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Streszczenie
W 2014 roku francuski ekonomista Thomas Piketty opublikowa$ rozpraw%
pt. Kapita w XXI wieku (Capital in the Twenty First Century). Opisa$ w niej problem nierównomiernej dystrybucji kapita$u i post%puj&cej nierówno#ci dochodowej w krajach rozwini%tych. Sta$a si% ona #wiatowym bestsellerem, wywo$uj&cym
entuzjazm jednych ekonomistów i totaln& krytyk% drugich. W trzy lata pó'niej
(polskie t$umaczenie ukaza$o si% rok pó'niej) opublikowana zosta$a praca zbiorowa pod red. naukow& Heather Boushey'a, J. Bradford Delonga i Marshall Steinbaum’a, pt. Piketty i co dalej. Zawiera ona analityczne i dyskusyjne opracowania
22 autorów (zachodnich ekonomistów), pogrupowane w nast%puj&ce rozdzia$y:
I Odbiór; II Ró(ne uj%cia kapita$u; III Ró(ne wymiary nierówno#ci; IV Ekonomia
polityczna kapita$u i kapitalizmu. Ca$o#) ko*czy rozdzia$ V, w którym Thomas
Piketty podejmuje dyskusj% z autorami wspomnianych wy(ej opracowa*.

***
W 2014 roku Thomas Piketty francuski ekonomista profesor w Paris School
of Economics opublikowa$ prac% pt. Kapita w XXI wieku (Capital in the Twenty
First Century). Spowodowa$a ona olbrzymie spory mi%dzy ekonomistami. Jedni
zachwycali si% ni&, porównuj&c autora do Davida Ricardo czy Karola Marksa. Inni
wytykali pope$nione, w tym ponad 700 stronicowym dziele, ewidentne b$%dy.
Faktem jest, (e "Financial Times" okre#li$ jego Kapita w XXI wieku ksi&(k&
roku. Publicy#ci "The Economist" ocenili, (e Th. Piketty ... "#wietnie wstrzeli$ si%
ze swoj& publikacj& w klimat spo$eczny". Faktem jest jednak te(, (e wielu ekonomistów nadzwyczaj krytycznie odnios$o si% do tez zawartych w przedstawianej tu
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ksi&(ce. Jednym z nich jest Robert P. Murphy, którego bardzo krytyczn& recenzj%
tej ksi&(ki opublikowa$ Instytut Misesa.
Jedna z podstawowych tez Th. Piketty'ego zak$ada, (e ... „maj&tki zgromadzone w przesz$o#ci rekapitalizuj& si% szybciej ni( wynosi tempo wzrostu produkcji
i p$ac. Je(eli wi%c rz&dy nie wprowadz& odpowiednich narz%dzi Þskalnych (w skali
globalnej), to za kilkadziesi&t lat mo(emy mie) w$adz% rentierów, którzy zamiast
wytwarza), b%d& (y) z dochodów generowanych przez ich kapita$.” Oznacza to,
(e dochody takie jak czynsze, dywidendy, odsetki i tantiemy z posiadanego kapita$u ziemskiego, Þnansowego czy nieruchomo#ci, b%d& ros$y szybciej ni( dochody
z pracy. Th. Piketty chc&c zapobiec pog$%bianiu si% rozwarstwienia spo$ecznego,
wyra(aj&cego si% tym, (e garstka najbogatszych ludzi posiada coraz wi%cej maj&tku, w skali globalnej proponuje zast&pienie stosowanego dzi# powszechnie podatku od dochodów, podatkiem od kapita$u.
Po kilku latach gor&cych sporów specjalistów, nak$adem wydawnictwa Harvard University Press wydano prac%, na któr& z$o(y$y si% 22 teksty, a( 29 autorów,
w#ród których znalaz$o si% trzech laureatów nagrody im. A. Nobla w dziedzinie
ekonomii: Robert Merton Solow, Paul Krugman, Michael Spencer. Zatytu$owana
ona zosta$a After Piketty: The Agenda for Economices and Inequality. Redaktorami ca$o#ci byli Heather Boushey, J. Bradford Delong, Marshall Steinbaum.
Ju( w 2018 r. nak$adem Wydawnictwa Naukowego PWN SA ukaza$ si% jej
przek$ad na j%zyk polski Piketty i co dalej (ryc.1). Partnerem tej publikacji jest
Dom Maklerski Banku Ochrony "rodowiska SA. Praca liczy 633 strony i teksty
wspomnianych wy(ej 29 autorów pogrupowane zosta$y w cztery nast%puj&ce rozdzia$y:
+ Cz%#) I Odbiór;
+ Cz%#) II Ró(ne uj%cia kapita$u;
+ Cz%#) III Ró(ne wymiary nierówno#ci;
+ Cz%#) IV Ekonomia polityczna kapita$u i kapitalizmu.
Ca$o#) opatrzy$ przedmow& do wydania polskiego prof. Konrad Raczkowski
z Instytutu Ekonomicznego Spo$ecznej Akademii Nauk. Interesuj&ce jest te( to,
(e pozycja ta ma dodatkowy pi&ty rozdzia$ opatrzony tytu$em:
+ Cz%#) V. Piketty odpowiada.
Podtytu$ tej cz%#ci brzmi – „W stron% pogodzenia ekonomii z naukami spo$ecznymi” i jak podkre#la cytowany wy(ej autor przedmowy, Th. Piketty sam
odniós$ si% do krytycznych uwag zawartych w pierwszych czterech rozdzia$ach.
Z tego powodu rekomenduje te( on ca$& ksi&(k% czytelnikom, jako znakomity
przyk$ad tego ... „jak powinno si% podejmowa) konstruktywn& krytyk% i odpowiada) na ni&”.
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D y s k u s j a w o k ó $ p o g l & d ó w T h o m a s a P i k e t t y ’e g o…
W niedzielnej audycji Radia TOK FM 4 listopada br. o godz. 9.30, s$uchacze
mieli okazj% wys$ucha) rozmowy ze wspomnianym wy(ej autorem przedmowy
do wydania polskiego K. Raczkowskim. Wyp$ywa z niej jeden wniosek – mo(na
zgodzi) si% lub nie z pogl&dami Th. Pikettego, ale ka(dy powinien si% zapozna)
z argumentami tak zwolenników jak i przeciwnikami g$oszonych przez niego tez.

Ryc. 1. Piketty i co dalej (red. nauk. Heather Boushey, J. Bradford Delong, Marshall Steinbaum). Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018,
ss. 633.
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