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Czołowe instytucje międzynarodowe zajmujące się 
dysfunkcyjnością państw

Podobnie jak nie ma jednoznacznej zgody co do defi nicji państwa dysfunkcyjne-
go, tak nie ma jej również co do liczby państw, które można uznać za dysfunkcyj-
ne, a także wskaźników pomagających w ich klasyfi kacji. Istnieje co najmniej kilka 
instytucji i think tanków, które zajmują się problemem dysfunkcyjności państw, 
aczkolwiek prawie nigdy nie nazywają tej dysfunkcyjności po imieniu. Stopniu-
jąc, mówi się więc o upadku państwa (state failure), jego słabości (state weakness) 
lub wrażliwości (state fragility). Niektóre z omawianych w tym rozdziale think 
tanków i instytucji (zarówno międzynarodowych, jak i rządowych) przygotowują 
specjalne rankingi, inne zadowalają się analizą pojęciową lub też sporządzaniem 
raportów dotyczących problemów, z którymi zmagają się państwa dysfunkcyjne. 
Istotne jest, iż ocena dysfunkcyjności państw nie opiera się na systemie binar-
nym, rzadko kiedy można bowiem z całym przekonaniem powiedzieć, że dane 
państwo jest lub nie jest dysfunkcyjne, być może poza przykładami takich państw 
jak Somalia, która już od co najmniej kilku lat jest uznawana za jedyne państwo 
znajdujące się w ostatniej fazie upadłości – państwo w stanie rozkładu (collapsed 
state). Niemniej jednak znajomość instrumentów wykorzystywanych do pomia-
ru i oceny dysfunkcyjności państw – czasami opracowywanych specjalnie w tym 
celu, kiedy indziej będących pochodnymi narzędzi służących przewidywaniu i za-
pobieganiu konfl iktom – wydaje się przydatna w konstruktywnej krytyce i ocenie 
sytuacji w państwach określanych mianem dysfunkcyjnych. Rozłożenie na czyn-
niki pierwsze dysfunkcyjności poszczególnych państw, z korzystaniem z rankin-
gów i analiz przygotowywanych przez różne instytucje, mogłoby zaowocować 
bardziej indywidualną analizą, a w praktyce krokami, które mogłyby zostać pod-
jęte przez politycznych decydentów, mającymi na celu poprawę sytuacji.
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Fundusz na rzecz Pokoju 

Fundusz na rzecz Pokoju (Fund for Peace – FFP) to niezależna organizacja ba-
dawcza i edukacyjna, tzw. think tank1, której głównym celem jest zapobieganie 
konfl iktom i promowanie trwałego bezpieczeństwa. W centrum jej zainteresowa-
nia znajdują się państwa słabe i upadające; mając je na uwadze, FFP próbuje zna-
leźć praktyczne narzędzia, które mogłyby być pomocne dla ludzi podejmujących 
decyzje we współczesnym świecie. Trzy główne obszary tematyczne, często się 
z sobą łączące, na których koncentrują się działania Funduszu na rzecz Pokoju, 
to: (1) wczesne ostrzeganie przed konfl iktami i ich ocena (confl ict early warning 
and assessment), (2) zagrożenia transnarodowe (transnational threats), (3) zrów-
noważony rozwój, trwałe bezpieczeństwo (sustainable development, sustainable 
security). W ramach każdego obszaru FFP prowadzi wiele programów, którym 
przyświeca ten sam cel – zapobieganie konfl iktom i niwelowanie czynników je 
wywołujących2.

Jedną z inicjatyw, prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalną i kojarzoną 
z Funduszem na rzecz Pokoju, jest Indeks Państw Upadłych (Failed States Index 
– FSI), związany z pierwszą z wymienionych wyżej płaszczyzn działań. Jest to 
publikowany corocznie, począwszy od 2005 roku, we współpracy z magazynem 
„Foreign Policy”, ranking 177 państw oceniający poziom ich stabilności i ogólnej 
zdolności do funkcjonowania. Indeks Państw Upadłych jest jednym z najczęściej 
cytowanych i uznawanych na całym świecie opracowań dotyczących państw dys-
funkcyjnych. Jego obiektywność jest argumentowana systematycznie zbieranymi 
danymi empirycznymi, którymi FFP posługuje się podczas opracowywania FSI3. 

1  Według defi nicji Jamesa G. McGanna i R. Kenta Weavera think tank to niezależna organi-

zacja badawcza zajmująca się tematyką polityki społecznej, do której powstania i rozwoju przyczy-

niła się potrzeba informacji mogących znaleźć zastosowanie w politycznym procesie decyzyjnym. 

R.K. Weaver, J.G. McGann, Th ink Tanks and Civil Societies in a Time of Change, [w:] J.G. McGann, 

R.K. Weaver (red.), Th ink Tanks and Civil Societies. Catalysts for Ideas and Actions, New Brunswick, 

NJ 2009, s. 2. O wiele pełniejszą i „ostrzejszą” defi nicję przytacza Th ierry de Montbrial: „Th ink tank 

to każda otwarta organizacja powstała wokół stałej grupy badaczy, mająca na celu opracowanie, na 

podstawie obiektywnych kryteriów, koncepcji związanych z prowadzeniem przez aktorów publicz-

nych bądź prywatnych działań politycznych lub strategicznych, służących w tej czy innej formie 

interesowi ogółu”. Jak pisze de Montbrial, jest to pewien model idealny think tanku. W dalszej części 

swoich rozważań autor ten zwraca uwagę, że podobne instytucje powstawały i istniały nie tylko 

w świecie zachodnim, ale również w Związku Radzieckim czy Chinach czasów Mao. Więcej o hi-

storii i roli think tanków we współczesnym świecie zob. Th . de Montbrial, O roli „laboratoriów idei”, 

czyli think tanks we współczesnym świecie, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 

2012, t. 45, nr 1, s. 9–25.
2  About Th e Fund for Peace, Fund for Peace, za: http://www.fundforpeace.org/global/?q=aboutus 

(dostęp: 20.08.2012).
3  Th e Failed States Index, Fund for Peace, za: http://www.fundforpeace.org/global/?q=program-

fsi (dostęp: 20.08.2012).
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Warto zacząć od przyjrzenia się defi nicji upadku państwa (state failure), jaką 
stosuje FFP w swoich analizach: 

Państwo upadające charakteryzuje kilka atrybutów. Jednym z nich jest utrata fi zycznej 

kontroli nad swoim terytorium lub monopolu na legalne użycie siły. Innymi cechami wy-

znaczającymi upadek państwa są erozja legitymizacji władzy do podejmowania decyzji 

dotyczących społeczności, niezdolność do zapewnienia podstawowych usług publicznych, 

jak również niezdolność do współpracy z innymi państwami jako pełnoprawny członek 

społeczności międzynarodowej4. 

Wychodząc od takiej defi nicji upadku państwa, FFP ocenia podatność pań-
stwa na destabilizację polityczną oraz przemoc. W tym celu Fundusz używa opro-
gramowania, które codziennie analizuje artykuły informacyjne, raporty amery-
kańskiego Departamentu Stanu, niezależne studia badawcze oraz udostępniane 
mu dokumenty fi nansowe korporacji międzynarodowych, zliczając pozytywne 
i negatywne „trafi enia” danego państwa. Główny nacisk kładzie na ryzyko wy-
stąpienia aktów przemocy, niejako po macoszemu traktując inne aspekty insty-
tucjonalnej siły państwa5. Oprogramowanie, na którym opiera się cała platforma 
analityczna Funduszu, to program CAST (Confl ict Assessment Soft ware Tool) ak-
centując przy tym wykorzystujący kompleksową metodologię nauk społecznych. 
Co roku dzięki niemu poddaje się analizie miliony dokumentów, stosując różno-
rakie parametry wyszukiwania i akcentując przy tym uwzględnienie 12 głównych 
społecznych, ekonomicznych, politycznych i militarnych wskaźników niestabil-
ności oraz ponad 100 podwskaźników. W procesie analizy i oceny najistotniejsze 
jest zastosowanie metody triangulacji, czyli w tym wypadku połączenia metod 
ilościowych (ilościowej analizy zebranych danych) z metodami jakościowymi (ja-
kościowe dane oparte na najważniejszych wydarzeniach, jakie działy się w po-
szczególnych analizowanych państwach)6. Należy zauważyć, że mimo iż FSI jest 
ogłaszany w połowie roku kalendarzowego – zwykle na przełomie czerwca i lipca 
– nosząc datę roku, w którym się ukazuje (np. 2012), to rzeczywiste analizy doty-
czą roku poprzedniego (czyli w tym wypadku 2011).

Każdy ze wskaźników jest oceniany według skali od 0 do 10, gdzie najniż-
szy wynik (0) oznacza największą stabilność państwa przy uwzględnieniu danego 
wskaźnika, a najwyższy (10) wskazuje, że akurat pod tym względem państwo jest 
najbardziej narażone na ryzyko upadku lub eskalację przemocy. Przy czym waż-
niejsze niż poszczególne, często minimalne, różnice punktowe (skalę stosuje się 
z dokładnością do 0,1) są ogólne trendy, jakim ulega ocena wskaźnika danego 
państwa podczas kolejnych FSI, ponieważ one dają obraz ewentualnych zmian, 

4  Th e Failed States Index: Frequently Asked Questions, Fund for Peace, za: http://www.fundfor-

peace.org/global/?q=fsi-faq (dostęp: 22.08.2012).
5  S. Patrick, ‘Failed’ States and Global Security: Empirical Questions and Policy Dilemmas, 

„International Studies Review” 2007, no. 9, s. 648.
6  About Th e Failed States Index, Fund for Peace, za: http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-

about (dostęp: 20.08.2012).
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jakie zachodzą w danym państwie. Warto przyjrzeć się trochę dokładniej wspo-
mnianym 12 wskaźnikom niestabilności. 

Tabela 1. Dwanaście wskaźników niestabilności według FFP

SPOŁECZNE EKONOMICZNE
POLITYCZNE

I MILITARNE

• Presje demografi czne

• Uchodźcy i osoby 

wewnętrznie wysiedlone 

(IDP*)

• Grupowe poczucie 

krzywdy

• Odpływ ludzi i tzw. drenaż 

mózgów

• Nierównomierny rozwój 

gospodarczy

• Ubóstwo i recesja

gospodarcza

• Legitymizacja państwa

• Usługi publiczne 

• Prawa człowieka i rządy 

prawa

• Aparat bezpieczeństwa 

• Podzielone elity

• Interwencje zewnętrzne

*Internally Displaced Persons

Źródło: opracowanie własne na podstawie Indicators, Fund for Peace, za: http://www.fundforpeace.

org/global/?q=indicators (dostęp: 20.08.2012).

Pierwszą grupę wskaźników niestabilności stanowią cztery wskaźniki spo-
łeczne. Dwa z nich: uchodźcy i osoby wewnętrznie wysiedlone oraz odpływ ludzi 
i tzw. drenaż mózgów dotyczą masowej migracji ludności. Wysoki wynik w przy-
padku pierwszego z nich zazwyczaj jest związany z jakimś gwałtownym wyda-
rzeniem, jak toczący się konfl ikt zbrojny, klęska żywiołowa czy przymusowe 
wysiedlenia ludności wynikające z prowadzonej przez państwo celowej polityki 
przemocy lub represji. Stały zaś i utrzymujący się odpływ ludzi – w tym wykształ-
conych specjalistów, intelektualistów czy wyjątkowo przedsiębiorczych jednostek, 
osłabiający znacząco kapitał ludzki danego państwa – jest problemem szczególnie 
widocznym w państwach rozwijających się, których rzesze obywateli szukają lep-
szego życia poza granicami swojego kraju. Najszerszą kategorię podwskaźników 
obejmuje wskaźnik dotyczący rosnących presji demografi cznych, które utrudnia-
ją rządowi państwa ochronę własnych obywateli albo wręcz wskazują na brak woli 
lub zdolności do jej wykonywania. Możemy tu znaleźć zarówno presje demogra-
fi czne wynikające z dużej gęstości zaludnienia i wysokiego tempa przyrostu popu-
lacji, jak i te, które są następstwem epidemii takich chorób, jak HIV/AIDS, SARS, 
ptasia grypa, czy też są konsekwencją klęsk żywiołowych (huragany, trzęsienia 
ziemi, susze, powodzie itp.). Grupowe poczucie krzywdy jest na ogół uwarunko-
wane historią przemocy doświadczanej przez daną wspólnotę, wynikającej często 
z konfl iktu, którego korzeni można się doszukiwać nawet kilka wieków wcześniej. 
Wysoka punktacja tego wskaźnika sugeruje, że w danym społeczeństwie istnieje 
ciągłe ryzyko nowych aktów przemocy i społecznego wykluczenia czy to przez 
władze państwowe, czy też inne grupy. Ten wskaźnik obrazuje również poziom 
tzw. kultury nienawiści, której doświadcza dane społeczeństwo.
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W przypadku wskaźników ekonomicznych pierwszy z nich – nierównomierny 
rozwój gospodarczy – w dużym stopniu dotyczy nierówności w rozdziale dóbr, 
uwarunkowanych względami etnicznymi, regionalnymi czy religijnymi. Do jego 
pomiaru jest wykorzystywany między innymi indeks Giniego zwany Wskaźni-
kiem Nierówności Społecznej7. Drugim ekonomicznym wskaźnikiem niestabil-
ności wykorzystywanym przez FFP jest wskaźnik oceniający poziom ubóstwa 
i doświadczanego przez państwo spadku gospodarczego. 

Najliczniejszą grupę stanowią wskaźniki polityczne i militarne, wśród których 
oprócz tych stosunkowo oczywistych, jak interwencje aktorów zewnętrznych 
(niekoniecznie militarne, gdyż zaliczane są do nich również na przykład sankcje 
gospodarcze), przestrzeganie praw człowieka i ogólnych zasad praworządności 
czy zapewnienie obywatelom podstawowych usług publicznych, stanowiących 
jedną z głównych ról państwa, pojawia się bardziej złożony wskaźnik legitymizacji 
państwa (a właściwie jego delegitymizacji) tudzież działalności aparatu bezpie-
czeństwa czy problemu podzielonych na frakcje elit. Oceniając legitymizację da-
nego państwa, FFP bierze pod uwagę poziom korupcji, demokracji, efektywności 
rządu, ale również przygląda się procesowi wyborczemu i towarzyszącej mu walce 
o władzę. Z tym wskaźnikiem jest także związany kolejny, dotyczący rozdrobnie-
nia elit rządzących danym państwem, za co najczęściej odpowiedzialny jest klucz 
etniczny, klanowy, rasowy czy religijny. Z wysoką punktacją w przypadku apara-
tu bezpieczeństwa mamy do czynienia wtedy, gdy tworzy on swoiste „państwo 
w państwie”, często stając się konkurencją dla władzy państwowej i odbierając jej 
monopol na stosowanie siły8. 

Punktacja każdego z 12 wskaźników jest sumowana (maksymalnie dane pań-
stwo może uzyskać 120 punktów), a następnie przygotowywany jest ranking 
177 państw, w którym czołowe pozycje zajmują kraje najbardziej dysfunkcyjne, 
borykające się z poważnymi kryzysami państwowości. Wyniki są przedstawiane 
w postaci tabeli oraz mapy, na której poszczególne kolory symbolizują poziom 
dysfunkcjonalności danego państwa9. 

W pierwszym Indeksie Państw Upadłych z 2005 roku zostało ujętych jedynie 
76 państw10, do których zastosowano sześciostopniową skalę kolorów: od ciem-

7  Indeks Giniego wyraża liczbowo stopień nierówności dochodu przypadającego na jedną ro-

dzinę/gospodarstwo domowe w danym kraju; Distribution of family income. Gini Index, za: https://

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fi elds/2172.html (2.10.2012).
8  Indicators, Fund for Peace, za: http://www.fundforpeace.org/global/?q=indicators (dostęp: 

1.05.2012; 5.10.2012); Confl ict Assessment Indicators. Th e Fund for Peace Country Analysis Indicators 

and Th eir Measures, Fund for Peace, Washington, DC 2011, s. 4–20.
9  W rzeczywistości FSI wykorzystuje pojęcie państwa upadłego (failed state), jak jednak zo-

stało to wytłumaczone w rozdziale pojęciowym, przyjmowanym obecnie (również na potrzeby tej 

publikacji) terminem jest „państwo dysfunkcyjne”, którego państwo upadłe jest jedną z odmian.
10  W FSI ujęte są tylko niepodległe i suwerenne państwa – członkowie ONZ, dlatego nie znaj-

dziemy danych dotyczących Republiki Chińskiej (Tajwanu), Terytoriów Palestyńskich, Sahary Za-

chodniej czy Kosowa. Th e Failed States Index: Frequently Asked Questions, Fund for Peace, za: http://

www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-faq (dostęp: 20.09.2012). 
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nobrązowego do ciemnożółtego. Ciemnobrązowym oznaczano państwa, których 
stopień dysfunkcyjności/upadku osiągnął stan alarmujący (alert), znajdujący 
się zaś w połowie skali ciemnopomarańczowy symbolizował stan ostrzegawczy 
(warning)11. W kolejnych latach zwiększono liczbę objętych analizą państw do 146 
w 2006 roku, 177 w latach 2007–2011, a następnie do 17812 w FSI z 2012 roku13. 
Z biegiem lat rozszerzono również skalę kolorystyczną do 11 kolorów, z których 
cztery pełnią funkcję „kolorów granicznych”, oprócz wspomnianego wcześniej 

11  Th e Failed States Index 2005, Fund for Peace, za: http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-

grid2005 (dostęp: 25.08.2012).
12  Po uwzględnieniu Sudanu Południowego, który ogłosił niepodległość 9 lipca 2011 roku. 

Państwu temu nie została jednak przydzielona formalna pozycja w rankingu, ponieważ okres jego 

niepodległości nie trwał pełnego roku kalendarzowego, co uniemożliwiało porównanie z innymi 

państwami, z których zebrano dane za okres 12 miesięcy.
13  Przy czym należy pamiętać, że każdego roku wynik, jaki uzyskało dane państwo w FSI, został 

opracowany na podstawie danych z poprzedniego roku kalendarzowego, czyli w FSI 2012 możemy 

zaobserwować rezultaty, jakie osiągnęły państwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Rysunek 1. Fragment Failed States Index 2012

Źródło: The Failed States Index 2012, Fund for Peace, op. cit. 
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ciemnobrązowego symbolizującego stan alarmowy oraz ciemnopomarańczo-
wego, który oznaczał stan ostrzegawczy, pojawia się kolor żółty – umiarkowany 
(moderate), który począwszy od 2011 roku jest określany jako stabilny (stable), 
oraz jasnozielony – zrównoważony (sustainable), który swym zasięgiem obejmuje 
kraje wysoko rozwinięte14.

Począwszy od 2011 roku, Fundusz oprócz corocznego Indeksu Państw Upad-
łych i jego wizualnej odsłony zaczął również publikować obszerną wersję elektro-
niczną FSI, w której na kilkudziesięciu stronach, oprócz bardziej dopracowanych 
grafi cznie tabeli i interaktywnej mapy z wynikami, jest miejsce na krótkie analizy 
wybranych problemów dotyczących państw upadłych/dysfunkcyjnych, jak i cha-
rakterystyki państw, którym najbardziej udało się poprawić swój wynik, oraz tych, 
w których sytuacja uległa największemu pogorszeniu (dla FSI 2011 odpowiednio 
była to Gruzja i Haiti, a w 2012 roku Kirgistan i Libia), poza tym grafi czne po-
równania wyznaczników demografi cznych i ekonomicznych, a także zestawienia 
wyników dla poszczególnych regionów lub rankingi państw z uwzględnieniem 
jedynie pojedynczych wskaźników15. 

Wykorzystując wspomniane już oprogramowanie platformy analitycznej 
CAST, Fundusz na rzecz Pokoju podejmuje też inne inicjatywy projektów związa-
nych z tematyką państw dysfunkcyjnych. Są to: Program Profi le Państw (Country 
Profi les Program) i najmłodsze dziecko FFP – Indeks Zdolności Państw (State Ca-
pacity Index)16, który pojawił się po raz pierwszy w publikacji FSI z 2012 roku. O ile 
Failed States Index stara się zmierzyć podatność państw na upadek pod wpływem 
wywieranych nań nacisków natury społecznej, ekonomicznej, politycznej i mili-
tarnej, o tyle State Capacity Index skupia uwagę na zdolnościach państw, dzięki 
którym mogą one, w mniej lub bardziej udany sposób, radzić sobie z analizowa-
nymi w FSI trudnościami. Indeks Zdolności Państw nie jest jeszcze projektem 
ukończonym, dlatego liczba wskaźników zapewne ulegnie zmianie, wciąż opra-
cowywana jest także metodologia, którą można by się posłużyć przy mierzeniu 
zdolności państw. Obecnie Indeks Zdolności Państw porządkuje dane zebrane 
przez różne instytucje i organizacje międzynarodowe, wykorzystując w tym celu 
jedynie metody badań ilościowych, głównie statystyczne. Fundusz FFP posługuje 
się siedmioma wskaźnikami mierzenia zdolności państw:

• przywództwo (m.in. prawa i wolności polityczne, efektywność i profesjo-
nalizm rządu),

14  Th e Failed States Index 2006, Fund for Peace, za: http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-

grid2006 (dostęp: 30.08.2012); Th e Failed States Index 2007, Fund for Peace, za: http://www.fund-

forpeace.org/global/?q=fsi-grid2007 (dostęp: 30.08.2012); Failed States Index 2011, Fund for Peace, 

za: http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi2011 (dostęp: 30.08.2012); Failed States Index 2012, 

Fund for Peace, za: http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi2012 (dostęp: 30.08.2012).
15  Th e Failed States Index 2011, Fund for Peace, Washington, DC 2011; Th e Failed States Index 

2012, Fund for Peace, Washington, DC 2012.
16  Th e Failed States Index. An Investment in the Pursuit of Global Stability, Fund for Peace, Wa-

shington, DC 2011, s. 3.
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• wojsko (m.in. wydatki wojskowe, liczba żołnierzy na jednego mieszkańca, 
profesjonalizm armii),

• policja (m.in. liczba policjantów i liczba morderstw na jednego mieszkań-
ca, stosowanie przemocy, tortur),

• sądownictwo (m.in. skuteczność i niezawisłość sądów, przeciwdziałanie 
korupcji, egzekwowanie rządów prawa),

• administracja publiczna (m.in. efektywność rządu i administracji publicz-
nej, korupcja),

• społeczeństwo obywatelskie (m.in. efektywność działań organizacji poza-
rządowych, odpowiedzialność polityczna),

• media (m.in. wolność prasy, dostęp do telewizji, radia, internetu).
Zdolność państwa w obrębie każdego wskaźnika jest oceniana za pomocą 

pięcioprzymiotnikowej skali: bardzo słaba (poor), słaba (weak), umiarkowana 
(moderate), dobra (good) lub znakomita (excellent). Oprócz wyników w poszcze-
gólnych wskaźnikach obliczana jest średnia zdolność państwa do radzenia sobie 
z trudnościami, które przyczyniają się do jego upadku. Niemniej jednak, jako że 
sama ocena, inaczej niż w przypadku FSI, nie jest zbyt precyzyjna, a State Capacity 
Index nadal znajduje się w fazie tworzenia, wyniki państw przedstawione są alfa-
betycznie, a nie w formie rankingu17. Zebrane dane dotyczące zdolności państw 
są wykorzystane we wspomnianym Country Profi les Program, którego celem jest 
zapewnienie bardziej szczegółowej analizy wyników, jakie osiągnęły poszczególne 
państwa w FSI, z naciskiem na określenie tendencji zmian, jakie zachodzą w da-
nym państwie, między innymi przez wykorzystanie statystyki porównawczej wy-
kresów obrazujących zależności między presjami, jakie są wywierane na państwo 
(opisane zostały w 12 wskaźnikach niestabilności), a zdolnościami państwa do 
oparcia się tym naciskom (ocenianymi z wykorzystaniem siedmiu wskaźników 
zdolności państw)18. 

Bez wątpienia Indeks Państw Upadłych przygotowywany przez Fund for Peace 
jest najbardziej kompleksowym rankingiem państw dysfunkcyjnych. Publikacjia 
nie tylko całościowych rezultatów, ale również cząstkowych wyników, jakie dane 
państwo osiąga przy uwzględnieniu poszczególnych wskaźników, umożliwia do-
strzeżenie szerszych zmian zachodzących we współczesnym świecie, może stać 
się również wskazówką dla decydentów politycznych, które obszary działalno-
ści władz należałoby udoskonalić, a tym samym poprawić ogólną sytuację pań-
stwa. Do takich wniosków doszedł w 2007 roku po publikacji kolejnego FSI Vasile 
Tarlev, ówczesny premier Mołdawii, który powołał specjalną grupę zadaniową, 
mającą zbadać przyczyny wysokiej (48.) pozycji Mołdawii w rankingu19. Słabym 
wynikiem swojego kraju zainteresował się również Mohamed ElBaradei, laureat 

17  Th e Failed States Index 2012, op. cit., s. 42–45.
18  About the Country Profi les, Fund for Peace, za: http://www.fundforpeace.org/global/?q=states-

about (dostęp: 7.09.2012). 
19  J. Cooper, Failed States Index Ranks Moldova as Worst in Europe, „Th e Somaliland Times”, 

10.08.2007, za: http://somalilandtimes.net/sl/2007/290/050.shtml (dostęp: 5.01.2013).
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Pokojowej Nagrody Nobla z 2005 roku i były dyrektor generalny Międzynaro-
dowej Agencji Energii Atomowej, który obecność Egiptu w czołówce rankingu 
określił mianem katastrofy20. Danymi z Failed States Index posiłkowała się też 
między innymi amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton w czasie prezentacji 
w Kongresie swoich planów strategicznych dla Departamentu Stanu w listopadzie 
2010 roku21. Istotniejsze jednak niż pojedyncze przypadki odwoływania się do 
FSI przez głowy państw lub znane osobistości świata polityki jest stałe korzysta-
nie z Indeksu przez takie organizacje i instytucje międzynarodowe, jak: Między-
narodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy22, ONZ, NATO, Unia Afrykańska, 
amerykański Departament Stanu, Amerykańska Agencja do spraw Rozwoju Mię-
dzynarodowego (United States Agency for International Development – USAID), 
Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych (U.S. Marine Corps) oraz wie-
le innych amerykańskich i europejskich organów rządowych, agencji, instytucji, 
placówek badawczych, jak również korporacji międzynarodowych23.

Wspomniany już amerykański magazyn „Foreign Policy” co roku publikuje na 
swoich łamach przygotowywany przez Fund for Peace Indeks Państw Upadłych, 
ograniczając się jednak tylko do pierwszych 60 państw (czyli tych uznawanych 
przez czasopismo za rzeczywiście dysfunkcyjne)24. Do każdej publikacji FSI „Fo-
reign Policy” dodaje tzw. Postcards from Hell („Pocztówki z piekła”) – przegląd 
zdjęć z państw ujętych w swojej wersji indeksu. Wzbudza to liczne kontrowersje, 
w uproszczony bowiem i często jednostronny sposób za pomocą przekonujących 
środków wizualnych, jakimi są fotografi e, próbuje przedstawić złożony problem 
dysfunkcyjności danego państwa25. Według „Foreign Policy” jest to swoista wy-
cieczka, ukazująca życie ludzi w najbardziej podatnych na upadek państwach 
świata. Zdjęciu – wizytówce danego państwa – towarzyszy wynik punktowy w ra-
mach FSI i symboliczne oznaczenie poprawy lub pogorszenia się sytuacji w tym 
państwie oraz krótki opis wskazujący na najważniejsze problemy, z jakimi pań-
stwo to się boryka. Dodatkowo publikacji rankingu towarzyszą liczne artykuły 
analizujące sytuację w najbardziej dysfunkcyjnych państwach świata lub próbu-

20  ElBaradei: Egypt’s Failed State Designation ‘a disaster’, „Egypt Independent”, 23.06.2010, 

za: http://www.egyptindependent.com/news/elbaradei-egypts-failed-state-designation-disaster (dostęp:

5.01.2013).
21  Th e Failed States Index 2010, Fund for Peace, Washington, DC 2010, s. 19.
22  Mimo przygotowywania przez tę instytucję własnego rankingu państw dysfunkcyjnych – 

listy LICUS, o czym więcej w dalszej części tego rozdziału. 
23  Th e Failed States Index. An Investment in the Pursuit of Global Stability, op. cit., s. 9–10.
24  Przez wiele lat pewne zamieszanie mógł wzbudzić również fakt notorycznie pojawiających 

się błędów w pozycjach państw w FSI. Wynikały one z nieprzypisywania przez „Foreign Policy” 

tego samego numeru w rankingu państwom, które uzyskały identyczny wynik punktowy. Obecnie 

w internetowym wydaniu Failed States Index znajduje się adnotacja korygująca błędy w FSI z po-

szczególnych lat.
25  O tych i innych kontrowersjach mówił w programie Th e Stream na antenie telewizji 

Al Jazeera J.J. Messner, współdyrektor projektu FSI w FFP. Grading state failure, program Th e Stream, 

za: http://stream.aljazeera.com/story/grading-state-failure-0022317 (dostęp: 5.10.2012).



jące podsumować FSI. Warto zwrócić uwagę na różnice w interaktywnej mapie 
przygotowywanej w redakcji „Foreign Policy” – użyto na niej pięciu kolorów: 
ciemnoczerwonym zaznaczono państwa, których stan określono jako krytyczny 
(critical), pomarańczowym – te będące w niebezpieczeństwie upadku (in danger), 
żółtym państwa znajdujące się na granicy (niebezpieczeństwa upadku i względnej 
stabilności) (borderline), jasnozielonym – państwa stabilne (stable), ciemnozie-
lonym – najbardziej stabilne (most stable)26. Mimo że Indeks Państw Upadłych 
publikowany przez „Foreign Policy” jest okrojoną wersją Indeksu przygotowywa-
nego przez FFP, a krytykę wzbudza czasami towarzysząca mu otoczka medialna, 
to należy pamiętać, iż to w dużej mierze dzięki regularnej obecności na łamach 
„Foreign Policy” FSI stał się rozpoznawalną, ogólnoświatową „marką” , a także 
istotnym głosem w dyskusji na temat dysfunkcyjności państw.

Bank Światowy

Bank Światowy (World Bank) szacuje, że obecnie około 1,5 miliarda populacji 
świata żyje w państwach ogarniętych konfl iktami z użyciem przemocy. Do tych 
państw, jak i tych określanych mianem państw wrażliwych (fragile states) od roku 
2000 dzięki działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (Interna-
tional Development Association – IDA)27 popłynęło z Banku Światowego 5,9 mi-
liarda dolarów pomocy na cele związane z odbudową po zakończeniu konfl iktu28. 
To jednakże, co z punktu widzenia niniejszego rozdziału jest istotne, to wkład tej 
organizacji w rozwój narzędzi i instrumentów wykorzystywanych do rozpozna-
wania i oceny dysfunkcyjności państw. Tym samym najważniejsze jest poznanie 
defi nicji państwa wrażliwego proponowanej przez Bank Światowy, według któ-
rego państwo wrażliwe to takie, przed którym stoją wyjątkowo trudne wyzwania 
rozwojowe: słaba zdolność instytucjonalna, bardzo słabe zarządzanie państwem 
oraz niestabilność polityczna. Poza tym w państwach wrażliwych często zdarzają 
się akty przemocy, będące pozostałością po minionych konfl iktach zbrojnych lub 
wpisujące się w konfl ikty zbrojne w danej chwili w tych państwach się rozgrywają-

26  Failed States 2012 Edition, „Foreign Policy”, za: http://www.foreignpolicy.com/failed_states_

index_2012_interactive (dostęp: 25.09.2012).
27  Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju jest organem wspomagającym Bank Światowy, 

którego władze są jednocześnie władzami IDA. Jego działalność polega na pomocy najbiedniejszym 

państwom świata przez udzielanie im bardzo korzystnych pożyczek. Więcej zob.: International De-

velopment Association (IDA). World Bank Fund’s for the Poorest, za: http://www.worldbank.org/

ida/ (dostęp: 25.08.2012).
28  Fragile and Confl ict-aff ected Countries, World Bank, za: http://web.worldbank.org/WBSITE/

EXTERNAL/PROJECTS/STRATEGIES/EXTLICUS/0,,contentMDK:22978911~menuPK:4168000

~pagePK:64171540~piPK:64171528~theSitePK:511778,00.html (dostęp: 2.10.2012).
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ce (według danych Banku Światowego trzy na cztery państwa wrażliwe doświad-
czają obecnie konfl iktu zbrojnego)29.

Innym pojęciem powstałym w łonie Banku Światowego, a pomocnym w cha-
rakterystyce jego działań zmierzających do poprawy sytuacji w państwach dys-
funkcyjnych, jest LICUS (Low-Income Countries Under Stress – Państwa o Niskim 
Dochodzie w Sytuacji Stresu/Napięcia). Choć czasami błędnie terminu LICUS 
używa się podczas określania listy państw wrażliwych i dotkniętych konfl iktami, 
przygotowywanej przez Bank Światowy, to w rzeczywistości LICUS jest programem 
Banku Światowego30, zapoczątkowanym w 2002 roku, którego celem miała być 
pomoc państwom o niskim dochodzie i niestabilnym rządzie oraz strukturach 
gospodarczych. W styczniu 2004 roku w ramach programu LICUS założono fun-
dusz powierniczy dysponujący kwotą 25 milionów dolarów, które to środki miały 
zostać rozdysponowane do końca 2007 roku. Ideą programu była próba odpo-
wiedzi na pojawiające się głosy krytyki, że źle funkcjonujące, biedne i niestabilne 
państwa potrzebują czegoś więcej niż jedynie zastrzyków fi nansowych. Dlatego 
też program LICUS kładł nacisk na usprawnienie polityki i zmiany instytucjonal-
ne w tychże państwach, jak i na poprawę warunków życia ludności, koncentrując 
się nie na liczbie reform, lecz na ich rzeczywistej możliwości realizacji31. W 2006 
roku Bank Światowy sporządził tzw. listę LICUS, na której sklasyfi kował 35 państw 
lub terytoriów w trzech podgrupach, określając stopień ich wrażliwości jako: 
(1) ciężki (severe), (2) podstawowy (core), (3) marginalny (marginal). W przygo-
towaniu listy oparto się na wskaźnikach CPIA (Country Policy and Institutional 
Assessment – Oceny Polityki Państwa i Struktury Instytucjonalnej), wykorzy-
stywanych przez IDA. Państwa, które w punktacji CPIA osiągnęły wynik rów-
ny 2,5 lub niżej, zostały zaliczone do pierwszej z wymienionych grup; powyżej 
2,5, lecz mniej niż 3,0 (lub równy temu wynikowi) – do drugiej grupy; pomię-
dzy 3,0 a 3,2 lub równe – do trzeciej. Jeśli wynik CPIA państwa wyniósł powyżej 
3,2 punktów, państwo nie było zaliczane do państw wrażliwych. Na ocenę CPIA 
składa się wynik państwa w poszczególnych 16 wskaźnikach, uporządkowanych 
w cztery grupy. Każdy wskaźnik jest punktowany od 1 do 6, gdzie 1 to najgor-

29  Defi nitions of Fragility and Confl ict, World Bank, za: http://web.worldbank.org/WBSITE/

EXTERNAL/PROJECTS/STRATEGIES/EXTLICUS/0,,contentMDK:22230573~pagePK:64171531

~menuPK:4448982~piPK:64171507~theSitePK:511778,00.html (dostęp: 4.10.2012).
30  Więcej o samym programie LICUS w raporcie Engaging with Fragile States. An IEG Review 

of World Bank Support to Low-Income Countries Under Stress, World Bank, Washington, DC 2006, 

za: http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/A4D6461B006

7E049852571F500551E1B/$fi le/licus.pdf (dostęp: 2.10.2012). 
31  K.L. Helgeson, Low-Income Countries Under Stress (LICUS): A World Bank Program, Uni-

versity of Iowa Center for International Finance and Development, 2006, za: http://blogs.law.uiowa.

edu/ebook/content/uicifd-briefi ng-no-2-low-income-countries-under-stress-licus-world-bank-

program (dostęp: 30.08.2012).
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szy z możliwych wyników, a 6 najlepszy. Ostatecznym wynikiem jest średnia
wyciągnięta ze wszystkich wskaźników32. 

Tabela 2. Szesnaście wskaźników CPIA

ZARZĄDZANIE 

GOSPODARKĄ

POLITYKI

STRUKTURALNE

POLITYKI NA 

RZECZ INTEGRA-

CJI SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZANIE 

SEKTOREM 

PUBLICZNYM 

I INSTYTUCJAMI

• Zarządzanie ma-

kroekonomiczne

• Polityka fi skalna

• Polityka zadłużenia

• Handel

• Sektor fi nansowy

• Otoczenie

regulacyjne biznesu

• Równość płci

• Sprawiedliwy 

dostęp do zasobów 

publicznych 

• Budowa zasobów 

ludzkich

• Ochrona socjalna 

i praca

• Polityki

i instytucje

zapewniające 

ochronę

środowiska natu-

ralnego

• Prawa własności 

i zarządzanie

regulowane prze-

pisami

• Jakość zarządzania 

budżetem

i fi nansami

• Efektywność 

mobilizacji sektora 

skarbowego

• Jakość admini-

stracji

publicznej

• Przejrzystość, 

odpowiedzialność 

i korupcja sektora 

publicznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie Annex 2. IDA’s Performance-Based Allocation System for IDA 

16, International Development Association (IDA), za: http://www.worldbank.org/ida/CPR-2011.html 

(dostęp: 26.09.2012).

Krytycy zarzucają liście LICUS, że dobrane wskaźniki koncentrują się prawie 
w zupełności na tzw. dobrym rządzeniu (good governance) – koncepcji zarządza-
nia w sektorze publicznym oraz ogólnych wskaźnikach ekonomicznych, pomija-
jąc ważne kwestie polityczne, społeczne czy też te związane z bezpieczeństwem. 
Za wadę poczytywane jest również to, że na listach państw wrażliwych Banku 
Światowego ujęte są jedynie państwa (tudzież terytoria), które kwalifi kują się do 
otrzymywania pomocy z IDA, ignorując tym samym wiele państw wrażliwych, 
które ze względu na lepszą sytuację gospodarczą na pomoc z funduszu Między-
narodowego Stowarzyszenia Rozwoju liczyć nie mogą33. 

32  FY07 LICUS list, World Bank, za: siteresources.worldbank.org (dostęp: 26.09.2012). 

Na temat wskaźników CPIA zob. więcej: Th e World Bank’s Country Policy and Institutional Assess-

ment. An Evaluation, Independent Evaluation Group, 2009, za: http://siteresources.worldbank.org/

EXTCPIA/Resources/cpia_full.pdf (dostęp: 2.10.2012).
33  Z pomocy IDA mogą korzystać te państwa, których dochód narodowych per capita jest 

niższy niż ustalone w danym roku minimum (w 2012 roku minimum to wynosiło 1175 dola-

rów). Th e World Bank’s Fund for the Poorest, International Development Association, June 2012, 
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Począwszy od 2009 roku, lista państw wrażliwych publikowana przez Bank 
Światowy zmieniła nazwę na Zharmonizowaną Listę Sytuacji Wrażliwych (Har-
monized List of Fragile Situations). Alfabetycznemu układowi państw na liście 
towarzyszą trzy wyniki, dwa pierwsze z nich to wyniki obliczane na podstawie 
wskaźników CPIA przez Bank Światowy (wynik pierwszy) oraz przez Afrykański 
Bank Rozwoju lub Azjatycki Bank Rozwoju (wynik drugi). Rezultat końcowy sta-
nowi ich średnia arytmetyczna. Oprócz tego wraz z listą publikowana jest tabela 
uwzględniająca obecność misji politycznych i utrzymujących pokój (ang. peace-
keeping missions) lub go budujących (peacebuilding missions). Państwa znajdują-
ce się na liście oprócz wspomnianego wymogu kwalifi kowania się do pomocy
w ramach działań IDA muszą spełniać przynajmniej jeden z dwóch warunków: 
(1) ich średni wynik obliczany z uwzględnieniem wskaźników CPIA musi być 
niższy lub równy 3,2, (2) na ich terytorium jest lub była obecna (w ciągu ostatnich 
trzech lat) misja pokojowa wysłana przez ONZ bądź jedną z organizacji regio-
nalnych34. Zharmonizowane Listy Sytuacji Wrażliwych przygotowywane przez 
Bank Światowy dają pewien obraz słabszych ekonomicznie państw dysfunkcyj-
nych, niemniej jednak z przynajmniej kilku wymienionych powyżej powodów 
trudno byłoby je uznać za kompletną reprezentację państw określanych przez tę 
organizację jako wrażliwe. Skądinąd warto zwrócić uwagę na interesujący zabieg 
wprowadzenia – raczej bezwarunkowo przyjmowanego – wskaźnika, jakim jest 
obecność na terytorium danego państwa misji pokojowych. Obecność misji rów-
na jest określeniu sytuacji w danym państwie mianem wrażliwej, z czego następ-
nie wnioskuje się, że całe państwo jest również wrażliwe, czyli przejawia jakieś 
aspekty dysfunkcyjności.

Centrum Badań nad Państwami w Stanie Kryzysu

Centrum Badań nad Państwami w Stanie Kryzysu (Crisis States Research Cen-
tre – CSRC), obecnie funkcjonujące pod nazwą Crisis States Research Network, 
czyli Sieć Badawcza nad Państwami w Stanie Kryzysu, jest jednostką będącą częś-
cią Wydziału Rozwoju Międzynarodowego (Department of International Deve-
lopment) London School of Economics. Działające w latach 2001–2010 pod swo-
ją pierwotną nazwą było jedną z pierwszych instytucji badawczych, które zajęły 

s. 4–5, za: http://www.worldbank.org/ida/what-is-ida/fund-for-the-poorest.pdf (dostęp: 5.10.2012); 

F. Stepputat, L. Engberg-Pedersen, Fragile States: Defi nitions, Measurements and Processes, [w:] Fragi-

le situations, DIIS Report 2008:11, Danish Institute for International Studies, s. 24, za: http://www.

diis.dk/graphics/Publications/Reports%202008/R2008-11_Fragile_Situations-Background_papers.

pdf (dostęp: 1.10.2012); S. Patrick, op. cit., s. 649.
34  Harmonized List of Fragile Situations FY13, Fragility and Confl ict, World Bank, za: http://

web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/STRATEGIES/EXTLICUS/0,,contentMD

K:22230573~pagePK:64171531~menuPK:4448982~piPK:64171507~theSitePK:511778,00.html 

(dostęp: 2.10.2012).
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się szeroko pojętymi państwami dysfunkcyjnymi (mimo że akurat takie pojęcie 
w publikacjach Centrum raczej się nie pojawia)35. CSRC wypracowało defi nicje 
trzech rodzajów państw dysfunkcyjnych, biorąc pod uwagę ich podatność na kry-
zysy i skuteczność w przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym:

Państwo wrażliwe (fragile state) – to państwo szczególnie narażone na konfl ikty 
i wstrząsy wewnętrzne oraz zewnętrzne. Jego rozwiązania instytucjonalne zamiast 
zapobiegać sytuacjom kryzysowym na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej czy 
politycznej, tworzą je, a często również prowadzą do ich trwania. W państwach 
tych czasami występuje także zjawisko mnogości instytucjonalnej (institutional 
multiplicity), kiedy to istniejące państwowe rozwiązania instytucjonalne muszą 
konkurować z nakładającymi się na nie niepaństwowymi systemami instytucjo-
nalnymi, wywodzącymi się z władzy tradycyjnej czy działalności lokalnych wa-
tażków. Przeciwieństwem państwa wrażliwego jest państwo stabilne (stable state), 
którego instytucje są odporne na wewnętrzne lub zewnętrzne wstrząsy, i którego 
ewentualna kontestacja odbywa się w ramach tychże rozwiązań.

Państwo w stanie kryzysu (crisis state) – państwo zmagające się z wyjątkowo 
napiętą sytuacją wewnętrzną, gdzie działalność istniejących instytucji jest 
kwestionowana, tak więc potencjalnie nie potrafi ą one radzić sobie z konfl iktami 
i wstrząsami, którym jest ono poddane. Stan kryzysu nie jest jednak ostateczny, 
ale istnieje w konkretnym przedziale czasowym, tym samym dane państwo może 
przezwyciężyć kryzys, pozostać w nim dłuższy czas lub też mu się poddać, co 
w konsekwencji doprowadzi do rozkładu państwowości (state collapse). Przeci-
wieństwem państwa w stanie kryzysu jest państwo wytrzymałe (resilient state), 
którego instytucje mogą odpowiadać na kontestację obywateli i radzić sobie z za-
istniałymi problemami.

Państwo upadłe (failed state) – w rozumieniu CSRC pojęcie to odnosi się ra-
czej do stanu całkowitego rozkładu państwa (state collapse), które nie może za-
pewnić podstawowego bezpieczeństwa i rozwoju, jak również nie ma możliwości 
kontroli własnego terytorium i granic. Tym samym państwo upadłe nie spełnia 
warunków własnego istnienia. Jego przeciwieństwem jest państwo trwałe (endu-
ring state), granica występująca między nimi jest jednak trudna do ustalenia, gdyż 
nawet w państwie upadłym niektóre jego elementy mogą funkcjonować, na przy-
kład organizacje rządowe na szczeblu lokalnym36.

Przez wiele lat CSRC pod kierownictwem profesora Jamesa Putzela przepro-
wadziło dziesiątki projektów i badań nad państwami rozwijającymi się, czego 
owocem są liczne książki, artykuły, raporty i publikacje internetowe, te ostatnie 
głównie w formie tzw. working papers. Działalność Centrum skupiała się na inter-

35  Crisis States Research Network, London School of Economics, za: http://www2.lse.ac.uk/in-

ternationalDevelopment/research/crisisStates/Home.aspx (dostęp: 2.10.2012).
36  Crisis, Fragile and Failed States Defi nitions used by CSRC, Crisis States Workshop, London 

2006, za: http://www2.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/crisisStates/Publications/pub-

lications.aspx (dostęp: 15.09.2012). Więcej na temat samych defi nicji państw dysfunkcyjnych w roz-

dziale dotyczącym pojęcia dysfunkcyjności państw. 
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dyscyplinarnych badaniach – prowadzonych we współpracy z zagranicznymi 
instytucjami badawczymi i jednostkami uniwersyteckimi – nad mechanizmami 
charakteryzującymi wojnę, rozkład państwa, a następnie jego odbudowę, zacho-
dzącymi w państwach określanych mianem wrażliwych, czyli podatnych na pro-
cesy destabilizujące37. Obecnie badacze publikujący w ramach CSRC kontynuują 
pracę badawczą, czasami publikując wyniki badań na stronie internetowej Crisis 
States Research Network, niemniej jednak działalność Crisis States Research Cen-
tre jako fi nansowanego zewnętrznie projektu badawczego zakończyła się w 2010 
roku, a dorobkiem Centrum administruje CSRN38.

Ponieważ celem niniejszego rozdziału nie jest analiza działalności badawczej 
CSRC, a raczej – jak w przypadku innych omawianych w nim instytucji badaw-
czych i międzynarodowych – próba odpowiedzi na pytanie, za pomocą jakich 
środków, miar i wskaźników instytucje te badają państwa, i na podstawie jakich 
kryteriów decydują o ich domniemanej dysfunkcyjności. W tym kontekście 
w przypadku CSRC istotny wydaje się raport z 2011 roku Measuring Poor State 
Performance: Problems, Perspectives and Paths Ahead, który wpisuje się w nurt 
krytyczny wobec rankingów porządkujących państwa dysfunkcyjne (m.in. In-
deks Państw Upadłych przygotowywanego przez Fund for Peace), zarzucając im 
zbytnie wykorzystanie metod ilościowych, upraszczanie rzeczywistej sytuacji, 
a także brak porównywalności. Niemniej jednak jest to krytyka konstruktywna, 
w związku z czym CSRC proponuje jako rozwiązanie własną bazę danych, któ-
ra ma służyć badaniom nad wrażliwością państwa (state fragility), a której celem 
nie jest tworzenie rankingów, a raczej szeroko pojmowana próba zrozumienia 
problemu państw dysfunkcyjnych. Proponowana przez CSRC baza danych opiera 
się na trzech wymiarach wrażliwości lub siły państwa: monopolu na użycie siły, 
administracji i kontroli nad terytorium państwowym – monopol, administracja, 
terytorium (Monopoly, Administration, Territory – MAT). W każdym wymiarze 
siła lub słabość państwa jest oceniana na podstawie konkretnych wskaźników39.

Wykorzystując wskaźniki wrażliwości/siły państwa, badacze współpracujący 
z CSRC doszli do kilku ciekawych konkluzji, z których co najmniej dwie wydają się 
istotne dla zrozumienia i interpretacji różnego rodzaju rankingów państw dysfunk-
cyjnych przytaczanych w tym rozdziale. Po pierwsze, nie wszystkie kraje ubogie są 
wrażliwe (dysfunkcyjne), istnieje wiele państw o niskim poziomie rozwoju społecz-
no-gospodarczego, które są przy tym państwami wytrzymałymi (resilient states)40. 
Po drugie, różne aspekty wrażliwości państwa mają różne przyczyny i są związane 

37  Crisis States Research Network, London School of Economics, za: http://www2.lse.ac.uk/in-

ternationalDevelopment/research/crisisStates/Home.aspx (dostęp: 2.10.2012).
38  James Putzel, e-mail z 10 stycznia 2013 roku (w posiadaniu autorki).
39  F. Gutiérrez, A. González, D. Buitrago, C. Lozano, Measuring Poor State Performance. Policy 

Directions, Crisis States Research Centre, September 2010, za: http://www2.lse.ac.uk/internation-

alDevelopment/research/crisisStates/Policy/Policy.aspx (dostęp: 6.09.2012).
40 I na odwrót: jak wynika z lektury części dotyczącej Banku Światowego, nie wszystkie państwa 

wrażliwe muszą być jednocześnie państwami bardzo słabymi pod względem gospodarczym.
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z innym zestawem zmiennych41. W założeniu CSRC zrozumienie tej różnorodności 
zarówno w zakresie istnienia różnego rodzaju państw dysfunkcyjnych, jak i często 
odmiennych przyczyn prowadzących do dysfunkcyjności powinno zaowocować 
przeformułowaniem polityki wspólnoty międzynarodowej wobec państw dysfunk-
cyjnych przez przygotowanie równie zróżnicowanych i zindywidualizowanych od-
powiedzi na stojące przed nią wyzwania. 

Tabela 3. Wskaźniki wrażliwości/siły państwa według CSRC*

MONOPOL ADMINISTRACJA TERYTORIUM

• Interwencje wojskowe

• Zgony w wyniku konfl iktu 

zbrojnego

• Liczba zabójstw

• Brakujące dane

• Jakość administracji pub-

licznej

• Podatki

• Nielegalna działalność 

gospodarcza

• Drogi

• Łączność – komunikacja 

* Wskaźnik ten, najprościej ujmując, zlicza brakujące dane w innych wskaźnikach, tym samym 

oceniając zdolność państwa do gromadzenia informacji, który jest jednym z fundamentalnych ele-

mentów jakości organizacyjnej państwa.

Źródło: opracowanie na podstawie: F. Gutiérrez, A. González, D. Buitrago, C. Lozano, Measuring 

Poor State Performance: Problems, Perspectives and Paths Ahead, Crisis States Research Centre, Feb-

ruary 2011, s. 47–51, za: http://www2.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/crisisStates/

Policy/Policy.aspx (dostęp: 6.09.2012).

Instytut Brookingsa

Instytut Brookingsa (Brookings Institution) z siedzibą w Waszyngtonie to jeden 
z najstarszych (jego początki datowane są na rok 191642) i najbardziej znanych 
amerykańskich think tanków, przez część badaczy uznawany za czołowy think 
tank w Stanach Zjednoczonych43. Za swoją misję uznaje on prowadzenie wyso-
kiej jakości niezależnych badań, na podstawie których może formułować wiele 
praktycznych rekomendacji mających pomóc w realizacji trzech podstawowych 
celów tejże instytucji, a mianowicie: (1) umocnieniu amerykańskiej demokra-
cji, (2) sprzyjaniu dobrobytowi gospodarczemu i społecznemu, bezpieczeństwu 

41 F. Gutiérrez, A. González, D. Buitrago, C. Lozano, Measuring Poor State Performance. Policy..., 

op. cit.
42  Brookings Institution History, Brookings Institution, za: http://www.brookings.edu/about/

history (dostęp: 8.10.2012). Na temat samej historii Brookings Institution, jak również wpływu wy-

wieranego na politykę Stanów Zjednoczonych w latach 1916–1990 Więcej zob.: J.A. Smith, Broo-

kings at Seventy-Five, Washington, DC 1991. 
43  2011 Global Go to Th ink Tank Index Ranking, Th ink Tanks and Civil Societies Program, Inter-

national Relations Program, University of Pennsylvania, za: http://www.gotothinktank.com/2011-

global-tank-index/ (dostęp: 1.09.2012).
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oraz tworzeniu szans rozwojowych dla wszystkich Amerykanów, (3) zapewnie-
niu bardziej otwartego, bezpiecznego, dobrze prosperującego i skłaniającego do 
współpracy systemu międzynarodowego44. Drogą do osiągnięcia wymienionych 
powyżej celów jest realizacja programu badań i rekomendacji przygotowywanych 
przez zespół ekspertów organizacji, który tworzy ponad 300 uczonych zajmują-
cych się polityką zagraniczną, ekonomią, studiami nad rozwojem, zarządzaniem 
czy polityką miejską45. 

W ten szeroki zakres dyscyplin wpisuje się idea Indeksu Słabości Państwa 
w Krajach Rozwijających się (Index of State Weakness in the Developing World) 
z 2008 roku. Jego autorzy, Susan E. Rice i Stewart Patrick, odwołują się do wyda-
rzeń z 11 września 2001 roku oraz Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Stanów 
Zjednoczonych (National Security Strategy) z 2002 roku46, który wymienia państwa 
słabe i upadające jako stanowiące źródło największego zagrożenia interesów USA 
oraz pokoju i bezpieczeństwa światowego. Za cel przygotowania rankingu autorzy 
obrali sobie stworzenie wiarygodnego narzędzia służącego analizie, a w rezultacie 
zrozumieniu najbardziej dysfunkcyjnych państw świata. Przygotowany przez nich 
Indeks Słabości Państwa obejmuje 141 krajów rozwijających się47. Należy przy tym 
zwrócić uwagę na defi nicję państwa słabego (weak state) przytoczoną przez auto-
rów indeksu: 

Państwa słabe to państwa, którym brakuje podstawowej zdolności i/lub woli do spełnienia 

czterech kluczowych obowiązków instytucji rządowych: wsparcia zrównoważonego i spra-

wiedliwego wzrostu gospodarczego; ustanowienia i utrzymania cieszących się legitymiza-

cją, przejrzystych i odpowiedzialnych instytucji politycznych; ochrony przed konfl iktami 

i przemocą oraz kontroli terytorium państwowego; a także zapewnienia podstawowych 

potrzeb swoich obywateli48.

Indeks został przygotowany na podstawie danych upublicznionych między in-
nymi przez takie organizacje i instytucje, jak: Bank Światowy, Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy, UNICEF, FAO, Freedom House, Center for Systemic Peace49. 
Na jego podstawie analizuje się funkcjonowanie państw w czterech najważniej-
szych sferach: gospodarczej, politycznej, bezpieczeństwa i dobrobytu społecz-

44  About Brookings, Brookings Institution, za: http://www.brookings.edu/about#research-pro-

grams/ (dostęp: 8.10.2012).
45  Our Research, Brookings Institution, za: http://www.brookings.edu/research#european-

union/activities/ (dostęp: 8.10.2012).
46  National Security Strategy of the United States of America, September 2002, za: http://www.

state.gov/documents/organization/63562.pdf (dostęp: 26.07.2012).
47  Index of State Weakness in the Developing World 2008, Brookings Institution, za: http://www.

brookings.edu/research/reports/2008/02/weak-states-index (dostęp: 8.10.2012).
48  S.E. Rice, S. Patrick, Index of State Weakness in the Developing World, Brookings Institution, 

Washington, DC 2008, s. 3, za: http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2008/2/

weak%20states%20index/02_weak_states_index.PDF (dostęp: 8.10.2012).
49  Ibidem, s. 9.
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nego. Każdą ze sfer reprezentuje pięć wskaźników, według których oceniane jest 
państwo:

Tabela 4. Dwadzieścia wskaźników wykorzystywanych do przygotowania Index of State 

Weakness in the Developing World

WSKAŹNIKI

GOSPODARCZE

WSKAŹNIKI

POLITYCZNE

WSKAŹNIKI

BEZPIECZEŃSTWA

WSKAŹNIKI

DOBROBYTU

SPOŁECZNEGO

• Dochód narodowy 

na jednego

mieszkańca

• Wzrost PKB

• Nierówności

dochodowe

• Infl acja

• Jakość regulacji 

gospodarczych

• Efektywność rządu

• Rządy prawa

• Demokratyczna 

kontrola

• Kontrola korupcji

• Wolności

• Intensywność 

konfl iktu

• Poważne narusze-

nia praw człowieka

• Terytorium

dotknięte

konfl iktem

• Częstość

występowania 

przewrotów

• Polityczna 

stabilność i brak 

przemocy

• Śmiertelność wśród 

dzieci

• Dostęp do wody 

zdatnej do picia 

i urządzeń

sanitarnych

• Niedożywienie

• Ukończenie szkoły 

podstawowej

• Oczekiwana

długość życia

Źródło: opracowanie własne na podstawie Index of State Weakness in the Developing World (20 

indicators), Brookings Institution, za: http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Re-

ports/2008/2/weak%20states%20index/02_weak_states_index_indicator_scores_pullout.PDF 

(dostęp: 8.10.2012).

Każdy ze wskaźników jest określany w skali od 0 do 10, przy czym wynik 
(0,00) jest najgorszym z możliwych, a (10,00) najlepszym. Pozycję w rankingu 
oblicza się, sumując wszystkie wyniki. Poszczególnym państwom, w zależności 
od tego, w którym kwintylu50 rankingu się znajdują, przypisuje się różne kolory: 
najsłabsze z nich, znajdujące się w pierwszym (dolnym) kwintylu, reprezentuje 
kolor czerwony, a następne (malejąco) pomarańczowy, żółty, zielony i niebieski. 
Te same kolory zostały wykorzystane do przedstawienia wyników poszczegól-
nych państw w danym wskaźniku, dzięki czemu nawet bez odczytywania war-
tości można wyśledzić te obszary, w których dane państwo radzi sobie najlepiej 
lub najgorzej51. Trzy państwa, które znalazły się na szczycie rankingu (odpowied-
nio: Somalia, Afganistan i Demokratyczna Republika Konga), zostały przez auto-
rów indeksu uznane za państwa upadłe (failed states), cały zaś pierwszy kwintyl

50  Kwintyl (jeden z rodzajów kwantyli) jest jednym z podstawowych pojęć z dziedziny statysty-

ki i rachunku prawdopodobieństwa. Pojęcie to zaproponowali w objaśnieniach skali kolorystycznej 

sami autorzy indeksu.
51  Index of State Weakness in the Developing World (20 indicators), op. cit.
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(28 państw) określono mianem państw krytycznie słabych (critical weak states), 
następne kwintyle rankingu (kolejne 28 państw) to państwa słabe (weak states) 
oraz państwa wymagające obserwacji (states to watch)52.

Niewątpliwym plusem Indeksu Słabości Państwa w Krajach Rozwijających 
się jest stosunkowo duża różnorodność wskaźników, na których opiera się oce-
na poszczególnych państw, jak również wyczerpująca interpretacja uzyskanych 
w rankingu wyników, którą autorzy indeksu przeformułowali na wiele, najważ-
niejszych w ich mniemaniu, implikacji dla polityki zagranicznej Stanów Zjed-
noczonych, między innymi wskazując na potrzebę nadania priorytetu walce ze 
światowym ubóstwem czy zindywidualizowania pomocy zagranicznej dla krajów 
rozwijających się. Szczególne znaczenie strategiczne przypisano Afryce Subsaha-
ryjskiej53, podkreślono także, iż budowanie potencjału państwa jest procesem na 
tyle skomplikowanym, że przestaje być zadaniem dla jednego mocarstwa (Stanów 
Zjednoczonych), wymaga wielostronnego podejścia i współpracy w ramach sy-
stemu międzynarodowego54. Można odnieść wrażenie, że Index of State Weak-
ness in the Developing World 2008 przygotowany przez Brookings Institution jest 
narzędziem na tyle rzetelnym w swej ocenie państw dysfunkcyjnych, że mógłby 
się stać realnym konkurentem dla najczęściej cytowanego obecnie, jak również 
najbardziej kompleksowo ujmującego omawiany problem, Indeksu Państw Upad-
łych przygotowywanego przez Fund for Peace, niemniej jednak na przeszkodzie 
stoi przede wszystkim brak kolejnych edycji Indeksu Słabości Państwa w Krajach 
Rozwijających się, który od czasu swej publikacji w 2008 roku zdążył się już zdez-
aktualizować, jakkolwiek sama konstrukcja rankingu wciąż stanowi interesującą 
propozycję klasyfi kacji i oceny państw dysfunkcyjnych. 

Krajowe wskaźniki polityki zagranicznej

Krajowe wskaźniki polityki zagranicznej (Country Indicators for Foreign Policy – 
CIFP) to projekt prowadzony od 1997 roku w obrębie Norman Paterson School of 
International Aff airs na kanadyjskim Carleton University. CIFP powstał jako owoc 

52  S.E. Rice, S. Patrick, Index of State Weakness in the Developing World, op. cit., s. 10.
53  W kontekście kontynentu afrykańskiego, jako szczególnie podatnego na dysfunkcyjność 

państwa, warto wspomnieć o Mo Ibrahim Foundation, która co roku przygotowuje Indeks Afrykań-

skich Rządów (Ibrahim Index of African Governance – IIAG). Analizuje on jedynie państwa afrykań-

skie, skupiając się na aspekcie politycznym, ale odczytywanym raczej przez pryzmat doświadczeń 

ludności danego kraju niż prowadzonej przezeń polityki. Do przygotowania IIAG wykorzystywa-

nych jest 88 wskaźników, a dane zbierane z 23 niezależnych źródeł, tym samym czyni to z IIAG 

jedyny w swoim rodzaju zbiór danych na temat afrykańskich rządów. Do 2009 roku w obszarze 

zainteresowań Fundacji Mo Ibrahim leżała jedynie Afryka Subsaharyjska, obecnie obejmuje on całą 

Afrykę, a więc również wcześniej pomijane: Maroko, Algierię, Tunezję, Libię i Egipt. Mo Ibrahim 

Foundation, za: http://www.moibrahimfoundation.org/ (dostęp: 1.10.2012).
54  Ibidem, s. 21–24.
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wieloletniej współpracy środowiska naukowego, głównie specjalistów z dziedziny 
stosunków międzynarodowych, z kanadyjskim rządem55, której przyświecała chęć 
zwiększenia zaangażowania międzynarodowego w państwach upadłych i wrażli-
wych (failed and fragile states). Country Indicators for Foreign Policy kierowany 
przez profesora Davida Carmenta (jednego z głównych inicjatorów projektu) reali-
zuje trzy podstawowe cele. Po pierwsze, opracowuje różnorodne narzędzia służące 
monitorowaniu, prognozowaniu i ocenie sytuacji w państwach upadłych i wrażli-
wych, jak i wspomagających realizację w tych krajach programów rozwojowych, 
bezpieczeństwa i przemian gospodarczych. Po drugie, przygotowuje szczegółową 
metodologię służącą do oceny wyników osiąganych przez poszczególne państwa. 
Wytyczne metodologiczne są następnie wykorzystywane przez Kanadyjską Agen-
cję Rozwoju Międzynarodowego (Canadian International Development Agency 
– CIDA) oraz inne instytucje rządowe sprawujące pieczę nad kanadyjskimi pro-
gramami pomocowymi w krajach rozwijających się. Wreszcie po trzecie, projekt 
przeprowadza badania statystyczne i teoretyczne dotyczące zagadnienia wrażli-
wości państwa (state fragility), które w założeniu mają zapewnić (ważny) wgląd 
w jej przyczyny, jak również odpowiedzieć na pytania o częste fi asko między-
narodowych działań zmierzających do poprawy sytuacji w tych krajach (np. wy-
pełnienie Milenijnych Celów Rozwoju)56. 

Sam projekt Country Indicators for Foreign Policy jest podzielony na trzy 
pomniejsze projekty (koncentracja na węższych obszarach tematycznych ma 
sprzyjać pełniejszej realizacji wymienionych wyżej celów CIFP): (1) ocena ryzy-
ka konfl iktu (Confl ict Risk Assessment), (2) rządy i procesy demokratyczne (Go-
vernance and Democratic Processes), (3) państwa upadłe i wrażliwe (Failed and 
Fragile States)57. Ze względu na temat niniejszego rozdziału najbardziej interesu-
jący wydaje się ten ostatni. W ogólnym zarysie polega on na analizie dużej ilości 
danych, jak również monitoringu bieżących wydarzeń, co pomaga w stworzeniu 
ogólnego obrazu wrażliwości państwa oraz trendów zmian, jakim ono podlega58. 
Oprócz raportów dotyczących poszczególnych państw owocem badań CIFP jest 
Indeks Wrażliwości Państw (State Fragility Index), po raz pierwszy opublikowa-
ny w listopadzie 2006 roku w raporcie przygotowanym dla kanadyjskiego rządu 
Failed and Fragile States 2006. A Briefi ng Note for the Canadian Government59. 

55  Początków CIFP należy szukać we wcześniejszym projekcie geopolitycznej bazy danych 

GEOPOL przygotowanej na początku lat 90. XX wieku przez kanadyjski Departament Obrony Na-

rodowej (Department of National Defence) na specjalne życzenie szefa planowania operacyjnego 

i rozwoju Kanadyjskich Sił Zbrojnych (Canadian Forces, Forces Canadiennes), About CIFP, Coun-

try Indicators for Foreign Policy, za: http://www4.carleton.ca/cifp/about.htm (dostęp: 10.10.2012).
56  Ibidem.
57  Country Indicators for Foreign Policy, za: http://www4.carleton.ca/cifp (dostęp: 10.10.2012).
58  Failed and Fragile States, Country Indicators for Foreign Policy, za: http://www4.carleton.ca/

cifp/ff s.htm (dostęp: 10.10.2012).
59  Failed and Fragile States 2006. A Briefi ng Note for the Canadian Government, Country Indica-

tors for Foreign Policy, November 2006, za: http://www4.carleton.ca/cifp/app/serve.php/1140.pdf 

(dostęp: 11.10.2012).
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Dla CIFP państwo wrażliwe to takie, którego władza nie potrafi  zapewnić podsta-
wowego bezpieczeństwa w obrębie swoich granic, nie ma również zdolności insty-
tucjonalnej do zapewnienia podstawowych świadczeń socjalnych swoim obywa-
telom lub politycznej legitymizacji do efektywnego reprezentowania ich w kraju 
i za granicą60. W ocenie wrażliwości państw wykorzystywanych jest ponad 75 
wskaźników pogrupowanych w sześć kategorii: rządzenie (governance), ekonomia 
(economics), bezpieczeństwo i przestępczość (security and crime), rozwój społeczny 
(human development61), demografi a (demography) i środowisko (environment)62. 
Ze względu na dużą liczbę wskaźników poniżej przywołano tylko niektóre z nich, 
przedstawiające w zarysie charakter poszczególnych kategorii:

– rządzenie – m.in. efektywność rządu, wolność prasy, poziom korupcji, pro-
centowy udział kobiet w parlamencie, ograniczenia swobód obywatelskich,

– ekonomia – m.in. wzrost gospodarczy, infl acja, dług zagraniczny, pomoc za-
graniczna, dostęp do internetu, podatki,

– bezpieczeństwo i przestępczość – m.in. stabilność polityczna, terroryzm 
(ofi ary śmiertelne i akty terroru), ryzyko wystąpienia rebelii na tle etnicz-
nym, zależność od zewnętrznego wsparcia wojskowego,

– rozwój społeczny – m.in. dostęp do wody pitnej, wskaźnik rozwoju społecz-
nego, śmiertelność niemowląt, zarażenia HIV/AIDS, umiejętność czytania 
i pisania,

– demografi a – m.in. gęstość zaludnienia, oczekiwana długość życia, zróżnico-
wanie etniczne, zróżnicowanie religijne, migracje, populacja slumsów,

– środowisko – m.in. emisja CO
2
 na mieszkańca, zużycie paliw stałych, dostęp-

ność żyznej ziemi uprawnej, wskaźnik katastrof naturalnych, zmiany zalesie-
nia terytorium63.

Zebrane za pomocą tego szerokiego spektrum wskaźników dane są następ-
nie przetwarzane przez tzw. ramy ALC (władza, legitymizacja, zdolność państwa) 
(ALC framework – Authority, Legitimacy, Capacity). W opinii CIFP są to trzy pod-
stawowe atrybuty, a słabość choćby jednego z nich ma istotny wpływ na ogólną 
ocenę wrażliwości danego państwa, stąd też są one oceniane za pomocą tej samej 
skali co poszczególne kategorie wskaźników wrażliwości. Rozpiętość skali ocen 
wynosi od 1 do 9, gdzie najgorszy możliwy wynik to 9, a najlepszy – 1. Zazwy-
czaj wynik 6,5 lub wyższy wskazuje, że dane państwo wykazuje wyjątkową podat-

60  CIFP Failed and Fragile States FAQ. Analysis and Response, Country Indicators for Foreign 

Policy, za: http://www4.carleton.ca/cifp/app/serve.php/1172.pdf (dostęp: 11.10.2012).
61  Tłumaczenie wydaje się problematyczne, niemniej Human Development Index przygoto-

wywany przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (United Nations Development 

Programme – UNDP) jest tłumaczony na język polski jako Wskaźnik Rozwoju Społecznego, choć 

nie odzwierciedla on socjologicznego znaczenia tego pojęcia. Tym też tłumaczeniem zasugerowała 

się autorka.
62  About the Methodology, Country Indicators for Foreign Policy, za: http://www4.carleton.ca/

cifp/app/ff s_data_methodology.php (dostęp: 11.10.2012).
63  Indicator descriptions, Country Indicators for Foreign Policy, za: http://www4.carleton.ca/

cifp/ff s_indicator_descriptions.htm (dostęp: 11.10.2012).
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ność na zachowania dysfunkcyjne (są to państwa najbardziej wrażliwe)64. Dobór 
wskaźników, ich ilość i różnorodność czynników, które obejmują, niewątpliwie 
świadczą o dużej rzetelności State Fragility Index, jakkolwiek prezentację samych 
wyników cechuje pewnego rodzaju niechlujność. Ciężko bowiem określić czę-
stotliwość publikacji kolejnych edycji indeksów; wydaje się, że zamierzeniem ba-
daczy z CIFP było przygotowywanie corocznych rankingów państw wrażliwych, 
niemniej jednak upublicznione i dostępne na stronie internetowej projektu są in-
deksy z lat 200665, 200766, 2008 (wersja skrócona – Top 30 Most Fragile States)67 
i 2011 (ten jednak występuje pod nazwą Global Fragility Ranking)68. Niestety nie 
jest to koniec niedociągnięć, które można zarzucić State Fragility Index; w jedynej 
dostępnej wersji interaktywnej indeksu, oprócz wymienionych sześciu katego-
rii wskaźników niestabilności i trzech płaszczyzn – atrybutów państwa, pojawia 
się jeszcze kategoria płci (gender), która nie jest opisana w metodologii projektu, 
w indeksie zaś z 2006 roku jako podtytuł tej kategorii występuje określenie „temat 
przekrojowy” (cross-cutting theme)69. Można się więc się domyślać, że najprawdo-
podobniej chodzi o pogrupowanie wskaźników dotyczących płci, a występujących 
w innych kategoriach, aczkolwiek takie nieścisłości powinny zostać wyjaśnione 
w części metodologicznej. Niedopracowany okazuje się również aspekt grafi czny 
indeksu: grupy państw o podobnych wynikach w tabeli rankingu otrzymują ten 
sam kolor, lecz w kolejnych edycjach nie ma jednolitej skali kolorystycznej, jak 
również legendy ją objaśniającej70. Gwoli sprawiedliwości należy jednak wspo-
mnieć o szczegółowej analizie i interpretacji indeksów z lat 2006 i 2011 zawartych 
we wspomnianych już raportach z uwzględnieniem perspektywy kanadyjskiej po-
lityki zagranicznej w krajach rozwijających się, która stanowi interesującą odmia-
nę po perspektywie amerykańskiej obecnej zarówno w Failed States Index FFP, jak 
i w Index of State Weakness in the Developing World Brookings Institution.

64  Index Methodology, Country Indicators for Foreign Policy, za: http://www4.carleton.ca/cifp/

app/ff s_data_methodology.php (dostęp: 11.10.2012).
65  Failed and Fragile States..., op. cit., s. 7.
66  Country Ranking Table 2007, Country Indicators for Foreign Policy, za: http://www4.car-

leton.ca/cifp/app/ff s_ranking.php (dostęp: 11.10.2012).
67  CIFP’s Top 30 Most Fragile States – 2008, Country Indicators for Foreign Policy, za: http://

www4.carleton.ca/cifp/app/serve.php/1207.pdf (dostęp: 11.10.2012).
68  D. Carment, Y. Samy, Assessing State Fragility: A Country Indicators for Foreign Policy Report, 

Country Indicators for Foreign Policy, Ottawa 2012, za: http://www4.carleton.ca/cifp/app/serve.

php/1407.pdf (dostęp: 11.10.2012).
69  Failed and Fragile States..., op. cit., s. 7.
70  Jedyne wyjaśnienie skali kolorystycznej indeksu (w tym wypadku czterostopniowej) jest opi-

sowo przedstawione w raporcie Failed and Fragile States 2006. Ibidem, s. 4.
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Centrum na rzecz Systemowego Pokoju

Centrum na rzecz Systemowego Pokoju (Center for Systemic Peace – CSP) jest 
organizacją non profi t założoną w 1997 roku z siedzibą w Vienna w Wirginii, 
zajmującą się innowacyjnymi badaniami nad przemocą polityczną w kontekście 
strukturalnej analizy systemów światowych. Głównym zagadnieniem, któremu 
poświęca swoją uwagę, są badania nad poszukiwaniem kompleksowych metod 
zarządzania wszelkiego rodzaju konfl iktami społecznymi i systemowymi. Badania 
te centrum przeprowadza na poziomie globalnym, regionalnym i państwowym, 
kładąc nacisk na trzy najważniejsze w jego opinii wymiary systemu światowego: 
konfl ikt, rządy, rozwój ludzki i fi zyczny; podstawą zaś gwarantującą „dobre rządy” 
jest aktywne i dobrze poinformowane społeczeństwo. Według CSP efektywne za-
rządzanie konfl iktowe jest wynikiem zdolności państwa do radzenia sobie z syste-
mowymi czynnikami ryzyka, które podsycają dynamikę konfl iktu i prowadzą do 
eskalacji przemocy. W grudniu 2011 roku Centrum opublikowało Global Report 
2011 (Raport Globalny 2011), w którym zawarty jest również State Fragility Index 
and Matrix 2010 – SFI (Indeks i Macierz Słabości Państwa 2010), prezentujący 
164 państwa71. 

State Fragility Index and Matrix 2011 jest projektem autorstwa Monty’ego 
G. Marshalla i Benjamina R. Cole’a, a jego najnowsza edycja z 2011 roku ujmuje 
165 niepodległych państw72, których populacja przekracza 500 000 mieszkańców. 
Ocenia on wrażliwość państw (ang. state fragility) na podstawie efektywności i le-
gitymizacji ich władzy w czterech obszarach: bezpieczeństwa, rządzenia, rozwo-
ju gospodarczego i rozwoju społecznego. W Raporcie Globalnym 2011 możemy 
znaleźć nie tylko wcześniejszą o rok wersję indeksu, ale również analizę i podsu-
mowanie zmian zachodzących wśród państw wrażliwych w okresie 1995–201073. 
Idea użycia wymiarów efektywności i legitymizacji do oceny wrażliwości państw 
powstała na Uniwersytecie w Maryland (University of Maryland) na potrzeby 
USAID. W rozumieniu CSP państwo może wykazywać różnego rodzaju wraż-
liwość/podatność na czynniki destabilizujące: jeśli brakuje mu efektywności lub 
legitymizacji, bądź jeśli nie ma obu – wtedy jest na najbardziej prawdopodobnej 
drodze do upadku tudzież już jest państwem upadłym74. Do bardziej obrazowe-
go przedstawienia wyników poszczególnych państw użyto pięciostopniowej skali 
kolorów, która odpowiada pięciopunktowej skali oceniającej wrażliwość państwa: 

71  Center for Systemic Peace, za: http://www.systemicpeace.org/ (dostęp: 11.10.2012).
72  W rankingu nie ujęto Sudanu Południowego, który uzyskał niepodległość 9 lipca 2011 roku. 

Krótki okres trwania jego państwowości nie pozwolił na zebranie odpowiedniej ilości danych. Table 1: 

State Fragility Index and Matrix 2011, Center for Systemic Peace, s. 7, za: http://www.systemicpeace.

org/SFImatrix2011c.pdf (dostęp: 11.10.2012).
73  M.G. Marshall, B.R. Cole, Global Report 2011. Confl ict, Governance and State Fragility, Cen-

ter for Systemic Peace, Vienna, VA 2011, s. 20–21, za: http://www.systemicpeace.org/GlobalRe-

port2011.pdf (dostęp: 30.09.2012).
74  Ibidem, s. 29.
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kolor czarny (używany tylko do oceny efektywności gospodarczej) przedstawia 
skrajną wrażliwość państwa i wynik 4 punktów, czerwony – wysoką wrażliwość 
i wynik 3 punktów, pomarańczowy – umiarkowaną wrażliwość i wynik 2 punk-
tów, żółty – niską wrażliwość i wynik 1, a zielony – brak wrażliwości i wynik 
0 punktów75. Według autorów State Fragility Index and Matrix stopień wrażliwo-
ści państwa jest ściśle związany ze zdolnością państwa (state capacity) do zarzą-
dzania konfl iktami, z wprowadzaniem polityki społecznej, jak również zapewnie-
niem podstawowych usług swoim obywatelom, a przede wszystkim wspieraniem 
ogólnej systemowej odporności państwa (state resilience), potrzebnej, by mogło 
ono sprostać stojącym przed nim wyzwaniom i oprzeć się kryzysom.

Co zaś dotyczy samego State Fragility Index and Matrix, jak już zostało to 
wspomniane, wykorzystana skala jest pięciostopniowa: od 0 do 4 punktów. Ogól-
ny wynik, jaki uzyskuje dane państwo (maksymalnie 25 punktów), stanowi sumę 
dwóch innych rezultatów, również przedstawionych w rankingu: wyniku efektyw-
ności państwa (eff ectiveness score), na który składa się suma punktów z czterech 
wskaźników: efektywności bezpieczeństwa, efektywności politycznej, efektywno-
ści gospodarczej i efektywności społecznej, oraz wyniku legitymizacji państwa 
(legitimacy score), który sumuje wyniki czterech wskaźników homologicznych do 
wskaźników efektywności: legitymizacji bezpieczeństwa, politycznej, gospodar-
czej i społecznej. W pierwszym z nich dane państwo może maksymalnie uzy-
skać 13 punktów, a w drugim 12. Aby ujednolicić procedury punktacji każdego 
z ośmiu wskaźników, wprowadzono wartości progowe dla niektórych z nich, na 
przykład dla efektywności gospodarczej taką wartością jest PKB per capita w wy-
sokości 2000 dolarów. 

Każdej z czterech grup wskaźników (bezpieczeństwa, politycznych, gospodar-
czych i społecznych) towarzyszy jeden tzw. wskaźnik referencyjny, który nie jest 
punktowany, a którego celem – jak się wydaje – jest zapewnienie kontekstu, w ja-
kim należy rozpatrywać wynik danego państwa. 

Rozpoczynając analizę od dwóch wskaźników bezpieczeństwa, efektywność 
bezpieczeństwa w swoim zamierzeniu ma przedstawiać ogólny poziom bezpie-
czeństwa państwa, jak i jego podatność na polityczną przemoc, podczas gdy 
wskaźnik legitymizacji bezpieczeństwa jest miernikiem stosowanych przez pań-
stwo środków represji. Dla obu wskaźnikiem referencyjnym jest wskaźnik kon-
fl iktu zbrojnego (armed confl ict indicator), który jeśli w ogóle jest uwzględniony, 
może przybrać jedną z trzech opcji: (1) zaciemnione pole War (wojna) – państwo, 
które jest obecnie zaangażowane w większy konfl ikt zbrojny, (2) średnio zaciem-
nione pole X – państwo w ciągu ostatnich pięciu lat (czyli od początku 2007 roku) 
wyszło z większego konfl iktu zbrojnego, (3) lekko zaciemnione pole „*” – wska-
zuje, że państwo było zaangażowane w jeden lub więcej konfl iktów zbrojnych 
w latach wcześniejszych (1987–2006), ale nie doświadcza żadnego obecnie. 

75  Ibidem.
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W przypadku wskaźników politycznych efektywność mierzy stabilność syste-
mu politycznego/rządów, a legitymizacja poziom inkluzji politycznej. Wspólnym 
wskaźnikiem referencyjnym dla obu jest rodzaj reżimu politycznego: AUT – sym-
bolizuje zinstytucjonalizowany reżim autokratyczny, aut – niezinstytucjonalizo-
wany lub „słaby” reżim autokratyczny, DEM – zinstytucjonalizowaną demokrację, 
dem – niezinstytucjonalizowany lub „słaby” ustrój demokratyczny, „–” wskazuje, 
że działalność rządu centralnego w danym państwie jest ograniczona – czy to ze 
względu na upadek reżimu politycznego, obcą okupację, czy też na sprawowanie 
władzy przez rząd przejściowy. 

Efektywność gospodarcza jest mierzona głównie za pomocą PKB per capita, 
legitymizacja gospodarcza opiera się z kolei na udziale towarów przemysłowych 
w eksporcie danego państwa. Gospodarczym wskaźnikiem referencyjnym jest 
produkcja netto lub zużycie ropy naft owej wyrażone w baryłkach per capita. War-
tość numeryczna wskazuje na producenta ropy naft owej, „+” symbolizuje pań-
stwo, które jest umiarkowanym konsumentem tego surowca, „X” – jego znaczą-
cego konsumenta, a pozostawione puste pola przedstawiają kraje, które zużywają 
lub produkują tylko jego niewielkie ilości. 

Wskaźniki społeczne koncentrują się na rozwoju kapitału ludzkiego (efektyw-
ność) bądź na jego ochronie (legitymizacja), w drugim przypadku pomiar doty-
czy stopnia śmiertelności niemowląt. Jako wskaźnik referencyjny autorzy State 
Fragility Index and Matrix zaproponowali oddziaływania regionalne (regional 
eff ects), które dostarczają nam informacji o dwóch istotnych z punktu widzenia 
wrażliwości państwa środowiskach regionalnych: Mus – wskazuje, że w państwie 
istnieje większość muzułmańska (głównie państwa Afryki Północnej, Bliskiego 
Wschodu, środkowej i południowo-wschodniej Azji); Afr – państwo położone 
w obrębie Afryki Subsaharyjskiej76.

Center for Systemic Peace publikuje również edycje State Fragility Index and 
Matrix z lat: 1995, 2002 i 2011 w formie grafi cznej – mapy świata, na której po-
szczególne kolory symbolizują stopień wrażliwości danego państwa77 (podob-
nie jak w przypadku Failed States Index), niemniej jednak trudno nie zauważyć, 
że sama idea Indeksu przygotowywanego przez CSP wydaje się mało oryginal-
na, a dobrane spektrum wskaźników nie jest tak szerokie jak w przypadku in-
nych projektów badających państwa dysfunkcyjne. Warto przy tym podkreślić, 
że szczególna waga, jaką badacze z CSP przywiązują do stabilności politycznej 
państwa, jego reżimu i ewentualnej podatności na konfl ikty zbrojne, również jest 
obecna w omawianych wcześniej rankingach przygotowywanych przez inne in-
stytucje lub think tanki, tym samym mimo szczegółowo rozpisanej metodologii 
i opisu poszczególnych wskaźników CSP wpisuje się raczej w ogólną tendencję sy-
stematyzacji państw dysfunkcyjnych, nie proponując jakichś drastycznych zmian, 

76  Table 1: State Fragility Index and Matrix 2011, op. cit., s. 7–9.
77  State Fragility Index 1995, 2002, 2011, Center for Systemic Peace, za: http://www.systemic-

peace.org/CTfi g19.htm (dostęp: 11.10.2012). 
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wziąwszy zaś pod uwagę, że opublikowane w tym roku State Fragility Index and 
Matrix 2011 i Failed States Index 2012 przygotowany przez Fund for Peace to 
obecnie dwa najbardziej aktualne rankingi państw dysfunkcyjnych, porównanie 
wypada zdecydowanie bardziej korzystnie dla FSI, który uwzględnia większą licz-
bę wskaźników, a ponadto wydaje się bardziej przejrzysty i kompletny, dzięki zaś 
publikacji na łamach „Foreign Policy” posiada o wiele większą siłę oddziaływania. 

Grupa Zadaniowa do spraw Politycznej Niestabilności

Z perspektywy historycznej należy wspomnieć inicjatywę Grupa Zadaniowa do 
spraw Politycznej Niestabilności (Political Instability Task Force – PITF) , wcześ-
niej znaną jako State Failure Task Force (Grupa Zadaniowa do spraw Upadku Pań-
stwa). Jest to zespół badaczy i metodologów z czołowych amerykańskich uczelni 
powołany w 1994 roku przez rząd Stanów Zjednoczonych pod auspicjami Cen-
tralnej Agencji Wywiadowczej (Central Intelligence Agency – CIA), która również 
fi nansuje cały projekt. Od momentu swojego powstania zainteresowania Political 
Instability Task Force oscylowały wokół problemu upadku państwa, by ewoluo-
wać w kierunku szerzej pojmowanej politycznej niestabilności państw, defi nio-
wanej zazwyczaj przez takie wydarzenia, jak rewolucje, wojny na tle etnicznym, 
niekorzystne zmiany reżimu i ludobójstwa78. W ostatnich latach badacze skupieni 
w PITF poszukiwali modeli prognozowania, które mogłyby być wykorzystane we 
wczesnym przewidywaniu upadku państwa, zwłaszcza gdyby uwzględniały ewen-
tualne przemiany demokratyczne. Rezultaty ich badań wskazują, że największe 
ryzyko niestabilności występuje w państwach, których reżimy polityczne mają 
charakter „hybrydowy”: państwa o częściowej demokracji, anokracje, demo-
kracje nieliberalne, gdzie zazwyczaj mamy do czynienia z wysokim stopniem 
frakcjonalizacji elit, na przykład ze względu na przynależność etniczną, religijną 
czy regionalną79. Z punktu widzenia badań nad szeroko pojmowanymi państwa-
mi dysfunkcyjnymi, jak i przede wszystkim ze względu na tematykę niniejszego 
rozdziału dla prób mierzenia i klasyfi kacji tychże państw istotne jest, że Political 
Instability Task Force był w rzeczywistości pierwszym poważnym przedsięwzię-
ciem mającym na celu klasyfi kację państw upadłych. W raporcie State Failure 
Task Force Report: Phase III Findings z 2000 roku można przeczytać, że w latach 
1955–1998 odnotowano 20 przypadków upadku państwa w wąskim rozumieniu 
jego defi nicji (jako całkowitego załamania/rozkładu centralnych władz państwo-
wych). Liczba ta była w późniejszym okresie często przytaczana jako liczba państw 
upadłych, uznawanych za takie przez CIA, niemniej jednak z dzisiejszego punktu 

78  Political Instability Task Force. Internal Wars and Failures of Governance, 1955 – Most Re-

cent Years, Center for Global Policy, za: http://globalpolicy.gmu.edu/political-instability-task-force-

home/ (dostęp: 13.10.2012).
79  F. Stepputat, L. Engberg-Pedersen, Fragile States: Defi nitions, Measurements..., op. cit., s. 24.
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widzenia bardziej istotne jest, iż biorąc pod uwagę datę przygotowania przez State 
Failure Task Force na zlecenie CIA pierwszej listy upadku państwowości, czyli 
rok 1994, można zaobserwować wpływ i szybką karierę pojęcia państwa upad-
łego w kręgach naukowych i politycznych, wszak rok wcześniej zimą 1992/1993 
na łamach „Foreign Policy” został opublikowany artykuł autorstwa Geralda 
B. Helmana i Stevena R. Ratnera Saving Failed States, w którym po raz pierwszy 
przywołany został ten termin80. 

Podsumowanie

Omówione w niniejszym artykule think tanki i instytucje międzynarodowe nie są 
oczywiście jedynymi ośrodkami badawczymi zajmującymi się dysfunkcyjnością 
państw, aczkolwiek w opinii autorki ich znajomość jest zasadnicza w analizie za-
gadnienia klasyfi kacji i oceny państw dysfunkcyjnych. 

Kierując się przeświadczeniem, że im bardziej miarodajna ocena sytuacji 
w państwach dysfunkcyjnych, tym większe szanse na wymierne skutki decyzji 
podejmowanych wobec tych państw przez społeczność międzynarodową (co 
może zaowocować poprawą sytuacji w zakresie zapobiegania konfl iktom zbroj-
nym, ochrony ludności cywilnej czy wsparcia odbudowy81), nie trzeba przeko-
nywać o wartości i przydatności tworzenia rankingów państw dysfunkcyjnych82. 
Niemniej jednak trudno byłoby się nie zgodzić z opinią Stewarta Patricka, współ-
autora Index of State Weakness in the Developing World 2008, według którego 
w zasadzie wszystkie rankingi państw dysfunkcyjnych są w pewnym sensie ten-
dencyjne, gdyż w nadmiernym stopniu biorą pod uwagę jeden z czynników pod-
legających ocenie, na przykład zbyt duży nacisk położony na skrajne przypadki 
upadku lub rozkładu państwowości. Nie ma również przejrzystości wykorzysta-
nych podczas tworzenia indeksów danych, nie zawsze uwzględnia się problemy 
poszczególnych państw istotnych dla badanego zagadnienia albo akcentuje się 
tylko jeden lub dwa wymiary słabości państwa, na przykład siły instytucji go-
spodarczych czy podatności na wybuch konfl iktu83. Mimo że autorzy poszczegól-
nych analiz i rankingów nie twierdzą, że mierzą te same aspekty dysfunkcyjności 
państw, dość oczywista jest chęć porównania wyników, która niestety nastręcza 
wielu problemów, a w rezultacie okazuje się niemożliwa ze względu na brak zbież-

80  State Failure Task Force Report: Phase III Findings, September 30, 2000, s. 3, za: Center for 

International Development and Confl ict Management, University of Maryland, http://www.cidcm.

umd.edu/publications/papers/SFTF%20Phase%20III%20Report%20Final.pdf (dostęp: 13.10.2012); 

Political Instability Task Force. Internal Wars..., op. cit.
81  V. Cojanu, A.I. Popescu, Analysis of Failed States: Some Problems of Defi nition and Measure-

ment, „Th e Romanian Economic Journal” 2007, X, no. 25 bis, November, s. 128.
82  Mimo zdecydowanej krytyki niektórych środowisk badawczych, jak choćby przywołane 

w tym artykule stanowisko Crisis States Research Centre.
83  S. Patrick, ‘Failed’ States and Global Security..., op. cit., s. 649.
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ności (państwa, które znajdują się na wysokiej pozycji w jednym rankingu, mogą 
być nieobecne w innym84), choć jednocześnie stwarza to pełniejszy i wielofakto-
rowy przekrój przedmiotowej problematyki. 

Leading international institutions dealing with states dysfunctionality

There are (or there were) at least several international institutions/organisations or think tanks that deal with 
state dysfunctionality, for ex. The Fund for Peace, Brookings Institution, Crisis States Research Centre or World 
Bank. Some of them prepare special rankings, other content themselves with conceptual analysis or preparation 
of reports on the problem of state dysfunctionality. Familiarity with the instruments used to measure and eval-
uate dysfunctional states, sometimes developed especially for this purpose, sometimes derived from tools used 
for predicting and preventing confl ict, seems to be useful for constructive criticism about situation in a particular 
dysfunctional state. In the future it could also result in more and more individualistic approach and in practical 
steps that could be taken by policymakers to improve the situation. This chapter aims at presenting and trying 
to evaluate research eff orts on dysfunctional states conducted by a selected choice of international institutions, 
university research centres and think tanks.

Bibliografi a

Dokumenty

Carment D., Samy Y., Assessing State Fragility: A Country Indicators for Foreign Policy Re-

port, Country Indicators for Foreign Policy, Ottawa 2012, http://www4.carleton.ca/

cifp/app/serve.php/1407.pdf (dostęp: 11.10.2012).

CIFP’s Top 30 Most Fragile States – 2008, Country Indicators for Foreign Policy, http://

www4.carleton.ca/cifp/app/serve.php/1207.pdf (dostęp: 11.10.2012).

Confl ict Assessment Indicators. Th e Fund for Peace Country Analysis Indicators and Th eir 

Measures, Fund for Peace, Washington, DC 2011.

Country Ranking Table 2007, Country Indicators for Foreign Policy, http://www4.carle-

ton.ca/cifp/app/ff s_ranking.php (dostęp: 11.10.2012).

Engaging with Fragile States. An IEG Review of World Bank Support to Low-Income Coun-

tries Under Stress, World Bank, Washington, DC 2006, http://lnweb90.worldbank.org/

oed/oeddoclib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/A4D6461B0067E049852571F50055

1E1B/$fi le/licus.pdf (dostęp: 2.10.2012).

Failed and Fragile States 2006. A Briefi ng Note for the Canadian Government, Country In-

dicators for Foreign Policy, November 2006, http://www4.carleton.ca/cifp/app/serve.

php/1140.pdf (dostęp: 11.10.2012).

84  F. Stepputat, L. Engberg-Pedersen, Fragile States: Defi nitions, Measurements..., op. cit., s. 25. 

Za przykład może posłużyć Korea Północna zajmująca 22. miejsce w najnowszym Indeksie Państw 

Upadłych, a z oczywistych względów nie występuje wcale na Zharmonizowanej Liście Sytuacji 

Wrażliwych Banku Światowego.



121Czołowe instytucje międzynarodowe zajmujące się dysfunkcyjnością państw

Fragile and Confl ict-aff ected Countries, World Bank, http://web.worldbank.org/WBSITE/

EXTERNAL/PROJECTS/STRATEGIES/EXTLICUS/0,,contentMDK:22978911~men

uPK:4168000~pagePK:64171540~piPK:64171528~theSitePK:511778,00.html (dostęp: 

2.10.2012).

FY07 LICUS list, World Bank, siteresources.worldbank.org (dostęp: 26.09.2012).

Harmonized List of Fragile Situations FY13, Fragility and Confl ict, World Bank, http://

web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/STRATEGIES/EXTLICUS/0,,

contentMDK:22230573~pagePK:64171531~menuPK:4448982~piPK:64171507~theS

itePK:511778,00.html (dostęp: 2.10.2012).

Index of State Weakness in the Developing World (20 indicators), Brookings Institution, 

http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2008/2/weak%20states%

20index/02_weak_states_index_indicator_scores_pullout.PDF (dostęp: 8.10.2012).

Index of State Weakness in the Developing World 2008, Brookings Institution, http://www.

brookings.edu/research/reports/2008/02/weak-states-index (dostęp: 8.10.2012).

Marshall M.G., Cole B.R., Global Report 2011. Confl ict, Governance and State Fragility, 

Center for Systemic Peace, Vienna, VA 2011, s. 20–21, http://www.systemicpeace.org/

GlobalReport2011.pdf (dostęp: 30.09.2012).

National Security Strategy of the United States of America, September 2002, http://www.

state.gov/documents/organization/63562.pdf (dostęp: 26.07.2012).

Rice S.E., Patrick S., Index of State Weakness in the Developing World, Brookings Insti-

tution, Washington, DC 2008, s. 3, http://www.brookings.edu/~/media/Research/

Files/Reports/2008/2/weak%20states%20index/02_weak_states_index.PDF (dostęp: 

8.10.2012).

State Failure Task Force Report: Phase III Findings, September 30, 2000, Center for Interna-

tional Development and Confl ict Management, University of Maryland, http://www.

cidcm.umd.edu/publications/papers/SFTF%20Phase%20III%20Report%20Final.pdf 

(dostęp: 13.10.2012).

State Fragility Index 1995, 2002, 2011, Center for Systemic Peace, http://www.systemic-

peace.org/CTfi g19.htm (dostęp: 11.10.2012).

Table 1: State Fragility Index and Matrix 2011, Center for Systemic Peace, s. 7, http://www.

systemicpeace.org/SFImatrix2011c.pdf (dostęp: 11.10.2012).

Th e Failed States Index 2005, Fund for Peace, http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-

-grid2005 (dostęp: 25.08.2012).

Th e Failed States Index 2006, Fund for Peace, http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-

-grid2006 (dostęp: 30.08.2012).

Th e Failed States Index 2007, Fund for Peace, http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-

-grid2007 (dostęp: 30.08.2012).

Th e Failed States Index 2010, Fund for Peace, Washington, DC 2010.

Th e Failed States Index 2011, Fund for Peace, http://www.fundforpeace.org/global/

?q=fsi2011 (dostęp: 30.08.2012).

Th e Failed States Index 2011, Fund for Peace, Washington, DC 2011.

Th e Failed States Index 2012, Fund for Peace, http://www.fundforpeace.org/global/

?q=fsi2012 (dostęp: 30.08.2012).

Th e Failed States Index 2012, Fund for Peace, Washington, DC 2012.

Th e Failed States Index. An Investment in the Pursuit of Global Stability, Fund for Peace, 

Washington, DC 2011.



Joanna Mormul122

Th e World Bank’s Country Policy and Institutional Assessment. An Evaluation, Indepen-

dent Evaluation Group, 2009, http://siteresources.worldbank.org/EXTCPIA/Re-

sources/cpia_full.pdf (dostęp: 2.10.2012).

Monografi e, artykuły naukowe i publikacje zbiorowe

Cojanu V., Popescu A.I., Analysis of Failed States: Some Problems of Defi nition and Mea-

surement, „Th e Romanian Economic Journal” 2007, X, no. 25 bis, November.

Gutiérrez F., González A., Buitrago D., Lozano C., Measuring Poor State Performance. 

Policy Directions, Crisis States Research Centre, September 2010, http://www

2.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/crisisStates/Policy/Policy.aspx 

(dostęp: 6.09.2012).

Gutiérrez F., González A., Buitrago D., Lozano C., Measuring Poor State Performance: 

Problems, Perspectives and Paths Ahead, Crisis States Research Centre, February 2011, 

s. 47–51, http://www2.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/crisisStates/Poli-

cy/Policy.aspx (dostęp: 6.09.2012).

Helgeson K.L., Low-Income Countries Under Stress(LICUS): A World Bank Program, 

Th e University of Iowa Center for International Finance and Development, 2006, 

http://blogs.law.uiowa.edu/ebook/content/uicifd-briefi ng-no-2-low-income-coun-

tries-under-stress-licus-world-bank-program (dostęp: 30.08.2012).

Montbrial de T., O roli „laboratoriów idei”, czyli think tanks we współczesnym świecie, „Sto-

sunki Międzynarodowe – International Relations” 2012, t. 45, nr 1.

Patrick S., ‘Failed’ States and Global Security: Empirical Questions and Policy Dilemmas, 

„International Studies Review” 2007, no. 9.

Smith J.A., Brookings at Seventy-Five, Washington, DC 1991.

Stepputat F., Engberg-Pedersen L., Fragile States: Defi nitions, Measurements and Processes, 

[w:] Fragile situations, DIIS Report 2008:11, Danish Institute for International Studies, 

http://www.diis.dk/graphics/Publications/Reports%202008/R2008-11_Fragile_Situa-

tions-Background_papers.pdf (dostęp: 1.10.2012).

Weaver R.K., McGann J.G., Th ink Tanks and Civil Societies in a Time of Change, 

[w:] J.G. McGann, R.K. Weaver (red.), Th ink Tanks and Civil Societies. Catalysts for 

Ideas and Actions, New Brunswick, NJ 2009.

Artykuły prasowe

Cooper J., Failed States Index Ranks Moldova as Worst in Europe, „Th e Somaliland Times”, 

10.08.2007, http://somalilandtimes.net/sl/2007/290/050.shtml (dostęp: 5.01.2013).

ElBaradei: Egypt’s failed state designation ‘a disaster’, „Egypt Independent”, 23.06.2010, 

http://www.egyptindependent.com/news/elbaradei-egypts-failed-state-designation-

-disaster (dostęp: 5.01.2013).

Strony internetowe

Th e Stream, Al Jazeera English, http://stream.aljazeera.com/story/grading-state-failure-

0022317 (dostęp: 5.10.2012).



123Czołowe instytucje międzynarodowe zajmujące się dysfunkcyjnością państw

2011 Global Go To Th ink Tank Index Ranking, Th ink Tanks and Civil Societies Program, 

International Relations Program, University of Pennsylvania, http://www.gotothink-

tank.com/2011-global-tank-index/ (dostęp: 1.09.2012).

About Brookings, Brookings Institution, http://www.brookings.edu/about#research-pro-

grams/ (dostęp: 8.10.2012).

About CIFP, Country Indicators for Foreign Policy, http://www4.carleton.ca/cifp/about.

htm (dostęp: 10.10.2012).

About the Country Profi les, Fund for Peace, http://www.fundforpeace.org/global/?q=

states-about (dostęp: 7.09.2012).

About Th e Failed States Index, Fund for Peace, http://www.fundforpeace.org/global/?q=

fsi-about (dostęp: 20.08.2012).

About Th e Fund for Peace, Fund for Peace, http://www.fundforpeace.org/global/?q=

aboutus (dostęp: 20.08.2012).

About the Methodology, Country Indicators for Foreign Policy, http://www4.carleton.ca/

cifp/app/ff s_data_methodology.php (dostęp: 11.10.2012).

Annex 2. IDA’s Performance-Based Allocation System for IDA 16, International Develop-

ment Association (IDA), http://www.worldbank.org/ida/CPR-2011.html (dostęp: 

26.09.2012).

Brookings Institution History, Brookings Institution, http://www.brookings.edu/about/hi-

story (dostęp: 8.10.2012).

Center for Systemic Peace, http://www.systemicpeace.org/ (dostęp: 11.10.2012).

CIFP Failed and Fragile States FAQ. Analysis and Response, Country Indicators for Foreign 

Policy, http://www4.carleton.ca/cifp/app/serve.php/1172.pdf (dostęp: 11.10.2012).

Country Indicators for Foreign Policy, http://www4.carleton.ca/cifp (dostęp: 10.10.2012).

Crisis States Research Network, London School of Economics, http://www2.lse.ac.uk/in-

ternationalDevelopment/research/crisisStates/Home.aspx (dostęp: 2.10.2012).

Crisis, Fragile and Failed States Defi nitions used by CSRC, Crisis States Workshop, London 

2006, http://www2.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/crisisStates/Publica-

tions/publications.aspx (dostęp: 15.09.2012).

Defi nitions of Fragility and Confl ict, World Bank, http://web.worldbank.org/WBSITE/

EXTERNAL/PROJECTS/STRATEGIES/EXTLICUS/0,,contentMDK:22230573~page

PK:64171531~menuPK:4448982~piPK:64171507~theSitePK:511778,00.html (dostęp: 

4.10.2012).

Distribution of family income. Gini Index, https://www.cia.gov/library/publications/the-

-world-factbook/fi elds/2172.html (dostęp: 2.10.2012).

Failed and Fragile States, Country Indicators for Foreign Policy, http://www4.carleton.ca/

cifp/ff s.htm (dostęp: 10.10.2012).

Failed States 2012 Edition, „Foreign Policy”, http://www.foreignpolicy.com/failed_states_

index_2012_interactive (dostęp: 25.09.2012).

Index Methodology, Country Indicators for Foreign Policy, http://www4.carleton.ca/cifp/

app/ff s_data_methodology.php (dostęp: 11.10.2012).

Indicator descriptions, Country Indicators for Foreign Policy, http://www4.carleton.ca/

cifp/ff s_indicator_descriptions.htm (dostęp: 11.10.2012).

Indicators, Fund for Peace, http://www.fundforpeace.org/global/?q=indicators (dostęp: 

20.08.2012).



Joanna Mormul124

International Development Association (IDA). Th e World Bank Fund’s for the Poorest,  

http://www.worldbank.org/ida/ (dostęp: 25.08.2012).

Mo Ibrahim Foundation, http://www.moibrahimfoundation.org/ (dostęp: 1.10.2012).

Our Research, Brookings Institution, http://www.brookings.edu/research#european-

-union/activities/ (dostęp: 8.10.2012).

Political Instability Task Force. Internal Wars and Failures of Governance, 1955 – Most Re-

cent Years, Center for Global Policy, http://globalpolicy.gmu.edu/political-instability-

-task-force-home/ (dostęp: 13.10.2012).

Th e Failed States Index, Fund for Peace, http://www.fundforpeace.org/global/?q=

program-fsi (dostęp: 20.08.2012).

Th e Failed States Index: Frequently Asked Questions, Fund for Peace, http://www.fundfor-

peace.org/global/?q=fsi-faq (dostęp: 22.08.2012).

Th e World Bank’s Fund for the Poorest, International Development Association, June 

2012, http://www.worldbank.org/ida/what-is-ida/fund-for-the-poorest.pdf (dostęp: 

5.10.2012).




