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Књи га Томe Пи ке ти-
ја (Tho mas Pi ketty), Ка пи тал у 
XXI ве ку, про гла ша ва на је нај-
ва жни јом еко ном ском књи гом 
го ди не, а мо жда и де ка де, као 
уда рац у ба зу плу то кра ци је ко-
ја сво јим на уч ним при сту пом 
раз би ја ака дем ске окви ре. Као 
во де ћи свет ски струч њак за 
при хо де и сво јин ску не јед на-
кост, Пи ке ти на те ме љу при-
ку пље них из во ра (иако су они 
не са вр ше ни и не пот пу ни те се 

мо гу до во ди ти у пи та ње и би ти под врг ну ти рас пра ви), об ја шња ва 
да је лак ше обо га ти ти се од ка пи та ла, не го од ра да. На тај на чин 
до ка зу је да да на шње дру штво кре ће пре ма „вла снич ком ка пи та ли-
зму“ у ко јем еко но ми јом до ми ни ра на сле ђе но бо гат ство, од но сно 
до ми ни ра ју при хо ди од ка пи та ла те је ва жни је где је не ко ро ђен, а 
не ко ли ко је на да рен и ко ли ко ра ди.

Аутор се не ба зи ра са мо на ис тра жи ва ње са ме не јед на ко сти 
у рас по де ли, не го по себ но и струк ту ром не јед на ко сти као та кве, 
по ре клом раз ли ка у при хо ди ма и бо гат ству ра зних дру штве них 
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гру па те раз ли чи тим си сте ми ма еко ном ских, дру штве них, мо рал-
них и по ли тич ких оправ да ња ко ји ма се те не јед на ко сти бра не и 
осу ђу ју, али и аку му ла ци јом и кон цен тра ци јом бо гат ства у по след-
њих не ко ли ко ве ко ва. Не јед на кост ни је са ма по се би ло ша, а те-
мељ но је пи та ње да ли је она оправ да на, има ли за њу раз ло га. 
Да нас се чак и по шту је пра вед на не јед на кост ко ја се те ме љи на 
за слу га ма, обра зо ва њу и со ци јал ној ко ри сно сти ели та. Ипак, у де-
мо кра ти ји про гла ше на јед на кост пра ва свих гра ђа на у оштром је 
кон тра сту са вр ло ре ал ном јед на ко сти жи вот них усло ва. Ка ко би се 
пре вла да ле све те про тив реч но сти, Пи ке ти твр ди да је од те мељ не 
ва жно сти оси гу ра ти да со ци јал не не јед на ко сти по ти чу из ра ци о-
нал них и оп штих прин ци па, а не из про из вољ но ство ре них окол-
но сти. Не јед на ко сти због то га мо ра ју би ти пра вед не и ко ри сне бар 
у из ја ва ма, а уко ли ко је мо гу ће и у ствар но сти. (488. стр) Ра зум на 
ин тер пре та ци ја ко јој се те жи је при хва та ње чи ње ни це да су дру-
штве не не јед на ко сти при хва тљи ве са мо ако су ин те ре су свих, по-
себ но нај сла би јих ску пи на. Због то га основ на пра ва и ма те ри јал не 
пред но сти до ступ не сви ма тре ба про ши ри ти ко ли ко је мо гу ће, све 
док је у ин те ре су оних ко ји има ју нај ма ње пра ва и ко ји се су о ча ва ју 
с нај ма ње жи вот них по год но сти. По треб но је да ти сми сла не јед на-
ко сти. Рол со во схва та ње „на че ла раз ли ке“ ту ма чи циљ ко ји је вр ло 
бли зак том ста ву.

У да на шњој фик ци ји дру штве не ре ал но сти не јед на ко сти из-
ме ђу со ци јал них гру па се ја вља ју у об ли ку дис па ри те та пла та, ра да 
и ква ли фи ка ци ја. Дру штво, струк ту и ра но хи је рар хи јом бо гат ства 
за ме ње но је струк ту ром ко ја се го то во пот пу но те ме љи на хи је рар-
хи ји ра да и људ ског ка пи та ла.

Глав ну те зу ко ју аутор књи гом же ли по ка за ти је чи ње ни ца 
да при вид но ма лен јаз из ме ђу сто пе по врат ка ка пи та ла и сто пе ра-
ста ду го роч но мо же вр ло сна жно де ста би ли зо ва ти струк ту ру и ди-
на ми ку со ци јал не не јед на ко сти. (92. стр) Не јед на кост за Пи ке ти ја 
зна чи да про шлост по ку ша ва про гу та ти бу дућ ност: бо гат ство сте-
че но у про шло сти ауто мат ски на пре ду је, без ра да, бр же од бо гат-
ства про из ве де ног ра дом ко ји омо гу ћу је штед њу. Ипак, то не под-
ра зу ме ва да ће струк ту ра не јед на ко сти у 21. ве ку би ти иста као што 
је би ла у 19. ве ку, де ло ми це због то га што с јед не стра не кон цен-
тра ци ја бо гат ства ни је то ли ко екс трем на, а с дру ге стра не због ши-
ре ња при хо да од ра да, и на кра ју због то га што су те две ди мен зи је, 
бо гат ство и при хо ди, ја че ме ђу соб но по ве за ни не го у про шло сти.

Хи сто ри ја не јед на ко сти ови си о пре доџ ба ма еко ном ских, 
по ли тич ких, со ци јал них ак те ра о то ме што је сте, а што ни је пра-
вед но, о од но си ма сна га из ме ђу ак те ра и о ко лек тив ним из бо ри ма 
ко ји из то га про из ла зе; хи сто ри ја не јед на ко сти је оно што од ње га 
на пра ве ак те ри ко јих се то ти че.
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С дру ге стра не, аутор за кљу чу је, а то је и глав на по ру ка књи-
ге да ди на ми ка рас по де ле бо гат ства по кре ће сна жне ме ха ни зме ко-
ји на из ме нич но де лу ју у сме ру кон вер ген ци је и ди вер ген ци је те 
да не по сто ји ни ка кав при род ни и спон та ни про цес ко ји би трај но 
спре чио тен ден ци је де ста би ли за ци је и не јед на ко сти. Је ди но и та 
не јед на кост омо гу ћа ва по сто ја ње ма ле дру штве не ску пи не ко ја се 
не мо ра ба ви ти сво јом ег зи стен ци јом, на и ме, та је екс трем на не јед-
на кост го то во би ла услов ци ви ли за ци је. (478. стр)

Сто па ра ста је би ла го то во нул та у ве ли ком де лу исто ри је 
чо ве чан ства те спа ја ју ћи де мо граф ски и еко ном ски раст, гло бал на 
сто па ра ста од ста рог ве ка до 17. ве ка ни кад ни је пре ла зи ла 0,2% 
го ди шње. Без об зи ра на број не исто риј ске не из ве сно сти, не двој бе-
но је да је сто па по врат ка од ка пи та ла увек би ла знат но ви ша, око 
4-5% го ди шње.

Глав на сна га кон вер ген ци је или сма ње ња не јед на ко сти ле жи 
у ши ре њу зна ња и ве шти на те ула га ња у про фе си о нал но ква ли фи-
ко ва ње и обра зо ва ње. Пи ке ти ту сна гу на зи ва „успо ном људ ског 
ка пи та ла“. Ипак, та си ла је са мо де ли мич но при род на и спон та на 
јер у ве ли кој ме ри ови си о обра зов ним при ли ка ма, о при сту пач но-
сти обра зо ва ња и мо гућ но сти ма сти ца ња аде кват них ве шти на, те 
ин сти ту ци ја ма ус по ста вље ним на том под руч ју.

Си ле ди вер ген ци је ко је аутор ис ти че су на тје ца ње за нај ви ше 
пла те, а с дру ге стра не ту је ску пи на си ла ди вер ген ци је по ве за них 
с про це сом аку му ла ци је и кон цен тра ци је бо гат ства у све ту у ко јем 
је раст ни зак, а по вра так од ка пи та ла ви сок. Фун да мен тал на си ла 
ди вер ген ци је у об ли ку основ не не јед на ко сти, те мељ је це ло куп не 
ло ги ке Пи ке то вог ми шље ња. Та основ на јед на кост ле жи у по ве ћа-
ној про сеч ној го ди шњој сто пи по врат ка од ка пи та ла што об у хва та 
про фи те, ди ви ден де, ка ма те, рен те и дру ге об ли ке од ка пи та ла у 
од но су на сто пу ра ста еко но ми је, од но сно го ди шње по ве ћа ње до-
хот ка или про из вод ње. Та не јед на кост је ре зул тат број них си ла ко је 
су ме ђу соб но нео ви сне; с јед не стра не сто па ра ста је ре ла тив но 
ни ска, а с дру ге стра не, сто па по врат ка ка пи та ла ови си о број ним 
тех но ло шким, пси хо ло шким, дру штве ним, кул тур ним и дру гим 
па ра ме три ма. (411. стр)

Аутор ис ти че да кад сто па по врат ка од ка пи та ли зма знат но 
на ди ла зи сто пу ра ста еко но ми је, бар до 19. ве ка, са ве ли ким из-
гле дом да та ко бу де и у 21. ве ку то под ра зу ме ва да на сле ђе но бо-
гат ство ра сте бр же од про из вод ње и до хот ка. (36. стр.) Гло бал на 
ва жност ка пи та ла ни је да нас, на по чет ку 21. ве ка, бит но раз ли чи та 
од оне ко ју је имао у 18. ве ку. Про ме нио се са мо об лик ка пи та ла: 
не ка да је ка пи тал био зе мљи шни, а да нас је не крет нин ски, ин ду-
стриј ски и фи нан циј ски. У 19. ве ку је не јед на кост у из ве сној ме ри 
би ла по треб на: да ни је по сто ја ла до вољ но бо га та ма њи на, ни ко не 
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би мо гао бри ну ти ни о че му, осим о пре жи вља ва њу. Та ви зи ја не-
јед на ко сти за слу га, уто ли ко што се не опи су је као ме ри то крат ска, 
не упу ћу је да је та ма њи на за слу жни ја или да има ве ће вр ли не од 
оста лих. Мо дер на ме ри то крат ска дру штва, по себ но у САД, пот пу-
но су нео се тљи ва пре ма гу бит ни ци ма јер по ку ша ва ју оправ да ти 
сво ју до ми на ци ју на те ме љу прав де, вред но сти и за слу га. Од 80-их 
го ди на 20. ве ка, у вре ме ну до ми на ци је нео ли бе ра ли зма, по ре ске 
сто пе су знат но сни же не, а ска ла про гре сив ног опо ре зо ва ња знат но 
је убла же на. Нај бо га ти јим сло је ви ма је до зво ље но да сво је до хот ке 
ис ка жу као про фит на уло же ни ка пи тал те им је по рез уве ли ко сма-
њен. Сни жен је по рез на на след ство, по ве ћан по рез на про мет што 
по го ду је бо га ти ма и по ве ћа ва кон цен тра ци ју бо гат ства.

Књи га Ка пи тал у XXI ве ку се са сто ји од че ти ри де ла и 16 
по гла вља. Пр ви део, „При ход и ка пи тал“ об ја шња ва основ не пој-
мо ве на ци о нал ног до хот ка, ка пи та ла и оме ра ка пи та ла и при хо да 
и у глав ним цр та ма опи су је раз вој свет ске ди стри бу ци је до хот ка и 
про из вод ње.

Дру го по гла вље пре ци зни је ана ли зи ра ево лу ци ју сто пе ра ста 
ста нов ни штва и про из вод ње од ин ду стриј ске ре во лу ци је до да нас. 
У дру гом по гла вљу под на зи вом „Ди на ми ка оме ра ка пи тал/при-
ход“ аутор ана ли зи ра ка ко се на по чет ку 21. ве ка ви ди ду го роч ни 
раз вој од но са ка пи тал/при ход и гло бал на рас по де ла на ци о нал ног 
до хот ка из ме ђу при хо да од ра да и при хо да од ка пи та ла, при ка зу ју-
ћи пре о бра жај ка пи та ла од 18. ве ка, по чев ши од Ве ли ке Бри та ни је 
и Фран цу ске те Не мач ке и Аме ри ке.

Тре ћи део, под на зи вом „Струк ту ра не јед на ко сти“ ана ли зи-
ра не јед на кост ди стри бу ци је при хо да од ра да, до ко јих су до ве ли с 
јед не стра не не јед на кост ди стри бу ци је при хо да од ра да, а с дру ге 
стра не вла сни штво над ка пи та лом и при хо ди ма од ње га ана ли зом 
исто риј ске ди на ми ке тих не јед на ко сти. Аутор про у ча ва ду го роч ну 
ево лу ци ју ва жно сти ка пи та ла, са пер спек ти вом ево лу ци је ва жно-
сти ка пи та ла и свет ске рас по де ле бо гат ства.

У че твр том де лу, „Ре гу ла ци ја ка пи та ла у 21. ве ку“, аутор из-
вла чи по ли тич ке и нор ма тив не за кључ ке да ју ћи обри се не ке со-
ци јал не др жа ве и раз ми шља ња о про гре сив ном по ре зу у све тлу 
но вих тен ден ци ја. Тај про гре сив ни по рез на ка пи тал при ла го ђен 
ка пи та ли зму 21. ве ка, уте ме љен је на бо гат ству, од европ ског по-
ре за на бо гат ство до кон тро ле ка пи та ла на ки не ски на чин, и с њим 
по ве за но пи та ње оп ти мал не аку му ла ци је јав ног ка пи та ла у кон тек-
сту мо гу ћег уни шта ва ња при род ног ка пи та ла.

Пи ке ти по ла зи од чи ње ни це не јед на ко сти при хо да од ра да и 
усме ра ва сво је ис тра жи ва ње на гло бал ну рас по де лу на ци о нал ног 
до хот ка из ме ђу ра да и ка пи та ла. Али је смо ли са свим си гур ни да 
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еко но ми ја ко ја је за сно ва на на „сло бод ном тр жи шту“ и при ват ном 
вла сни штву увек и сву где во ди оп ти мал ној рас по де ли? Ка ко би у 
иде ал ном дру штву тре ба ло ор га ни зо ва ти по де лу ка пи та ла и ра да, 
и ка ко се то ме при бли жи ти?

Да нас је ка пи тал мно го ве ћа до ма ћа бри га, не го ме ђу на род на 
јер ви ше су прот ста вља бо га те и си ро ма шне уну тар сва ке зе мље, 
не го зе мље са ме ме ђу соб но. Ка пи тал ни је не про ме њив по јам; он 
од ра жа ва сте пен раз во ја и дру штве не од но се ко ји вла да ју у од ре-
ђе ном дру штву. Ка пи тал ни кад не ми ру је: увек је усме рен на ри зик 
и под у зет ни штво, а ујед но стал но те жи пре тва ра њу у рен ту, чим се 
аку му ли ше у ве ли ким ко ли чи на ма. То му је свр ха и ло гич на суд-
би на. Ипак, пре ма тврд ња ма, То ма са Пи ке ти ја, пре ви ше ка пи та ла 
уни шта ва ка пи тал јер ма ко је би ле ин сти ту ци је и пра ви ла што ор-
га ни зу ју по де лу ка пи тал-рад, при род но је оче ки ва ти да се мар ги-
нал на про дук тив ност ка пи та ла сма њу је ка ко за ли ха ка пи та ла ви ше 
ра сте.

Ра то ви у 20. ве ку ве ли ким су де лом од го вор ни за ства ра ње 
илу зи је да се ка пи та ли зам струк ту рал но пре о бра зио. Од 18. ве ка 
по љо при вред на зе мљи шта су по ступ но за ме ње на згра да ма, по-
слов ним и фи нан циј ским ка пи та лом, ин ве сти ра ним у пред у зе ћа и 
др жав не ор га ни за ци је, а да се при том укуп на вред ност ка пи та ла, 
ме ре на у го ди на ма на ци о нал ног до хот ка ни је оди ста про ме ни ла. 
Ка пи тал је про ме нио при ро ду – био је зе мљи шни, по стао је не-
крет нин ски те ин ду стриј ска и фи нан циј ска имо ви на, али ни је из гу-
био ни шта од сво је ва жно сти. При ро да ка пи та ла се пот пу но тран-
сфор ми са ла, али му се гло бал на ва жност ни је про ме ни ла.

Свет ска рас по де ла при хо да је ма ње ујед на че на од рас по де-
ле про из вод ње јер зе мље ко ји ма је про из вод ња ве ћа на сто је по-
се до ва ти и ка пи тал дру гих зе ма ља. Дру гим ре чи ма бо га те зе мље 
су дво стру ко бо га те и по до ма ћој про из вод њи и по ка пи та лу ко-
ји ула жу ван зе мље. Пи ке ти је ми шље ња да нај си ро ма шни ји мо гу 
да су стиг ну бо га те ако успе ва ју по сти ћи исту ра зи ну тех но ло шког 
зна ња, ква ли фи ка ци је и обра зо ва ња, а не та ко да по ста ну њи хо ве 
ко ло ни је, већ да по кре ну фи нан си ра ње ин сти ту ци ја ко је пред во де 
обра зо ва ње.

Да нас За пад на Евро па жи ви у но стал ги ји за 30 слав них го-
ди на, од кра ја 1940. го ди не до кра ја 1970. го ди не, кад је раст био 
из ним но ви сок. Још и да нас, че сто за ми шља мо да ће се ло ше раз-
до бље, ко је ће уско ро тра ја ти 40 го ди на, на по кон за вр ши ти.

У дру гом де лу књи ге Пи ке ти се усре до то чу је на кре та ње за-
ли ха ка пи та ла чи ја се при ро да ду бо ко про ме ни ла од 18. ве ка до 
са да кроз про у ча ва ње ра зних об ли ка бо гат ства и ис тра жу је њи хов 
раз вој кроз хи сто ри ју. У 19. ве ку бо гат ство има два об ли ка; зе мљи-
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ште и др жав не об ве зни це. Ти об ли ци из пер спек ти ве 21. ве ка мо гу 
из гле да ти ар ха ич но и мо гу из гле да ти као да ле ка про шлост јер је 
да нас ка пи тал по сво јој при ро ди „ди на мич ни ји“. Али, по гле да мо 
ли из бли за, раз ли ке су ма ње не го што се чи ни на пр ви по глед.

У до ба Bel le epo que ва жност по љо при вред ног зе мљи шта у 
Не мач кој слич ни ја је оној у Фран цу ској не го у Бри та ни ји, не мач-
ки ин ду стриј ски ка пи тал је ве ћи не го у те две. Ино зем на имо ви на 
у Не мач кој, уочи Пр вог свет ског ра та је би ла упо ла ма ња не го у 
Фран цу ској и че ти ри пу та ма ња не го у Бри та ни ји, ве ли ким де лом 
за то јер Не мач ка ни је има ла ко ло ни јал но цар ство, што је ства ра-
ло ја ке по ли тич ке и вој не на пе то сти. То над ме та ње за ко ло ни јал-
ну имо ви ну убр за ло је об ја ву ра та у ле то 1914. го ди не. На кон тог 
раз до бља, до ла зи до вр то гла вог па да од но са ка пи тал/до хо дак због 
про па сти стра них порт фе ља и вр ло ни ске сто пе штед ње, а с дру ге 
стра не, ни ске це не имо ви не у но вом по ли тич ком кон тек сту ме шо-
ви тог вла сни штва и ре гу ла ци је по сле ра та. С дру ге стра не, у САД 
су спо је не две су прот не ствар но сти; на се ве ру, ре ла тив но ега ли-
тар но дру штво ко јем ка пи тал ни је мно го вре део јер је зе мље би ло 
у из о би љу, а с дру ге стра не, на ју гу по сто ји свет у ко јем су имо вин-
ске не јед на ко сти по при ми ле екс тре ман и нај на сил ни ји об лик јер 
је јед на по ло ви на ста нов ни ка по се до ва ла дру гу, а ро бо вла снич ки 
ка пи тал у ве ли кој ме ри за ме нио и пре шао зе мљи шни ка пи тал. Тај 
сло же ни и про тив реч ни од нос САД-а пре ма не јед на ко сти у ве ли кој 
ме ри за ти че мо и да нас: с јед не стра не обе ћа ње јед на ко сти и ве ли-
ке на де у ту зе мљу мо гућ но сти, а с дру ге стра не крај ње бру та лан 
об лик не јед на ко сти, по себ но ра сног пи та ња, још увек при сут ног 
и да нас и ко ји не двој бе но до бро об ја шња ва мно ге аспек те раз во-
ја, или из о стан ка раз во ја, со ци јал не др жа ве у Аме ри ци. (181. стр.)

Да нас се, пре ма Из ве шта ји ма Свет ске бан ке, за кљу чу је да је 
људ ски ка пи тал глав ни об лик ка пи та ла у за ча ра ном све ту 21. ве-
ка. Да ли је успон мо ћи људ ског ка пи та ла кроз исто ри ју илу зи ја? 
Да ли је про це су раз во ја и еко ном ског ра ста свој стве но да људ-
ске ве шти не по ста ју вре ме ном све ва жни је у про це су про из вод ње? 
Упра во је успон мо ћи људ ског ка пи та ла омо гу ћио да се сма њи удео 
до хот ка зе мљи шног, ка пи та ла не по крет но сти и фи нан сиј ског ка пи-
та ла. Мо гу ће је за оче ки ва ти по ве ћа ње уде ла ка пи та ла у де ка да ма 
ко је сле де. По ве ћа ње се оче ку је у ра зи на ма ко је су би ле по чет ком 
19. ве ка за то што се струк тур ни об лик тех но ло ги је у ствар но сти 
ни је про ме нио. Мо дер на тех но ло ги ја упо тре бља ва још мно го ка пи-
та ла, а ра зно ли кост упо тре бе ка пи та ла до во ди до огром не аку му-
ла ци је, без сма ње ња и ње го ва по врат ка на ну лу. Аутор пред ви ђа да 
је мо гу ће и да тех но ло шке про ме не у вр ло ду гом раз до бљу до не су 
пред ност људ ском ра ду у од но су на ка пи тал. Али тај евен ту ал ни 
ефект је огра ни че ног до ме та, а мо гу ће је да бу де ви ше не го ком-
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пен зо ван дру гим си ла ма ко је де лу ју у су прот ном сме ру, као што је 
све ве ћа со фи сти ко ва ност си сте ма фи нан циј ског по сре до ва ња. У 
по сле рат ним де ка да ма се ми сли ло да је три јумф људ ског ка пи та ла 
над ка пи та лом у тра ди ци о нал ном сми слу при ро дан и ире вер зи би-
лан про цес ко ји мо жда ду гу је мо тех но ло ги ји и чи сто еко ном ским 
си ла ма.

На пре до ва ње пре ма еко ном ској и тех но ло шкој ра ци о нал но-
сти не под ра зу ме ва ну жно на пре до ва ње пре ма де мо крат ској и ме-
ри то крат ској ра ци о нал но сти за то јер тех но ло ги ја, као ни тр жи ште 
не по зна је ни гра ни це, ни мо рал.

По зи ва ју ћи се на Марк са и ње го во ту ма че ње „бес ко нач не 
аку му ла ци је“, ка пи та ли сти аку му ли ра ју све ве ће ко ли чи не ка пи та-
ла, што на кра ју до во ди до не из бе жног па да про фит не сто пе и до 
вла сти тог гу бит ка. Ка пи та ли сти се ме ђу соб но уни шта ва ју у очај-
нич ком по ку ша ју бор бе про тив опа да ња сто пе по врат ка или на ме-
ћу ћи ра ду да при хва ти све ма њи удео у на ци о нал ном до хот ку. У 
сва ком слу ча ју, ка пи та ли зам је пот ко пан уну тар њим про тив реч но-
сти ма. (258. стр)

По Пи ке ти ју, су вре ме ни раз вој, за сно ван на ра сту про дук-
тив но сти и ши ре њу зна ња, омо гу ћио је да се из бег не марк си стич ка 
апо ка лип са и да се урав но те жи про цес аку му ла ци је ка пи та ла, али 
ни је про ме нио ду бо ке струк ту ре ка пи та ла.

У тре ћем де лу књи ге под на сло вом „Струк ту ра не јед на ко-
сти“ аутор на во ди да су се не јед на ко сти на кон 80-их го ди на 20. 
ве ка раз дво ји ле, ука зу ју ћи на кључ ну уло гу ин сти ту ци о нал них и 
по ли тич ких раз ли ка. Не јед на кост у по гле ду ка пи та ла је увек ве ћа 
не го не јед на кост у по гле ду ра да. Ди стри бу ци ја вла сни штва ка пи-
та ла и до хот ка ко ји из ње га про из ла зе ви ше су кон цен три са ни не-
го ди стри бу ци ја до хот ка од ра да. Пи ке ти ис ти че да раз вој пра ве 
„па три мо ни јал не сред ње кла се“ пред ста вља глав ну струк ту ру про-
ме на у ди стри бу ци ји бо гат ства у раз ви је ним зе мља ма 20. ве ка, те 
је ње на по ја ва не двој бе но нај ва жни ја струк тур на тран сфор ма ци ја 
по де ле бо гат ства у ду гом раз до бљу. Нај си ро ма шни ја по ло ви ца ста-
нов ни штва и да ље не по се ду ју ни шта, али са да па три мо ни јал на 
сред ња кла са има из ме ђу јед не че твр ти не и јед не тре ћи не укуп ног 
бо гат ства. Као ду го роч но нај бо љи на чин за сма ње ње не јед на ко сти 
Пи ке ти пред ла же ула га ње у обра зо ва ње.

Ка ко се кон цен тра ци ја бо гат ства на ста ви ла по ве ћа ва ти у це-
лом 19. ве ку, ка пи тал је до се гао још екс трем ни ју ра зи ну од оне у 
тре нут ку уво ђе ња Гра ђан ског за ко ни ка те је очи то да су јед на кост 
пра ва и јед на кост мо гућ но сти не до вољ не да се оси гу ра ега ли тар-
на ди стри бу ци ја бо гат ства. За пра во, јед ном, кад сто па од ка пи та ла 
ја ко и трај но над ма ши сто пу ра ста ме ха нич ки до ла зи до ве ли ке 
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кон цен тра ци је вла сни штва. У раз до бљу од 1914. до 1945. го ди не 
до ла зи до ве ли ког сма ње ња не јед на ко сти бо гат ства, јер је бо гат-
ство пре тр пе ло низ ве ли ких шо ко ва због ра та и по ли ти ка ко је су 
из ра та про и за шле, што је до ве ло до сна жног оме ра ка пи тал/до хо-
дак. У том раз до бљу на сту па ју зна чај не струк тур не про ме не јер су 
уве де ни зна чај ни по ре зи на ка пи тал и при хо де око ње га. Хо ће ли и 
21. век би ти век још ве ће не јед на ко сти не го 19. век? У бу дућ но сти 
се оче ку је вр ло ду го роч ни пад уде ла ка пи та ла и сто пе по врат ка од 
ка пи та ла, а с дру ге чи ње ни ца да ће, сто па ра ста, бар у сво јој еко-
ном ској ком по нен ти, у бу дућ но сти би ти на ра зи ни ко ја је осет но 
ви ша од екс трем но ни ске ра зи не у нај ве ћем де лу људ ске исто ри је. 
Илу зор но би би ло за ми шља ти да у струк ту ри мо дер ног ра ста по-
сто је си ле кон вер ген ци је ко је при род но до во де до сма ње ња не јед-
на ко сти бо гат ства или до хар мо нич не ста би ли за ци је. Кад се бо гат-
ство јед ном по кре не, оно ра сте вла сти том ди на ми ком и мо же та ко 
на ста ви ти ра сти де ка да ма због сво је ве ли чи не. По не кад, но вац има 
спо соб ност и да се ре про ду ци ра са свим сам. Дру гим ре чи ма, ка пи-
тал је по стао „ди на мич ни ји“.

Еко ном ска и тех но ло шка ра ци о нал ност по не кад не ма ни ка-
кве ве зе са де мо крат ском ра ци о нал но сти. Про све ти тељ ство је по-
кре ну ло пр ву, а љу ди су пре че сто сма тра ли да дру га ну жно сле ди 
при род но из ње, али ре ал на де мо кра ти ја и со ци јал на прав да тра же 
и по себ не ин сти ту ци је, ко је ни су са мо ин сти ту ци је тр жи шта, а ко је 
се не мо гу ни јед но став но све сти на пар ла мен тар не и дру ге фор-
мал не де мо крат ске ин сти ту ци је.

Ауто ра за ни ма ду го роч ни раз вој, че сто у раз до бљи ма око 
три де сет го ди на. Про гре сив ни по рез на ка пи тал, Пи ке ти ви ди као 
по год ни ји ин сти тут ка ко због де мо крат ске тран спа рент но сти, та ко 
и због збиљ ске де ло твор но сти.

У че твр том по гла вљу, Пи ке ти на по кон по ку ша ва да ти не ке 
од од го во ра ка ко ре гу ли са ти ка пи тал у 21. ве ку. Ка ко су у ве ли кој 
ме ри ра то ви уни шта ва ли про шлост, у 21. ве ку, се чи ни да не ке не-
јед на ко сти бо гат ства, за ко је смо ми сли ли да су оста ле у про шло-
сти, по но во ра сту до вр хун ца као и у про шло сти, а по не кад их чак 
и на ди ла зе у окви ри ма но ве свет ске еко но ми је, ве сни ка ве ли ких 
на да, али и ве ли ких не у рав но те же но сти. Мо же ли се уоп ште по ми-
сли ти да би у 21. ве ку ка пи та ли зам мо гао би ти пре ва зи ђен или се 
мо ра ју че ка ти сле де ћи ра то ви или свет ске кри зе?

Пи ке ти пред ла же као иде ал ну ин сти ту ци ју ко ја би омо гу-
ћи ла да се из бег не бес ко нач на спи ра ла не јед на ко сти и пре ду зме 
над зор над ди на ми ком аку му ла ци је, по ве ћа ње по ре за и про гре сив-
ни по рез на ра зи ни це лог све та. На тај на чин пре вла дао би оп шти 
ин те рес над при ват ним и очу вао отво ре ност еко но ми је и сна гу 
кон ку рен ци је. Пи ке ти је све стан да је по рез на ка пи тал у истин-
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ски свет ском об ли ку уто пи ја, али се ипак на да да је то мо гу ће у 
Евро пи. По ње му је про гре сив ни по рез на ка пи тал при ме ре ни је 
сред ство на иза зо ве 21. ве ка не го про гре сив ни по рез на при ход 20. 
ве ка. Он је про из вод ра то ва, ко ли ко и де мо кра ти је. Про гре си ван 
по рез на при ход је имао кључ ну уло гу у сма ње њу не јед на ко сти 
у про шлом ве ку, али је да нас угро жен ме ђу на род ном фи скал ном 
кон ку рен ци јом. Тај по рез је имао бит ну уло гу у раз во ју со ци јал не 
др жа ве и тран сфор ма ци ји струк ту ре не јед на ко сти у 20. ве ку, али 
је и те мељ ни ин стру мент ко ји ће оси гу ра ти ње ну жи вот ност у 21. 
ве ку. Он је да нас ин те лек ту ал но и по ли тич ки угро жен. Без ра ди-
кал ног шо ка, ве ро ват но је да ће се да на шња рав но те жа до ста ду го 
на ста ви ти. Пи о нир ски иде ал дру штва још је да ле ко. Но ви свет је 
но ва ста ра Евро па.

Пи ке ти твр ди да је уло га др жа ве да нас ве ћа не го што је икад 
би ла, али тре ба ство ри ти но ве јав не ин стру мен те ако се по ка же да 
да на шњи ин стру мен ти ни су до вољ ни и то на рав но на над на ци о-
нал ној ра зи ни. (545. стр) С дру ге стра не, по ве ћа ње по ре за омо гу-
ћа ва др жа ви да пре у зме ши ре со ци јал не функ ци је, на ко је се да нас 
тро ши из ме ђу тре ћи не и че твр ти не на ци о нал ног до хот ка. Сми сао 
мо дер не ди стри бу ци је је у то ме да се бо гат ство пре не се са бо га тих 
на си ро ма шне, или ба рем екс пли цит но на на чин да се фи нан ци ра ју 
јав не слу жбе, на ро чи то обра зо ва ње, здрав ство и пен зи је.

Про гре сив но опо ре зи ва ње пру жа на чин огра ни че ња не јед-
на ко сти ко ју до но си ин ду стриј ски ка пи та ли зам и мо гућ ност да се 
то учи ни по шту ју ћи при ват но вла сни штво и си ле кон ку рен ци је, 
као ре ла тив но ли бе рал на ме то да сма ње ња не јед на ко сти. (578. стр)

Ка ко би се ре гу ли сао гло ба ли зо ва ни па три мо ни јал ни ка пи-
та ли зам у 21. ве ку, нео п ход но је по нов но се вра ти ти со ци јал но де-
мо крат ском и по ре зно-ли бе рал ном про гра му про шлог ве ка, иде-
ал но у об ли ку свет ског и про гре сив ног по ре за на ка пи тал у ци љу 
из бе га ва ња бес ко нач не спи ра ле не јед на ко сти. Сам Пи ке ти при зна-
је да глав на уло га по ре за ни је фи нан си ра ње со ци јал не др жа ве, не-
го ре гу ли са ње ка пи та ли зма на на чин да се из бег не не јед на кост и 
ре гу ли шу фи нан си је и бан ков ни си стем ка ко би се из бе гла кри за. 
Ка ко би се ис пу ни ла та уло га мо ра се по сти ћи де мо крат ска и фи-
нан циј ска тран спа рент ност. Си стем опо ре зо ва ња тре бао би би ти 
уте ме љен на за ли хи ка пи та ла. У том об ли ку по рез на ка пи тал је 
но ва за ми сао, при ла го ђе на гло ба ли зо ва ном па три мо ни јал ном ка-
пи та ли зму 21. ве ка.

Пи ке ти за кљу чу је да је је дан од ве ли ких уло га бу дућ но сти 
раз вој но вих об ли ка вла сни штва и де мо крат ског над зо ра над ка пи-
та лом. Ипак, гра ни ца из ме ђу јав ног и при ват ног ка пи та ла да ле ко је 
од ја сне. Ка ко би де мо кра ти ја јед ног да на ус пе ла пре у зе ти над зор 
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над ка пи та ли змом, мо ра се кре ну ти од на че ла да се кон крет ни об-
ли ци де мо кра ти је и ка пи та ла тек мо ра ју про на ћи.

Ипак, Пи ке ти ис ти че да др жа ва-на ци ја оста је аде кват на ра-
зи на за ду бо ку мо дер ни за ци ју со ци јал них и по ре зних по ли ти ка, у 
не кој ме ри и за раз вој но вих об ли ка упра вља ња и за јед нич ког вла-
сни штва, не чег из ме ђу јав ног и при ват ног, што је ве лик иза зов за 
бу дућ ност. Али са мо ре ги о нал на по ли тич ка ин те гра ци ја омо гу ћу је 
де ло тво ран над зор над гло бал ним па три мо ни јал ним ка пи та ли змом 
у ве ку ко ји је за по чео.

На ме ра ауто ра књи ге је би ла да сру ши на мет ну ти мит о то-
ме да су огром на бо гат ства за слу же но сте че на. При вред ни раст 
је ни зак, а при нос на ка пи тал је ви сок и бо гат ство аку му ли ра но у 
про шло сти уве ћа ва се бр же од тем па ра ста про из вод ње и за ра да. 
Ка пи тал сам се бе про ду ку је мно го бр же од про из вод ње. На тај на-
чин, Пи ке ти ви ди да про шлост гу та бу дућ ност. Ве ли ка вред ност 
Пи ке ти је ве ме то де огле да се у ње го вој кри ти ци пре ко мер не упо-
тре бе ма те ма тич ких мо де ла у еко но ми ји ко ји су са мо из го вор за 
ма ски ра ње пра зни не са др жа ја. Још је Бран ко Хор ват ис ти цао да је 
еко но ми ја по ста ла нај ма те ма ти зи ра ни ја на у ка по сле фи зи ке. Та кав 
при ступ омо гу ћу је да се нео ли бе рал не прет по став ке ко је у ре ал но-
сти не по сто је по јед но ста вљу ју ма те ма тич ким мо де ли ра њем ка ко 
би се омо гу ћи ло лак ше до ка зи ва ње уна пред по ста вље не хи по те-
зе. На тај на чин се до би ва ју и „на уч ни до ка зи“ ко ји су и по др шка 
по сто је ћој по ли ти ци ко ја је усме ре на про тив до бро би ти чо ве ка, а 
усме ре на је нео гра ни че ном уве ћа њу ка пи та ла. Због све га то га Пи-
ке ти пред ла же да се еко но ми ја са гле да ва као је дан од сег мен та дру-
штве них на у ка и да се у сво јим ис тра жи ва њи ма по ве зу је са дру гим 
дру штве ним на у ка ма. Пи ке ти се за ла же за про у ча ва ње „по ли тич ке 
еко но ми је“ јер се ти ме на гла ша ва спе ци фич ност ко ја се очи ту је у 
ње ној по ли тич кој, нор ма тив ној и мо рал ној свр хи.

Хи сто риј ске по у ке су ко ри стан по ку шај да се схва те из бо ри 
и ди на ми ке на по чет ку овог ве ка. То је и глав ни циљ ове књи ге ко-
ја би се по ре чи ма ње ног ауто ра, мо ра ла зва ти Ка пи тал у освит 21. 
ве ка, као по ку шај да се из про те клих ве ко ва из ву ку не ке скром не 
смер ни це за бу дућ ност, без пре те ра не илу зи је о њи хо вој ствар ној 
ко ри сно сти, јер хи сто ри ја увек про на ла зи сво је вла сти те пу те ве. 
Ка пи тал не не ста је, а мо жда ће у бу дућ но сти би ти још по треб ни-
ји. Овом књи гом то је још и ја сни је. Аутор не пред ла же ра ди кал ну 
про ме ну ка пи та ли стич ке струк ту ре, већ се са мо за ла же за ка пи та-
ли зам са ху ма ни јим и људ ским ли цем ти ме што ће бо га та по пу ла-
ци ја одр жа ва ти по сто је ћу струк ту ру.

* Овај рад је примљен 06. августа 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. септембра 2015. године.


