
Hospodársky rast krajín na globálnom 
juhu najmä v Číne spochybnil 

dominanciu Západu. 

Nacionalizmus a populizmus zároveň 
posunuli zahraničnopolitické ciele 
niektorých krajín zo spolupráce. 

Vo stále multipolárnom a 
viackonceptuálnom svete boli jedinečné 
myšlienky o tom, ako najlepšie postarať 

o globálne záležitosti, nahradené 
šírením moci a politických hodnôt. 

Táto zlomená geopolitická krajina 
spochybňuje aliancie a multilaterálne 
inštitúcie, ktoré sú od druhej svetovej 
vojny základnými kameňmi globálneho 

poriadku. 

Riziko tiež podkopáva schopnosť ľudstva 
reagovať na naliehavé globálne výzvy, 
ako sú pandémie, zmena podnebia a 
vplyv štvrtej priemyselnej revolúcie.

Geopolitika alebo dôsledky rozdelenia moci a záujmov medzi národné štáty sa od 
konca studenej vojny dramaticky zmenili. 



Technologická súťaž
Globálna snaha o vedúce postavenie v technológii je hnacou silou geostrategickej konkurencie

Ruský prezident Vladimir Putin v roku 2017, keď hovoril so študentmi o „kolosálnych“ príležitostiach a hrozbách, ktoré 
predstavuje umelá inteligencia, navrhol, aby ktokoľvek alebo ktorákoľvek krajina, ktorá sa dokáže stať dominantnou v tejto 

oblasti, mohol vládnuť svetu. 

Rýchly vývoj nových technológií už ovplyvňuje geopolitiku nášho medzinárodného systému, ktorý sa vyznačuje presunom centier 
moci a zlomenými politickými ideológiami a hodnotami. 

Rovnakým spôsobom prvá priemyselná revolúcia (príchod výroby) vytvorila desaťročnú medzeru v postupe medzi 
Britániou a jej najbližšími súpermi a druhá revolúcia (rýchla industrializácia) a tretia revolúcia (digitalizácia) 

priemyselné revolúcie pomohli vytvoriť obdobie, v ktorom USA boli globálne dominantné, štvrtá priemyselná 
revolúcia a jej zbližovanie digitálnych technológií bude mať výrazný vplyv na geopolitiku. 

Pravdepodobne budú existovať dva primárne kanály prvý prostredníctvom ekonomických ziskov, ktoré prinesú krajinám, ktoré 
budú mať vedúce postavenie v oblasti technológií, najmä ako dynamika víťazov, ktorý charakterizuje mnohé kľúčové technológie, 

a druhý prostredníctvom uplatňovania nových technológií na nové typy zbraní a nové typy konfliktov.



Technologická súťaž
Tento otras vyvoláva otázky o tom, ako by sme mali myslieť a pripraviť sa na vojnu. 

Kybernetické útoky na kritickú infraštruktúru, roje robotov alebo nové metódy narušenia domáceho politického systému 
protivníka by mohli neočakávaným spôsobom zmeniť globálnu rovnováhu síl a už existujú príklady vládnych počítačov 

podporujúcich kybernetické armády, ktoré vykonávajú útoky v záujme presadzovania národných záujmov. 

Podľa dokumentu spoločnosti McKinsey Global Institute uverejneného v roku 2018 sa preteky na zabezpečenie vysokej úrovne v 
oblasti technológií stali do značnej miery závodom s dvoma koňmi: 

20 najväčších technologických spoločností na svete sú teraz buď americké alebo čínske. 

Z hľadiska umelej inteligencie (AI) zvyšok sveta zaostáva za týmito dvoma krajinami pokiaľ ide o kľúčové ukazovatele, ako sú 
patenty, financovanie a talent. Správa z roku 2018, ktorú vypracovali vedci v Oxfordskom inštitúte Budúcnosť ľudstva, zistila, 
že Čína stále sleduje USA v každom vodiči AI okrem údajov. 

Čínska vláda v roku 2017 vydala strategický dokument, ktorým sa rozhodla postaviť krajinu do roku 2030 ako globálny 
líder v oblasti AI, a to tým, že do tohto odvetvia priviedla značné verejné financovanie a pomohla startupom prilákať viac 

rizikového kapitálu.



Nebezpečnosť pre životné prostredie 
Geopolitická hospodárska súťaž brzdí úsilie o riešenie environmentálnych problémov a predchádzanie budúcim konfliktom

Pokles niektorých najsofistikovanejších civilizácií na svete súvisel s environmentálnymi faktormi od Mayov, ktorí podľahli odlesňovaniu a 
suchu, až po výpadky v zásobovaní potravinami, ktoré postihli Rimanov. 

Ľudská aktivita už od priemyselnej revolúcie zahrieva planétu približne o 1 ° C a nárast globálnej teploty spôsobuje stále ničivejšie požiare, 
povodne a búrky. Priesečník environmentálnych tlakov s problémami, ako je migrácia a konflikty, ilustruje, ako zraniteľné môžu byť moderné 
globálne integrované spoločnosti. Ekologický vplyv ľudstva je čoraz viditeľnejší a čoraz viac smrtiaci. Kým starodávne civilizácie boli zväčša 
obeťami environmentálnych síl, nad ktorými nemali kontrolu, a mali relatívne málo nástrojov na zmiernenie výsledných ekonomických a 
sociálnych dopadov, súčasné spoločnosti sú primárnou príčinou environmentálnych hrozieb pre život na Zemi a majú vedecké pochopenie na 
ich zmiernenie a potrebné technické know-how.

Celosvetová spolupráca potrebná na vývoj potrebných riešení však zostáva nepolapiteľná. Od potravinovej bezpečnosti po zmenu podnebia 
sa environmentálne tlaky, ktorým bude svet stále viac čeliť sa na úrovni systému neriešia. Naopak, svet sa javí viac politicky fragmentovaný 
ako kedykoľvek predtým. Tieto kombinované trendy zhoršovanie environmentálnych hrozieb a stále viac fragmentované medzinárodné 
spoločenstvo spôsobujú nestabilitu vo veľkom meradle. 

V budúcnosti môže strata hmoty pôdy na stúpajúcich hladinách mora vytlačiť milióny ľudí, zatiaľ čo strata biodiverzity by mohla ochromiť 
ekonomiky a viesť k politickému kolapsu nestabilných štátov. 

Vytvrdzovanie geopolitických divízií podporuje tieto systémové riziká a bráni práci, ktorá by sa mohla urobiť pri navrhovaní kolektívnych 
riešení. Vo svete odlišných hodnôt a vízií budú spôsoby riadenia rastúcich environmentálnych tlakov stále viac závisieť od našej schopnosti 

nájsť nové a účinné formy spolupráce.



Populizmus a nacionalizmus
Domáca politika môže podnietiť a vyriešiť nevyriešené globálne problémy

V mnohých krajinách vytvára politika národnej identity potenciálne destabilizujúce slučky spätnej väzby. Politici tam majú zabezpečenú moc 
tým, že sľubujú odstránenie nerovnováhy, ktorú pripisujú globalizácii, a uprednostňujú miestne požiadavky najmä vo vzťahu k pracovným 

miestam a migrácii. 

Na rastúcom počte miest sa tieto populistické platformy kombinovali s politikou identity spôsobom, ktorý zhoršuje sťažnosti. Príklady možno 
nájsť v USA, Spojenom kráľovstve, Indii, niektorých členských štátoch Európskej únie, Turecku a Číne. Toto úsilie zintenzívnili sociálne médiá, 

ktoré sa vyvinuli v dôležitú hnaciu silu politickej mobilizácie. Domáca identita je príčinou a dôsledkom búrlivej geopolitiky čoraz viac politických 
vodcov, ktorí dlhujú svoje domáce postoje nacionalistickým alebo protekcionistickým postojom, formuje vzájomné pôsobenie medzi štátmi. 

Zároveň existuje čoraz viac dôkazov, že zintenzívnenie geopolitickej konkurencie zosilňuje rozporuplné domáce politické trendy. Prinajmenšom 
čiastočne je to preto, že táto súťaž povzbudzuje vodcov, aby zdvojnásobili nacionalistické príbehy a presunuli vinu za domáce problémy na 
„cudzincov“. Odráža tiež skutočnosť, že môžu existovať geopolitické stimuly na využívanie politických, sociálnych a etno-náboženských 
rozdielov, ktoré existujú v iných krajinách. 

Zahraničná intervencia tohto druhu môže mať mnoho podôb, napríklad aktívnu podporu preferovaného politického kandidáta alebo snahu 
destabilizovať celé politické systémy v konkurenčných štátoch. Dôležitou súčasťou tohto príbehu sú čoraz častejšie technológie a nástroje 

vrátane platforiem sociálnych médií a analýzy veľkých údajov najmä v súvislosti s kybernetickými útokmi a šírením dezinformácií. 

Schopnosť vonkajších vplyvov ovplyvňovať domácu politiku nestabilných štátov je obzvlášť problematická a má tendenciu udržiavať a tvrdiť 
existujúce rozdiely. Môže to vyvolať politický alebo dokonca násilný konflikt, znížiť šance na zmierenie a niekedy zvrátiť prechod krajiny k 

demokracii.



Ekonomické zmeny
Zmeny reštrukturalizovali geopolitické prostredie a vytvorili nové pole pre hospodársku súťaž

Integrácia globálnej ekonomiky opätovne vyvážila silu a vytvorila zložité nové finančné prepojenia. 

V dvoch desaťročiach sa podiel na globálnej ekonomickej produkcii pripadajúci na rozvojové krajiny zvýšil zo 59,8% na 59,3%; veľkú časť tohto 
posunu zaznamenala Čína, ktorá ako taká prešla z 6,6% z celkovej globálnej produkcie na 18,7% za dvojročné obdobie (integrácia Číny do 
svetovej ekonomiky je jedným z najvýznamnejších globálnych vývojov od konca roku 2006). 

Vlády sa čoraz viac obracajú na páky hospodárskej a finančnej politiky, aby pokročili v národných ambíciách v hospodárskej aj politickej oblasti. 
Deliaca čiara medzi ekonómiou a národnou bezpečnosťou sa preto rozmazala, niekedy z dôvodu politiky ako ukazuje strategický plán 
ministerstva obchodu USA na roky 2018-22, v ktorom sa uvádza, že „hospodárska bezpečnosť je národná bezpečnosť“. 

Medzitým čoraz viac domáca šošovka, prostredníctvom ktorej štáty posudzujú svoje medzinárodné hospodárske politiky a priority, oslabila 
podporu rámca globálnej správy ekonomických záležitostí, ktorý existuje od druhej svetovej vojny.

Snahy o prehĺbenie globálnych obchodných vzťahov, ktoré sa vyvinuli v priebehu niekoľkých desaťročí, vykazujú znaky systémovej nestability, 
jedným z takýchto znakov je blokovanie menovania USA do odvolacieho orgánu Svetovej obchodnej organizácie (orgán bol zmrzačený na konci 
roku 2019). Niektoré krajiny pristupujú k obchodu viac merkantilisticky a ich dvojstranné vzťahy vnímajú ako geopolitickú hru s nulovými 
sumami s víťazmi a porazenými sadzby, ktoré si USA a Čína vyberajú počas rokov 2018 a 2019, sú príkladom. 

Obchod nie je jedinou oblasťou hospodárskej politiky, ktorá sa používa na presadzovanie širších národných ambícií. Napríklad došlo k obnove 
vo využívaní hospodárskych a finančných sankcií, zatiaľ čo to ovplyvnilo aj priame zahraničné investície. 

Masívna iniciatíva Číny v oblasti budovania pásov a ciest je kontroverzným príkladom stratégie zosúladených zahraničných investícií s
geopolitickými dôsledkami; zatiaľ čo druhou stranou je rastúci počet krajín, ktoré vytvárajú prekážky pre prílev investícií, ktoré sú vnímané 

ako hrozby pre strategické odvetvia.



Napäté inštitúcie a aliancie
V multikoncepčnom svete, ktorý je náchylný na pandémie, je tradičné globálne riadenie pod zvyšujúcim sa tlakom

Jedným z dôsledkov novej, multipolárnej a viackonceptuálnej geopolitickej éry je oslabená podpora základných inštitúcií, ako sú OSN, Svetová 
obchodná organizácia alebo Svetová zdravotnícka organizácia. 

Navrhovatelia multilateralizmu narážajú na toto narušenie rámca, ktorý má pomôcť svetu kolektívne prijať globálne výzvy a pokojne urovnať 
rozdiely. Na druhej strane argumenty niektorí kritici tvrdia, že svetové dedičské inštitúcie sú príliš úzko spojené s malým počtom mocných štátov a 

už nespĺňajú potreby sveta rozdielnych záujmov a hodnôt. 

Ďalšia nedávna oblasť kritiky (najmä v USA) naznačuje, že multilateralizmus je v rozpore so záujmami ľudí aj v tých relatívne privilegovaných 
štátoch, ktoré boli jadrom systému. Jedným z dôsledkov rozdrobenej podpory multilateralizmu je vznik prístupu ad hoc k medzinárodnej spolupráci 
posun od pravidiel k dohodám a od globálnych k regionálnym a dvojstranným dohodám. Inštitucionálna konkurencia sa tiež zvýšila, pretože krajiny 
sa snažia vytvoriť alternatívne ťažiská, ako je ázijská investičná banka pre infraštruktúru ázijských krajín alebo euroázijská hospodárska únia so 
zameraním na Rusko.

Existujú argumenty na podporu viac distribuovaného globálneho riadenia. Väčšia citlivosť na miestne podmienky by mohla posilniť odolnosť. Ale 
keďže k inštitucionálnej fragmentácii dochádza súčasne s prehlbujúcimi sa geopolitickými trhlinami, zúžený priestor na riešenie globálnych 

problémov bude pravdepodobne zdrojom krehkosti. Toto sa opakovalo v bezpečnostnej ríši uprostred straty viery v tradičné mechanizmy kolektívnej 
bezpečnosti, zmluvy o kontrole zbrojenia. Je to najzreteľnejšie v transatlantických sporoch o NATO tradičný základný kameň geopolitického 

poriadku, ktorý sa formoval po druhej svetovej vojne. Aj keď sa tieto spory sústredili na relatívne výdavky členských štátov na obranu, pričom USA 
obviňujú svojich spojencov z freeridingu na úkor amerických daňových poplatníkov, vyvolávajúce účinky vyvolali základné otázky o stave ustanovení 

o vzájomnej obrane NATO. 

Toto nie je ojedinelý príklad. Ako sa svetové geopolitické tektonické platne posunuli, mnoho štátov spôsobilo prehodnotenie bezpečnostných 
stratégií, zabezpečenie proti možnému opusteniu ich tradičnými spojencami a skúmanie získavania nových zbraní.



Multipolárne, multikoncepčné
Nové centrá energie s rozdielnymi hodnotami a víziami vytvárajú svetový poriadok

Geopolitická krajina prechádza hlbokou transformáciou, ktorá vedie k svetovému poriadku, ktorý je multipolárny aj multikoncepčný. 

Ako sa globálna moc posunula, rozdiely v normách a hodnotách medzi geopolitickými ťažkými váhami sa stali dôležitejšie. Obdobie po 
druhej svetovej vojne, ktoré bolo najprv charakterizované bipolárnosťou studenej vojny a potom unipolárnosťou hegemónie USA, sa 
dostalo do fázy rozšírenia moci. 

Jadrom tohto otrasu je vývoj príslušných úloh, ktoré zohrávajú USA a Čína, a meniaci sa vzťah medzi týmito dvoma ekonomickými 
monštrami. Vzory vplyvu, spolupráce a hospodárskej súťaže sa tiež menia medzi širšou skupinou krajín, medzi ktoré patrí Rusko, India, 

niekoľko štátov v Európe a na Strednom východe a globálny juh. Pred viac ako štvrťstoročím politológ Francis Fukuyama predpovedal, že v 
dôsledku studenej vojny sa liberálna demokracia ukáže ako „model“ riadenia na týchto miestach a podobné predpoklady o konvergencii na 

západných normách sú základom mnohých geopolitického a geoekonomického vývoja.

Tieto predpoklady však zakrývali iba pretrvávajúce rozdiely, ktoré sa v posledných rokoch stávajú čoraz významnejšími. Mnohé z dnešných 
vznikajúcich mocenských centier majú rôzne politické hodnoty, systémy riadenia, historické dedičstvá a spoločenské konvencie (zvážte 
napríklad kontrastujúce príbehy Číny, Indie, Ruska, Saudskej Arábie a Turecka). 

To obmedzuje mieru, do akej sú niektoré vplyvné štáty ochotné prihlásiť sa k svetovému poriadku, ktorý, ako sa zdá, dáva prednosť 
hodnotám a systémom riadenia pôvodných mocností. Informuje tiež o tom, ako sa riešia spoločné problémy čo dokazujú súčasné ťažkosti 
mnohých mnohostranných inštitúcií. Toto nie je iba príbeh Západu proti zvyšku sveta, ale multikoncepčný obrat vo svetovej politike je 
zrejmý aj zo západných nezhôd o základných politických hodnotách vrátane tvrdenia rozdielov medzi členskými štátmi Európskej únie. 

Mnoho inštitúcií, ktoré formovali globálnu politiku a ekonómiu od polovice 20. storočia, sa teraz musí prehodnotiť, aby sa pripravilo na 
multipolárne a multikoncepčné 21. storočie.
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