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ДИ СО НАН ТАН ГЛАС

То ма Пи ке ти, Ка пи тал у ХХI ве ку, пре ве ла с фран цу ског Кри сти на Бо ја
но вић, „Ака дем ска књи га”, Но ви Сад 2015 

Ка да је пре две го ди не об ја вље на књи га фран цу ског еко но ми сте 
сред ње ге не ра ци је То ме Пи ке ти ја (1971), убр зо је, на ро чи то на кон ен гле
ског пре во да, по ста ла пра ви бест се лер, што је за струч ну ли те ра ту ру, 
са мно штвом тех нич ких тер ми на и гра фи ко на, за и ста пра ва рет кост. О 
књи зи су да ли сво је ми шље ње мно ги по зна ти еко но ми сти, по пут Џо зе фа 
Сти гли ца или По ла Круг ма на, а па жњу је иза зва ла и код до ма ћих струч
ња ка као што су Јо ван Б. Ду ша нић и Не бој ша Ка тић, ко ји су је чи та ли 
још у фран цу ском или ен гле ском из да њу. Су до ви о књи зи, и код нас и у 
ино стран ству, су на рав но раз ли чи ти, у за ви сно сти од то га је су ли ње ни 
ко мен та то ри кри тич ки рас по ло же ни пре ма те ку ћој еко ном ској те о ри ји 
и прак си у све ту, или се пак др же апо ло гет ског ста ва ко ји не по ко ле бљи
во про мо ви ше ве ћи на уни вер зи те та, ин сти ту та, ка те дри и про фе со ра. 

Сам ау тор, ина че од ли чан ма те ма ти чар и све стра но обра зо ва ни 
еко но ми ста, раз ви ја по се бан при ступ про у ча ва њу од ре ђе них те ма, ко ји 
знат но од у да ра од ис тра жи вач ких по сту па ка ве ли ке ве ћи не ње го вих 
ко ле га. Пре све га, у да на шње до ба, ка да нео ли бе рал ни дис курс, уз ча сне 
из у зет ке, и да ље су ве ре но вла да свет ским ака дем ским про сто ром, Пи
ке ти се усу дио да про у чи, и што је још ва жни је да про бле ма ти зу је фе но
мен не јед на ко сти у рас по де ли бо гат ства. Већ сâм из бор те ме, у епо си у 
ко јој се еко ном ске и со ци јал не раз ли ке пер ци пи ра ју ско ро као при род
ни фе но ме ни, не из бе жни по пут ки ше или сне га, све до чи о то ме да ау тор 
по се ду је еле мен тар ну хра брост да по ста вља не згод на пи та ња и пру жа 
не ма ње не згод не од го во ре. По том, уме сто хва ло спе ва ста њу у са да шњој 
еко ном ској на у ци, Пи ке ти отво ре но при зна је и кон ста ту је ка ко ,,еко но
ми ја још ни је пре бо ле ла сво ју де ти ња сту страст за ма те ма ти ком и чи сто 
те о риј ским а че сто ве о ма иде о ло шким спе ку ла ци ја ма, на ште ту исто риј
ског ис тра жи ва ња и са рад ње са дру гим дру штве ним на у ка ма (стр. 45). 
Да нас, ка да у еко ном ској ли те ра ту ри не при ко сно ве но до ми ни ра ју вр ло 
ком пли ко ва не ма те ма тич ке фор му ле, ко је че сто са мо вр хун ски струч
ња ци мо гу до кра ја да схва те, ова кав Пи ке ти јев став де лу је иза зи вач ки, 
го то во је ре тич ки. Дру ги ин те ре сан тан мо ме нат у ње го вом при сту пу 
је сте ре ла тив но че сто по зи ва ње на де ла по је ди них кла си ка свет ске књи
жев но сти, по пут Оно ре де Бал за ка или Џејн Остин, у ко ји ма се мо же 
про на ћи до ста ре фе рен ци ко је се ти чу ви си не при хо да глав них ју на ка, 
нео п ход ног ми ни му ма за при сто јан жи вот у оно до ба, као и та да шњих 
со ци јал них раз ли ка. Кон вен ци о нал на еко ном ска на у ка кло ни се ова квих 
из во ра, сма тра ју ћи их су бјек тив ним, али Пи ке ти не ми сли та ко.
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Ко ја је цен трал на те ма Пи ке ти је ве књи ге? У пи та њу је, нај про сти
је ре че но, про блем или фе но мен рас по де ле бо гат ства од XVI II ве ка до 
да нас, са по себ ним освр том на тен ден ци је у овом ве ку. Пи ке ти као тео
риј ске па и иде о ло шке ме ђа ше узи ма опу се Кар ла Марк са, ко ји је пред
ви ђао тренд нео гра ни че не аку му ла ци је ка пи та ла, што на кра ју во ди ка 
сло му ка пи та ли стич ког си сте ма про из вод ње и рас по де ле, и Сај мо на 
Ку зне ца, ко ји је по ло ви ном про шлог ве ка, на су прот Марк су, пред ви ђао 
по сте пе но сма њи ва ње не јед на ко сти у до хо ци ма, од но сно тзв. тен ден ци ју 
кон вер ген ци је. Пи ке ти се кре ће из ме ђу ова два кон цеп ту ал номе то до
ло шка екс тре ма, апо ка лип тич ког и оп ти ми стич ког, ука зу ју ћи, ипак, на 
то да се по след њих де це ни ја ХХ ве ка, као и у пр вој де це ни ји овог ве ка, 
не јед на ко сти у по се до ва њу бо гат ста ва опет по ве ћа ва ју. Ка да го во ри о 
оби му при ват ног бо гат ства, Пи ке ти обич но узи ма као ме ри ло ње гов 
од нос пре ма тзв. на ци о нал ном до хот ку јед ног дру штва и кон ста ту је 
ка ко је по чет ком се дам де се тих го ди на ХХ ве ка при ват но бо гат ство, без 
из но са ду га, из но си ло из ме ђу два и три и по на ци о нал на до хот ка у свим 
бо га тим ка пи та ли стич ким зе мља ма све та, док по чет ком дру ге де це ни је 
XXI ве ка при ват но бо гат ство у овим дру штви ма (САД, Ве ли ка Бри та
ни ја, Фран цу ска, Не мач ка, Ја пан и дру ге зе мље) до сти же вред ност из
ме ђу че ти ри и се дам го ди шњих на ци о нал них до хо да ка (189). За раз ли ку 
од по је ди на ца, др жа ве на За па ду по се ду ју све ма ње бо гат ства, од но сно 
ка да би ис пла ти ле сва сво ја ду го ва ња, њи хо ва имо ви на би би ла ми ни
мал на или је уоп ште не би би ло.

Упо ре ђу ју ћи ту раз ме ру са про шлим епо ха ма, Пи ке ти за кљу чу је 
да да на шњи свет, у по гле ду рас по де ле бо гат ства, од но сно оби ма при ват
ног бо гат ства, све ви ше по чи ње да ли чи на свет пред Пр ви свет ски рат, 
у Bel le Epo que, ка да је при ват но бо гат ство из но си ло и пре ко осам на ци
о нал них до хо да ка. По ред то га што је не сум њи ва тен ден ци ја да др жа ве 
по се ду ју све ма ње и ма ње бо гат ста ва (ка пи та ла), а по је дин ци све ви ше, 
Пи ке ти за па жа још јед ну тен ден ци ју, за ње га за бри ња ва ју ћу, ко ја се од но
си на рас по де лу тог при ват ног бо гат ства. Ре ци мо у Ве ли кој Бри та ни ји, 
а слич не за ко но мер но сти вла да ју и у оста лим раз ви је ним зе мља ма За
па да, 10% нај бо га ти јих је око 1910. го ди не по се до ва ло 90% од укуп ног 
бо гат ства, док да нас ,,злат на де се ти на” рас по ла же са око 70% (370). Дру
гим ре чи ма, по сле опа да ња овог уде ла на кон Дру гог свет ског ра та, то ком 
де це ни ја со ци јал не др жа ве, у по след ње вре ме бо га ти по је дин ци опет по
ста ју све бо га ти ји, од но сно по се ду ју још ве ће бо гат ство. Об ја шња ва ју ћи 
фе но мен хи пер кон цен тра ци је бо гат ства, Пи ке ти твр ди да је то ком ве
ли ког де ла људ ске исто ри је глав на чи ње ни ца ,,да је сто па при но са на 
ка пи тал увек би ла ба рем де сет или два де сет пу та ве ћа од сто пе ра ста 
про из вод ње и до хот ка” (380). Што се ти че овог ве ка, Пи ке ти, узи ма ју ћи 
у об зир и де мо граф ска кре та ња (успо ра ва ње ра ста ста нов ни штва), пред
ви ђа да ће сто па ра ста про из вод ње би ти око 1,5% док би сто па при но са 
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на ка пи тал мо гла да бу де пре ко 4%, да кле око три пу та ви ше. У де мо граф
ски ре гре сив ним за пад ним дру штви ма (са све ма ње на след ни ка), то зна
чи да не ко, ште де ћи (ин ве сти ра ју ћи) са мо тре ћи ну свог до хот ка од ка пи
та ла, мо же да ра чу на да ће ка пи тал на сле ђен од прет ход не ге не ра ци је 
на пре до ва ти истим тем пом као и при вре да у це ли ни. Ако се по ка же још 
ште дљи ви јим, ње го во бо гат ство ће се по ве ћа ва ти бр же од про се ка при
вре де, а не јед на ко сти у том дру штву ће про гре сив но на пре до ва ти.

У со ци јал ном сми слу, ова за ко но мер ност мо гла би да во ди ка то ме 
да је у са вре ме ном дру штву за по је дин ца мо жда бо ље да бу де ,,сре ћан” 
и на сле ди бо гат ство (што ве ће тим бо ље) не го да бу де вре дан или та лен
то ван, и кроз до хо дак од соп стве ног ра да се би при у шти ла го дан жи вот. 
Дру гим ре чи ма, тен ден ци је у са вре ме ном дру штву во де нас ка си ту а ци
ји из Бал за ко вог ро ма на Чи ча Го рио, где Во трен у свом ду гом мо но ло гу 
об ја шња ва Ра сти ња ку ка ко му про фе си о нал ни успех ко ји би по сти гао 
као прав ник ни кад не ће до не ти ста тус у дру штву ка кав би сте као уко ли
ко би се оже нио са до ду ше не сим па тич ном го спо ђи цом Вик то рин ко ја 
по се ду је ве ли ко бо гат ство. Иа ко се све у куп не дру штве не окол но сти из 
пр ве по ло ви не XIX и с по чет ка XXI ве ка знат но раз ли ку ју, Пи ке ти ука зу
је на то да би све ве ћа кон цен тра ци ја ка пи та ла и бо гат ства у ру ка ма 10% 
нај бо га ти јих (и по себ но у ру ка ма 1% су пер бо га тих) до ве ла крх ки кон сен
зус око основ них вред но сти у за пад ним дру штви ма до иви це пу ца ња.

Пи ке ти пред ла же да се не ди ра у те ме ље ка пи та ли зма, већ да се 
кроз про гре сив ни го ди шњи по рез на гло бал но бо гат ство, по прин ци пу 
нај ве ћи по рез на нај ве ће бо гат ство, из бег не, ка ко ка же, ,,бес крај на спи
ра ла не јед на ко сти”, очу ва де мо крат ски по ре дак, а они ма ко ји су у нај
не по вољ ни јем по ло жа ју омо гу ћи, пре све га кроз обра зо ва ње, да по бољ
ша ју вла сти ти со ци јал ни по ло жај. Иа ко му је ја сно да је иде ја гло бал ног 
по ре за рав на уто пи ји, услед ве ли ке ра зно ли ко сти дру шта ва ко ја да нас 
ег зи сти ра ју на раз ли чи тим кон ти нен ти ма, Пи ке ти сма тра да је ова иде ја 
оствар љи ва на ре ги о нал ном ни воу, ре ци мо у окви ри ма ЕУ. Си стем го
ди шњег про гре сив ног по ре за под ра зу ме вао би фи нан сиј ску тран спа
рент ност, ра ди спре ча ва ња ута је, и мак си мал ну са рад њу на ци о нал них 
ор га на др жа ва ко је би пар ти ци пи ра ле у ова квом про гра му.

У за кључ ку сво је књи ге Пи ке ти из но си став да је глав на си ла де
ста би ли за ци је у чи ње ни ци да при ват на сто па при но са на ка пи тал мо же 
знат но и трај но да бу де ве ћа од сто пе ра ста до хот ка и про из вод ње. Бо гат
ство аку му ли ра но у про шло сти по ве ћа ва се бр же од тем па на пре до ва ња 
про из вод ње и за ра да, пред у зет ник не ми нов но те жи да се пре тво ри у 
рен ти је ра, и да све ви ше до ми ни ра над они ма што има ју са мо свој рад 
(625). Пи ке ти не ве ру је да се раст про из вод ње мо же кар ди нал но по ве ћа ти, 
ма ко ли ко се ула га ло у обра зо ва ње или на пред не тех но ло ги је. С дру ге 
стра не, та ко ђе ни је ни за опо ре зи ва ње при но са на ка пи тал, ко је би би ло 
до вољ но ви со ко да га сма њи ис под сто пе ра ста про из вод ње и до хот ка, 
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јер би се ри зи ко ва ло гу ше ње при ват не ини ци ја ти ве и иш че зну ће преду
зет ни ка. Као је ди но ре ал но ре ше ње, Пи ке ти пред ла же већ спо ми ња но 
про гре сив но го ди шње опо ре зи ва ње. 

На рав но, мо же се од мах по ста ви ти пи та ње – ко ли ко је из во дљи во 
спро во ђе ње ова квог про јек та, узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да упра во 
већ спо ми ња ни 1% су пер бо га тих не по сред но или по сред но кон тро ли ше 
глав не свет ске ме ди је и но ви на ре, уни вер зи те те и про фе со ре, пар ти је и 
по ли ти ча ре, ко ји већ де це ни ја ма убе ђу ју ши ро ке ма се ка ко су дис про
пор ци је у имо ви ни ,,при ро дан” по ре дак ства ри, и ка ко сва ки по је ди нац, 
уко ли ко је до вољ но мар љив или та лен то ван, мо же до сег ну ти ,,вр хо ве” 
са вре ме ног дру штва. По ред ове не до у ми це у по гле ду ни воа оствар љи
во сти ње го вог пред ло га, Пи ке ти ју се мо же за ме ри ти и пре оп шир ност у 
по је ди ним по гла вљи ма, ко ја је по не кад иза зва на об ја шња ва њем чак и 
ла и ку ба нал них за ко ни то сти, по пут оне да пре ви ше ка пи та ла ,,уби ја” 
при нос на ка пи тал. Ипак, и по ред свих за мер ки, мо же се ре ћи да је То ма 
Пи ке ти на пи сао јед но зна чај но шти во из по ли тич ке еко но ми је, ко је ће 
због сво је ди со нант но сти спрам глав них то ко ва те ку ће еко ном ске ми сли 
још ду го иза зи ва ти ре ак ци је, рас пра ве и ко мен та ре. 

Ко нач но, ва ља по хва ли ти из да ва ча – „Ака дем ску књи гу” из Но вог 
Са да – ко ји се ла тио об ја вљи ва ња ове из у зет не књи ге. Тврд по вез, со ли дан 
па пир и до бра штам па све до че о то ме да се ни је ште де ло у опре ми књи ге. 
У сва ком слу ча ју, реч је зна чај ном по ду хва ту, ко ји ову но во сад ску ку ћу 
лан си ра у сам врх срп ског из да ва штва.

Не бој ша ВУ КО ВИЋ

СТИ ЛИ ЗО ВА НИ ПО ГЛЕД НА СВЕТ

Де ја на Оцић, Ли ни је, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2014

У ко нач но сти ли ни је 
– бес ко нач ност мо гућ но сти!

Де ја на Оцић

Не ду го по ок то бар ској вре ви сај ма, у Бе о гра ду је об ја вље на књи га 
ко ја ће па жњу чи та о ца при ву ћи упра во сво јом не на ме тљи во шћу. Је два 
при мет не ли ни је оба зри во се про сти ру на ма лом фор ма ту, пре ко по вр
ши не окербеж ни јан си, ис ти чу ћи јед но ста ван на зив, за сен че но име и 
пре зи ме ау то ра и цр теж де вој ке. 

Оне ко ји су на вик ну ти да свр ста ва ју (по жан ро ви ма, опре де ље њи
ма, стру ка ма или за ни ма њи ма) ова књи га за те ћи ће збу ње не упра во због 
те шко ће да је би ло где под ве ду.




