(2) ба ланс из ме ђу др жав не екс трак ци је и услу га (по ре зи и це не не 
сме ју да угро жа ва ју пре жи вља ва ње гра ђа на, ало ка ци ја мо ра би ти 
по ста вље на на прин ци пи ма пра вич но сти); (3) по сто ја ње дру штве-
ног кон сен зу са у ве зи са по ли тич ким пра ви ли ма игре (де ли мич но 

45) Ibi dem, стр. 63. 104-108.

46) Ibi dem, стр. 84-85.
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по што ва ње устав них зах те ва је че сто ка му фла жа за при кри ва ње 
ствар них од но са, не ка де мо крат ска пра ви ла мо гу има ти не га тив-
не ефек те у др жа ва ма где по сто је раз ли чи те за јед ни це из ве де не на 
осно ву раз ли чи тих кул тур них, еко ном ских и по ли тич ких кри те ри-
ју ма); (4) ану ли ра ње по ли ти ке ис кљу че ња дру гих из пар ти ци па-
ци је и при сту па ре сур си ма (не ке др жа ве ка рак те ри шу ели те ко је 
фор му ли шу по ли тич ки по ре дак око иза бра них гру па и по ни шта ва-
ња свих оних ко ји не де ле њи хов по глед на свет пре ко по ко ра ва ња, 
ра се ља ва ња, при нуд не аси ми ла ци је, од у зи ма њем пра ва гла са или, 
чак, ма сов них уби ста ва); (5) сма њи ва ње оп се га ве хе мент но сти и 
ул ти ма тив но сти у од но су на иде ју и при ро ду др жа ве, при ро ду по-
ли тич ке за јед ни це, од но са из ме ђу раз ли чи тих за јед ни ца уну тар др-
жа ве и свр хе упра вља ња (по сто ја ње зна чај ног бро ја во ђа, по кре та 
гру па и по је ди на ца ко ји не при зна ју ћи иде је и ин сти ту ци је др жа ве 
у ко јој жи ве од у зи ма ју ле ги ти ми тет ње ним вла да о ци ма и не по ве-
ћа ва ју осе ћај за јед ни штва са дру гим гра ђа ни ма); и (6) ели ми ни са-
ње ма сов не ко руп ци је.47) Као глав на за мер ка Хо ли сти је ве по став-
ке се мо же на ве сти за по ста вља ње ба лан са из ме ђу уну тра шњих и 
спољ них фак то ра ко ји де фи ни шу сла бост др жа ве, на ште ту ових 
по то њих.

По Чар лсу Ти ли ју, мо гу се раз ли ко ва ти ја ке, сред ње ја ке (ре-
ци мо услов но: функ ци о нал не) и сла бе др жа ве, при че му про цес 
ја ча ња др жа ве ини ци ра про цес ње ног под ре ђи ва ња јав ним по ли ти-
ка ма и по ве ћа ња на род не кон тро ле јав них по ли ти ка, што ре зул ту је 
са тим да се јав не по ли ти ке од ли ку ју и сма ње њем не јед на ко сти и 
ин те гра ци јом мре жи по ве ре ња.48) Код ја ких др жа ва, др жав ни ка-
па ци тет је уве ћан пре не го што до ђе до де мо кра ти за ци је, др жа-
ва, да кле, по ста је де мо крат ска али већ рас по ла же са сред стви ма за 
осна жи ва ње од лу ка ко је су по сле ди ца ши ро ке, јед на ке, за шти ће не 
и уза јам но огра ни ча ва ју ће ин тер ак ци је гра ђа на, код сред ње ја ких 
др жа ва се мо же кон ста то ва ти про цес из град ње др жав них ин сти-
ту ци ја, па су при ми ра ње ауто ном них цен та ра мо ћи, ус по ста вља ње 
кон тро ле др жа ве пре ко јав них по ли ти ка и про ши ре ње на род ног 
ути ца ја над јав ним по ли ти ка ма тра је ду же не го код ја ких др жа ва, 
док је код сла бих др жа ва про цес де мо кра ти за ци је оме тен не мо гућ-
но шћу да се ану ли ра ауто но ми ја цен та ра мо ћи и при су ство не јед-
на ко сти у јав ним по ли ти ка ма, те да се по кло пе мре же по ве ре ња 

47)  Ibi dem, стр. 108-116.

48)  Tilly, C. Democracy,op. cit., стр. 162.
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и јав не по ли ти ке, што ре зул ту је пе ри фер ном по зи ци јом др жа ве у 
че стим и на сил ним кон флик ти ма ко ји их ка рак те ри шу.49)

На кра ју, мо же се ре ћи да др жав ни ка па ци тет за упра вља ње 
дру штвом за ви си ка ко од кон фи гу ра ци је др жа ве та ко и од кон фи гу-
ра ци је дру штва (по сто је три се та ва ри ја бли: (1) струк ту ра др жа ве, 
(2) од нос дру штва и др жа ве и (3) струк ту ра дру штва, ја ка др жа ва 
апо стро фи ра по сто ја ње ме ри то крат ске би ро крат ске ели те, ру ко-
во ди о ца ко ји ни су огра ни че ни че стим из бо ри ма, ја ке ле ги сла ту ре 
или не за ви сног суд ства и при су ство ефек тив них ло кал них аген ци-
ја.50) Ме ђу тим, ауто ном не и изо ло ва не др жав не ин сти ту ци је ни су 
до вољ не ка да је у пи та њу ја ко дру штво, по треб на је бли ска по ве-
за ност са дру штве ним и еко ном ским ин сти ту ци ја ма. Та ко Лин да 
Вајс (Lin da We iss) об ја шња ва ју ћи за што су не ке др жа ве успе шни је 
у еко ном ском при ла го ђа ва њу уво ди по јам тран сфор ма ци о ног ка-
па ци те та (по ве за но сти из ме ђу упра ве и еко ном ског сек то ра). Она 
по ла зи од то га да др жа ве ни су уни тар не и мо но лит не струк ту ре 
већ ор га ни за ци о ни ком плек си, па да стра те ги је при ла го ђа ва ња или 
ме ња ња тре ба ре а ли зо ва ти пре ко по ве зи ва ња би ро крат ских аген-
ци ја (др жав них) и сек то ри јал них ак те ра, кроз про цес пре го ва ра ња 
ко ји озна ча ва као упра вља ну ме ђу за ви сност.51) Пред став ни ци ин-
ду стри је и др жав ни ак те ри за др жа ва ју ауто но ми ју, али по сле пре-
го во ра за јед нич ки ра де на ши ре по ста вље ним ци ље ви ма (мо ни-
то ри са ним од стра не др жа ве). Пре ко овог по ве зи ва ња са но се ћим 
еко ном ским гру па ци ја ма, др жа ва мо же екс тра хо ва ти и раз ме ни ти 
ви тал не ин фор ма ци је са про из во ђа чи ма, под ста ћи пар ти ци па ци ју 
при ват ног сек то ра у кључ ним по ли тич ким обла сти ма и по ди ћи на 
ви ши ни во ин ду стриј ског уче шћа у раз вој ним на ци о нал ним стра-
те ги ја ма.52)

*
**

In sum ma, с об зи ром на чи ње ни цу да се ка па ци тет, ауто но ми ја 
или др жав на сна га нај че шће раз у ме ва ју у од но су на дру штво, уло-
га дру штва и ка рак тер од но са из ме ђу др жа ве и дру штва пред ста-
вља ва жан ана ли тич ки тренд: др жав но-цен трич ни („ета ти стич ки“) 
при сту пи раз ма тра ју ре ле вант ност дру штва, дру штве но-цен трич-

49) Ibi dem, стр. 161-165.

50) Ви ди Hall, P. A. GoverningtheEconomy:thePoliticsofStateInterventioninBritainand
France,Ox ford Uni ver sity Press, New York, 1986. и Hag gard, S. PathwaysfromthePerip-
hery,Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 1990.

51) We iss, L. TheMythofthePowerlessState,Po lity Press, Cam brid ge, 1998, стр. 15-16, 38.

52) Ibi dem, стр. 39.
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ни при сту пи раз ма тра ју ре ле вант ност др жа ве. По ред то га, кул ту-
ра ли стич ка, струк ту ра ли стич ка, ра ци о на ли стич ка и пер спек ти ва 
исто риј ског ин сти ту ци о на ли зма при сту па ју др жа ви као за себ ном 
ис тра жи вач ком ен ти те ту, као не дво сми сле но са мо стал ној струк-
ту ри. Фун да мен тал на иде ја је да се ди хо то ми ја др жа ва-дру штво, 
за ме ни по став ком др жа ве у дру штву: др жа ва ни ка ко ни је спо соб на 
да ме та мор фо зом дру штва раз ре ши па ра докс исто вре ме не одво је-
но сти од дру штва и по зи ци је (ин те грал ног) дру штве ног сег мен та. 
Услед то га, ис по ља ва ње др жа ве ори јен ти са но ка дру штву и от пор 
дру штва ори јен ти сан ка др жав ним за хва ти ма, схва ће ним као њи-
хо ва уза јам на тран сфор ма ци ја, до во ди до не мо гућ но сти фор му-
ли са ња ја сне ди стинк ци је из ме ђу њи хо вих сфе ра, гра ни ца из ме ђу 
њих оста је не ја сна и за му ће на. При том, ана ли за на ци о нал них иде-
о ло ги ја се мо же сма тра ти по год ним за пи та ња ко ја се ти чу кон со-
ли да ци је мо ћи и из ра жа ва ња иден ти те та, али ни је нај по год ни ја за 
об ја шње ње спо соб но сти и огра ни че ња са вре ме них др жа ва.

Ка да се ра ди о др жав ном ка па ци те ту, пре све га, на по ме ни мо 
да ка па ци тет ма ни фе сту је спо соб ност из во ђе ња од ре ђе не функ-
ци је и про дук ци ју же ље них ис хо да. Ер го, ста вље но у од но су на 
др жа ву, ка па ци тет је спо соб ност вла де да ис пу ни раз ли чи ти уло-
ге и, кон се квент но, до сег не про кла мо ва не еко ном ске, по ли тич ке 
или дру штве не ци ље ве, док ауто но ми ја оли ча ва мо гућ ност уоб ли-
ча ва ња др жав них ин те ре са без кон сул то ва ња или ува жа ва ња кор-
пу са дру штве них ин те ре са. Ови ци ље ви, да кле, ва ри ра ју и ни су у 
пот пу но сти ком па ти бил ни са на род ним зах те ви ма, већ из ра жа ва ју 
микс не за ви сних др жав них ин те ре са и на род ног при ти ска. Без об-
зи ра што пред ста вља ју др жав не атри бу те, ауто но ми ја и ка па ци тет 
не ма ни фе сту ју са мо екс клу зив ну функ ци ју др жав не ор га ни за ци је 
и ре сур са, већ су де тер ми ни са ни и спе ци фи ку мом се та др жав них 
од но са са дру штвом. Стал но уза јам но де ло ва ње ова три фак то ра 
(ре сур са, ор га ни за ци је и др жав но-дру штве них од но са) ре зул ту је 
об ли ко ва њем или пре о бли ко ва њем ква ли те та ауто но ми је и ка па ци-
те та. Ин ди рект но, ово сва ка ко им пли ци ра и да се спо соб на др жа ва 
не осла ња са мо на при нуд ну моћ већ и на моћ ис пу ња ва ња оп штих 
ин те ре са, са не из бе жним по ве ћа њем ле ги тим но сти. На по ме ни мо 
та ко ђе, без об зи ра на то што се др жа ве са ја ком де спот ском мо ћи 
че сто иден ти фи ку ју као ја ке др жа ве, њи хов сте пен ауто но ми је и 
из нос ка па ци те та ни је ујед на чен, док се по ве ћа ње ин фра струк тур-
не мо ћи сва ка ко по зи тив но ре флек ту је на ре а ли за ци ју вла сти тих 
ци ље ва, те тре ба во ди ти ра чу на о то ме да др жа ва не мо же до сти ћи 
ви сок сте пен де мо кра тич но сти без ви со ког ни воа др жав ног ка па-
ци те та.
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CONCEPTUALFRAMEWORKFORTHE
ANALYSISOFSTATECAPACITY

Summary
This pa per cri ti cally analyzes the va ri o us con cep tual ap pro ac hes 

to the mo dern sta te. By ex po sing the con cep tual short co mings of We-
ber’s ap pro ach to the sta te, the fo cus shifts from the sta te as a cre a tor 
of ru les and its ex clu si ve use of vi o len ce for the sa ke of obe di en ce to 
sta te de ci si ons on the many forms of in ter ac tion of mul ti ple se pa ra te 
systems that are typi cal for every hu man so ci ety. In this sen se, the sta te 
has li mi ted auto nomy, which is not fi xed. Re spec ting the di vi sion of the 
de spo tic and in fra struc tu ral po wer of the sta te, the work al so analyzes 
the re la ti on ship bet we en sta te ca pa city and de moc racy, the re la ti on ship 
bet we en the sta te, po li ti cal and ad mi ni stra ti ve ca pa city, the im pact of 
glo ba li za tion on sta te ca pa city and so ve re ignty, and, fi nally, analyzing 
im por tan ce of ver ti cal and ho ri zon tal le gi ti macy for the clas si fi ca tion 
on we ak and strong sta tes .The pa per con clu des with emp ha sis on mu-
tu ally em po we ring re la ti on ship bet we en the le vel of sta te ca pa city and 
de moc racy, with the af fir ma tion of the ro le of sta te in the era of glo ba-
li za tion and the po si ti o ning of the sta te–so ci ety re la ti ons as es sen tial to 
un der stan ding the sta te ac tion.
Keywords: sta te ca pa city, po licy ca pa city, ad mi ni stra ti ve ca pa city, po li ti cal 

in sti tu ti ons, de moc racy, glo ba li za tion.
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Resume
In ac cor dan ce with the fact that ca pa city, auto nomy and sta te 

strenght are usu ally un der stood in re la tion to so ci ety, con si de ra tion of 
the ro le of so ci ety and the cha rac ter of re la ti ons bet we en sta te and so ci-
ety is an im por tant analyti cal trend: sta te-cen tric (“sta tist”) ap pro ac hes 
re cog ni ze the re le van ce of so ci ety, so cio-cen tric ap pro ac hes re cog ni ze 
the re le van ce of the sta te. De spi te this, cul tu ra list, struc tu ra list, ra ti o-
na list and hi sto ri cal in sti tu ti o na lism per spec ti ve ap pro ach to the sta te 
as a se pa ra te re se arch en tity, as cle arly in de pen dent struc tu re. The fun-
da men tal idea is that the dic ho tomy of sta te-so ci ety, be re pla ced with 
lo ca ting the sta te in so ci ety: sta te is not able to re sol ve the pa ra dox of 
si mul ta ne o us se pa ra tion of so ci ety and the po si tion of so cial seg ments 
with the me ta morp ho sis of so ci ety. As a re sult, the im pact of go vern-
ment ac ti vi ti es on so ci ety and the im pact of so cial re si stan ce to sta te 
ac tion, un der stood as a mu tual tran sfor ma tion, le ads to an ina bi lity to 
for mu la te a cle ar dis tin ction bet we en the ir sphe res, the bo un dary bet-
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we en them re ma ins un cle ar and blur red. In that sen se, analysis of na ti-
o nal ide o lo gi es can be con si de red su i ta ble for qu e sti ons con cer ning the 
con so li da tion of po wer and ex pres si on of iden tity, but not best su i ted to 
ex pla in the ca pa bi li ti es and li mi ta ti ons of mo dern sta tes.

In the ca se of sta te ca pa city, abo ve all, no te that the ca pa city re-
flec ted abi lity to per form cer tain fun cti ons and pro du ce de si red out co-
mes. Er go, pla ced in re la tion to the sta te, the ca pa city of the go vern ment 
is abi lity to ful fill dif fe rent ro les and, con se qu ently, re ac hes the proc la i-
med eco no mic, po li ti cal or so cial ob jec ti ves, whi le auto nomy em bo di es 
the pos si bi lity of sha ping sta te in te rests wit ho ut con sul ting or ta king 
in to ac co unt the cor pus of so cial in te rests. The se ob jec ti ves, the re fo re, 
vary and are not fully com pa ti ble with po pu lar de mands, but ex press 
the mix of in de pen dent sta te in te rests and po pu lar pres su re. No mat ter 
what are the at tri bu tes of the sta te, auto nomy and ca pa city not only ma-
ni fe sted an ex clu si ve fun ction of sta te or ga ni za tion and re so ur ces, sta te 
auto nomy and ca pa city are de ter mi ned by a set of sta te re la ti ons with 
so ci ety. Con stant in ter play of the se three fac tors (re so ur ces, the or ga-
ni za tion and sta te-so ci ety re la ti ons) re sults in sha ping or res ha ping the 
qu a lity of sta te auto nomy and ca pa city. In di rectly, this cer ta inly im pli es 
that the ca pa ble sta te is not able to rely only on co er ci ve po wer, but al so 
on the po wer to ful fill the ge ne ral in te rest, with the ine vi ta ble in cre a se 
in le gi ti macy. We sho uld men tion al so, re gar dless of the fact that co-
un tri es with strong de spo tic po wer is of ten iden ti fied as a strong sta te, 
the ir de gree of auto nomy and the amo unt of ca pa city is not uni form, 
whi le in cre a sing of in fra struc tu ral po wer cer ta inly ha ve a po si ti ve im-
pact on the re a li za tion of the ir go als, and sho uld ta ke in to ac co unt that 
sta te can not ac hi e ve a high de gree of de moc racy wit ho ut the high le vel 
of sta te ca pa city.

* Овај рад је примљен 26. априла 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. јуна 2011. године.
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