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Ivan Klinec: Svet 2033 – Nové globálne prostredie pre informa�ný vek 

   Chaos rozpadávajúceho sa industriálneho poriadku a zrod nového poriadku 
civilizácie mení v globálnom meradle pravidlá jej fungovania a vytvára nové globálne 
prostredie, ktoré je novým priestorom pre fungovanie civilizácie, spolo�nosti 
a ekonomiky a takisto i pre život jednotlivých �udí. Toto nové globálne prostredie je 
z ve�kej �asti nezmapované rovnako ako aj vytvárajúce sa pravidlá. Staré mapy 
ekonomických a sociálnych teórií zastarali a stratili svoju výpovednú hodnotu. Nové 
mapy sa postupne vytvárajú a snažia sa popisova� meniacu a vytvárajúcu sa realitu.   
   Spolo�enská a ekonomická organizácia informa�ného veku sa za�iatkom 21. 
storo�ia za�ala pripodobova� predindustriálnym formám organizácie ekonomiky 
a spolo�nosti. Postindustriálna civilizácia v mnohých smeroch sa za�ala 
pripodobova� predindustriálnej civilizácii. Nájomné armády a súkromné 
bezpe�nostné služby sa podobajú viac na nájomných žoldnierov stredoveku 
a súkromné transnacionálne ale i lokálne organizácie oslabujú a rozkladajú silu štátu. 
Vzniká tak chaos štátov, regiónov a transnacionálnych organizácií, kde regionálne 
organizácie a spolo�enstvá sú �asto rovnocenným konkurentom štátov a kde 
ekonomiky transnacionálnych organizácií prevyšujú svojou silou ekonomiky 
jednotlivých štátov. 
   Postindustriálna civilizácia sa však líši od predindustriálnej, a to najmä svojou 
technologickou základ�ou ako i globálne vzájomne prepojenými sie�ami. 
Zosie�ovaná, zlinkovaná a zhypertextovaná civilizácia vytvára ur�itú formu globálnej 
pavu�iny prepájajúcej jednotlivcov, organizácie, regióny i štáty. 
   Ekonomické a spolo�enské rámce postindustriálnej civilizácie bude vytvára�
vznikajúci konštitu�ný poriadok trhového štátu. Spolo�nos� bude postupne 
prispôsobova� svoje podštruktúry pravidlám trhového štátu a tieto pravidlá budú tvori�
rámce ur�ujúce aktivity jednotlivcov, podnikov, organizácií i ekonomík. 
   Dá sa o�akáva� pokra�ujúca akcelerácia trendov meniacich ekonomiku, spolo�nos�
a civilizáciu ako aj objavovanie sa trendov nových, ktoré budú determinova� zmeny 
vzorov produkcie, spotreby a správania �loveka a spolo�nosti.  

Základné charakteristiky nového globálneho prostredia 

   Nové globálne prostredie postupne vytvorí priestor, v ktorom budú fungova�
jednotlivci, ekonomiky a spolo�nosti v informa�nom veku. Tento priestor bude tvori�
rámce a pravidlá hry, v rámci ktorých bude fungova� celá civilizácia. 
   Nové globálne prostredie 21. storo�ia sa dá popísa� následovnými základnými 
charakteristikami: 

• Prechodom od entropického spôsobu fungovania civilizácie k syntropickému 
a postupné prispôsobovanie jednotlivých podštruktúr civilizácie syntropickým 
princípom. 

• Vytváraním globálnych transnacionálnych štruktúr a ich vyvažovaním rastúcim 
po�tom lokálnych a regionálnych štruktúr. 
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• Vytváraním zmiešanej ekonomiky na všetkých úrovniach, kde transnacionálne 
štruktúry budú dop��a� lokálne a regionálne štruktúry. 

• Globálnym pôsobením základných pravidiel civilizácie Tretej vlny. 

• Premenou národných štátov na trhové štáty a s tým spojenou zmenou 
konštitu�ných poriadkov. 

• Vytváraním nehmotnej ekonomiky ako nehmotného obalu hmotnej ekonomiky, 
pri�om štruktúry nehmotnej ekonomiky budú rozhodujúcou podmienkou 
fungovania ekonomiky na všetkých úrovniach. 

• Rastom civiliza�ného jadra a procesmi napojenia sa na toto jadro. 

• Vlády národných štátov sú nahrádzané komplexnejšími systémami vládnutia - 
governance. 

Nové globálne prostredie 

Industriálny vek Informa�ný vek 

Entropické princípy  

Národné organiza�né štruktúry 

Uzavreté systémy 

Národné štáty 

Národné ekonomiky 

Pravidlá pod�a stup�a evolúcie 
spolo�nosti 

Hmotná ekonomika 

Civilizácia ako súbor národných štátov

Vlády 

Syntropické princípy 

Transnacionálne organiza�né 
štruktúry 

Open Source systémy 

Trhové štáty 

Transnacionálne a lokálne ekonomiky

Globálne pôsobenie pravidiel Tretej 
vlny 

Hmotná plus nehmotná ekonomika 

Civilizácia ako jadro a medzera 

Systémy vládnutia 

Tabu�ka �. 1: Nové globálne prostredie 
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Transnacionalizácia ekonomiky ako koniec národných štátov 

   Postupujúca transformácia industriálnej spolo�nosti na informa�nú spolo�nos�
postupne rúca štruktúry národného štátu a transnacionálne sie�ové štruktúry narušili 
teritoriálne suverenitu národného štátu. 
   Postupne zmizlo národné hospodárstvo a �as� ekonomík jednotlivých štátov sa 
stala sú�as�ou transnacionálnych ekonomických štruktúr. Ekonomika po�as obdobia 
národného štátu fungovala ako národné hospodárstvo. S postupujúcou 
transnacionalizáciou ekonomiky sa prestalo hovori� o národnom hospodárstve 
a národohospodárske teórie boli postupne vystriedané ekonomickými teóriami. 
Národné hospodárstvo nahradila trhová ekonomika. A národný štát za�al nahrádza�
trhový štát.  
   Ekonomickú štruktúru jednotlivých štátov za�ala nahrádza� globálna 
transnacionálna ekonomická štruktúra. Na globálnej úrovni sa hovorí o vzniku 
globálnej ekonomiky, svetovej ekonomiky, svetového trhu, transnacionálnych 
korporácií, globálnych korporácií at	. Na národnej úrovni sa hovorí o rozdelení 
ekonomiky na �as�, ktorá je napojená na globálnu ekonomiku a na �as�, ktorá na 
globálnu ekonomiku napojená nie je. 
   Medard Gabel a Henry Bruner v knihe Global Inc. An Atlas of the Multinational 
Corporation – Globálna a.s. Atlas multinacionálnych korporácií1 uvádzajú, že 
moderný národný štát a korporácia majú svoje za�iatky približne v rovnakom 
období.2 Westfálska zmluva z roku 1648 je považovaná za bod, z ktorého za�al 
vznika� moderný národný štát a verejná charta, ktorá vytvorila prvú spojenú 
kapitálovú spolo�nos� v Anglicku bola vydaná krá�ovnou Alžbetou I. v roku 1600.3  
   Od týchto po�iatkov obidve formy organizácií rástli �o do po�tu, geografického 
rozsahu a moci. Z pár národov na viac ako 220 v roku 2001 a z pár korporácií na viac 
ako 63 000 multinacionálnych korporácií, pri�om obidve tieto formy obbopínajú svet. 
  Národný štát bol historický významnejší a mocnejší. Dnes sa toto zmenilo. 
Korporácie a obzvláš� multinacionálne korporácie získavajú moc, ktorá patrila 
národom.4 Toto nové mocenské usporiadanie nie je iba výsledkom toho, že národné 
štáty odovzdávajú existujúcu moc, hoci aj toto sa deje.5

  Významnejšie je to, že nová moc je prinášaná na svet vo forme novej technológie, 
ktorú multinacionálne korporácie kontrolujú a je to táto nová technológia, ktorá 
rozširuje moc a práva multinacionálnych korporácií.6 Ke	že sú korporácie rýchlejšie 
a agilnejšie ako ich národné pro�ajšky, môžu �ahko ovplyv�ova� sily globalizácie.7

   Nová rovnováha moci vyrastá z komplexných interakcií multinacionálnych 
korporácií a národného štátu. Základné charakteristiky tejto novej rovnováhy moci sú 
následovné8:  

• Multinacionálne korporácie sú ve�ké a stávajú sa vä�šími. Ak porovnáme tržby 
korporácií a hrubý domáci produkt HDP národných štátov, potom zo 100 

                                                
1 Gabel, Medard, Bruner, Henry: Global Inc. An Atlas of the Multinational Corporation. The New Press, New York, 
NY 2003
2 Tamže. 
3 Tamže 
4 Tamže. 
5 Tamže. 
6 Tamže. 
7 Tamže. 
8 Tamže. 
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najvä�ších ekonomík sveta 53 sú korporácie. Najvä�šia korporácia sveta 
ExxonMobil je vä�šia ako viac ako 180 národov. 

• Existuje ve�a multinacionálnych korporácií a ich po�et rýchlo rastie. V roku 
1900 bolo okolo 3000 korporácií. V roku 1970 sa ich po�et blížil 7000. A v roku 
1990 ich bolo neuverite�ných 30 000.O desa�ro�ie neskôr ich bolo viac ako 63 
000. 

•  Globálne korporácie sú malé a ich rozmer stráca na význame. Vä�šina zo 
63000 multinacionálnych korporácií zamestnáva menej ako 250 �udí. Mnoho 
obslužných spolo�ností zamestnáva menej ako 100 �udí. Hlavné sídla 
korporácií sú hlavne v USA, Európe a Japonsku, ale napr. v Dánsku má 
hlavné sídlo viac ako 9000 korporácií a tisíce korporácií s malým po�tom 
zamestnancov majú hlavné sídla v krajinách po celom svete. 

• Ve�ké globálne korporácie sú koncentrované v ur�itých �astiach sveta. Viac 
ako 90 % z 500 svetových najvä�ších korporácií je usídlených v bohatých 
industriálnych �astiach sveta.  Severná Amerika, Európa a Japonsko hostia 
445 z nich. Zo 100 najvä�ších korporácií okrem troch všetky sídlia v USA, 
Japonsku a Európe.  300 najvä�ších firiem kontroluje približne 25 % svetových 
produktívnych aktív. 

• Globálne korporácie sú rýchle: niektoré korporácie rastú obrovskou 
rýchlos�ou. Microsoft, Cisco, Enron, AOL a Ispat Steel sú príklady firiem, ktoré 
za pár rokov vybudovali miliardové byznisy. 

• Globálne korporácie sú mocné. Hrajú vo vzrastajúcej miere dôležitú úlohu na 
planéte v zmysle tvorby bohatstva, využívania zdrojov, zamestnanosti, 
uspokojovania �udských potrieb, environmentálnych dopadov, 
technologického transféru a vládnutia. Nahradili alebo prisvojili si mnohé práva 
národných štátov a vytvorili nové hracie pole pre podniky. 

• Globálne korporácie sú vo vzrastajúcej miere významnou ekonomickou silou 
sveta. S viac ako 63000 multinacionálnymi podnikmi a ich 821000 
zahrani�nými pobo�kami multinacionálne korporácie priamo zamestnávajú 
okolo 90 miliónov �udí, platia viac ako 1.5 biliónov dolárov miezd, prispievajú 
25 % hrubého svetového produktu a platia viac ako 1.2 biliónov dolárov daní 
vládam sveta.  

• Globálne korporácie ovplyv�ujú národné a medzinárodné vládnutie. Národné 
vlády teraz sú�ažia medzi sebou o pritiahnutie zahrani�ných investícií 
z dôvodu významu ekonomickej rozvojovej sily korporácií. 

• Globálne korporácie pohá�ajú zmenu. Zabezpe�ujú rast produktivity 
a zamestnanosti, platia vä�šie mzdy ako domáce firmy, vytvárajú pracovné 
miesta rýchlejšie ako domáce firmy a vynakladajú viac prostriedkov na výskum 
a vývoj. 
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Trhové štáty – základ nového globálneho prostredia 21. storo�ia 

   Úpadok národných štátov sa stal zjavným koncom 20. storo�ia a zastaralé 
ekonomické, spolo�enské a politické teórie a koncepty sa stali brzdou adaptácie na 
celosvetovo prebiehajúce civiliza�né zmeny. Národné štáty sa dostávali postupne do 
krízy a za�ali sa h�ada� nové koncepty vysvet�ujúce fungovanie ekonomiky 
a spolo�nosti v nových realitách. Za�iatok 21. storo�ia je tak spojený s h�adaním a 
vytváraním nových teórií, konceptov a foriem organizácie ekonomiky, spolo�nosti a 
civilizácie. Vznikajúci koncept trhového štátu sa javí ako jeden z najvýstižnejších 
konceptov popisujúcich nové reality meniaceho sa sveta.  
   Koncept trhového štátu umož�uje popísa� predpokladané smerovanie 
ekonomických a spolo�enských štruktúr, ktoré celosvetovo strácajú industriálnu 
podobu a v mnohých smeroch sa podobajú na štruktúry, ktoré fungovali v období 
pred industriálnou érou a takisto v �ase pred vznikom národných štátov. Spod 
kontroly štátu sa postupne vy�le�uje stále viac oblastí života spolo�nosti. Privátnymi 
aktivitami sa stávajú aj také �innosti ako obrana alebo spravodajstvo. Tak ako 
v predindustriálnej dobe fungovali armády nájomných žoldnierov, aj dnes vznikajú 
súkromné armády a dokonca aj súkromné spravodajské služby. Postupujúci rozpad 
národných štátov vytvára takisto mnohé riziká, ktoré už dnes ohrozujú fungovanie 
niektorých oblastí spolo�nosti a vyžadujú h�adanie možných riešení a eliminácie 
týchto hrozieb.

Úpadok a transformácia národných štátov 

  Diskusie o konci národných štátov sa vedú už nieko�ko desa�ro�í. Diskusia 
o možnej podobe štátu v 21. storo�í sa  zintenzívnila spolu s postupujúcim 
celosvetovým rozvratom spolo�enského poriadku národných štátov, ktorý sa 
zintenzívnil najmä po udalostiach z 11. septembra 2001.  
  Úpadkom a transformáciou národných štátov sa zaoberali japonský ekonóm a 
teoretik manažmentu Kenichi Ohmae v knihách The Borderless World (1990) 
(1999)9, The End of Nation State (1996)10 a The Next Global Stage (2005)11, 
izraelský historik a vojenský expert Martin van Creveld v knihe The Rise and Decline 
of the State (1999)12 a v �lánkoch The Fate of the State (1996)13 a The State: Its Rise 
and Decline (2000)14, americký právny expert a stratég Philip C. Bobbitt v knihe  
Shield of Achilles (2002)15, americký spravodajský expert Gregory F. Treverton 
v knihe Reshaping National Intelligence for an Age of Information (2001)16

                                                
9 Ohmae, Kenichi: The Borderless World. Power and Strategy in the Interlinked Economy. Management Lessons 
in the New Logic of the Global Marketplace. Revised Edition. HarperCollins Publishers, Inc., New York, NY 1999 
10 Ohmae, Kenichi: The End of the Nation State. The Rise of Regional Economies. Free Press Paperbacks, New 
York, NY 1996 
11 Ohmae, Kenichi: The Next Global Stage. The Challenges and Opportunities in Our Borderless World. Wharton 
School Publishing, Upper Saddle River, New Jersey 2005
12 Van Creveld, Martin: The Rise and Decline of the State. Cambridge University Press, Cambridge, UK 1999 
13 Van Creveld, Martin: The Fate of the State. In: Parameters. US Army War College Quarterly. Spring 19996, 
Vol. XXVI, No. 1 
14 Van Creveld, Martin: The State: Its Rise and Decline. Ludwig von Mises Institute, 10/16/2000 
15 Bobbitt, Philip C.: The Shield of Achilles. War, Peace, and the Course of History. Alfred A. Knopf, New York 
2002, Anchor 2003 
16 Treverton, Gregory F.: Reshaping National Intelligence for an Age of Information. RAND Studies in Policy 
Analysis. Cambridge University Press, UK 2001 
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a v textoch Governing the Market State (2002)17 a Intelligence and the „Market State“ 
(2001)18, americký futurológ v knihe Megatrends 2000 (1990)19, ktorú napísal spolu 
s Patriciou Aburdeneovou a v knihe Mind Set ! (2006)20, francúzsky diplomat Jean-
Marie Guehenno v knihe The End of the Nation State (1995)21 , americký publicista 
Robert Kaplan v knihe The Coming Anarchy (2000)22, americkí futurológovia Medard 
Gabel a Henry Bruner v knihe Global Inc. An Atlas of the Multinational Corporation23

alebo americký vojenský expert Lawrence F. Modisett v �lánku Is This the End of the 
Nation-State ? (2002)24. 

Vytváranie trhových štátov 

    Vytváranie trhových štátov je konceptuálnym modelom, ktorý sa snaží vysvetli�
základné zmeny vo fungovaní národných štátov na základe evolu�ného vývoja 
moderného štátu za posledných šes�sto rokov.  
   Národné štáty vo svojej klasickej podobe podliehajú erózii zhruba od 
devä�desiatych rokov dvadsiateho storo�ia. Koncept trhových štátov popisuje trend 
erózie národného štátu a trendy jeho fungovania v inom režime v meniacich sa 
podmienkach globálneho sveta, informa�nej spolo�nosti a trhovej ekonomiky.  
   Autorom konceptu trhového štátu sú americký profesor práva Philip C. Bobbitt
a americký bezpe�nostný expert Gregory F. Treverton.  
   Philip C. Bobbitt popísal vytváranie trhového štátu v knihe  Shield of Achilles
(2002)25 a Gregory F. Treverton tak urobil v knihe Reshaping National Intelligence for 
an Age of Information (2001)26 a v textoch Governing the Market State (2002)27

a Intelligence and the „Market State“ (2001)28

   Vytváranie trhových štátov bolo zahrnuté ako jeden z hlavných globálnych trendov 
do najnovších scenárov Royal Dutch / Shell  Globálne scenáre 2025 – The Shell 
Global Scenarios 202529. 

                                                
17 Treverton, Gregory F.: Governing the Market State. In: Klitgaard, Robert, Light, Paul C. (editors): High-
Performance Government. Structure, Leadership, Incentives. RAND Corporation, Santa Monica, CA 2005 
18 Treverton, Gregory F.: Intelligence and the „Market State“. The Nation-State´s Changing Role. In: Studies in 
Intelligence. Winter-Spring 2001 No. 10, Unclassified Edition 
19 Naisbitt, John, Aburdene, Patricia: Megatrends 2000. Ten New Directions for the 1990´s. William Morrow and 
Company, Inc., 1990 
20 Naisbitt, John: Mind Set ! Reset Your Thinking and See the Future. Collins, New York, NY 2006 
21 Gueheno, Jean-Marie: The End of Nation-State. University of Minnesota Press, 1995 
22 Kaplan, Robert D.: The Coming Anarchy. Shattering the Dreams of the Post-Cold War. Random House, New 
York 2000
23 Gabel, Medard, Bruner, Henry: Global Inc. An Atlas of the Multinational Corporation. The New Press, New 
York, NY 2003 
24 Modisett, Lawrence F.: Is This the End of the Nation-State ? In: Naval War College Review. Winter 2002, Vol. 
IV, No.1 
25 Bobbitt, Philip C.: The Shield of Achilles. War, Peace, and the Course of History. Alfred A. Knopf, New York 
2002, Anchor 2003 
26 Treverton, Gregory F.: Reshaping National Intelligence for an Age of Information. RAND Studies in Policy 
Analysis. Cambridge University Press, UK 2001 
27 Treverton, Gregory F.: Governing the Market State. In: Klitgaard, Robert, Light, Paul C. (editors): High-
Performance Government. Structure, Leadership, Incentives. RAND Corporation, Santa Monica, CA 2005 
28 Treverton, Gregory F.: Intelligence and the „Market State“. The Nation-State´s Changing Role. In: Studies in 
Intelligence. Winter-Spring 2001 No. 10, Unclassified Edition 
29 Van der Veer, Jeroen (editor): Shell Global Scenarios to 2025. The future business environment: trends, trade-
offs and choices. Royal Dutch/Shell Group, 2005 
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Koncepty transformácie národných štátov v 21. storo�í 

Autor Industriálna éra Informa�ná éra 

Robert Reich 

John Naisbitt 

Martin Van Creveled 

Philip Bobbitt 

Gregory Treverton 

David Ronfeldt 

John Arquilla 

John Robb 

Thomas Barnett 

Medard Gabel  

Henry Bruner 

Robert Kaplan 

James Goldsmith 

Národné hospodárstvo 

Národné štáty 

Vzostup národných 
štátov 

Národné štáty 

Národné štáty 

Hierarchie 

Hierarchie 

Národné štáty 

Národné štáty 

Národné štáty 

Národné štáty 

Národné štáty 

Národné hospodárstvo 

Globálna a národná �as�
ekonomiky 

Ekonomické domény 

Úpadok národných 
štátov 

Trhové štáty 

Trhové štáty 

Siete 

Siete 

Virtuálne štáty 

Globálne jadro a medzera

Multinacionálne 
korporácie 

Multinacionálne 
korporácie 

Prichádzajúca anarchia 

Globálna a národná �as�
ekonomiky 

Tabu�ka �. 2: Koncepty transformácie národných štátov v 21. storo�í



9. Mezinárodní kolokvium Koncipování budoucnosti v Evrop� 2007 20

Trhový štát Philipa C. Bobbitta 

    Philip Chase Bobbitt je teoretikom konštitu�ného práva a expertom na 
medzinárodnú bezpe�nos� a históriu stratégií. Je profesorom konštitu�ného práva na 
University of Texas v Austine v Texase. Vyštudoval právo na Princeton University 
a Yale Law School. Ph.D. v odbore politickej histórie získal na Oxforde.  
   Vykonával funkciu riadite�a strategického plánovania National Security Council – 
Národnej bezpe�nostnej rady. Okrem práva vyu�uje tiež históriu jadrovej stratégie na 
Oxforde. Je autorom šiestich kníh.  
   Philip Bobbitt je synovcom bývalého amerického prezidenta Lyndona Bainesa 
Johnsona. 
   V roku 2002 vydal 919 stranovú knihu Shield of Achilles: War, Peace and the 
Course of History – Achillov štít: Vojna, mier a smer histórie.30 V tejto knihe 
prezentoval koncept trhového štátu, ktorý v sú�asnosti nahrádza národný štát. 
   Philip Bobbitt sa v knihe Achillov štít zaoberá vz�ahom vojen a konštitu�ných 
poriadkov. Vývoj vojen a konštitu�ných poriadkov skúma od obdobia renesancie. 

Evolúcia konštitu�ného poriadku 

   Trhové štáty vidí ako najnovšiu formu konštitu�ného poriadku. V období od 
renesancie prešiel moderný štát piatimi základnými vývojovými stup�ami. Od roku 
1494 sa vystriedalo pä� dominantných konštitu�ných poriadkov: kniežacie štáty, 
krá�ovské štáty, štáty-národy, národné štáty a trhové štáty. 

  Tieto vývojové stupne majú následovné základné charakteristiky31: 

� Kniežacie štáty (1494 – 1620) – Kniežacie štáty sa vyvinuli v Taliansku po�as 
renesancie. Nahradili predošlú vládu feudálnych lordov. Poskytovali ob�anom 
prvú významnú teritoriálnu ochranu a bezpe�nos� výmenou za uznanie 
teritoriálnej moci kniežat. Kniežatá si najímali žoldnierov na ochranu svojich 
teritórií a obchodných ciest, ktoré nimi prechádzali. Na oplátku kniežatá vyberali 
dane. 

� Krá�ovské štáty  (1567 – 1702) – Krá�ovské štáty sa objavili spolu s konceptom 
božských, bohom daných práv vládnu�, ktoré využívali králi. Po�as tejto éry štát 
pokra�oval v nap��aní zodpovednosti poskytova� bezpe�nos�, avšak pre vä�šie 
teritoriálne oblasti prostredníctvom vytvárania armád a lo	stva. Na oplátku 
subjekty režimu využívali istú formu participácie na krá�ovskom božskom štatúte 
a sláve dynastie. 

� Teritoriálne štáty (1688 - 1792) – Teritoriálny štát bol spojený s kontrolou 
obchodu na ur�itom teritóriu. Bol charakteristický aristokratickým vodcovstvom. 

                                                
30 Bobbitt, Philip C.: The Shield of Achilles. War, Peace, and the Course of History. Alfred A. Knopf, A Division of 
Random House, Inc., New York 2002, Anchor Books, A Division of Random House, Inc., New York 2003
31 Tamže. 
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� Štáty – Národy (1776 –1914) – Štát – Národ sa objavil na konci osemnásteho 
storo�ia, kedy vznikol nový poriadok pod vplyvom ideí slobody a demokracie, 
ktoré zjednotili populáciu okolo spolo�nej participácie na národnej, etno-kultúrnej 
identite. Po�as tejto éry vidíme vzostup imperializmu a expanziu a exploatáciu 
národnej identity. 

� Národné štáty (1863 - 1991) – Národný štát sa vytvoril na za�iatku dvadsiateho 
storo�ia, aby slúžil �u	om poskytujúc ekonomický blahobyt ob�anom. Po�as tejto 
éry komunizmus, fašizmus a parlamentarizmus sú�ažili, kto poskytne ob�anom 
vä�ší blahobyt. 

� Trhové štáty (1989 –  ) – Trhový štát vznikol v devä�desiatych rokoch 
dvadsiateho storo�ia v USA a v západnej Európe spolu s globálnou ekonomikou. 
Trhový štát existuje, aby maximalizoval príležitosti pre �udí, aby mohli dosiahnu�
lepší život a tiež aby zabezpe�il existenciu trhových štruktúr, ktoré poskytujú 
bohatstvo a spolo�enskú prosperitu. 

Konflikt o podobu konštitu�ného poriadku 

   Bobbitt uvádza, že približne každých sto rokov sa mení podstata konštitu�ného 
poriadku. Táto zmena je spojená s vojnovým konfliktom prebiehajúcim v období 
existencie ur�itého konštitu�ného poriadku. Príkladom môžu by� národné štáty, ke	
po�as obdobia rokov 1914 až 1990 prebiehal vojnový konflikt o povahu týchto 
národných štátov.32  
  Bobbitt obdobie rokov 1914 až 1990 nazýva Dlhou vojnou, a zahr�uje tu Prvú 
svetovú vojnu, Druhú svetovú vojnu, Kórejskú vojnu, Vietnamskú vojnu, Studenú 
vojnu. Tieto konflikty spojil dohromady, pretože ako uvádza aj Tridsa�ro�ná vojna sa 
skladala z viacerých vojenských konfliktov.33  
   Dlhá vojna za�ala vypuknutím Prvej svetovej vojny a skon�ila Parížskym mierom, 
ktorý ukon�il Studenú vojnu. Po�as tejto Dlhej vojny prebiehal vojnový konflikt medzi 
tromi rôznymi konštitu�nými poriadkami, a to medzi komunizmom, fašizmom 
a parlamentarizmom. Nakoniec vyhral parlamentarizmus, ktorý však ako národný štát 
stratil svoju legitimitu a v poslednom desa�ro�í dvadsiateho storo�ia za�al by�
nahrádzaný vznikajúcim trhovým štátom.34  
  Vojna proti terorizmu, ktorá za�ala teroristickým útokom z 11. septembra 2001, 
môže by� pod�a Bobbitta vnímaná ako za�iatok novej Dlhej vojny.

Trhový štát ako nová forma konštitu�ného poriadku 

   Bobbitt považuje za najnovšie evolu�né štádium moderného štátu trhový štát. 
Tento trhový štát vzniká na odlišnej báze legitimity, než akú mal národný štát 
dvadsiateho storo�ia a takisto slúži inému spolo�enskému ú�elu. Zatia� �o hlavnou 
úlohou národného štátu bolo poskytova� rastúce materiálne bohatstvo ob�anom 
a zabezpe�ova� jeho spravodlivú distribúciu, úlohou trhového štátu je vzrast 

                                                
32 Bobbitt, Philip C.: The Shield of Achilles. War, Peace, and the Course of History. Books, A Division of Random 
House, Inc., New York 2003
33 Tamže. 
34 Tamže. 
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súhrnného bohatstva jeho ob�anov prostredníctvom deregulácie, rastúcich verejno-
súkromných partnerstiev a devolúciou štátu blahobytu.35

   Pod�a Bobbitta štát v novej podobe neexistuje preto, aby priamo zabezpe�oval 
materiálny blahobyt ob�anov, ale existuje preto, aby maximalizoval príležitosti �udí 
zlepšova� svoj život.36

   Model národného štátu spájal suverenitu štátu s jeho teritoriálnymi hranicami. 
V sú�asnej dobe prebiehajúce celosvetové zmeny  spochyb�ujú tento model. 
   Model národného štátu je narušovaný následovnými vývojovými tendenciami:37

• Ochranou �udských práv, ktorá je rozšírená celosvetovo bez oh�adu na interné 
zákazy. 

• Rozširovaním jadrových zbraní a zbraní hromadného ni�enia, ktoré robia 
neefektívnou obranu zvnútra. 

• Rozširovaním globálnych a transnacionálnych hrozieb, ktoré prekra�ujú 
jednotlivé hranice ako zne�istenie životného prostredia, migrácia, popula�ná 
expanzia, choroby a hlad. 

• Rastom svetového ekonomického režimu, ktorý ignoruje hranice pohybom 
kapitálových investícií. 

• Vytvorením globálnej komunika�nej siete, ktorá ohrozuje národné jazyky, zvyky 
a kultúry. 

   Následkom uvedených vývojových tendencií vzniká nový konštitu�ný poriadok, 
ktorý reflektuje týchto pä� procesov, a tým je trhový štát. 

Tri sú�ažiace formy trhového štátu 

   Bobbitt uvádza, že v sú�asnosti takisto prebieha konflikt o podobu trhového štátu 
v rámci vytvárajúceho sa konštitu�ného poriadku trhových štátov. Je to konflikt medzi 
podnikate�ským štátom, ktorý predstavujú USA, manažérskym štátom, ktorý 
predstavuje Európska únia a merkantilistickým štátom, ktorý predstavujú Japonsko 
a 	alšie štáty Ázie.38

Podnikate�ský trhový štát 
   
   Trhový štát, ktorý sa vytvára v USA má podobu podnikate�ského štátu. USA sa 
usilujú o vodcovstvo prostredníctvom produkcie a marketingu spolo�ného prospechu 
pre štáty sveta, ako  je medzinárodná bezpe�nos�, zdravšie životné prostredie 
a stabilné trhy.39  

                                                
35 Tamže. 
36 Tamže.
37 Tamže. 
38 Tamže. 
39 Tamže. 
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   Podnikate�ský trhový štát umož�uje najvä�šiu pluralitu a diverzitu s najsilnejšími 
hrá�mi vrátane pravidlá ur�ujúcej americkej superve�moci. Táto forma trhového štátu 
je zárove� najtransparentnejšia. Podnikate�ský trhový štát má tendenciu 
k minimálnym štátnym intervenciám a obmedzuje svoje aktivity na udržiavanie 
hmotnej a nehmotnej infraštruktúry.40   

Manažérsky trhový štát 

   Trhový štát, ktorý sa vytvára v Európskej únii, má podobu manažerského štátu. 
Európska únia sa tu usiluje o moc prostredníctvom hegemónie v rámci regionálnej 
ekonomickej zóny. Manažérsky trhový štát požaduje ur�ovanie pravidiel od 
medzinárodných inštitúcií ako EÚ alebo OSN. Táto forma štátu sa bude snaži�
prostredníctvom dlhodobého plánovania da� vä�šiu váhu záujmom 	alších 
generácií.41

Merkantilistický trhový štát 

   Trhový štát, ktorý sa vytvára v Japonsku a 	alších štátoch Ázie má podobu 
merkantilistického štátu. Japonsko a štáty Ázie sa usilujú o podiel na trhu s cie�om 
získa� relatívnu dominanciu v medzinárodných vz�ahoch.42  
   Merkantilistický trhový štát sa snaží ur�ova� pravidlá ako jeho vlastní ob�ania budú 
interagova� s globálnym systémom. Táto forma trhového štátu je najmenej 
transparentnou. Merkantilistický trhový štát je viac konsenzuálny a viac 
protekcionistický. Snaží sa udržiava� kontrolu nad monetárnym aj �udským kapitálom 
napríklad prostredníctvom imigra�ných kontrol.43

Nový svetový poriadok trhových štátov 

  Bobbitt tvrdí, že podnikate�ský trhový štát najtransparentnejší, manažérsky už 
menej a merkantilistický je neprieh�adný.44  
  Tieto tri formy trhového štátu budú sú�aži� o budúcu podobu medzinárodného 
poriadku trhových štátov. Ako dojednajú tento nový poriadok vo svete teroristických, 
environmentálnych a 	alších výziev bude ur�ujúce pre vytvorenie nového konsenzu. 
Tento konsenzus sa môže vytvori� ako výsledok úspešného riešenia série malých 
konfliktov ako Bosna, Rwanda, Afganistan, alebo prostredníctvom vypuknutia 
nie�oho ako boli v minulosti svetové vojny alebo prostredníctvom  nového high-tech 
konfliktu medzi ve�mocami.45

  

                                                
40 Tamže.
41 Tamže. 
42 Tamže. 
43 Tamže. 
44 Tamže.
45 Tamže. 
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Formy moderného štátu v 20. a 21. storo�í 

Národný štát Trhový štát 

Parlamentná demokracia 

Komunizmus 

Fašizmus 

Podnikate�ský trhový štát 

Manažérsky trhový štát 

Merkantilistický trhový štát 

Zdroj: Bobbitt, Philip C.: The Shield of Achilles. War, Peace, and the Course of 
History. Books, A Division of Random House, Inc., New York 2003 

Tabu�ka �. 3: Formy moderného štátu v 20. a 21. storo�í 

Konceptuálne východiská vytvárania trhových štátov    

   Trhový štát funguje na iných princípoch ako fungoval národný štát. Štát ako taký 
stratil schopnos� regulova� fungovanie spolo�nosti v podobe ako to robil národný štát 
a zárove� nie je schopný zabezpe�i� pre ob�anov to, �o zabezpe�oval národný štát.  
   Trhový štát funguje na tom istom teritóriu ako národný štát, ale zárove� funguje 
v inom móde ako fungoval národný štát. Národné štáty budú postupne prechádza�
k podobnému módu fungovania ako u jednotlivých štátov USA. Národné štáty 
Európskej únie sa tak budú postupne pripodobova� jednotlivým štátom USA.  
   Režimy fungovania týchto štátov sa budú pripodobova� režimom fungovania 
jednotlivých štátov v rámci USA. Ekonomiky jednotlivých štátov na národnej úrovni 
bude potom potrebné riadi� podobnými nástrojmi ako v týchto štátoch.  
   Zárove� sa budú obnovova� predindustriálne formy ekonomickej a spolo�enskej 
organizácie. Privatizácia aktivít vo všetkých oblastiach života spolo�nosti bude 
zárove� vytvára� rozvojový potenciál, ktorý umožní vytvára� napr. pracovné miesta, 
zvyšova� konkurencieschopnos�, produktivitu a pod. Dopady trhového štátu na 
ekonomiku zmenia od základov základné princípy jej fungovania. Obrysy zmien 
z prelomov storo�í tak za�nú nadobúda� konkrétne formy a prejavy.
   Štátny a verejný priestor jednotlivých spolo�ností sa bude postupom �asu 
premie�a� na privátny priestor.  
   Privatizácia jednotlivých aktivít bude postupne vytvára� potenciály rozvoja 
jednotlivých oblastí spolu s vytváraním napr. pracovných miest v neobmedzenom 
rozsahu. 
   Tu treba rozlišova� medzi privatizáciou prebiehajúcou napr. v postkomunistických 
krajinách, ktorá bola vo ve�kom rozsahu doprevádzaná rastom nezamestnanosti, �o 
bolo spôsobené jej redukciou na privatizáciu hmotného majetku a nie �inností 
a a privatizáciou �inností a priestoru, ktoré premenia základnú štruktúru ekonomiky 
a spolo�nosti v podmienkach trhového štátu. 
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   Prechod od národného k trhovému štátu zahr�uje následovné oblasti: 

� Privatizácia ekonomickej sféry – rôzne podoby privatizácie národných 
ekonomík prebiehajú v sú�asnej dobe prakticky vo všetkých krajinách sveta, 
privatizácia ekonomiky prebieha v rôznych podobách od devä�desiatych rokov 
dvadsiateho storo�ia, celosvetovo sa privatizujú všetky �asti ekonomiky, 
niekde má privatizácia podobu živelného rozpadu štátnej ekonomiky a táto sa 
transformuje do tie�ovej ekonomiky. 

�  
� Privatizácia meny – štátny monopol národnej meny je postupne nahrádzaný 

sadou alternatívnych mien súkromného charakteru. Budú vznika� privátne 
meny podobne ako existovali v predindustriálnej spolo�nosti. 

� Privatizácia sociálnej bezpe�nosti – privatizácia sociálnej bezpe�nosti 
zahr�uje prechod od štátom garantovanej sociálnej bezpe�nosti k individuálne 
zabezpe�enej sociálnej bezpe�nosti po�as celého �udského života, �o je 
spojené s prechodom k individuálnemu manažovaniu vlastných finan�ných 
zdrojov pre zabezpe�enie svojho života každým jednotlivcom, sociálne 
zabezpe�enie sa transformuje do podoby osobných sociálnych ú�tov 
spravovaných privátnymi inštitúciami

� Privatizácia zdravotnej starostlivosti – zah
�a prechod od štátom 
poskytovanej a garantovanej zdravotnej starostlivosti k vytvoreniu trhu 
zdravotných tovarov a služieb spolu s individualizáciou a diverzifikáciou 
poskytovania zdravotnej starostlivosti na trhových základoch, vzniká 
ekonomiky zdravia založená na rastúcom trhu zdravotných tovarov a služieb  

� Privatizácia vzdelávania a vedy – zah
�a vytváranie privátne založených 
vzdelávacích a vedecko-výskumných inštitúcií, poskytujúcich a produkujúcich 
tovary a služby na trhových princípoch, veda a vzdelanie sa transformujú do 
podoby informa�nej ekonomiky, informácie sa stávajú hlavným výstupom vedy 
a vzdelávania, vzniká rastúci trh informa�ných tovarov a služieb, štátne 
vzdelávacie a vedné inštitúcie sú dop��ané alebo nahrádzané privátnymi 

� Privatizácia obrany – zah
�a postupnú transformáciu národných resp. 
štátnych armád na vojensko-ekonomické komplexy súkromných podnikov 
a inštitúcií, privatizáciu bezpe�nosti, privátne vojenské spolo�nosti, privátny 
vojenský priemysel, kontraktérov, žoldnieri sú v trhovom štáte kontraktovaní 
bojovníci

• Privatizácia bezpe�nosti a spravodajstva – zah
�a vytváranie súkromných 
spravodajských služieb poskytujúcich služby a produkujúcich tovary na 
trhových princípoch, spravodajské služby sa venujú tvorbe analýz a prognóz, 
nadobúdajú charakter firiem obchodujúcich s informáciami, príkladom je 
americká súkromná spravodajská služba STRATFOR

• Privatizácia moci – zah
�a postupné rozpty�ovanie moci, na moci sa 
podie�ajú think tanky, NGO, analytické a poradenské firmy, lobbystické 
skupiny a pod. 
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Privatizácia aktivít v trhovom štáte 

Národný štát Trhový štát 

Štátna a privátna ekonomika 

Štátna národná mena 

Štátne systémy sociálneho 
zabezpe�enia 

Štátna zdravotná starostlivos�

Štátne vedné a vzdelávacie inštitúcie 

Štátne armády 

Štátne spravodajské služby 

Vláda štátu 

Privátna ekonomika 

Alternatívne menové systémy 

Privátne dôchodkové systémy 

Trh ekonomiky zdravia 

Trh znalostnej ekonomiky 

Vojensko-ekonomické komplexy 
súkromných podnikov a inštitúcií 

Trh analyticko-spravodajských 
informácií  

Vláda štátu plus think tanky, NGO, 
analytické a poradenské firmy, 

lobbystické skupiny 

Tabu�ka �. 4: Privatizácia aktivít v trhovom štáte 

Privatizácia ako presun �ažiska aktivít zo štátu na jednotlivca 

   Privatizácia býva chápaná ako proces politických rozhodnutí, ktoré zabezpe�ujú 
presun resp. predaj štátneho majetku súkromným inštitúciam alebo osobám resp. 
inštitúciam alebo organizáciam iného štátu. Privatizujú sa predovšetkým hmotné 
alebo nehmotné aktíva. Tento proces prebieha zhruba od osemdesiatych rokov 
dvadsiateho storo�ia, kedy sa stala priekopníkom privatiza�ného procesu Ve�ká 
Británia.  
   V rokoch 1980 až 1988 sa vo Ve�kej Británií transformovalo vyše 40 % britského 
štátneho sektoru na súkromné podniky. Ve�ká Británia býva v tejto súvislosti 
považovaná za základný model privatizácie štátu všeobecného blahobytu.  
Privatizovali sa také podniky ako Britis Telecom, British Gas, The Trustee Savings 
Bank, Jaguár alebo British Airways. 
   Po páde komunizmu privatizácia prebiehala prakticky vo všetkých 
postkomunistických krajinách a globálne sa rozšírila na vä�šinu krajín sveta. 
Privatizácia sa stala globálnou a privatiza�né politiky sa stali sú�as�ou 
hospodárskych politík jednotlivých krajín.  
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   Podstatou privatizácie je však presun �ažiska ekonomických aktivít a zabezpe�enia 
jednotlivých oblastí života �loveka zo štátu na jednotlivca. Štát takto stráca na 
význame, postupne uvo��uje kontrolu jednotlivca a tento jednotlivec potom môže 
zmeni� svoj opera�ný rádius z priestoru ohrani�eného hranicami národného štátu na 
globálny priestor globálnej ekonomiky a civilizácie. 
   Dochádza tak k dvom hlavným posunom: 

• Jednotlivec rozširuje svoje ekonomické aktivity z národného trhu na globálny 
svetový trh. 

• Zodpovednos�, zdroje a aktivity sa presúvajú z úrovne štátu na úrove�
jednotlivca. 

   Zdroje, financie, kapitál, informácie, znalosti, bezpe�nos� sa takýmto spôsobom 
decentralizujú a dekoncentrujú a umož�ujú jednotlivcovi fungova� nezávisle na štáte 
resp. na národnom štáte.  
   Privatizácia býva chybne považovaná iba za privatizáciu hmotných a nehmotných 
aktív. V skuto�nosti hlavným posunom je privatizácia priestoru a aktivít. Štát stráca 
schopnos� a prostriedky zabezpe�i� blahobyt jednotlivca. Túto schopnos�
i prostriedky získava jednotlivec, ktorý môže v rámci vytvárajúceho sa globálneho 
ekonomického a civiliza�ného prostredia pôsobi� ako samostatná ekonomická 
jednotka disponujúca potrebnými zdrojmi, financiami a kapitálom. Na jednotlivca 
potom prechádza aj zodpovednos� za osobnú, ekonomickú a sociálnu bezpe�nos�. 
Jednotlivec môže dosahova� pružnú odozvu na zmeny globálneho prostredia, avšak 
iba za predpokladu, že nie je limitovaný v niektorých oblastiach štátom resp. jeho 
administratívnymi štruktúrami. 
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