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Thomas P.M. Barnett
� Americký vojenský stratég a profesor na Naval War 

College v Newport, Rhode Island, USA.
� Thomas P.M. Barnett publikoval v apríli 2004 knihu The  

Pentagon´s New Map - Nová mapa Pentagónu, v ktorej 
načrtol koncept globalizujúceho sa sveta spolu 
s princípmi jeho fungovania do časového horizontu 2020 
až 2025.

� Thomas P.M. Barnet pôsobí v sú časnej dobe ako 
asistent pre strategické budúcnosti v Pentagon´s Offi ce 
of Force Transformation, kde sa zaoberá strategickým i 
problémami vývoja sú časnej civilizácie. 



Pentagónska nová mapa

�Operačná teória sveta

�Vízia globálneho usporiadania sveta

�Nová sada pravidiel



Operačná teória sveta

� Informačná revolúcia

�Konektivita

�Vytvárajúca sa finančná a 
technologická architektúra globálnej 
ekonomiky



Informačná revolúcia

�Zrušenie obchodného cyklu

�Zrušenie národných hraníc

�Zrušenie schopnosti riadiť 
bezpečnosť



Nepripojenosť

�Nepripojenosť definuje 
nebezpečenstvo a zaostalosť



Globalizácia

� Globalizácia – celosvetová 
integrácia a rast tokov obchodu, 
kapitálu, ídeí a ľudí.



Systémové perturbácie

� Systémové perturbácie možno 
chápať ako spätné väzby 
predstavujúce nový usporiadavací 
princíp globálnej civilizácie. 

� Môžu sa prejavovať ako rôzne 
formy krízy a nestability.



Etapy globalizácie
Globalizácia I. – obdobie 1870 a ž 1914, bola ukon čená začatím 

Prvej svetovej vojny

Globalizácia II.  – obdobie 1945 a ž 1980, bola iniciovaná USA po 
skon čení Druhej svetovej vojny a pokra čovala a ž do efektívneho 
konca Studenej vojny

Globalizácia III. – prebieha od roku 1980 ako obdobie rel atívneho 
mieru a mohutného ekonomického rastu, ktorý vytiahol s tovky 
miliónov ľudí z chudoby, ale ktoré pravidlá teraz čelia ohrozeniu zo 
strany darebáckych štátov a medzinárodného terorizmu

Globalizácia IV. – predstavuje jeden zo scenárov budúce ho vývoja, 
pri čom by znamenal pohltenie integráciu Neintegrovanej medzery do 
Funk čného jadra a jeho rozšírenie na celý svet.



Štyri scenáre globalizácie

Stabilizovaná 
globalizácia

Traumatizovaná 
globalizácia

Normalizovaná 
globalizácia

Kompromisná 
globalizácia

Najlepší proti zvyšku

Západ proti zvyšku
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Globálny svet

� Funk čné jadro – Functioning Core

� Neintegrovanú medzeru 
– Non-Integrating Gap 

� Štáty rozhrania – Seam States



Funkčné jadro

Funk čné jadro predstavujú tie časti sveta, 
ktoré aktívne integrujú svoje národné ekonomiky 
do globálnej ekonomiky a, ktoré sa prispôsobujú
vytvárajúcej sa sade bezpe čnostných pravidiel.



Funkčné jadro

� Severná Amerika
� Európa – stará a nová
� Rusko
� Japonsko 
� Čína
� India
� Austrália
� Nový Zéland
� Južná Afrika
� Argentína
� Brazília
� Chile



Funkčné jadro

� Funkčné jadro zahŕňa zhruba 4 miliardy obyvateľov 
zo 6 miliardovej svetovej populácie. 

� Funkčné jadro sa ďalej rozdeľuje na Staré jadro  -
Amerika, Európa a Japonsko – a Nové jadro, kde sú
najväčšími štátmi Rusko, India a Čína.



Neintegrovaná medzera

Do Neintegrovanej medzery patria tie regióny 
sveta, ktoré sú vo ve ľkej miere nepripojené na 
globálnu ekonomiku a jej sadu pravidiel 
definujúcich jej stabilitu



Neintegrovaná medzera

� Karibská oblasť
� Afrika

� Balkán
� Kaukaz

� Stredná Ázia
� Stredný Východ

� Juhozápadná Ázia
� Juhovýchodná Ázia – väčšia časť



Štáty rozhrania

Medzi Štáty rozhrania patria tie štáty, ktoré
obklopujú Neintegrovanú medzeru. Tieto štáty 
využívajú teroristi na prenikanie do Funk čného 
jadra.



Štáty rozhrania
� Mexiko
� Brazília
� Južná Afrika
� Maroko
� Alžírsko
� Grécko
� Turecko
� Pakistán
� Thajsko 
� Malajzia
� Filipíny
� Indonézia



Toky globalizácie

Medzi Funk čným jadrom a Neintegrovanou 
medzerou fungujú vz ťahy vytvárané štyrmi 
skupinami tokov, ktoré zabezpe čujú postupné
zmenšovanie Neintegrovanej medzery  a jej 
postupnú integráciu do Funk čného jadra.



Toky globalizácie

� Toky ľudí z Medzery do Jadra

� Toky bezpe čnosti z Medzery do Jadra

� Toky energie z Medzery do Jadra

� Toky investícií z Medzery do Jadra



10 prikázaní globalizácie
� 1. Hľadaj zdroje a nájdeš ich

� 2. Žiadna stabilita, žiadne trhy

� 3. Žiaden rast, žiadna stabilita

� 4. Žiadne zdroje, žiaden rast

� 5. Žiadna infraštruktúra, žiadne zdroje

� 6. Žiadne peniaze, žiadna infraštruktúra

� 7. Žiadne pravidlá, žiadne peniaze

� 8. Žiadna bezpečnosť, žiadne pravidlá

� 9. Žiaden Leviathan, žiadna bezpečnosť

� 10. Žiadna vôľa, žiaden Leviathan



Globálna transakčná 
stratégia

Globálna transak čná stratégia je vízia U.S. 
národnej bezpe čnosti, ktorá má zabezpe čiť
funk čnos ť základných štyroch tokov 
z Neintegrovanej medzery do Funk čného jadra, 
tak aby sa Neintegrovaná medzera postupne 
zmenšovala.



Mýty o úlohe Ameriky v globálnych 
vzťahoch

� 1. Mýtus globálneho chaosu

� 2. Mýtus Ameriky ako globálneho policajta

� 3. Mýtus amerického impéria



Scenáre integrácie nepripojených 
regiónov do globálnej ekonomiky

� 1. Dôraz na darebácke štáty – Irán, Iraq, Severná 
Kórea

� 2. Dôraz na islámsky oblúk – islámsky svet ako 
celok

� 3. Dôraz na upadajúce štáty – Afrika

� 4. Dôraz na domácu bezpečnosť – Stredný Východ

� 5. Dôraz na prŕodné zdroje – prístup k energii

� 6. Dôraz na humanitárnu pomoc – humanitárna 
pomoc plus pacifikácia Stredného Východu



Ďakujem za pozornosť !


