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Paul Robin Krugman (nar. 1953) je známy americký ekonóm, ktorý pred 

niekoľkými rokmi (2008) získal Cenu Švédskej ríšskej banky za ekonomické 

vedy na pamiatku Alfreda Nobela1. Radí sa ku keynesiánskej2 ekonomickej 

škole a v súčasnosti vyučuje na Princetonskej univerzite. Je absolventom 

Yalskej univerzity a doktorát získal na Massachusetts Institute of 

Technology. Možno ho považovať za jedného z najvýraznejších ekonómov našej doby.  

Pre úplnosť treba dodať, že pojem „liberál“ v nadpise knihy je nutné chápať v kontexte 

amerického politicko-ekonomického názorového delenia, t.j. zjednodušene povedané ten, kto má bližšie 

ku hodnotám Demokratickej strany, presadzuje aspoň čiastočne určitú reguláciu trhovej ekonomiky 

prevádzanú štátom, podporuje vyššie dane, väčšiu solidaritu (napr. je za povinné zdravotné poistenie, 

ktoré v Spojených štátoch na rozdiel od Európy stále nie je zavedené), je viac pravdepodobné, že verí 

v globálne otepľovanie a snaží sa presadzovať politicko-ekonomický odkaz prezidenta F. D. Roosevelta. 

Avšak nemožno tu zjednodušene dať rovnítko medzi pojmami americký liberál a európsky ľavičiar. 

V podstate aj tá najpravicovejšia európska vláda by v Spojených štátoch bola chápaná ľavicovejšie ako 

samotná americká ľavica. Tu si treba uvedomiť, že americká ľavica má oveľa pravicovejšie postoje než 

tradičná európska pravica. Spojené štáty dlhodobo stoja politicky napravo od ostatných vyspelých krajín. 

Zakrátko po vydaní svojej knihy v Spojených štátoch sa zaradila medzi tie najpredávanejšie. 

Autor si v nej nielen podrobne všíma a analyzuje ekonomický a sociálny vývoj americkej spoločnosti za 

posledných osemdesiat až sto rokov, ale nebojí sa na základe svojich osobných skúseností odhadnúť aj 

budúci vývoj krajiny. Poukazuje na to, že bezohľadné sebectvo je zlé nielen z morálneho hľadiska, ale 

preukazuje, že je zlé aj z hľadiska ekonomického. Tu nekompromisne nastavuje zrkadlo súčasnej 

americkej spoločnosti. Dokazuje, že tak ako prejavy sebectva viedli ku kolapsu hospodárstva krajiny 

v dvadsiatych rokoch 20. storočia a následnej ekonomickej kríze, inak tomu nebolo ani pri vypuknutí 

súčasnej ekonomickej krízy. Kniha púta pozornosť aj neamerických čitateľov, nakoľko osvetľuje 

súvislosti a uvádza detaily a paradoxy, ktoré nemusia byť vždy pre čitateľa samozrejme známe. Zároveň 

sa autor podujal búrať rokmi ukotvené rôzne klišé.  

                                                           
1
 Cena je často mylne v povedomí ako „Nobelova cena za ekonómiu“, aj keď nie je na rozdiel od ostatných 

Nobelových cien vyplácaná z dedičstva Alfreda Nobela.   
2
 Podľa Johna Maynarda Keynesa (1883-1946). 
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Upozorňuje, že opatrenia na riešenie krízy sa začali zavádzať v rámci politiky „Nového údelu“, 

ktorá pomohla podporiť, ozdraviť a zreformovať americkú ekonomiku. Jedným z vtedajších opatrení bolo 

progresívne zvýšenie daní z príjmov. Tie boli následne vyššie nielen v porovnaní s dobou pred 

vypuknutím krízy, ale i z hľadiska dnešnej praxe. Najvyššia daňová sadzba sa za prvé obdobie 

Rooseveltovej vlády vyšplhala na 63%, a v druhom funkčnom období dosiahla dokonca 79%. Vrchol 

najvyššie daňové pásmo dosiahlo v polovici päťdesiatych rokov, keď stúplo až na neuveriteľných 91% (s. 

54). Čiže paradoxne za Eisenhowera platili firmy a najbohatší ešte vyššie dane než za Roosevelta. Pre 

zaujímavosť dnes činí v USA daň z príjmu maximálne 35%.  

Aj vtedy, tak ako dnes sa ozývali hlasy, ktoré tvrdili, že takéto opatrenie bude mať za následok 

citeľný odliv, ba až úplné zastavenie investícií do podnikania, utlmenie podnikateľského ducha 

a individuálnej iniciatívy. Navyše existovali obavy, že silné odborové zväzy sa budú neuvážene dožadovať 

rastu miezd, čo by mohlo viesť zákonite k masovej nezamestnanosti. Taktiež panovala obava, že rozsiahle 

intervencie do ekonomiky, ktoré Rooseveltova administratíva pripravovala budú viesť opodstatnene 

k obrovskej korupcii. Autor pripúšťa, že keby sa dané opatrenia zavádzali za dnešných okolností, mohli by 

sa tieto obavy aj naplniť. Faktom však zostáva, že žiadny z vtedajších očakávaných katastrofických 

dôsledkov sa nenaplnil.  

Krugman tvrdí, že úspech americkej ekonomiky v období po Veľkej hospodárskej kríze bol 

založený na rovnomernejšom rozdelení príjmov. Argumentuje, že kým v roku 1900 existovalo 22 

amerických „miliardárov“3, v roku 1925 ich už bolo 32, avšak v roku 1957 len šestnásť a v roku 1968 to 

už len trinásť osôb. Dnes by splňovalo toto kritérium až 160 Američanov. Avšak treba podotknúť, že 

v dobe vypuknutia Veľkej hospodárskej krízy už ročný príjem vo výške desať tisíc dolárov radil človeka 

do skupiny jedného percenta tých najbohatších (s. 32). Obdobie do vypuknutia Veľkej hospodárskej krízy 

autor charakterizuje ako fázu neregulovaného kapitalizmu s dravými podnikateľmi „zlatého veku“, ktorí 

zbohatli či už na výstavbe a následnej prevádzke železníc, priemyselnej výrobe (napr. oceliari A. 

Carnegie, H. C. Frick) alebo na ťažbe surovín, ako sú uhlie alebo ropa. Po väčšinu tohto obdobia si mohli 

títo veľkí zamestnávatelia bez závažnejších obáv a podľa svojej vôle diktovať mzdové a pracovné 

podmienky pre svojich zamestnancov. Štrajky bývali často násilne rozohnané či už pomocou najatých 

štrajkokazov alebo aj s použitím štátnych a federálnych ozbrojených jednotiek, ktoré sa neštítili žiadnej 

brutality.  

Autor uvádza, že na podiv ani organizovanosť v odboroch nedosahovala vysokých čísel – koncom 

dvadsiatich rokov bola pod hranicou 11 percent, teda približne rovnako ako v USA dnes. Bolo to obdobie 

                                                           
3
 týmto pojmom definuje podľa Jamesa Bradforda DeLonga osoby, ktorých majetok prevyšuje hodnotu ročnej 

produkcie dvadsiatich tisíc priemerných amerických robotníkov. V čase keď DeLong tento ukazovateľ uviedol do 
praxe v polovici deväťdesiatich rokov 20. storočia, činila táto suma práve miliardu amerických dolárov, dnes by to už 
boli dve miliardy. 
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bez akejkoľvek záchrannej sociálnej siete, a to napriek tomu, že v mnohých európskych krajinách už 

dávno takéto programy štátnej pomoci boli zavedené. Ako príklad autor uvádza Nemecko, kde Otto von 

Bismarck zaviedol starobné dôchodky, poistenie pre prípad nezamestnanosti a dokonca aj štátne zdravotné 

poistenie už v osemdesiatich rokoch 19. storočia.  

Autor nezabúda ani marginalizované skupiny vtedajšej americkej spoločnosti. Všíma si postavenie 

imigrantov a černošského obyvateľstva, ktorí boli de facto vylúčení z politického života krajiny a požívali 

občianske práva len veľmi obmedzene. Tieto dve skupiny obyvateľstva tvorili spolu jednu štvrtinu 

populácie, a patrili ekonomicky k tým najslabším. Prisťahovalci sa väčšinou koncentrovali v mestách, 

napríklad v roku 1910 dosahoval v New Yorku počet ľudí narodených v cudzine až 41 percent. 

K prehĺbeniu neutešenej situácie podľa Krugmana prispieval aj americký volebný systém – tajné voľby 

boli naozaj veľkou vzácnosťou, a kupovanie voličských hlasov a využívanie falošných voličov, ktorí 

odovzdávali hlasy vo viacerých volebných obvodoch súčasne sa stalo bežnou praxou najmä v štátoch 

s kolísavými volebnými preferenciami. Volebné podvody je treba chápať ako starú americkú tradíciu. 

Autor cituje odhad podľa ktorého až jedna tretina voličov v štáte New Jersey brala pravidelne peniaze za 

svoje hlasy (s. 36).  

Po tejto obdivuhodnej analýze historického vývoja doplnenej množstvom aj menej známych, 

niekedy až senzačných súvislostí, odhalení a faktov a aplikovaní svojich osobných skúseností autor ako 

angažovaný akademik odhaduje budúci kurz vo svojej krajine. Pre súčasnú krízu navrhuje riešenie 

v podobe inovovaného „Nového údelu“. Tak ako v dvadsiatich rokoch 20. storočia, tak aj v súčasnosti sa 

v spoločnosti vyskytujú neduhy, ktoré hraničia nielen s etikou, ale aj so zdravým rozumom. Autor ich 

otvorene pranieruje. Jedným z nich sú manažérske platy, ktorých výška sa pohybuje už štandardne 

v miliónoch, ba v desiatkach miliónov dolárov. Zlé na tom je, že aj firmy, ktoré uvažujú triezvo a rozhodli 

by sa odmietnuť vyplácanie takýchto márnotratných odmien, si to radšej rozmyslia, aby nedávali 

zámienku finančným a akciovým trhom, ktoré by takéto správanie mohli vyhodnotiť ako podozrenie zo 

zlých hospodárskych výsledkov, čo by sa rýchlo odrazilo v poklese hodnoty ich akcií. Ale netreba chodiť 

po príklady ďaleko, aj u nás ich môžeme nájsť dosť. V živej pamäti nám zostávajú kauzy „zlatých 

padákov“ na slovenskej pošte a železniciach.  

Aj keď je autor predovšetkým renomovaným vedcom a nohami plne na akademickej pôde, 

nenecháva si svoje zistenia a presvedčenia len pre úzku skupinu akademikov, ale cíti spoločenskú 

povinnosť zapojovať sa do verejnej debaty. Len to mu pomáha mať skutočne čisté svedomie. Je na nás ako 

prijmeme tento pozoruhodný odkaz, toto nevšedné vyznanie. Vyznanie ekonóma. 

 

Mgr. Ján Badura 
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