
Kapitola první 
Globalizace jako epochální proměna 
světového kapitalismu 

Epochy kapitalismu a globalizace 
jako systémová změna 

Periodizace světového kapitalismu 
Extenzivní a intenzivní šíření světového 
kapitalismu 

Od světové ekonomiky ke globální ekonomice 
Globální produkční řetězce a flexibilní 
akumulace 

Transnacionalizace ekonomiky: 
některé empirické orientační body 

Přímé zahraniční investice 
Globální obchodní toky 
Globální kapitalistická kultura 
a transnacionální sociální struktura 



Kapitola druhá 
Utváření globálních tříd a vzestup 
transnacionální kapitalistické třídy 

Utváření globálních tříd: od národních tříd 
k transnacionálním 

Osvobození kapitálu od národního státu 
Vzestup transnacionální buržoazie 
Nacionální a transnacionální třídní 
frakcionace 

Některé empirické ukazatele utváření 
transnacionální kapitalistické třídy 

Šíření TNC 
Přeshraniční fúze a akvizice 
Transnacionální personální propojování 
vedení TNC 
Strategické aliance 
Nové globální ekonomické formy 
Utváření TCC ve třetím světě 

Směrem k transnacionální hegemonií 
Nový globálněkapitalistický historický 
blok? 
Agenda transnacionální elity: globální 
politika TCC „shora" 

Kapitola třetí 
Transnacionální stát 

Jaké pojmy pro aparát TNS 
Překonat při zkoumání globalizace 
národněstátní centrismus 
Za hranice globálně-národního dualismu: 
od Webera k Marxovi 
Co je TNS? 



Moc národních států a moc transnacionálního 
kapitálu 

TNS a nové vztahy mezi kapitálem a prací 
Transnacionální uvnitř národního 

Několik empirických orientačních bodů: 
vznik TNS v letech 1960-2000 

Peníze se globalizují 
Globalizující elity se politicky organizují 
Utváří se aparát TNS 
Od sociálních a rozvojářských národních 
států k neoliberálním 

Transnacionální občanská společnost, 
TCC a TNS 

Soukromá fóra TCC 
WEF 

Nejsou ale Spojené státy supervelmoc? Debata 
o hegemonii USA a hegemonických přechodech 

TNS, teorie státu a epistemologické aspekty 
zkoumání států 

Kapitola čtvrtá 
Rozpory globálního kapitalismu 
a budoucnost globální společnosti 

Krize globálního kapitalismu a konec Konce 
Dějin 
Nadměrná akumulace - neřešitelné dilema 
kapitalismu 

Globální polarizace a krize společenské 
reprodukce 
Stav sociální kontroly a stát sociální kontroly 
Nový válečný řád 

Boj o hegemonii v globální společnosti 



Zhroucení hegemonie globalistického bloku? 
Nadcházející zánik neoliheralismu: 
globální neokeynesiánství? 
Takže globální kontrahegemonické hnutí? 
Zpochybňované hegemonie a nejisté 
budoucnosti 
„Dlouhý pochod" občanskou společností 
a zápas s transnacionálním státem 


