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 глобализованом концепту безбедности границе постају по-
розне, достигнут је слободан проток капитала, робе и људи, 

али и нових безбедносних изазова, ризика и претњи, због чега се 
превазилази традиционално схватање безбедности, које се спу-
шта не само на економске, правне, еколошке и друштвене сегмен-
те живота, већ и на друштвене групе и појединце. Овај рад бави се 
питањима шта једну државу чини стабилном и безбедном, који су 
то фактори и како се мере. Анализирани су показатељи који се ко-
ристе у званичним извештајима релевантних међународних инсти-
туција, а односе се на стабилност држава. Циљ рада је да се кроз 
анализу различитих индикатора стабилности државе дође до нај-
значајнијих карактеристика које чине и граде њену свеукупну без-
бедност, а обухватају невојне факторе развоја и стабилности. По-
казано је, такође, да управљање, економија и безбедност узајамно 
јачају, посебно кроз скуп политика које спроводи влада. 

Кључне речи: стабилност држава, фактори развоја, глобализа-
ција, безбедност, управљање 

Увод 
 

рема дефиницији Центра за истраживање државних криза, „слаба” или 
„крхка” држава је значајно подложна кризи у једном или више њених подси-

стема, односно држава која је посебно рањива на унутрашње и спољне шокове и 
домаćе и међународне сукобе.1 У економском смислу, то би могле бити институци-

                              
 Министарство рударства и енергетике, докторант Факултета безбедности, Универзитета у 

Београду, gmisev@gmail.com, рад је резултат личног става. 
1 „Definition of a failed state 2006.” Crisis State Research Center (CSRC), London, March 2006, 

http://www.lse.ac.uk/international-development/Assets/Documents/PDFs/csrc-background-pa-
pers/Definition-of-a-Failed-State.pdf, 5/1/2020 p. 1. 
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је које појачавају стагнацију или ниске стопе раста, или стварају екстремну нејед-
накост (у богатству, приступу земљишту, средствима за живот); у социјалном сми-
слу, институције могу да садрже екстремну неједнакост или уопште недостатак 
приступа здрављу или образовању; у политичком смислу, институције могу увести 
искључиве коалиције на власти (у етничком, верском или можда регионалном сми-
слу) или екстремни фракционализам или значајно фрагментиране безбедносне 
организације. Супротност „слабој држави” је „стабилна држава” ‒ она у којој се чи-
ни да доминантни или законом прописани институционални аранжмани могу да из-
држе унутрашње и спољне шокове, а да управљање и решавање криза остане у 
границама владајућих институционалних аранжмана.2 Најмање слабе државе, од-
носно стабилне државе, одликује политичка стабилност, демократски систем, дру-
штвена кохезија и економски развој. Такве државе карактерише стабилност, одно-
сно прилагодљивост на глобалне промене и спољне и унутрашње поремећаје. 

Да би се разумеле промене које прате међународне односе после Другог 
светског рата треба се посебно осврнути на феномен глобализације започет 70-
их година XX века. Овај период карактерише процес економског развоја, увође-
ње нових технологија и реорганизација привреде, које су уједно произвеле широк 
спектар дубоких социјалних промена: неефикасност друштвених норми, кризу 
легитимитета, велике миграције, ... Ти процеси створили су већа економска и по-
литичка очекивања, али и друштвене поделе и екстремне социјалне разлике, као 
плодно тло за развој друштвених конфликата (Мишев, 2020).3 Према бројним 
студијама број ратова од Другог светског рата до данас није опао, већ су проме-
њени начини и средства којима се постижу, како војни, тако економски и политич-
ки циљеви. Процес глобализације пратио је процес фрагментације или уситња-
вања држава, посебно кроз сецесионистичке ратове 90-их година XX века. 

Иако научна јавност улаже напоре у разумевање друштвених сукоба, наро-
чито оних екстремних ‒ оружаних, врло мало је учињено ка успостављању гло-
балног мира. Предмет истраживања јесте анализа индикатора стабилности, ко-
ји доприносе развоју држава у политичком, економском, културном, друштве-
ном, војном аспекту и њихово усмеравање кроз политичко управљање, ради 
осигуравања безбедности на свим нивоима. 

Индикатори стабилности кроз 
секторски приступ безбедности 

Средином осамдесетих година за потребе истраживања мира и конфликата 
данска влада оснива Копенхашки истраживачки институт (Copenhagen Conflict 
and Peace Research Institute – COPRI). Како су предмет рада државе које успе-
                              

2 Ибид. 
3 Гордана Мишев, „Теоријски домети изучавања енергетске безбедности као глобалног 

изазова у међународним односима” Sociološki pregled. vol. LIV, nо. 1, 2020, стр. 149-173 
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шно одолевају безбедносним изазовима, ризицима и претњама на свим нивои-
ма, од безбедности појединца до глобалне безбедности, одабран је секторски 
приступ, којим су представници Копенхашке школе сврстали претње безбедно-
сти у пет сектора: војни, политички, економски, социјетални и еколошки. Они 
немају могућност независног постојања, већ представљају нераздвојне делове 
комплексне целине.4 

Извори података 

Кегли и Виткоф наводе факторе који обликују спољну политику држава на 
три основна нивоа: глобални (структурне карактеристике међународног систе-
ма), државни (облик државног уређења, ставови грађана) и појединачни (карак-
теристике вођа – њихова уверења, вредности и тип личности).5 Ако се примени 
секторски приступ, могуће је издвојити индикаторе стабилности/слабости држа-
ве као мерљиве инструменте на сва три нивоа, њиховим укрштањем из поузда-
них извора података. Индикатори који ће бити коришћени за оцену стабилности 
држава наведени су у званичним документима међународних организација које 
мере различите карактеристике држава обухваћене извештајем A Survey of 
Composite Indices Measuring Country Performance: 2006 у издању United Nations 
Development Programme.6 За потребе овог рада издвојена су два извештаја:  

‒ Индекс слабости држава, Фонда за мир (Fund for peace) и  
‒ Индекс и матрикс слабости држава, Глобалног извештаја о сукобу, упра-

вљању и слабости државе 2017, у издању Центра за истраживање системског 
мира (Center for Systemic Peace). 

Индекс слабости држава (Fragile state index ‒ FSI) анализира слабости држава 
кроз 12 индикатора представљених у табели 1: безбедносни апарат, фационализо-
ване елите, групне притужбе, економија, економска неједнакост, одлив радне сна-
ге, легитимности државе, јавне услуге, људска права, демографски притисци, из-
беглице и спољна интервенција.7 Најмање слабе државе или стабилне државе но-
се најмањи број ризика, због чега се налазе на дну листе по слабости (обрнуто по 
стабилности). Индекс и матрикс слабости држава (State Fragility Index And Matrix ‒ 
FIM) у Глобалном извештају о сукобу, управљању и слабости држава из 2017. го-

                              
4 Buzan Berry Buzan, People, State & Fear: The national Security Problem. John Spiers, Uni-

versity of Warwick, 1983, p. 75. 
5 Чарлс В. Кегли, Јр., Јуџин Р. Виткоф, Светска политика: Тренд и трансформација, Цен-

тар за студије Југоисточне Европе, Факултет политичких наука, Дипломатска академија, Бео-
град, 2004, стр. 122. 

6 Romina Bandura and Carlos Martin del Campo, „A Survey of Composite Indices Measuring 
Country Performance”, UNDP Office of Development Studies, 17 november 2006, www.undp.org, 
20/1/2020 

7 „The Failed States Index”. The fund for Peace (FSI), Washington, D.C, http://fundforpea-
ce.org/fsi/, 23/11/2019 
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дине, који у периоду од 200 година прати убрзани раст популације, настанак и раст 
броја држава, те развој сукоба, користи оцењивање легитимности и ефективности 
кроз политичке, економске и друштвене индикаторе.8 Индикатори наведени у овим 
извештајима приказани су у табели 1, разврстани по секторима. 

 
Табела 1 – Индикатори слабости/стабилности држава 

ВОЈНИ ПОЛИТИЧКИ ЕКОНОМСКИ СОЦИЈЕТАЛНИ ЕКОЛОШКИ 

Безбедносни  
апарат (FSI) 

Државна  
легитимност  

(FSI, FIM) 

Економија и  
економски пад 

(FSI) 

Групне  
притужбе (FSI) 

Демографски  
притисци (FSI) 

Спољна (војна) 
интервенција (FSI)

Фационализоване 
елите (FSI) 

Економска  
неједнакост (FSI) 

Јавне  
услуге (FSI) 

 

Безбедносна 
ефективност  

(FIM) 

Људска права 
(FSI) 

Спољна  
(финансијска) 

интервенција (FSI)

Избеглице и  
расељени (FSI) 

 

Индикатор  
оружаних сукоба 

(FIM) 

Политичка  
ефективност  

(FIM) 

Економска  
ефективност  

(FIM) 

Социјална  
легитимност  

(FIM) 

 

Регионални  
ефекат (FIM) 

Политичка  
легитимност (FIM)

Економска  
легитимност (FIM)

Социјална  
ефективност(FIM)

 

 Тип режима (FIM)
Производња и 

потрошња нафте 
(FIM) 

 
 

  Одлив радне  
снаге (FSI)   

 
Као што се види у табели 1, од 24 индикатора највећи број обухвата економ-

ски и политички сектор. Сви ови индикатори, који су описани у наставку, имају 
своје подиндикаторе којима се вршило оцењивање и рангирање држава. 

1) Војни сектор 

Показатељ безбедносног апарата FSI врши оцењивање кроз различите по-
диндикаторе: монопол над употребом силе, доступност оружја, односа безбед-
ности и грађанства и цивилне контроле, разматра безбедносне претње држави, 
које се односе на оружане сукобе, као што су бомбашки напади, смртни исходи 
повезани са борбама, паравојне формације, побуњенички покрети, побуне, пуч 
или тероризам. Индикатор безбедносног апарата такође узима у обзир озбиљ-
не кривичне факторе, као што су организовани криминал и убиства, али и уоче-
но поверење грађана у националну безбедност.9 У овој групи безбедносних 

                              
8 Monti Marshall and Gabrielle Elzinga-Marshall, „Global Report 2017: Conflict, Governance, 

and State Fragility” Center for Systemic Peace, Vienna, 2017. pp. 52-54. 
9 „The Failed States Index”. The fund for Peace (FSI), Washington, D.C, http://fundforpea-

ce.org/fsi/, 23/11/2019. 
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изазова, претњи и ризика разматра се и утицај спољних актера у функциони-
сању државе ‒ посебно безбедносних и економских мешања. Према The poly-
national war memorial, од 93 сукоба у периоду од 1945. до 1990. године (доказа-
них или отворених) било је 77 страних интервенција или скоро 80%, а од 69 су-
коба од 1990. до 2018. бележе се 52 стране интервенције или око 75%.10 

Овом сектору припада и регионални ефекат, који подразумева утицај су-
седних држава на стабилност, тј. постојање оружаних сукоба и других видова 
нестабилности, чији се ефекти могу прелити на суседну државу, што може има-
ти негативне последице, како економске, социјалне (миграције), тако и војне. 
Обрнуто, стабилно окружење омогућава развој билатералне и мултилатералне 
сарадње у свим доменима ‒ од војске и полиције до привреде. Тако је, на при-
мер, Етиопија допринела смањењу регионалне тензије, ублажавајући односе 
са суседном Еритрејом, са којом се борила у рату пре само две деценије.11 Ус-
постављање билатералне сарадње ове две државе јасно је допринело стабил-
ности читавог региона. 

2) Политички сектор 

Показатељ легитимности државе FSI разматра ниво поверења станов-
ништва у државне институције и процесе и оцењује ефекте тамо где то по-
верење изостаје, а које се манифестује кроз масовне јавне демонстрације, 
трајну грађанску непослушност или пораст оружаних побуна.12 Овај показа-
тељ, такође, разматра способност државе да врши основне функције које 
подстичу поверење становништва у своју владу, мери ниво корупције и 
транспарентност обављања јавних функција. Различити политички притисци 
(грађански протести, штрајкови) утичу на слабљење државе и често кулми-
нирају оружаним сукобима. Као добар пример FSI наводи Етиопију. Од како 
је ступио на дужност, у априлу 2018, премијер Ахмед је покренуо разне ре-
форме којима је циљ да поставе темељи за мир, сигурност, демократију и 
економски раст. Ове мере укључују јачање политичке партиципације, име-
новање 50 посто жена на положаје у његовом кабинету, ослобађање хиља-
да политичких затвореника и позивање опозиционих странака на дијалог.13 
Ове реформе одразиле су се на значајно побољшање у резултатима пока-
затеља FSI за државни легитимитет, људска права и владавину закона и 
фационализоване елите. 

                              
10 Зоран Јефтић, Гордана Мишев, Петар Станојевић и Жарко Обрадовић „Савремени 

конфликти и њихове тенденције”, Војно дело 7/18, ISSN: 0042-8426, 2018, стр.: 23-40. 
11 „The Fragile States Index 2019. Annual report.” Fund for peace (FFP), Washington, D.C 

https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-states-index-2019/, 25/12/2019 p. 38. 
12 „The Failed States Index”. The fund for Peace (FSI), Washington, D.C, http://fundforpeace.org/fsi/, 

23/11/2019. 
13 „Fragile States Index 2019. Annual report. ” Fund for peace (FFP), Washington, D.C, 

https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-states-index-2019/, 25/12/2019 p. 11. 
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Индикатор фационализоване елите оцењује националистичку политичку 
реторику владајућих елита, често у смислу национализма, ксенофобије, кому-
налног иредентизма, као и борбу против власти, политичку конкуренцију, по-
литичку транзицију и, тамо где се избори дешавају, у кредибилитет изборних 
процеса. Уједињено Краљевство (УК) имало је пад у оцењивању политичких 
параметара услед капање која се водила за њен излазак из Европске уније и 
напорима земље да се избори за референдум 2016. године на којем је, након 
изразито подељене и непоштене кампање, мала већина Британаца гласала 
за излазак из ЕУ.14 Може се закључити да је праћењем медија, али и званич-
них излагања и одлука носилаца власти, присуство на изборима (излазност, 
транспарентност, политичка партиципација) начин да се унакрсно, из више 
извора, врши мерење политичких фактора којима се оцењује стабилност јед-
не земље. 

3) Економски сектор 

Економска безбедност односи се на тежњу ка слободи од економских 
претњи. Индикатор економског пада разматра обрасце прогресивног економ-
ског пада друштва у целини, мереног дохотком по глави становника, бруто 
националним производом, стопама незапослености, инфлацијом, продуктив-
ношћу, дугом, нивоом сиромаштва или пословним неуспехом.15 FSI показа-
тељ економске неједнакости разматра не само стварну неједнакост, кроз 
квантитативни приступ мерењем поменутих индикатора, већ и перцепцију не-
једнакости, признајући да перцепција економске неједнакости може подстаћи 
протесте колико и стварна неједнакост и може да појача комуналне тензије 
или националистичку реторику. Такође, узима у обзир и могућности грађана 
да побољшају свој економски статус, попут приступа запошљавању и образо-
вању, па поред економске неједнакости, то може да буде конструкцијски и 
ојачавајући фактор. 

Један од примера које наводи FSI јесте Никарагва. Успех економске поли-
тике никарагванског председника огледа се у сталном побољшању FSI пока-
затеља економије, који је прешао са оцене од 7,8, пре него што је Ортега пре-
узео функцију, на 5,6 у прошлогодишњем FSI-у, па су Светска банка и MMF 
хвалили економске резултате Никарагве. Спроведене су и мере заштите од 
насиља које се дешавало у северним крајевима ове земље.16 Међутим, у 
априлу 2018. Влада је, после пролећне седнице MMF-а, најавила низ резова 
у програмима социјалног осигурања. Следећег дана протестовало је старије 

                              
14 „The Fragile States Index 2019. Annual report.”, Fund for peace (FFP), Washington, D.C, 

https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-states-index-2019/, 25/12/2019 p. 10. 
15 Жељко Бјелајац, „Секторски приступ безбедности – аналитички оквир комплексне без-

бедносне динамике”. Култура полиса, год. XIII (2016), бр. 31, стр. 303-315. 
16 „The Fragile States Index 2019. Annual report.”, Fund for peace (FFP), Washington, D.C, 

https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-states-index-2019/, 25/12/2019 p.10. 
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становништво против најављеног смањења пензија, да би се затим покренуо 
и талас студентских протеста. Влада је реаговала отварањем ватре, убивши 
неколико демонстраната. Због тога је стотине хиљада људи изашло на улице, 
где су их дочекале крваве акције оружаних служби и паравојних снага.17 То 
управо показује међузависност и интеракцију свих фактора, које чине једну 
државу стабилном и безбедном. Сиромашне земље подложније су развоју на-
ционализма и избијању грађанских сукоба, али су и погодно тло за спољне 
утицаје.  

4) Социјални сектор 

Индикатор људских права разматра да ли постоји раширена злоупотреба 
законских, политичких и социјалних права, укључујући и права појединаца, 
група и институција (нпр. слобода медија, политизација судства, унутрашња 
употреба војске за политичке циљеве, репресија против политичких против-
ника, родна равноправност).18 Индикатор који узима у обзир избеглице и ин-
терно расељена лица мери притисак на државе узрокован присилним расе-
љавањем великих заједница као резултат друштвених, политичких, еколо-
шких или других узрока. То може извршити додатни притисак на јавне услуге, 
а понекад створити и шире хуманитарне и безбедносне изазове за државу ко-
ја их прима, ако нема адекватне ресурсе и способност апсорпције прилива из-
беглица. С друге стране, масовни одлазак људи из земље говори о неким 
другим показатељима. Тако је Венецуела, као земља богата нафтом, занема-
рила свој пољопривредни развој, на чему је почивала њена економија током 
XIX века. Као резултат пораста глади и болести, заједно са ширим економ-
ским колапсом, БДП је пао за више од 15% у последње три године, а инфла-
ција је прешла милион процената. Јавне службе постале су неефикасне, а 
милиони становника напустили су земљу, што се одразило на оштро погор-
шање оцена. Према UNHCR-у, број избеглица и миграната из Венецуеле до-
стигао је 3 милиона у новембру 2018. године. Индикатор миграција и тзв. од-
лив мозгова може укључивати добровољно исељавање средње класе због 
економског погоршања у њиховој матичној земљи и наде у боље могућности у 
другој држави. Слабост овог индикатора јесте у томе што је тешко проценити 
који је стварни разлог напуштање матичног места боравка ‒ да ли је то заи-
ста политички прогон или тежња ка бољем стандарду. 

Показатељ јавних услуга и групне притужбе односи се на постојање основ-
них државних функција које служе људима, као што су здравство, образовање, 
вода и санитарне услуге, саобраћајна инфраструктура, електрична енергија и 
струја, интернет, али и заштите од криминала и тероризма. 
                              

17 Ибид. 
18 „The Fragile States Index 2019. Annual report.”, Fund for peace (FFP), Washington, D.C, 

https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-states-index-2019/, 23/11/2019 p. 14. 
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5) Еколошки сектор 

Интензивирање климатских промена може повећати ризик од политичких 
немира и конфликата у државама чији је економски и друштвени развој усло-
вљен слободним приступом природним ресурсима.19 Индикатор демографских 
притисака односи се на снабдевање становништва храном, приступ здравој 
(пијаћој) води и другим ресурсима који одржавају живот или здравље, попут 
преваленције болести и епидемија. Поред становништва, овај показатељ тако-
ђе узима у обзир притиске који произлазе из природних катастрофа (урагани, 
земљотреси, поплаве или суше) и притиске на становништво од опасности по 
животну средину.20 Трајне деградације животне средине највише погађају зе-
мље Африке, Пацифика и Азије. Оно што је забрињавајуће јесте да су то под-
ручја која обухватају земље с ниским степеном економског развоја, које немају 
довољно средстава да се ефикасно боре са деградацијом животне средине, а 
додатно су дестабилизована политичким сукобима.21 У Сомалији је 2017. годи-
не од последица суше и глади умрло преко 200.000 људи, што је увелико по-
горшало ситуацију коју је створило вишедеценијско ратовање, које је разорило 
системе за наводњавање и инфраструктуру за водоснабдевање, бушотине, 
итд.22 Све је кулминирало протеравањем терористичке организације Ал-Шабаб 
из Могадиша и успостављене нове савезне владе.23 

Најстабилније државе кроз призму безбедности 

Анализирајући индикаторе развоја и стабилности, јасно је да мере које др-
жаве преузимају на свим нивоима јесу прави показатељ да стабилне државе 
осигуравају безбедност како појединца, нације, тако и саме државе, њеног су-
веренитета и целовитости. Ти индикатори су: 

– квалитет живота ‒ право на живот, рад, економске слободе, економски развој; 
– политичка партиципација ‒ право гласа, демократска изборна процедура, 

слобода окупљања, политичко организовање; 
– социјална димензија ‒ друштвена кохезија и интеграција, јачање свести, 

слобода медија, културни, верски и национални идентитет;  
– снаге безбедности, које су у функцији заштите живота, имовине и достојан-

ства, али и борбе против криминала, корупције, тероризма и чувања граница. 
                              

19 Гордана Мишев, „Утицај климатских промена на политичке сукобе и немире у Африци: сту-
дија случаја Етиопије” Годишњак Факултета безбедности. ISSN: 1821-150X, 2019. стр: 301-317. 

20 „The Fragile States Index 2019. Annual report.”, Fund for peace (FFP), Washington, D.C, 
https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-states-index-2019/, 25/12/2019 p. 33. 

21 Ибид. 
22 „The Fragile States Index 2019. Annual report.” Fund for peace (FFP), Washington, D.C 

https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-states-index-2019/, 25/12/2019 p. 23. 
23 Ибид. 
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Експерти Фонда за мир и Центра за системско изучавање мира студиозно 
анализирају све индикаторе који једну државу чине нестабилном и слабом, од-
носно критичном за безбедност. У табели 2. наведен је ранг земаља према из-
вештају Фонда за мир у којој су рангиране по слабости: Финска, Норвешка, 
Швајцарска, Данска, Аустралија, Исланд, Канада, Нови Зеланд, Шведска и Лук-
сембург, што указује на њихову стабилност, као главни носилац резилијентно-
сти држава. За проверу ових резултата, анализа је допуњена рангом земаља 
према извештају Центра за изучавање системског мира, приказаним у табели 
3, где све споменуте државе (осим Исланда)24 испуњавају критеријуме стабил-
ности по свим описаним и објашњеним показатељима. 

 
Табела 2 – Индекс слабости/стабилности држава у 2019. години25 

Fragile  
state 
index 

 Ранг Тотал
Безбедно-

сни  
апарат 

Фациона-
лизоване 

елите 

Групне 
приту-

жбе 

Еконо-
мија 

Економ-
ска 

неједна-
кост 

Одлив 
мозгова

Државна
леги-

тимност

Јавни 
сервис

Људска 
права

Демо-
графски
притисак

Избе-
глице  

и расе-
љени 

Спољна 
интер-
венција 

Луксембург 10 169. 20.4 1.3 3.4 2.7 1.2 1.2 1.7 0.7 1.7 1.0 1.6 3.1 0.8 
Шведска 9 170. 20.3 2.7 1.8 1.7 1.5 1.5 1.1 0.8 0.9 0.9 1.6 4.9 0.9 

Нови  
Зеланд 8 171. 20.1 1.4 1.4 3.2 3.2 1.9 2.3 0.6 1.0 0.8 1.7 1.7 0.9 

Канада 7 172. 20.0 2.8 2.5 2.8 1.5 2.1 1.7 0.7 1.0 1.4 1.3 1.6 0.7 
Исланд 6 173. 19.8 0.7 1.8 1.0 3.1 0.9 2.5 1.0 1.0 1.0 1.3 1.7 3.8 

Аустралија 5 174. 19.7 2.7 1.7 3.3 1.6 1.6 1.0 1.0 1.5 1.7 1.2 1.7 0.7 
Данска 4 175. 19.5 1.3 1.4 4.3 1.6 1.2 1.9 0.9 0.9 1.7 1.6 2.0 0.7 

Швајцарска 3 176. 18.7 1.1 1.0 3.3 1.9 1.8 1.7 0.7 1.0 1.4 1.4 2.7 0.7 
Норвешка 2 177. 18.0 2.1 1.1 3.3 1.9 1.0 1.3 0.6 0.8 0.9 1.2 2.8 1.0 

Финска 1 178. 16.9 2.5 1.4 1.2 2.9 0.7 2.0 0.9 0.7 0.7 1.0 1.9 1.0 

 
Из табеле 3. Фонда за мир, који годишње извештава о слабим државама, ви-

ди се да, поред Канаде, Новог Зеланда, Исланда и Аустралије, у првих десет др-
жава по стабилности и безбедности спадају балтичке и земље западне Европе 
(Данска, Норвешка, Финска, Шведска, Швајцарска, Луксембург). Међу најбољим 
показатељима слабости државе, на скали од 0 до 10, ниједна држава по питању 
државног легитимитета не прелази 1 бод. Слично је са ризиком од спољних ин-
тервенција где, сем Исланда, такође ниједна држава не прелази 1. Свих десет 
држава јако је добро оцењено по питању људских права, јавног сервиса и еко-
номске (не)једнакости, односно равномерног економског развоја. Нешто мало ло-
шије оцењене су у области демографског притиска, економије, функционализо-
ване елите и безбедносне апаратуре, док преко 2 бода носе групне притужбе и 
ризик од избеглица. Може се закључити да су ове државе првенствено јаке по 
питању легитимитета државе, људских права и пружања услуга јавног сервиса.  

У табели 3. наведен је ранг земаља које су према FSI најстабилније, а затим 
проучаване по критеријумима Центра за истраживање системског мира. Сваки 
                              

24 Исланд није у табели рангираних земаља (167 држава), јер су анализиране само држа-
ве са преко 500.000 становника. 

25 „The Failed States Index.” The fund for Peace (FSI), Washington, D.C, http://fundforpeace.org/fsi/, 
23/11/2019 p. 6. 
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од показатеља матрице оцењен је на скали од пет тачака: 0 ‒ „нема крхкости”, 1 
‒ „слаба крхкост”, 2 ‒ „средња крхкост”, 3 ‒ „висока крхкост”и 4 ‒ „екстремна крх-
кост”. Крхкост/слабост једне земље уско је повезана са њеним државним капаци-
тетима за управљање сукобима, прављење и спровођење јавне политике и пру-
жање јавних услуга, и њену системску отпорност у одржавању кохеренције систе-
ма, кохезије и квалитета живота, ефикасно реагујуćи на изазове и кризе, и 
одржавајуćи прогресивни развој. Једнозначни знак плус („+”) означава државу ко-
ја троши малу нето количину нафте (1‒5 барела по глави становника); двоструки 
знак плус („++”) умерену нето потрошену нафту (5‒10 барела по глави становни-
ка), а „X” означава високу нето потрошњу (већу од 10 барела по глави становни-
ка). Празне ћелије означавају земљу са ниским профилима нафте (мањом од 
једног барела по глави становника или потрошача – 1 барел износи 158,9 л).26 
Као што се види из табеле 3, Аустралија, Нови Зеланд и Норвешка мало су ниже 
рангиране, углавном због економског скора који је свакако екстремно низак и не 
прелази 2 бода, што их сврстава у групу стабилних држава. 

 
Табела 3 – Државни индекс слабости Центра за истраживање мира, у 2017. години27 

State Fra-
gility In-
dex And 
Matrix 
2017 

Ранг 
Индекс 
слабо-

сти 

Скор 
ефек-
тивно-

сти 

Скор 
леги-

тимно-
сти 

Без-
бедно-

сна 
ефек-
тив-
ност 

Држав-
на ле-
гитим-
ност 

Инди-
катор 

оружа-
них су-
коба 

Поли-
тичка 
ефек-
тив-
ност 

Поли-
тичка 
леги-
тим-
ност 

Тип 
режима

Еко-
номска 
ефек-
тив-
ност 

Еко-
номска 
леги-
тим-
ност 

Произ-
водња 
и потро-

шња 
нафте

Соци-
јална 
ефек-
тив-
ност 

Соци-
јална 
леги-
тим-
ност 

Регио-
нални 

ефекат 

Луксем-
бург 11 0 0 0 0 0  0 0 Дем 0 0 Х 0 0  

Шведска 3 0 0 0 0 0  0 0 Дем 0 0 Х 0 0  

Нови  
Зеланд 31 2 0 2 0 0  0 0 Дем 0 2 ++ 0 0  

Канада 23 0 0 0 0 0  0 0 Дем 0 0 25 0 0  

Исланд / / / / / / / / / Дем / / / / /  

Аустрали-
ја 38 2 0 2 0 0  0 0 Дем 0 2 Х 0 0  

Данска 21 0 0 0 0 0  0 0 Дем 0 0  0 0  

Швајцар-
ска 25 1 0 1 0 0  0 1 Дем 0 0 ++ 0 0  

Норвешка 31 2 0 2 0 0  0 0 Дем 0 2 122 0 0  

Финска 19 0 0 0 0 0  0 0 Дем 0 0 Х 0 0  

 
На основу анализе наведених критеријума, могу се издвојити индикатори у 

којима су ове државе исказале најбоље перформансе. То су:  
‒ стабилност и ефикасност владе, укључујући демократску изборну процедуру,  
‒ владавина права и ефикасност судства,  
‒ цивилна прва и слободе, 
‒ ефикасан јавни сервис, 
‒ равномеран економски развој. 

                              
26 Monti Marshall and Gabrielle Elzinga-Marshall, „Global Report 2017: Conflict, Governance, 

and State Fragility” Center for Systemic Peace, Vienna, 2017. pp. 51-52. 
27 Ибид. 
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Управо ови индикатори треба да буду полазна основа слабим, односно 
средње развијеним земљама, као што је Република Србија и бивше социјали-
стичке земље, а које имају основа за успешан развој и продуктивност у свим 
доменима, који се, у крајњој инстанци, односе на безбедност. 

Закључак 

Земље Западне Европе и Балтика, заједно са Канадом, Аустралијом, Ислан-
дом и Новим Зеландом, јесу државе са дугом традицијом демократије и институ-
ционализма, на чијим темељима су изграђене либералне државе благостања. 
Очигледно је да су оне и најбезбедније на планети. Издвајањем најважнијих ка-
рактеристика државе евидентна је висока зависност између управљања држав-
ном организацијом и безбедношћу. То показује да управљање, економија и без-
бедност узајамно јачају, посебно кроз скуп политика које спроводи влада.  

 

 
Слика 1 – Међузависност сектора безбедности 
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Анализом свих показатеља слабости/стабилности, јасно је да мере које ове 
земље предузимају јесу: јачање институција (попут правосудних система) и 
борба против корупције, побољшање инвестиционе климе и елиминисање би-
рократије, јачање политичке културе, борба против сиромаштва, побољшање 
квалитета образовања и подстицање ефикасности јавних услуга. Као што се 
види на слици 1, иако посматрани одвојено, сви сектори су међусобно испре-
плетани и међузависни. Из политичких фактора који подразумевају легитими-
тет власти, владавину права, произилазе и ефикасне јавне услуге, али и биро-
кратске и законске мере које омогућавају економске слободе и услове за еко-
номску једнакост, уз смањење сиромаштва. Јачањем друштвене кохезије јача и 
интегритет владе. Правилно располагање ресурсима и законским регулисањем 
у области привреде постижу се економски ефекти, уз ефикасно реаговање на 
еколошке претње. Развојем војне индустрије јача се како економски, тако и вој-
ни капацитет државе. У развијену безбедносну апаратуру, поред војске, спадају 
и полицијске и друге службе безбедности које спроводе ефикасну борбу против 
корупције и криминала, одржавајући јавни ред и мир. Политичко управљање 
може се схватити као најважнији фактор који усмерава свеукупан друштвени и 
економски развој, којима јача и своје безбедносне капацитете, и обрнуто. Нема 
стабилне државе без безбедности на свим нивоима, од појединца, друштва до 
државе и региона. 
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State Stability Indicators in the Globalized Concept of 
Security at the Beginning of the  21st Century 

he notion of security is a complex and ambiguous phenomenon, which goes 
beyond the traditional notions of security, where the only reference object is 

the state, and state security is a condition for survival. In the globalized concept of 
security, state borders are becoming porous, the free flow of capital, goods and peo-
ple has been achieved, and also new security challenges, risks and threats, which 
exceeds the traditional understanding of security, wherefore it  boils down not only to 
economic, legal, environmental and social segments of life, but also to social groups 
and individuals. The issue around which the  paper focuses starts from what makes 
a country stable and secure, what those factors are and how they are measured. 
The sectoral approach of the Copenhagen School of Security will be used as a con-
ceptual framework. The subject of the paper  is the analysis of indicators used in the 
official reports of relevant international institutions, which show the stability of coun-
tries in the globalized concept of security. The aim of this paper is to analyze the 
various indicators of  state stabilityin order to achieve the most important character-
istics that build human, national and state security, and includes non-military factors 
of development and stability. This analysis shows that governance, economy and 
security are mutually reinforced, especially through a set of policies implemented by 
the government. 

Keywords: state stability, development factors, globalization, security, governance 
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