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Сажетак
Овај рад се ба ви са кон цеп ту ал ним при сту пи ма у раз у ме-

ва њу кла си фи ка ци је на ја ке и сла бе др жа ве. У том сми слу, ана-
ли за за по чи ње са иден ти фи ко ва њем две ди мен зи је др жав ног ка-
па ци те та: ан га жо ва њем ре сур са за оства ре ње јав них по ли ти ка и 
ле ги тим но шћу, то јест, ре а ли за ци јом тих ци ље ва. Ин стру мен тал на 
ди мен зи ја др жа ве је на до пу ње на ди мен зи јом обез бе ђи ва ња и ис-
по ру ке јав них до ба ра. Прет ход но им пли ци ра раз дво је ност др жа-
ве и дру штва, ауто но ми ју др жа ве и, ге не рал но, трет ман др жа ве из 
тех но крат ске пер спек ти ве. За вр шни део ра да је је кри ти ка ме ре ња 
др жав не сна ге за сно ва ног на пер фор ман са ма фор мал них ин сти ту-

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког раѕвоја Републике Србије.
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ци ја ста вља њем ак цен та на иде ју др жав не мо ћи  као под руч ја сло-
же них и ди на мич них дру штве них од но са ко ји усло вља ва ју функ-
ци о ни са ње др жав ног апа ра та.
Кључ не ре чи: др жа ва, др жав ни ка па ци тет, ја ке др жа ве, сла бе др жа ве, 

уру ше не др жа ве, кон флик ти, ин сти ту ци је, де мо кра ти ја.

Пи та ње ја чи не др жа ве је ин трин сич но сва ком си сте му др-
жа ва, па и ово ме ко ји ми жи ви мо. На по ми ње мо, кад ка же мо ја-
чи на ин кор по ри ра мо спољ ну и уну тра шњу чвр сти ну др жа ве, а 
ап стра ху је мо др жа ву као је ди но и ис кљу чи во са зна тљи ву пре ко 
ка те го ри је си ле и при род не усло вље но сти. Ми шље ња смо, да кле, 
да рас пра вља ње о др жа ви под ра зу ме ва од ре ђе ни вид де мо кра ти-
за ци је исте. У том сми слу, ис хо ди шна аутор ска по зи ци ја је да са-
мо тра ди ци о нал но сна жна др жа ва ни је ну жно ја ка др жа ва, ма да 
је чи сто сна жна др жа ва би ла пр ва фор ма кон сти ту и са ња др жа ве 
као др жа ве. Ово ме сва ка ко тре ба до да ти и ван стан дард но тех но-
кра ти зо ван при ступ са вре ме ној др жа ви, па се ка те го ри ја др жав ног 
ка па ци те та на ме ће као ре ле вант на за гра ди ра ње др жа ва на сла бе 
или ја ке. Има ју ћи то на уму, про пи ти ва њу др жав ног ка па ци те та се 
мо же при ћи из две раз ли чи те пер спек ти ве: са јед не стра не, у игри 
је ефек тив ност или спо соб ност вла де да ан га жу је ре сур се за рад 
оства ре ња же ље них ре зул та та опред ме ће них у не кој кон крет ној 
јав ној по ли ти ци, док је, са дру ге стра не, у фо ку су ле ги тим ност или 
кон ста то ва ње оства ре но сти тих ре зул та та и то на фер и ра зу ман 
на чин са о бра зан не ким ло кал но (пар ти ку лар но) де фи ни са ним дру-
штве ним стан дар ди ма.

У сво ме при сту пу фе но ме ну др жа ве Френ сис Фу ку ја ма пра-
ви раз ли ку из ме ђу две ди мен зи је др жав но сти: са јед не стра не, ра-
ди се о функ ци о нал ном оби му др жа ве и, са дру ге стра не, у игри 
су ње не спо соб но сти да пла ни ра и ре а ли зу је јав не по ли ти ке, те да 
ја сно, до след но и не дво сми сле но при ме њу је за ко не (што би се мо-
гло од ре ди ти као др жав ни или ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет).1) Као 
чест про блем ова кве по став ке, ре ги стру је се кон фу зна при ме на 
пој ма сна ге, ви со ког или ни ског ин тен зи те та, и на обим др жав ног 
ан га жма на и на ње не ка па ци те те. Иден ти фи ко ва ње ова два аспек та 
др жав но сти мо же по слу жи ти као осно ва за фор му ли са ње ма три-
це ње ног сте пе но ва ње или ска ли ра ња у од но су на ме ру њи хо вог 
при су ства у раз ли чи тим др жа ва ма. По што не по сто ји не ка оп ште-
при хва ће на хи е рар хи ја др жав них ак тив но сти (ма да је екла тант но 
да не ке функ ци је прет хо де дру ги ма, па да са гла сно то ме, мо же мо 

1) Фу ку ја ма, Ф. Грађењедржаве:управљањеисветскипоредакудвадесетпрвомвеку. 
Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2007, стр. 16-25.
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го во ри ти о ну жном и оп ци о ном по лу др жав ног ан га жма на), Фу ку-
ја ма као ко ри стан ре пер узи ма ли сту др жав них функ ци ја ор га ни-
зо ва ну пре ко три ка те го ри је: (1) ми ни мал них функ ци ја, об у хва та ју 
чи ста, основ на јав на до бра- од бра ну, ред и за кон, сво јин ска пра ва, 
ма кро е ко ном ско упра вља ње, ин фра струк ту ру и јав но здрав ство, те 
за шти ту си ро ма шних- про гра ме про тив си ро ма штва и убла жа ва ње 
по сле ди ца еле мен тар них ка та стро фа; (2) сред њих функ ци ја- об у-
хва та ју су о ча ва ње са спољ ним ути ца ји ма- обра зо ва ње и за шти та 
сре ди не, ре гу ли са ње мо но по ла- ре гу ли са ње ко ри сти и ан ти-мо-
но пол ска јав на по ли ти ка, ко ри го ва ње не са вр ше них ин фор ма ци ја- 
оси гу ра ње (жи во та, здра вља и пен зи ја), фи нан сиј ска ре гу ла ци ја и 
за шти та по тро ша ча и обез бе ђи ва ње со ци јал ног оси гу ра ња- ре ди-
стри бу ци ја пен зи ја, по ро дич ни до да так и по моћ не за по сле ни ма; и 
(3) ак ти ви стич ких функ ци ја- об у хва та ју ко ор ди на ци ју при ват них 
ак тив но сти- ин ду стриј ска по ли ти ка, пот сти ца ње тр жи шта и кла-
сте ри ини ци ја ти ва и ре ди стри бу ци ју бо гат ста ва.

Без на ме ре да се оду зме на кон тек сту ал ном зна ча ју или не-
а де кват но сти прет ход ној кла си фи ка ци ји, ми шље ња смо да би ва-
ља ло ука за ти на не ке од не до ста та ке кон цеп ту а ли за је др жа ве у 
до ку мен ту из ко га је пре у зе та- Извештајаосветскомразвоју за 
1997 го ди ну, ре а ли зо ва ном од стра не ис тра жи вач ког ти ма Свет ске 
бан ке.2) Оно што је пр во уоч љи во је чи ње ни ца да се у кон цеп ту а ли-
за ци ји др жа ве за о би ла зи по ли ти ка, ма да се ра ди о ен ти те ту чи ја је 
квин те сен ци ја по ли тич ка: др жа ва је не сум њи во по ли тич ка тво ре-
ви на, па је он да са свим ло гич но да сва ка ва ља ни ја ана ли за др жа ве 
мо ра ела бо ри ра ти про блем мо ћи. По ред то га, на чи ном ко ји се ко-
ри сти за про пи ти ва ње др жав ног ка па ци те та и мо гућ но сти ње го-
вог по ве ћа ња до ми ни ра ју тех но крат ски атри бу ти. Из о ста вље ни су 
не ма те ри јал ни и ана ли тич ки ком плек сни ка ко дру штве ни те ме љи 
ко ји од ре ђу ју др жав ну власт и ле ги ти ми тет, што сва ки пред ло жак 
за уна пре ђе ње ка па ци те та чи ни крај ње не у бе дљи вим, та ко и по-
ли тич ке про це не вођ ства не ке др жа ве. По сле ди ца ис тра жи вач ког 
за по ста вља ња ле ги ти ми те та је сва ка ко и пот це њи ва ње сим бо лич ке 
уло ге др жа ве у ре ди стри бу ци ји. 

По ред оби ма др жав них функ ци ја, као што је већ ре че но, 
бит ни су и ин сти ту ци о нал ни ка па ци те ти, где моћ пред ста вља спо-
соб ност да се: (1) фор му ли шу и спро во де јав не по ли ти ке и до но се 
за ко ни; (2) успе шно упра вља уз аси стен ци ју ми ни му ма би ро кра ти-
је; (3) кон тро ли шу уце не, ко руп ци ја и под ми ћи ва ње; (4) одр жа ва 
ви сок ни во јав но сти ра да и од го вор но сти др жав них ин сти ту ци ја; и 

2)  World Bank TheStateinaChangingWorld(WorldDevelopmentReport1997). Ox ford Uni-
ver sity Press, Ox ford, 1997, стр 26-27. 
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(5) при ме њу ју за ко ни.3) Ако се са да ис ком би ну ју ди мен зи ја оби ма 
и ди мен зи ја мо ћи (ви ди гра фи кон 1.) до би ће мо че ти ри ква дран-
та ко ји из ра жа ва ју ра ли чи те по сле ди це по пи та њу еко ном ске про-
гре си је. Услед то га што спа ја огра ни че ни број др жав них функ ци-
ја са ви со ком ефек тив но шћу ин сти ту ци ја, по зи ци ни ра ње др жа ве 
у ква дран ту I се мо же од ре ди ти као оп ти мал но, док се по ме ра ње 
ка ква дран ту II мо же озна чи ти као тен ден ци ја ка по ве ћа њу укуп-
ног из но са дру штве не прав де. Из еко ном ског ра кур са, др жа ва ко ја 
је сме ште на у ква дрант IV је ам би ци о зно на мет ну ла се би чи тав 
спек тар за да та ка ко је не оба вља ка ко тре ба, што ни ка ко не зна чи 
да се др жа ва ло ци ра на у ква дран ту III на ла зиу бо љем по ло жа ју, 
шта ви ше- то је др жа ва ко ја, го то во по пра ви лу, има про бле ма са 
оба вља њем при мар ног, ми ни мал ног се та функ ци ја, па је не у спе-
шна или нео ства ре на на ви ше но воа. До дај мо ово ме, да пре ци зно 
сме шта ње др жа ве у не ки ква дрант ни је мо гу ће, јер др жав ни успех 
мо же да ва ри ра у за ви сно сти од ад ми ни стра тив ног сег мен та ко ји 
се по сма тра, то јест да др жа ве мо гу по гор ша ва ти или по бољ ша ва-
ти свој ста тус.
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КВАДРАНТ II 

Гра фи кон 1. Од нос др жав но сти и ефи ка сно сти по Френ си су Фу ку ја-
ми (из вор: Фу ку ја ма, Ф. Грађењедржаве:управљањеисветскипоре-
дакудвадесетпрвомвеку. Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2007, стр. 21.)

3)  Фу ку ја ма, Ф. Грађењедржаве:управљањеисветскипоредакудвадесетпрвомвеку. 
op. cit., стр. 19-20.
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По но ви мо,4) Ка ле ви Хол сти (Ka le vi Hol sti) при хва та мо гућ-
ност да се о сна зи др жа ве мо же го во ри ти из пер спек ти ве ин стру-
мен тал них ка па ци те та др жав но сти (сте пе на ин сти ту ци о на ли за-
ци је, ис по ру ке услу га, ауто но ми је итд.), али по тен ци ра ва жност 
вер ти кал не ди мен зи је ле ги тим но сти- од но си се на власт, са гла-
сност и ода ност иде ји др жа ве и ње ним ин сти ту ци ја ма (ра ди се o 
по ве за но сти 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- 
од но си се на де фи ни са ње и по ли тич ку уло гу за јед ни це (ра ди се о 
кри те ри ју ми ма 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, то јест ни ко ме не сме би ти ус кра-
ће но пра во да се над ме ће за по ли тич ку моћ и кон зу ми ра ње ње них 
пред но сти).5) У том сми слу, ја ке др жа ве су обе ле же не 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 ја); (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); (7) 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 (8) 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).

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:6) (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 

4)  Ви ди Сто ја но вић, Ђ. „Про блем др жав ног, по ли тич ког и ад ми ни стра тив ног ка па ци те та: 
ана то ми ја Ср би је као сла бе др жа ве.“ Српскаполитичкамисао, 34(4), 2011, стр. 11-31. и 
Сто ја но вић, Ђ., Ђу рић, Ж. и Де спо то вић, Љ. „Кон цеп ту ал ни оквир за ана ли зу др жав ног 
ка па ци те та.“ Српскаполитичкамисао, 32(2), 2011., стр. 11-40.

5)  Hol sti, K. J. Thestate,war,andthestateofwar. Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 
1996, стр. 83, 91-99.

6)  Ibi dem, стр. 63, 104-108.
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гра фи кон 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 не а де кват но 
ни ско, власт је ло ка ли зо ва на и по сто ји от клон пре ма др жа ви као 
ле ги тим ном 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 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. 

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 по пу лар 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.7) 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 viceversa: 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 да се и 
са ма др жа ва 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 

7)  Ibi dem, стр. 84-85.
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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 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 и 
ин тен зи те та 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, то јест у од но су на ка рак тер по ли тич ке за јед ни-
це, те у од но су на функ ци о ни са ње и ин тер ак тив ност раз ли чи тих 
за јед ни ца уну тар др жа ве и свр ху 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.8) Као глав на за мер ка 
Хол 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.

Има ју ћи на уму го ре ре че но, на пра ви мо јед ну ма лу али ин-
ди ка тив ну ди гре си ју: Фи лип Бо бит, на осно ву по ве за но сти из ме ђу 
др жа ве и ле ги тим но сти, на исто риј ском пла ну иден ти фи ку је пет 
др жав них фор ми:9) (1) кне жев ска др жа ва је по ве за на са Аг сбур-
шким ми ром из 1555. го ди не и обе ле же на је обе ћа њем спољ не 
без бед но сти, не по сто ја њем до ми на ци је и ме ша ња од стра не спољ-
них си ла (др жа ва да је ле ги ти ми тет ди на сти ји); (2) кра љев ска др-
жа ва је по ве за на са Вест фал ским ми ром из 1648. го ди не и прет-
ход ној од го вор но сти до да је уну тра шњу ста бил ност (ди на сти ја 
да је ле ги ти ми тет др жа ви); (3) те ри то ри јал на др жа ва је по ве за на 
са Спо ра зу мом у Утрех ту или Утрехтским ми ром из 1713. го ди не 
и прет ход ном до да је про кла мо ва ње по ди за ња ни воа ма те ри јал ног 
бла го ста ња (основ ле ги тим но сти је прет по став ка др жав не ефи-
ка сно сти у упра вља њу зе мљом); (4) др жа ва-на ци ја је по ве за на са 
Беч ким кон гре сом из 1815. го ди не и прет ход ном до да је гра ђан ска 
и по ли тич ка пра ва на род ног су ве ре ни те та (основ ле ги тим но сти је 
др жав но „ими ти ра ње“ иден ти те та на ци је); (5) на ци ја-др жа ва је по-

8)  Ibi dem, стр. 108-116.

9)  Bob bitt, P. TheShieldofAchilles:War,PeaceandtheCourseofHistory. An chor Bo oks, New 
York, стр. 215, 346-347.
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ве за на са Вер сај ским спо ра зу мом из 1919. го ди не и прет ход ном 
до да је обез бе ђи ва ње еко ном ске си гур но сти и јав них до ба ра (основ 
ле ги тим но сти је бо ље др жав но ан га жо ва ње по пи та њу бла го ста ња 
на ци је).

Тр жи шна-др жа ва, као но ва др жав на фор ма (у ва ри јан та ма 
тр го вач ке тр жи шне др жа ве, ме на џер ске тр жи шне др жа ве и пред у-
зет нич ке мо дер не др жа ве) усме ре на је ка то ме да по је дин цу учи ни 
свет до ступ ним, да отво ри про стор за чи та ву па ле ту но вих из бо ра 
и за шти ти ауто но ми ју по је дин ца да би ра вла сти ту суд би ну. Она 
је, у од но су на на ци ју-др жа ву, упу ће на на не ко ли ко но вих ка рак-
те ри сти ка:10) (1) при зна ва ње људ ских пра ва као нор ме ко је се при-
др жа ва ју све др жа ве без об зи ра на њи хо во уну тра шње за кон ско 
устрој ство; (2) раз вој оруж ја за ма сов но уни ште ње је учи нио да 
се од бра на гра ни ца ви ше или ма ње тре ти ра као не у спе шан „по ду-
хват“; (3) по сто ја ње ве ли ког бро ја гло бал них и тран сна ци о нал них 
опа сно сти ко је на ци ја-др жа ва не мо же да кон тро ли ше или из бег не; 
(4) раст гло бал ног ка пи та ли зма је огра ни чио др жав не ка па ци те те 
за упра вља ње еко но ми јом; и (5) ства ра ње гло бал них ко му ни ка ци-
о них мре жа ко је ди рект но ути чу на на ци о нал не је зи ке, оби ча је и 
кул ту ре.

У том сми слу, бит но је из не ти и нај ва жни је од ли ке кон цеп-
та др жа ве бла го ста ња.11) Ње го во раз ма тра ње мо же мо за по че ти са 
на чел ним ста вом да уко ли ко се омо гу ћи тр жи шном ме ха ни зму да 
бу де је ди ни усме ри вач суд би не љу ди и ње го вог при род ног окру-
же ња, он да мо же мо оче ки ва ти уни ште ње дру штва, то јест да је 
функ ци о нал ност тр жи шне при вре де „усло вље на“ ег зи стен ци јом 
тр жи шног дру штва.12) Има ју ћи ово на уму, др жа ву бла го ста ња мо-
же мо да по сма тра мо: (1) као сет уже по ста вље них два де се то ве ков-
них по ли тич ко-ад ми ни стра тив них аран жма на по ве за них- са вла-
ди ним стра те ги ја ма за обез бе ђи ва ње, уна пре ђе ње и сер ви си ра ње 
дру штве ног бла го ста ња (пен зи је, здрав стве на за шти та, со ци јал на 
по моћ итд.), са би ро крат ским упра вља њем та квим про гра ми ма 
и са по ли тич ко-иде о ло шким оправ да њем та квих прак си; (2) као 
екви ва лент це ли ни др жав не струк ту ре или кон струк ци ји по сто је ће 

10) Ibi dem, стр. 214-228.

11) Ви ди Pe stoff, V. A. ADemocraticArchitecture for theWelfare State. Ro u tled ge, Lon don, 
2009.; Hag gard, S. и Ka uf man, R. Development,DemocracyandWelfareStates:LatinAme-
rica,EastAsiaandEasternEuropa. Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 2008.; Me a dow-
croft, J. „From Wel fa re Sta te to Eco sta te.“у Ba rry, J. и Ec ker sley, R. (ур.) TheStateandthe
GlobalEcologicalCrisis. The MIT Press, Cam brid ge, 2005, стр. 3-25.; Of fe, C. Contradicti-
onsoftheWelfareState. Hutchin son, Lon don, 1984.; Gut mann, A. (ур.) Democracyandthe
WelfareState.Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1988.

12) Ви ди По ла њи, К. Великатрансформација:поличкаиекономскаисходиштанашегвре-
мена. Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003.
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дру штве но-еко ном ске фор ма ци је (у овом слу ча ју њен по јам је из-
јед на чен са ка пи та ли стич ком др жа вом или са вре ме ним ка пи та ли-
змом); (3) као скуп еко ном ских и со ци јал них јав них по ли ти ка при-
мењ них у раз ви је ним др жа ва ма из ме ђу пе де се тих и се дам де се тих 
го ди на про шлог ве ка (по не кад озна че них као кеј нзи јан ска др жа ва 
бла го ста ња); и (4) као све о у бу хват ну си стем ску ва ри јан ту ка рак те-
ри стич ну за зе мље по пут Швед ске и Нор ве шке, ва ри јан ту ко ја се 
узи ма као нај пот пу ни ји из раз иде а ла др жа ве бла го ста ња (по зна ти-
ју као со ци јал-де мо крат ска др жа ва бла го ста ња).

Др жа ву бла го ста ња ка рак те ри ше то да је ње на ге не за не по-
сред но упу ће на на ре кон фи гу ри са ње уло ге рад нич ке кла се, син ди-
ка та и со ци јал-де мо крат ских пар ти ја, иако је та по ве за ност че сто 
про бле ма тич ни ја не го што из гле да- иде ја бла го ста ња ни је екс клу-
зив на нор ма ни јед ног иде о ло шког скло па („при ти сак од о здо“ мо же 
би ти ста вљен под лу пу сум ње ка да је у пи та њу на ста нак др жа ве 
бла го ста ња, у не ким спе ци фич ним по став ка ма син ди ка ти су по ка-
за ли от пор уво ђе њу од стра не др жа ве во ђе них стра те ги ја бла го ста-
ња, а мно ге бит не ре фор ме у ве ћем бро ју др жа ва су ре а ли зо ва не 
од стра не вла да са де сним иде о ло шким про фи лом). По ред све га, 
оста је чи ње ни ца да њи хов ак ти ви зам по пи та њу ре фор ми де тер-
ми ни ше пер ма нент но при су ство пи та ња бла го ста ња у јав ној аген-
ди. На да ље, кон цепт је увек тре ти ран као ком пле мен та ран про це-
су еко ном ског раз во ја и као на ци о нал ни про јект, а ње го ва но се ћа 
прет по став ка је да се функ ци о нал но је згро др жа ве бла го ста ња мо-
же из ра зи ти пре ко опо ре зи ва ња, при ба вља ња при хо да од по је ди на-
ца и по слов них ор га ни за ци ја, те њи хо во тро ше ње у фор ми ис пла та 
или ди рект ног на ба ља ња од ре ђе них бе не фи та (со ци јал на по моћ, 
здрав стве на за шти та итд.). То ме тре ба до да ти и чи тав низ за ко но-
дав них аран жма на и ад ми ни стра тив них пра ви ла, те сло же них ме-
ха ни за ма ис по ру ке до ба ра.

И по ред то га што је тр пе ла до ста кри ти ка, кон цеп ци ја др жа-
ве бла го ста ња је ипак ус пе ла да ре а ли зу је за ви дан успех у за шти ти 
основ них сло бо да и одва ја њу јед на ко сти гра ђа на од не пред ви дљи-
во сти тр жи шта ра да. За уну тра шњу си стем ску ин тен ци ју ега ли-
тар ног де мо крат ског кон цеп та, ко ји је фор мал но де фи ни сан уни-
вер зал ним гра ђан ским и по ли тич ким сло бо да ма, мо же се ре ћи да 
се из ра жа ва пот пу ном ори јен ти са ни шћу ка иде а лу суп стан ци јал не 
по ли тич ке јед на ко сти: (1) обез бе ђи ва њу ста ња у ко ме по ли тич ки 
ути цај ни је пре вас ход но де фи ни сан пре ко еко ном ске по зи ци је гра-
ђа на; (2) зах те ва њу ствар не јед на ко сти шан си и мо гућ но сти; (3) 
од ба ци ва њу не јед на ко сти уте ме ље не на раз ли чи тим со ци јал ним 
да то сти ма; и (4) да ва њу при о ри те та ма ње имућ ним као осно ви 
за кон цеп ту а ли за ци ју оп штег бла го ста ња. Да нас је иде о ло ги ја и 
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прак са со ци јал-де мо кра ти је, укљу чу ју ћи и мо дел др жа ве бла го-
ста ња као нај ек спо ни ра ни је фор ме дру штве не ад ми ни стра ци је и 
га ран та јед на ко сти, у по при лич но ха о тич ном ста њу. Ак ту ел не по-
те шко ће има ју да ле ко ма ње ве зе са суп стан ци јал ном мет мор фо зом 
људ ске при ро де и те жњи, а ви ше са ор га ни за ци о ним про бле ми ма 
ма ни фе сто ва ним ка ко кроз дис кре пан ци ју из ме ђу ква ли те та ор га-
ни зо ва ња и упра вљач ке прак се со ци јал-де мо кра ти је, та ко и кроз 
тран сфор ма ци ју оп штих ма те ри јал них усло ва. По тен ци јал ни смер 
у амор ти зо ва њу та кве кон сте ла ци је ни ка ко не мо же би ти, под из го-
во ром сло бо де из бо ра, ан га жо ва ње при ват них до ба вља ча у сфе ри 
услу га др жа ве бла го ста ња. Из бор из ме ђу раз ли чи тих до ба вља ча 
мо же би ти ну жан, али ни ка ко до во љан ква ли тет за по ве ћа ње ни о-
ва „упли ва“ обич них гра ђа на у сфе ру бла го ста ња, јер са мо њи хо ва 
ди рект на пар ти ци па ци ја у зо ни пру жа ња услу га им мо же пру жи ти 
пра ви ути цај и раз ре ши ти их све ве ћег осе ћа ја ис кљу че но сти као 
гла са ча, рад ни ка, ко ри сни ка услу га др жа ве бла го ста ња и по ре ских 
об ве зни ка.

По Џо е лу Миг да лу, због сво је су пер и ор не спо соб но сти да 
ефи ка сно на мет не дру штве ну кон тро лу, мо дер на др жа ва је, још у 
сред ње ве ков ној Евро пи, по ста ла до ми нант на у од но су на мно штво 
су пар нич ких или кон ку рент ских дру штве них ор га ни за ци ја, ма да 
је сва ка од њих те жи ла ка ус по ста вља њу, про пи си ва њу и осна жи-
ва њу пра ви ла дру штве ног по на ша ња.13) Им пе ра тив та кве кон тро ле 
над по пу ла ци јом је био по ве зан са по тре бом оп стан ка у “пре да-
тор ском” ме ђу на род ном окру же њу, где је сте пен “др жав ног мор-
та ли те та”, узро ко ва ног ра то ва њем, био из у зет но ви сок. Ер го, су-
пре ма ти ја др жа ве, по пи та њи ма мо би ли за ци је по пу ла ци је у вој ску, 
при ку пља ња по ре за и спро во ђе ња за ко на, је мо ра ла да бу де стал но 
по твр ђи ва на у од но су на ри вал ске дру штве не ор га ни за ци је. Дру-
штве ну кон тро лу мо же мо да де фи ни ше мо као успе шну суб ор ди-
на ци ју аутен тич них скло но сти љу ди ка од ре ђе ном ти пу дру штве-
ног по на ша ња или по на ша њу де кла ри са ном од стра не не ке дру ге 
дру штве не ор га ни за ци је у ко рист по на ша ња ко ја су про пи са на као 
др жав на пра ви ла, то јест као др жав ни за ко ни.14)

Ин ди ка то ри успе шне дру штве не кон тро ле су: (1) пот чи ња-
ва ње - усме ра ва ње по на ша ња љу ди на на чин да се не по кла па са 
њи хо вим пре фе рен ци ја ма; (2) пар ти ци па ци ја - по сто ја ње во лун та-
ри стич ког ан га жма на уну тар ин сти ту ци ја во ђе них или овла шће-
них од стра не др жа ве; и (3) ле ги тим ност - до бро вољ но при хва та ње 
ми то ва и сим бо лич ког има ги на ри ју ма пу тем ко јих др жа ва оправ-

13) Mig dal, J. StrongSocietiesandWeakStates:State-SocietyRelationsandStateCapabilitiesin
theThirdWorld. Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1988, стр. 20-24.

14) Ibi dem, стр. 22.
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да ва вла сти то ре гу ли са ње по на ша ња. Пра ви ла по на ша ња са др же 
по зи тив не санк ци је (на гра де), не га тив не санк ци је и сим бо ле, ко ји 
узе ти за јед но фор му ли шу стра те ги је оп стан ка за ко је се прет по ста-
вља да су ва жне за спе ци фич не усло ве са ко ји ма се љу ди су сре ћу 
у сва ко днев ном жи во ту. Ин тер на, до ма ћа хе ге мо ни ја др жа ве је, да-
кле, оси гу ра на он да ка да је ре а ли зо ва но по ко ра ва ње ње ним стра те-
ги ја ма оп стан ка на уштрб оних ко је ну де су пар нич ке ор га ни за ци је.

Ја ке др жа ве су обе ле же не ви со ким ка па ци те ти ма, то јест 
спо соб но сти ма, па је ве ро ват ни је да ће оства ри ти до ма ћу хе ге мо-
ни ју: ме ра њи хо вог успе ха је ус по ста вља ње мре же дру штве не кон-
тро ле пре ко уни вер зал ног се та пра ви ла за ду же них за ре гу ли са ње 
од но са из ме ђу по је ди на ца и од но са из ме ђу по је ди на ца и др жа ве. 
Ти ме се обез бе ђу је по је ди нач ни гра ђан ски ста тус свим они ма ко ји 
се ква ли фи ку ју за при пад ни ка или чла на од ре ђе не др жа ве, ко ја до-
би ја при ли ку да на мет не вла сти те стра те ги је уну тар ње ног до ме на, 
то јест уну тар од ре ђе них те ри то ри јал них гра ни ца са је дин стве ним 
суд ским си сте мом.15) Као по сле ди ца чи ње ни це да сла бе др жа ве 
има ју ни ске ка па ци те те за ре гу ла ци ју, екс тра хо ва ње, апро при ја-
ци ју и пе не тра ци ју, дру ге дру штве не ор га ни за ци је са вла сти тим 
стра те ги ја ма оп стан ка по ста ју им кон ку рент не. И ма да сла ба др-
жа ва мо же об зна ни ти да је зва нич ни но си оц су ве ре ни те та, ствар но 
ста ње ства ри мо же од у да ра ти од та кве кон ста та ци је: ју рис ди ка ци ја 
над ста нов ни штвом и те ри то ри јом мо же би ти плу рал на, пра ви ла 
др жа ва ни су уни вер зал но при ме њи ва, а гра ђан ство је са мо је дан од 
мо гу ћих по ли тич ких ста ту са, не ну жно нај ле ги тим ни ји и нај вред-
ни ји. Сна га др жа ве је, да кле, по ве за на са ње ном спо соб но шћу за 
мо би ли за ци ју дру штва, дру штве ну пе не тра ци ју, ре гу ли са ње дру-
штве них од но са, те за екс тра хо ва ње и апро при ја ци ју ре сур са. Ја-
ке др жа ве има ју ви со ке ка па ци те те за ком пле ти ра ње ове аген де, 
док сла бе др жа ве има ју по те шко ћа са ис пу ња ва њем тих за да та ка.16) 
Ре ка пи ту ли рај мо, ја ка др жа ва је, та ко, она др жа ва ко ја има ви сок 
сте пен дру штве не кон тро ле, је дан уни вер зал ни сет стра те ги ја оп-
стан ка, те ви сок ни во ка па ци те та, по ко ра ва ња, пар ти ци па ци је и 
ле ги тим но сти, док је сла ба др жа ва она ко ја има ни зак сте пен дру-
штве не кон тро ле, ви ше пар ти ку лар них стра те ги ја оп стан ка, те ни-
зак ни во ка па ци те та, по ко ра ва ња, пар ти ци па ци је и ле ги тим но сти.

До дај мо ово ме да Миг дал успе шност не ког др жав ног про-
јек та, по го ре из не тим ка рак те ри сти ка ма, по ве зу је и са струк ту ром 
дру штва ко је тре ба по ко ри ти. Он та ко раз ли ку је ја ка дру штва, она 
ко ја ис по ља ва ју ви сок ни во дру штве не кон тро ле, од сла бих дру-
шта ва, оних ко ја ис по ља ва ју ни зак ни во дру штве не кон тро ле, у 

15) Ibi dem, стр. 41.

16)  Ibi dem, стр. 22.
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сми слу раз ли чи тих ам би јен тал них це ли на за де ло ва ње др жав них 
ор га ни за ци ја у сме ру ре а ли за ци је до ма ће хе ге мо ни је. На тој ли ни-
ји, пи ра ми дал на струк ту ра дру штве не кон тро ле ја ких дру шта ва се 
ба зи ра на ор га ни за ци ја ма ко је има ју кон гру ент на пра ви ла и ком-
па ти бил не струк ту ре (ја ка др жа ва ко ја има хе ге мо ни стич ку кон-
тро лу над ја ким дру штви ма за у зи ма сам врх пи ра ми де). На су прот 
ово ме, мо же мо кон ста то ва ти по сто ја ње мре жи слич них дру шта ва, 
где је дру штве на кон тро ла фраг мен ти ра на и хе те ро ге на, ало ка ци ја 
вред но сти ни је цен тра ли зо ва на, те су у оп ти ца ју раз ли чи ти си сте-
ми пра ви ла (то, на рав но, ни ка ко не зна чи пот пу но од су ство би ло 
ка кве фор ме вла да ња).17) Опе ра тив на по став ка та квог дру штва је 
кон стру и са на око моћ ни ка: по је ди на ца ко ји пре ко сво га ста ту са 
во ђе или ли де ра уну тар дру штве них ор га ни за ци ја успе ва ју да пла-
си ра ју одр жи ве стра те ги је оп стан ка сво јим след бе ни ци ма. Ја ке др-
жа ве та кво устрој ство ре ша ва ју де струк ци јом мре жа и, след стве-
ним, на ме та њем сво јих пра ви ла, док сла бе др жа ве ко ег зи сти ра ју 
са ја ким дру штве ним ор га ни за ци ја ма пре ко про це са пре го ва ра ња 
ко ји об у хва та уза јам но за ви сне: (1) др жав не зва нич ни ке - за ду же не 
за фор му ли са ње по ли ти ка на на ци о нал ном ни воу; (2) им пле мен-
та то ре - овла шће не слу жбе ни ке ко ји ма је пре пу ште но спро во ђе ње 
по ли ти ка на ло кал ном ни воу; и (3), спо ме ну те, моћ ни ке.

Ро берт Рот берг (Ro bert Rot berg) др жи да мо дер на на ци о нал на 
др жа ва (де мо крат ске про ве ни јен ци је) по сто ји за рад обез бе ђи ва ња 
де цен тра ли зо ва ног ме то да ин ди ви ду ал не ис по ру ке по ли тич ких, 
од но сно јав них, до ба ра уну тар да тих па ра ме та ра или озна че них 
гра ни ца: она је пре вас ход но за о ку пље на гра ђан ским ин те ре си ма 
и зах те ви ма, ко је ор га ни зу је и ка на ли ше, че сто али не ну жно, у 
сме ру пот по ре, то јест, уна пре ђи ва ња на ци о нал них ци ље ва и вред-
но сти.18) Она убла жу је или ко ри сти спољ не сна ге или ути ца је, по-
др жа ва ло кал не или пар ти ку лар не ин те ре се сво јих др жа вља на и 
по сре ду је из ме ђу огра ни че ња и иза зо ва ме ђу на род ног окру же ња 
или ствар но сти, те ди на ми ке до ма ће еко ном ске, по ли тич ке и дру-
штве не да то сти или ствар но сти. Ово им пли ци ра да др жа ве де ли-
мич но или у пот пу но сти успе ва ју или не успе ва ју у оства ре њу тих 
ди мен зи ја, то јест да мо же мо го во ри ти о ја ким, сла бим и не у спе-
шним др жа ва ма у скла ду са њи хо вим пер фор ма тив ним ква ли те ти-
ма: до стиг ну тим ни во ом ис по ру ке нај ва жни јих по ли тич ких до ба-
ра.У игри су, да кле, јав на до бра схва ће на као скуп зах те ва гра ђа на 

17) Ibi dem, стр. 39.

18) Rot berg, R. I. „The Fa i lu re and Col lap se of Na tion-Sta tes: Bre ak down, Pre ven tion, and Re pa-
ir.“ у Rot berg, R. I. (ур.) WhenStatesFail:CausesandConsequences. Prin ce ton Uni ver sity 
Press, Prin ce ton, 2004, стр. 2. (ви ди и Rot berg, R. I. „Fa i led Sta tes, Col lap sed Sta tes, We ak 
Sta tes: Ca u ses and In di ca tors.“ у Rot berg, R. I. (ур.) StateFailureandStateWeaknessina
TimeofTerror. The World Pe a ce Fo un da tion, Cam brid ge, 2003, стр. 1-25.)
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пла си ра них пре ма др жа ви, она об у хва та ју аутох то на оче ки ва ња и 
све сне обли га ци је, про фи ли шу не ку по ли тич ку кул ту ру, те, узе та 
за јед но, да ју са др жај дру штве ном уго во ру из ме ђу оних ко ји вла да-
ју и оних над ко ји ма се вла да, што пред ста вља сам ну кле ус ин тер-
ак ци је из ме ђу ре жи ма или вла де и гра ђан ства.19)

Јав на до бра су, да кле, по ве за на са ре а ли за ци јом оних по ли-
тич ких ци ље ва ко ји су усме ре ни на људ ске по тре бе чи је за до во-
ље ње оправ да ва од ре ђе ну по ли тич ку за јед ни цу и по зи ци о ни ра је 
вред ном за чо ве ка, те их на на нај оп шти јем пла ну мо же мо раз вр-
ста ти као до бра без бед но сти, бла го ста ња, прав де и сло бо де.20) Ка да 
го во ри мо о јав ним до бри ма под ра зу ме ва мо и њи хо во ран ги ра ње. 
У том сми слу, јед на од но се ћих др жав них функ ци ја је јав но до бро 
без бед но сти ко је об у хва та: (1) спољ ну си гур ност гра ни ца и за шти-
ту не по вре ди во сти це ли не те ри то ри је; (2) ели ми ни са ње уну тра-
шњих прет њи или на па да на на ци о нал ни по ре дак или дру штве ну 
струк ту ру; (3) спре ча ва ње кри ми на ла и би ло ко је дру ге опа сно сти 
ко ја се ти че људ ске без бед но сти; (4) омо гу ћа ва ње гра ђа ни ма да ре-
ша ва ју и пре ва зи ла зе сво ја раз ми мо и ла же ња са др жа вом или дру-
гим гра ђа ни ма без при ме не би ло ка кве фор ме фи зич ке при ну де.21) 
Ово ме тре ба при дру жи ти и: (1) институцијеза ре гу ли са ње и ре-
ша ва ње кон флик та; (2) ус по ста вља ње и одр жа ва ње си сте ма ре да и 
за ко на (вла да ви на пра ва); (3) си гур ност имо ви не (вла снич ка пра-
ва) и спро во ђе ње уго во ра; (4) ефи ка сан суд ски си стем; и (5) сет 
нор ми ко је ле ги ти ми шу и ува жа ва ју вред но сти са др жа не у не кој 
ло кал ној вер зи ји вла да ви не пра ва. 

Сле де ће бит но јав но до бро је оно ко је омо гу ћа ва гра ђа ни-
ма сло бод но, отво ре но и пот пу нуо пар ти ци пи ра ње у по ли ти ци и 
по ли тич ким про це си ма:22) (1) пра во на уче ство ва ње у по ли ти ци и 
над ме та ње за јав не слу жбе; (2) по што ва ње и по др жа ва ње на ци о-
нал них и ре ги о нал них по ли тич ких ин сти ту ци ја (по пут ле ги сла ту-
ре и су до ва); (3) то ле ри са ње не сла га ња и раз ли ка; и (4) основ на 
гра ђан ска и људ ска пра ва. Оста ла ре ла тив но стан дар ди зо ва на  јав-
на до бра под ра зу ме ва ју: (1) си стем здрав стве не за шти те; (2) обра-
зов ни си стем; (3) фи зич ку ин фра струк ту ру (пу те ви, же ле зни ца 
итд.); (3) ко му ни ка ци о ну мре жу; (4) но вац и бан кар ски си стем на 
чи јем се че лу на ла зи цен трал на бан ка; (5) по во љан фи скал ни и ин-

19) Rot berg, R. I. „The Fa i lu re and Col lap se of Na tion-Sta tes: Bre ak down, Pre ven tion, and Re pa-
ir.“ op. cit., стр. 2-3.

20)  Pen nock, J. R. „Po li ti cal De ve lop ment, Po li ti cal Systems, and Po li ti cal Go ods.“ WorldPoli-
tics, 18(3), 1966, стр. 420-426.

21)  Rot berg, R. I. „The Fa i lu re and Col lap se of Na tion-Sta tes: Bre ak down, Pre ven tion, and Re-
pa ir.“ op. cit., стр. 3.

22) Loc. cit. 
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сти ту ци о нал ни ам би јент, ко ји омо гу ћа ва гра ђа ни ма пред у зет нич-
ке ак тив но сти и по тен ци јал но на пре до ва ње; (6) мо гућ ност пу ног 
раз вит ка ци вил ног дру штва; (7) ме то де ре гу ли са ња де ље ња до ба ра 
жи вот не сре ди не; и (8), ка да је у пи та њу др жа ва бла го ста ња, ре ди-
стри бу ци ју ре сур са.

Ја ке др жа ве тре ба да укљу че: пот пу ну кон тро лу над вла-
сти том те ри то ри јом и ис пру ку пу ног оби ма и ви со ког ква ли те та 
јав них до ба ра вла сти тим гра ђа ни ма; за шти ту од по ли тич ког на си-
ља и кри ми на ла; га ран то ва ње по ли тич ких и гра ђан ских сло бо да; 
кре и ра ње оп штег ам би јен та по год ног за еко ном ски про спе ри тет; 
вла да ви ну пра ва; не за ви сно суд ство; ви со ко раз ви је ну ко му ни ка-
ци о ну и фи зич ку ин фра струк ту ру; нај ви ше стан дар де обра зо ва ња 
и здрав стве не за шти те; де ло твор но ци вил но дру штво; јед ном ре чи- 
ја ке др жа ве су ме ђу соб но по при лич но слич не ако их пој ми мо као 
про стор ег зем плар ног ми ра и по рет ка.23) На су прот кон зи стент ној 
„пред ста ви“ ја ке др жа ве фун ди ра ној на  мак си ма ли зо ва ној гра ђан-
ској ап сорп ци ји јав них до ба ра, и то на ни воу укуп но сти и пар ти ку-
лар ног ква ли те та ис по ру ке истих (сле де ћи Ба за но ву ди стинк ци ју 
др жав не мо ћи и сна ге, ов де се за пра во не ра ди о „су пер-др жа ва ма“ 
већ о „су пер ла тив ним-др жа ва ма“), сла бим др жа ва ма ко ре спон ди-
ра чи тав низ „окр ње них“ др жав них мо да ли те та, у ва ри је те ти ма 
ко ји ин ди ци ра ју не до вољ ну ис по ру ку по је ди нач них јав них до ба-
ра или се та јав них до ба ра, са оп ци јом укуп не не до вољ но сти ко ја 
се озна ча ва као не у спе шна др жа ва. На рав но, овој кван ти та тив ној 
пер спек ти ви тре ба при кљу чи ти и ква ли та тив ну пер спек ти ву, то 
јест кон зу ми ра но јав но до бро мо ра би ти до бро од ре ђе ног ква ли те-
та (ска ли ра ног од ни ског до ви со ког из но са).

Иде ја је да пар ци јал ност ко ја ка рак те ри ше сла бу др жа ву ни-
је са мо кон ста то ва ње при су ства или од су ства не ког до бра, већ и 
кон ста то ва ње од ре ђе ног сте пе на ква ли те та у оп се гу рас по ло жи-
вих или до ступ них јав них до ба ра (ова кав увид сва ка ко ува жа ва и 
хи је рар хи ју јав них до ба ра на на чин да се из нос ква ли те та фун да-
мен тал них јав них до ба ра ста вља ис пред ква ли те та оста лих јав них 
до ба ра). Сла бе др жа ве, да кле, мо гу би ти ин хе рент но сла бе због 
ге о граф ских, фи зич ких или еко ном ских огра ни че ња или мо гу су-
штин ски би ти ја ке, али при вре ме но или си ту а ци о но сла бе због 
уну тра шњих ан та го ни за ма, упра вљач ких не до ста та ка, по хле пе, 
де спо ти зма или спољ ног на па да. Оне су обич но оп те ре ће не ет нич-
ким, ре ли ги о зним, је зич ким и дру гим на пе то сти ма уну тар за јед ни-
це; сто па ур ба ног кри ми на ла је у стал ном по ра сту. Ње на фи зич ка 
и ко му ни ка ци о на ин фра струк ту ра је на ни ском или не а де кват ном 

23) Rot berg, R. I. „The Fa i lu re and Col lap se of Na tion-Sta tes: Bre ak down, Pre ven tion, and Re pa-
ir.“ op. cit., стр. 4-5.
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ни воу, обра зов ни и здрав стве ни си сте ми су за пу ште ни, по себ но 
ван глав ног гра да, а еко ном ски па ра ме три се на ла зе у стал ном па-
ду. Ко руп ци ја у сла бим др жа ва ма је из у зет но ви со ка, прин цип вла-
да ви не пра ва је узур пи ран од раз ли чи тих ак те ра, ци вил но дру штво 
је по ти сну то или се по ти ску је у дру ги план- јед ном ре чи, оне су 
ме ђу соб но по при лич но раз ли чи те ако их пој ми мо као про стор ен-
до ге ног кри зног раз ме шта ја (ово им пли ци ра да су сла бе др жа ве, 
др жа ве у кри зи).

Тре нут но ал те ри ра ње др жа ве се мо же схва ти ти и пре ко ком-
плек са до бро вољ них и пре ко ком плек са не до бро вољ них про це са.24) 
У пр ви ком плекс та ко мо же мо свр ста ти из бе га ва ње од го вор но сти 
сма ње њем оби ма де ло ва ња на пла ну бла го ста ња, со ци јал не за шти-
те и обра зо ва ња, као и де ло ва ње усме ре но на по ве ћа ње еко ном ских 
мо гућ но сти пре ко отва ра ња гра ни ца, ин те гри са ња ин фра струк ту ре 
са су сед ним др жа ва ма и при кљу че ња ра зно вр сним ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма. Дру ги ком плекс чи не мно штво еко ном ских, тех-
но ло шких и кул тур них про це са, ко ји на раз ли чи те на чи не по га ђа ју 
раз ли чи те ре ги о не, али их не мо гу кон тро ли са ти ни нај моћ ни је др-
жа ве, њи хо во ак ти ви ра ње се че сто од ви ја ауто мат ски, па опи ра ње 
ис ти ма мо же би ти исто риј ски уза луд на др жав на стра те ги ја. Би ло 
ко ја дру га ор га ни за ци ја ко ја бу де пре тен до ва ла да за у зме ме сто 
др жа ве сва ка ко ће мо ра ти да се су о чи са про бле ма тич ним зо на ма 
ко је ма ни фе сту ју „па рак ма стич но“ ста ње ње не дру штве но-ор га-
ни за ци о не ва жно сти (прет по став ка је на ни воу пре у зи ма ња, ком-
пен зо ва ња или ко ри го ва ња). По ред то га, за раз ли ку од са да шњег 
на че ла су ве ре но сти свих чла но ва ме ђу на род не за јед ни це, мно ге од 
њих не ће би ти спо соб не да ре а ли зу ју су пер и ор ну кон тро лу над не-
ком спе ци фич ном те ри то ри јом, би ће при ну ђе не да је де ле са не ком 
дру гом ор га ни за ци јом. По зи тив на, нај че шће фор мал на, јед на кост 
ме ђу др жа ва ма ће би ти за ме ње на од но сом до ми на ци је и суб ор ди-
на ци је, што ће усло ви ти хи је рар хиј ску струк ту рал ну по став ку, те 
след стве ну еро зи ју до стиг ну тог ни воа ре пре зен та тив но сти и де мо-
кра тич но сти. Сви они, по је дин ци и ор га ни за ци је, ко ји у раз ли чи-
тим аспек ти ма сво га по сто ја ња (еко ном ским, без бед но сним, обра-
зов ним итд.) бу ду за ви си ли од по је ди нач них др жа ва ће се на ћи у 
из у зет но ком пли ко ва ној и не мо гућ но сти ма бре ме ни тој си ту а ци ји.

Тре ба на по ме ну ти да по сто ји и по себ на вр ста сла бих др жа-
ва, оних ко је су „ка му фли ра но“ ја ке, ра ди се о ауто кра ти ја ма ко је 
ри гид но кон тро ли шу сва ку вр сту про ти вље ња или от по ра, а си-
мул та но обез бе ђу ју ја ко ма ли број јав них до ба ра. У том сми слу, 
ин ди ка тив но је раз ли ко ва ње ја ких и чвр стих др жа ва.25) Док ја ке др-

24) Cre veld, M. van TheRiseandDeclineoftheState. op. cit., стр. 417-421.

25) Zart man, I. W. „In tro duc tion: Po sing the Pro blem of Sta te Col lap se.“ op. cit., стр. 7.
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жа ве опред ме ћу ју по зи тив ни ауто ри тет су штин ски за о ку пљен бе-
не фи ци ја ма вла сти тих гра ђа на, до тле чвр сте др жа ве (обич но нео-
па три мо ни јал не про ве ни јен ци је) тла че или екс пло а ти шу вла сти те 
гра ђа не за рад бе не фи ци ја уско по ста вље них ин те ре са (ово се мо-
же по сма тра ти и као раз ли ка из ме ђу др жав ног ка па ци те та за на ме-
та ње сво је во љу дру штву и ње ног ка па ци те та за им пле мен та ци ју 
„аде кват них“ јав них по ли ти ка упр кос дру штве ном от по ру). Кул ми-
на ци ја нео па три мо ни јал ног ре жи ма се озна ча ва и као пре да тор ска 
др жа ва, у сми слу да су они ко ји кон тро ли шу др жав ни апа рат пот-
пу но дис тан ци ра ни у од но су на „ко лек тив но до бро“, они пљач ка ју 
вла сти те гра ђа не, те су за ин те ре со ва ни за њи хо во бла го ста ње оно-
ли ко ко ли ко је гра бљи вац за ин те ре со ван за плен.26) До дај мо ово ме 
и схва та ње ме ких др жа ва швед ског но бе лов ца Кар ла Гу на ра Мир-
да ла (Karl Gun nar Myrdal), по ко ме оне пред ста вља ју др жа ве са ни-
ским сте пе ном дру штве не ди сци пли не, обе ле же не еви дент ном не-
спрем но шћу оних ко ји су на вла сти да на мет ну обли га ци је они ма 
ко ји ма вла да ју и њи хо вом ко ре спон ди ра ју ћом не спрем но шћу да се 
по ко ре пра ви ли ма утвр ђе ним пре ко де мо крат ског про це са, че ти ри 
„ја ха ча апо ка лип се“ ме ких др жа ва су: ни ска ди сци пли на, ута ја по-
ре за, „цр но“ тр жип те и ко руп ци ја (ов де се ра ди о очи глед ној слич-
но сти са од ре ђе њем сла бих др жа ва Џо е ла Миг да ла).27)

На ово ме ме сту би би ло ин ди ка тив но по ме ну ти раз ми шља-
ње Ро бер та Џек со на (Ro bert Jac kson),28) ко ји пра ви раз ли ку из ме ђу 
„не га тив ног су ве ре ни те та“, тре ти ра ног по пут фор мал но прав ног 
усло ва под ко јим др жа ва ужи ва пра во не ме ша ња и дру ге ме ђу на-
род не за шти те, и „по зи тив ног су ве ре ни те та“, спо соб но сти др жа ве 
да обез бе ди јав на или по ли тич ка до бра за вла сти те гра ђа не, то јест 
сред ства ко је омо гу ћа ва др жа ва ма да ис ко ри сте пред но сти вла сти-
те не за ви сно сти уоби ча је но ма ни фе сто ва не пре ко пред у зи мљи вих 
и од го вор них вла да ра и про дук тив ног и ло јал ног гра ђан ства.29) По 
ње му, мно ге од но во сно ва них др жа ва у ери де ко ло ни за ци је ни су 
до се гле сво ју др жав ност за хва љу ју ћи ка па ци те ту да вла да ју (ра ди 
се о ем пи риј ској др жав но сти ба зи ра ној на ста бил ној по ли тич кој 
за јед ни ци и ефек тив ној вла ди са цен тра ли зо ва ном ад ми ни стра ци-

26) Evans, P. B. „Pre da tory, De ve lop men tal, and Ot her Ap pa ra tu ses: A Com pa ra ti ve Po li ti cal 
Eco nomy Per spec ti ve on the Third World Sta te.“ op. cit., стр. 562.

27) Myrdal, G. K. AsianDrama:AnInquiryintothePovertyofNations. Pen guin Bo oks, Lon don, 
1968, стр. 277, 894.

28) Ви ди Jac kson, R. H. и Ros berg, C. G. „Why Afri ca’s We ak Sta tes Per sist: The Em pi ri cal 
and the Ju ri di cal in Sta te hood.“ WorldPolitics, 35(1), 1982, стр. 1–24. и Jac kson, R. H. Qu-
asi-States:Sovereignty,InternationalRelationsandtheThirdWorld. Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge, 1990.

29) Jac kson, R. H. Quasi-States:Sovereignty,InternationalRelationsandtheThirdWorld. op. 
cit., стр. 29.
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јом и ле ги сла тив ним ор га ни ма), већ пре ко ју ри дич ких ква ли фи ка-
ци ја. Ра ди се о ју ри дич кој или прав ној др жав но сти ба зи ра ној на 
те ри то ри ји, ме ђу на род но од ре ђе ним и при зна тим гра ни ца ма као 
основ ној ин сти ту ци ји др жав ног си сте ма и су штин ском ле гал ном 
обе леж ју сва ке др жа ве, и на по ли тич кој не за ви сно сти из јед на че-
ној са не за ви сно шћу дру гих др жа ва, ко ја не ука зу је са мо на вр-
хов ну прав ну власт на од ре ђе ној те ри то ти ји, већ и на чи ње ни цу 
да не ма ни јед не дру ге вла сти над њом. У пи та њу су ква зи-др жа ве 
ко је су мањ ка ве и не а де кват не као апа рат при ну де, те за ви сне од 
спољ ног при зна ња од стра не су ве ре них др жа ва. По сле ди це та квог 
ста ња ства ри су: (1) очу ва ње те ри то ри јал них гра ни ца чак и он да 
ка да су по ли тич ки и еко ном ски нео др жи ве; (2) по што ва ње вла да 
чак и он да ка да екс пло а ти шу сво је гра ђа не за рад сво је вла сти те ко-
ри сти; (3) обез бе ђи ва ње по мо ћи ре жи ми ма ко ји ни су ле ги тим ни; 
и (4) про мо ви са ње не ин тер вен ци о ни зма, чак и он да ка да вла да ри 
те ро ри шу вла сти то ста нов ни штво. При ме ти мо на ово ме ме сту, да 
се ра ди о се ту ме ђу на род них стан дар да ко ји су су прот ни у од но су 
на оно што се де си ло Ср би ји.

Не у спе шне др жа ве, као сво је вр сни вид ге не рал не кул ми на-
ци је нео ства ре но сти ли сте јав них до ба ра (ни воу сла бих др жа ва 
ко ре спон ди ра пар ци јал на ре а ли зо ва ност), мо же мо да од ре ди мо 
као оне др жа ве ко је: не ма ју кон тро лу над сво јим гра ни ца ма и ко-
је су оп те ре ће не гра ђан ским ра том (или ре ал ном прет њом за ње-
го во из би ја ње) узро ко ва ним ет нич ким, ре ли гиј ским или је зич ким 
хе те ро ге но сти ма; не са мо да не мо гу да за шти те сво је гра ђа не од 
ор га ни зо ва ног на си ља већ их по не кад и са ме пљач ка ју; не мо гу да 
спре че раст ор га ни зо ва ног кри ми на ла; има ју ја ко сла бе или не у-
спе шне ин сти ту ци је (ле ги сла ти ва је, као и суд ство, у ру ка ма ег зе-
ку ти ве, би ро кра ти ја при ти ска и уце њу је гра ђа не, а вој ска је ви со ко 
по ли ти зо ва на); не успе ва ју да обез бе де аде кват но функ ци о ни са ње 
здрав стве ног и обра зов ног си сте ма; рас по ла жу са де мо ли ра ном 
или де ва сти ра ном фи зич ком и ко му ни ка ци о ном ин фра струк ту ром; 
не мо гу да за у ста ве пер ма нент но при вред но опа да ње, еко ном ску 
не си гур ност и ко руп ци ју (ин фла ци ја је из у зет но ви со ка, раз ли ка 
из ме ђу нај бо га ти јих и нај си ро ма шни јих је огром на); ни су ле ги ти-
ми зо ва не од стра не вла сти те по пу ла ци је.30) Ин ди ка то ри др жав ног 
не у спе ха мо гу би ти по де ље ни у две ква ли та тив но раз ли чи те ди-
мен зи је др жав ног ста ња: на мо но пол ле ги тим не си ле над др жав-
ном те ри то ри јом и на обез бе ђи ва ње јав них до ба ра за сво је гра ђа не. 

Сход но прет ход ном, др жа ве са ста бил ним ин сти ту ци ја ма ко-
је обез бе ђу ју зна ча јан из нос дру штве них услу га и по ли тич ких до-

30) Rot berg, R. I. „The Fa i lu re and Col lap se of Na tion-Sta tes: Bre ak down, Pre ven tion, and Re pa-
ir.“ op. cit., стр. 5-9.
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ба ра, а не ма ју кон тро лу над не ким де лом др жав не те ри то ри је мо гу 
да се озна че као фраг мен ти ра не др жа ве.31) Због то га што та кве др-
жа ве има ју одр жив вла да вин ски (или упра вљач ки) ка па ци тет, оне 
мо гу да се „ба це у ко штац“ са те ри то ри јал ним про бле ми ма. Ме ђу-
тим, уко ли ко се тај про блем не ап сол ви ра на пра ви на чин, кон фро-
та ци ја мо же да до ве де до зна чај ног сма њи ва ња ква ли те та ре гу лар-
них функ ци ја, па се са ма др жа ва мо же „пре се ли ти“ у ка те го ри ју 
не у спе шних, чак и уру ше них, др жа ва. До дај мо ово ме и ди фе рен-
ци ја ци ју из ме ђу фра гил них (или крх ких) и не у спе шних др жа ва. 
Док код фра гил них др жа ва за ти че мо ста ње обе ле же но ни ским 
ка па ци те том или не до стат ком по ли тич ке во ље за обез бе ђи ва њем 
јав них до ба ра, код не у спе шних др жа ва функ ци о ни са ње цен трал не 
др жа ве се на ла зи у тер ми нал ној фа зи не е фи ка сно сти, па се по ли-
тич ка во ља ви ше и не тре ти ра као про блем. Ово по вла чи за со бом 
да пре ва зи ла же ње ано ма лич ног др жав ног ста ња код не у спе шних 
др жа ва не под ра зу ме ва ин тер ве ни са ње пре ко ути ца ја на вла де у 
сме ру ко ри го ва ња упра вља ња, већ у сме ру гра ђе ња ка па ци те та.

Под уру ше ним („ко ла би ра ним“) др жа ва ма по др за у ме ва мо 
оне др жа ве ко је ви ше, ни ти збир но ни ти по је ди нач но, не вр ше оне 
функ ци је ко је би их ква ли фи ко ва ле за тај ста тус: (1) као цен тар за 
до но ше ње од лу ка вла де оне су де фект не- ле ги сла ти ва је па ра ли зо-
ва на, по ре дак на ру шен, дру штве на по ве за ност зна чај но осла бље-
на, су ве ре ни тет је из гу бљен, а без бед ност из јед на че на са вла да ви-
ном сна жних; (2) као ауто ри та тив не по ли тич ке ин сти ту ци је оне су 
из гу би ле ле ги ти ми тет, па су, сход но то ме, из гу би ле и пра во ка ко да 
ру ко во де са јав ним по сло ви ма та ко и да их спро во де; (3) као сим-
бол иден ти те та оне су из гу би ле моћ да го во ре у име сво га на ро да, 
као и да да ју сми сао њи хо вом дру штве ном де ла њу. Јед ном ре чи, 
оне су пре ста ле да функ ци о ни шу- без тра ди ци о нал ног, ха ри змат-
ског или ин сти ту ци о нал ног из во ра ле ги ти ми те та, оне су пот пу но 
из гу би ле сво је пра во да вла да ју.32) Уру ше не др жа ве ни су дис функ-
ци о нал не, оне су за пра во при вре ме но афунк ци о нал не. Оно што ка-
рак те ри ше мо дер ни ди со лу ци ју др жа ве у од но су на ра ни је ста ње 
ци ви ли за циј ске про па сти је сте да са вре ме но уру ша ва ње не под-
ра зу ме ва дру штве но ци ви ли за циј ско уру ша ва ње, дру штва на ста-
вља ју да функ ци о ни шу и да ну де ал тер на тив не из во ре ле ги тим не 
вла сти.

Мајкл Деш (Mic hael Desch) сма тра да при ли ком раз ма тра ња 
др жав не сна ге или сла бо сти тре ба кре ну ти од њи хо вог раш чла њи-

31) Jen ne, E. K. „Sri Lan ka: A Frag men ted Sta te.“ у Rot berg, R. I. (ур.) StateFailureandState
WeaknessinaTimeofTerror. The World Pe a ce Fo un da tion, Cam brid ge, 2003, стр. 222.

32) Zart man, I. W. „In tro duc tion: Po sing the Pro blem of Sta te Col lap se.“ op. cit., стр. 5.
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ва ња на обим и ко хе зи ју.33) Ка да се ра ди о оби му, он ди фе рен ци ра 
ми ни мал не и мак си мал не др жа ве: ми ни мал не др жа ве се ис по ља-
ва ју пре ко ре ду ко ва ног се та функ ци ја, обез бе ђи ва ња јав них до ба ра 
по пут уну тра шњег ре да, спољ не од бра не и основ не јав не ин фра-
струк ту ре (ово не зна чи да је ми ни мал ној др жа ви ин хе рент на сла-
ба др жа ва, јер се су же ни скуп функ ци ја мо же по ста ви ти та ко да 
зах те ва ја ку др жа ву у од но сним обла сти ма), док мак си мал не др жа-
ве ка рак те ри ше оба вља ње до дат них функ ци ја, по пут ре ди стри бу-
ци је и екс тен зив ног ин фра струк ту рал ног раз во ја. Ка да се у жи жу 
по ста ви ко хе зи ја др жа ве, он да мо же мо го во ри ти о би фур ка ци ји на 
раз је ди ње не (или по де ље не) и ује ди ње не (или це ло ви те) др жа ве. 
На чел но по ма тра но, ја ке др жа ве су ви со ко ко хе ри ра ју ће и тен ди ра-
ју ка то ме да бу ду мак си мал не др жа ве, док су сла бе др жа ве раз је ди-
ње не (ни ско ко хе ри ра ју ће) и тен ди ра ју ка то ме да бу деу ми ни мал не 
др жа ве.

По Чар лсу Ти ли ју, од нос де мо кра ти за ци је и др жав ног ка па-
ци тет се мо же пред ста ви ти пре ко иде а ли зо ва них пу та ња у од но су 
на ја ке, сред ње ја ке и сла бе др жа ве (ви ди гра фи кон 8.).34) Не по-
ме ни мо да се про цес де-де мо кра ти за ци је, схва ће не као на ру ша ва-
ње но се ћих мре жа по ве ре ња из јав них по ли ти ка, уно ше ње но вих 
не јед на ко сти у јав не по ли ти ке и фор ми ра ње ауто ном них цен та ра 
мо ћи ко је угро жа ва ју ка ко ути цај јав не по ли ти ке на др жа ву та ко 
и на род ну кон тро лу над јав ним по ли ти ка ма, мо же де си ти на би ло 
ко јој тач ки тих иде а ли зо ва них тра јек то ри ја. Иден ти фи ко ва на су, 
да кле, три мо гу ћа „сце на ри ја“: (1) 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 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, 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 или гра ђан ске 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 жа по ве ре ња; (2) 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, су-
при ми ра ње ауто ном них цен та ра мо ћи и ус по ста вља ње кон тро ле 
др жа ве пре ко јав них по ли ти ка, док 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; и (3) код 
сла бих др жа ва про цес де мо кра ти за ци је 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 и јав не 

33) Desch, M. C. „War and Strong Sta tes, Pe a ce and We ak Sta tes?“ InternationalOrganization, 
50(2), 1996, стр. 240-241.

34) Tilly, C. Democracy.op. cit., стр. 162-163.
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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 је ка рак те ри шу (су прот но не го код 
ја ких др жа ва про цес де мо кра ти за ци је за по чи ње пре зна чај ни јег 
по ве ћа ња из но са др жав ног ка па ци те та).35) На рав но, све тра јек то-
ри је су све де на ма ни фе ста ци ја из у зет но ком плек сне ствар но сти, 
где се мо гу сре сти ра зно ра зна од сту па ња од иде а ли зо ва не пу та ње. 
Оно што је еви дент но је да, у окви ру сва ка ета пе де мо кра ти за ци је 
и де-де мо кра ти за ци је, про шли и сад ша њи ка па ци тет др жа ве ин-
тен зив но ути чу на то ка ко се ти про це си од ви ја ју и од ра жа ва ју на 
функ ци о ни са ње дру штва у це ли ни.

Средње јака држава 
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Гра фи кон 2. Иде а ли зо ва не пу та ње ка де мо кра ти ји (из вор: Tilly, C. 
Democracy.Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2007. стр. 162.)

Ша хар Ха ме и ри (Sha har Ha me i ri) сма тра да се про у ча ва ње 
не у спе шних др жа ва мо же раз вр ста ти у две ши ре по ста вље не ин-
тер пре та тив не гру пе: са јед не стра не, ра ди се о нео-ли бе рал ној 
ин сти ту ци о нал ној кон цеп ту а ли за ци ји, те, са дру ге стра не, о нео-
ве бе ров ској ин сти ту ци о нал ној ва ри јан ти. Оба при сту па су огра-
ни че на чи ње ни цом да ин кли ни ра ју ка то ме да др жав ни не у спех 

35)  Tilly, C. Democracy.op. cit., стр. 161-165.
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об ја шња ва ју пре ко др жав ног ка па ци ти та, ко ји за раз ли чи те при-
сту пе има и раз ли чи то зна че ње, али је ујед на чен у фор му ли са њу 
пре ко тех нич ких и „објек тив них“ ка рак те ри сти ка, што ре зул ту је 
„ма ски ра њем“ екс трем но из ра же не по ли тич ке при ро де про јек та 
др жав не (ре)кон струк ци је. Прет ход но су ге ри ше три про бле ма тич-
не и ме ђу соб но по ве за не им пли ка ци је: (1) тех но крат ско по и ма ње 
др жа ве (фу зи о ни са ње по ли ти ке са упра вља њем), где су дру штве-
ни и по ли тич ки кон флик ти ре ги стро ва ни, али су ап стра хо ва ни из 
дру штве них и по ли тич ких ин сти ту ци ја, те кон цеп ту ал но си ту и ра-
ни као огра ни че ње за ка па ци те те тих ин сти ту ци ја у обез бе ђи ва њу 
јав них до ба ра; (2) не при зна ва ње да се др жа ва и, ка ко фор мал не 
та ко и не фор мал не, ин сти ту ци је раз ви ја ју и ме ња ју у за ви сно сти 
од кон тек ста дру штве них кон флик та и струк ту рал них рас це па (то 
јест по де ла), ди на ми ка дру штве них кон фли ка та ни је глав ни ана-
ли тич ки те мат, па се, сход но то ме, не об ја шња ва за што се не ке ин-
сти ту ци је по ја вљу ју пре дру гих и за што функ ци о ни шу та ко ка ко 
функ ци о ни шу; и (3) по ве ћа ње ка па ци те та се по зи ци о ни ра као но-
се ћа ма те ри јал на ди мен зи ја у сми слу да по ста је на чин мо би ли са ња 
по ли тич ких про је ка та из град ње др жа ве и упра вља ња дру штве ним 
и по ли тич ким кон флик ти ма пре ко фа во ри зо ва ња пар ти ку лар них 
ин те ре са.36)

Нео-ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам се, да кле, те ме љи на 
нор ма тив ним пре фе рен ци ја ма усме ре ним ка „гло ри фи ко ва њу“ тр-
жи шних од но са ка ко у еко ном ској та ко и у по ли тич кој или дру-
штве ној сфе ри, са на гла ском на ди зај ни ра ње и из град њу др жав-
них ин сти ту ци ја углав ном због кре и ра ња ам би јен та за де ло твор но 
функ ци о ни са ње тр жи шта (ово ме тре ба до да ти и про ми шља ње со-
ци јал них ин сти ту ци ја, со ци јал ног ка пи та ла и со ци јал не по мо ћи, 
али увек са фо ку сом на тр жи ште и тр жи шне од но се).37) Због то га 
што се ин сти ту ци је де фи ни шу пре ко њи хо вих по ли тич ких ка па ци-
те та, то јест функ ци ја, а не у од но су на дру штве не и по ли тич ке су-
ко бе ло ци ра не у истим, др жа ва се, ви ше или ма ње, не раз ма тра као 
по ли тич ки ен ти тет, већ као „пра зни оквир“ кон ци пи ран за рад обез-
бе ђи ва ња од ре ђе них функ ци ја, она је не у трал ни ком плекс ин сти ту-
ци ја при мар но усме ре них ка пру жа њу услу га при ват ном сек то ру, 
па је вла да са мо им пле мен та ци о ни парт нер и ме на џер про пи са не 
ин сти ту ци о нал не ма три це. 

Да би се пот пу но раз у ме ло нео-ли бе рал но ви ђе ње др жа ве, 
на по ме ни мо да је пре де ве де се тих го ди не про шлог ве ка др жа ви у 

36)  Ha me i ri, S. „Fa i led sta tes or a fa i led pa ra digm? Sta te ca pa city and the li mits of in sti tu ti o na-
lism.“ JournalofInternationalRelationsandDevelopment, 10(2), 2007, стр. 125-126.

37)  Ibi dem, стр. 126 ff.
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окви ру нео-ли бе рал ног иде о ло шког кор пу са до де љен ма ри ги нал-
ни ста тус (по не кад чак и ста тус глав не ба ри је ре) по пи та њу одр-
жи вог еко ном ског про гре са, а да је у ка сни јем пе ри о ду, за јед но са 
кре и ра њем ин сти ту ци ја и осна жи ва њем ка па ци те та, по ста ла је дан 
од цен трал них те ма та нео-ли бе рал не аген де. На рав но, ова ква по-
став ка је за пра во по ве за на са нео-ли бе рал ним апо стро фи ра њем 
„ми ни мал не“ др жа ве као по кро ви те ља или про тек то ра тр жи шта, 
ко је се са мо не мо же ни ти уста но ви ти ни ти за шти ти, па ти ме по 
се би ни је до вољ но за ре а ли за ци ју нео-ли бе рал них ре фор ма тор ско-
раз вој них ин тер вен ци ја и про гра ма. Са гла сно то ме, до бра по ли ти-
ка је са мо она по ли ти ка ко ја шти ти ло ги ку и уни вер зал на пра ви ла 
јед ног апо ли тич ког ен ти те та ка кво је тр жи ште. Ка ко то при ме ћу је 
Ха ме и ри, ово не зна чи иг но ри са ње по ли ти ке intoto, већ се мо же 
про фи ли са ти као де по ли ти за ци ја кри те ру ју ма на осно ву ко јих се 
од ре ђу је до бра јав на по ли ти ка, те ин сти ту ци ја и ње них ка па ци те та 
за ду же них за пи та ње јав них по ли ти ка.

Ин тер пре ти ра ју ћи про ми шља ње др жа ве као по тен ци јал но 
ауто ном не ин сти ту ци је, Ха ме и ри кон ста ту је две бит не од ли ке та-
кве ар гу мен та ци је: (1) трет ман др жа ве као не за ви сне ва ри ја бле, 
што под ра зу ме ва се па ра ци ју др жа ве и дру штва, и (2) по сто ја ње 
две ди мен зи је др жав ног ка па ци те та- са јед не стра не, ра ди се о ка-
па ци те ту да се од у пре ути ца ју дру штва и да се дру штво об ли ку је 
по вла сти том на хо ђе њу (што је ин кор по ри ра но и у при ступ нео-
ли бе рал них ин сти ту ци о на ли ста), док је, са дру ге стра не, у пи та њу 
ка па ци тет за ин тер ве ни са ње у еко ном ској сфе ри за рад об ли ко ва ња 
еко ном ских ре зул та та.38) Ова дру га ди мен зи ја је differentiaspecifi-
ca нео-ве бе ров ског при сту па. Ком па ти бил но са од ли ка ма Ве бе ро ве 
кон цеп ту а ли за ци је, за овај при ступ је ка рак те ри стич но да је кон-
цепт ка па ци те та по сма тран из два угла: (1) он ме ри др жав ну сна-
гу у од но су пре ма дру штву и тр жи шту (ком па ра тив ни ра курс); и 
(2) ме ри др жав ну сна гу у од но су пре ма (не до сти жној) ве бе ров ској 
иде ал тип ској мо дер ној др жа ви (објек тив ни ра курс).

За гор ње две ди мен зи је се мо же ре ћи да има ју тех но крат-
ску при ро ду. Та ква кон сте ла ци ја, ста ње де по ли ти за ци је ка па ци те-
та, ни је про дукт нео све шће но сти по ли тич ке бор бе уну тар ели та и 
бор бе из ме ђу др жав них ели та и раз ли чи тих дру штве них сна га, већ 
је, као и код нео-ли бе рал ног ин сти ту ци о на ли зма, ре зул тат пре не-
бре га ва ња те о рет ског по сма тра ња од но са из ме ђу ка па ци те та, дру-
штве них кон флик та и ка пи та ли стич ког раз во ја- ка па ци тет се сво ди 
на тех нич ку ме ру по ве за ну са пер фор ман са ма фор мал них ин сти-
ту ци ја. Нео-ли бе рал на и нео-ве бе ров ска ва ри јан та ин сти ту ци о на-

38)  Ibi dem, стр. 134.
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ли зма у ана ли зи не у спе шних др жа ва по тен ци ра ју, да кле, атри бу те 
та квих др жа ва, по себ но ка па ци тет др жав них ин сти ту ци ја да ре а-
ли зу ју од ре ђе не функ ци је на за до во ља ва ју ћи на чин, док пре не бре-
га ва ју из у зет ну ва жност дру штве них и по ли тич ких кон фли ка та у 
раз во ју др жа ва, по себ но оних у ко ји ма је цен трал на др жав на власт 
дез ин те гри са на из ну тра или оспо ра ва на спо ља.39)

Иде ја је да се по ла зи од др жав не мо ћи као ком плек са сло-
же них и ди на мич них дру штве них од но са ко ји об ли ку ју упо тре бу 
др жав ног апа ра та, те да ре ле вант ност ин сти ту ци ја не по чи ва у њи-
хо вом ка па ци те ту perse, већ у вр сти ин те ре са ко је при ви ле гу ју или 
мар ги на ли зу ју и вр сти кон фли ка та ко је из ра жа ва ју. Та ква по став-
ка омо гу ћа ва ис тра жи ва ње од но са из ме ђу по ја ве аре на по ли тич-
ке пар ти ци па ци је, по пут на стан ка не фор мал не по ли ти ке, и но вих 
обра за ца кон фли ка та и ин те ре са. Ра ди се о пре ба ци ва њу фо ку са 
са од сту па ња ин сти ту ци о нал них ква ли те та не ке по себ не др жа ве у 
од но су на иде ал тип ске прет по став ке ка об ја шње њу др жав не мо ћи 
у кон тек сту дру штве них кон фли ка та, о от кло ну пре ма раз у ме ва-
њу кон фли ка та као про из во да ни ских др жав них ка па ци те та. Ин-
сти ту ци о нал ни ка па ци те ти се раз ви ја ју у ам би јен ту дру штве них 
кон фли ка та и уме сто да ма ни фе сту ју спо соб ност ин сти ту ци ја да 
оба вља ју од ре ђе не апри ор не функ ци је, оне ука зу ју на њи хов ка-
па ци тет да про мо ви шу од ре ђе не ин те ре се на уштрб не ких дру гих 
ин те ре са (не ра ди се, да кле, о не кој тех нич кој ве шти ни, већ о за-
сно ва но сти на спе ци фич ном по ли тич ком и иде о ло шком окру же њу 
фор ми ра ном у окви ру за себ ног обра сца еко ном ског раз во ја).

DjordjeStojanovic,ZivojinDjuric

THEORETICALPOSITIONING
OFCONTINUUMSTRONG-WEAKSTATES

Summary
This pa per de als with the con cep tual ap pro ac hes to the un der-

stan ding of the clas si fi ca tion on strong and we ak sta tes. In this sen se, 
the analysis be gins with the iden ti fi ca tion of the two di men si ons of sta te 
ca pa city: en ga ging re so ur ces for the ac hi e ve ment of va ri o us po licy po-
li ci es, and the le gi ti macy re la ted to the re a li za tion of the pu blic po li ci es 
go als. In stru men tal di men sion of sta te is com ple men ted by a di men sion 
of pro vi sion and de li very of pu blic go ods. Pre vi o us im pli es se pa ra tion 
of sta te and so ci ety, the auto nomy of the sta te and, in ge ne ral, the tre-

39)  Ibi dem, стр. 139-140.
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at ment of sta tes from the tec hnoc ra tic per spec ti ve. The fi nal part of the 
pa per is a cri ti que of sta te po wer me a su re ments ba sed on the per for-
man ce of for mal in sti tu ti ons by pla cing an emp ha sis on the idea of sta te 
po wer as a com plex and dyna mic fi eld of so cial re la ti ons that in flu en ce 
the fun cti o ning of the sta te ap pa ra tus.
Key words: Sta te, Sta te Ca pa city, Strong Sta tes, We ak Sta tes, Col lap sed Sta-

tes, Con flicts, In sti tu ti ons, De moc racy.
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Resume
A qu e sti on of a de gree of a sta te po wer is in trin sic for each sys-

tem of sta tes and so ac cor dingly it is al so in trin sic for the system in 
which we li ve. It is ne ces sary to un der li ne that the re are in cor po ra ted 
both a sta te’s ex ter nal and in ter nal strength in to the no tion „po wer“ 
and al so that the no tion of the sta te is ab strac ted as be ing so lely and 
ex clu si vely cog ni za ble un der a ca te gory of strength and con di ti o na lity. 
The re fo re we think that di scus sion re gar ding one sta te im pli es a cer-
tain way of de moc ra ti za tion of the sta te. In ac cord with this, aut hors’ 
star ting stand po int is that a sta te which is tra di ti o nally strong is not ne-
ces sa rily a po wer ful sta te, alt ho ugh in the past one simply strong sta te 
used to be first form of esta blis hment of the sta te as such. To this po int 
it is cer ta inly al so ne ces sary to add a non-stan dard tec hnoc ra tic ap pro-
ach to a mo dern sta te, so that the ca te gory of the sta te ca pa city has be-
co me re le vant for gra da tion of the sta te as be ing a we ak or strong one. 
Ela bo ra tion of the sta te ca pa city can be ap pro ac hed from two dif fe rent 
stand po ints: on one si de the re is a go vern ment’s ef fi ci ency and ca pa bi-
lity to hi re re so ur ces in or der to ac hi e ve de si red re sults that are re flec ted 
in a con cre te spe ci fic pu blic po licy, whi le on the ot her si de in the fo cus 
of this ela bo ra tion the re is le gi ti macy or ascer ta in ment of ac hi e ve ment 
of the se re sults that are fa irly and re a so nably synchro ni zed with so me 
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lo cally (spe ci fi cally) de fi ned so cial stan dards. Cri tics of such ap pro ach 
use for the ir ar gu ment an idea that the sta te po wer is a com plex of com-
pre hen si ve and dyna mic so cial re la ti ons which de ter mi ne the use of the 
sta te ap pa ra tus and so that ac cor dingly a re le van ce of the in sti tu ti ons 
do es not de ri ve from the ir ca pa city perse, but from a sort of in te rests 
which the se in sti tu ti ons pri vi le ge or mar gi na li ze and al so from a sort of 
con flicts that they ex press.

* Овај рад је примљен 07. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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