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Kapitál v 21. století
Jaká dynamika pohání akumulaci a distribuci kapitálu? Otázky ohledně dlouhodobého vývoje
nerovnosti, koncentrace majetku a vyhlídek na
hospodářský růst leží v samém srdci politické
ekonomie. Uspokojivé odpovědi se však hledají
obtížně a mnohdy se opírají spíše o teoretické
spekulace než o jasně daná fakta.
V knize Kapitál ve 21. století analyzuje Thomas Piketty mimořádně rozsáhlou sbírku historických a srovnávacích dat, zahrnující tři staletí
a dvacítku států, a snaží se odhalit klíčové ekonomické a sociální vzorce. Jeho odhalení jsou natolik zásadní, že patrně ovlivní veškeré budoucí
úvahy o bohatství a nerovnosti.

Bestseller deníku New York Times
„Lze celkem bezpečně prohlásit, že Kapitál v 21. století, magnum
opus francouzského ekonoma Thomase Pikettyho, se stane nejdůležitější ekonomickou knihou roku – a možná celého desetiletí.
Piketty, jeden z nejvýznamnějších odborníků na příjmovou a majetkovou nerovnost, dokumentuje rostoucí koncentraci příjmů
v rukou nevelké ekonomické elity. A zároveň přesvědčivě dokazuje, že se vracíme k „dědičnému kapitalismu“, k hospodářství
ovládanému nejen bohatstvím, ale především zděděným bohatstvím, v němž hraje původ větší roli než úsilí a nadání.
Paul Krugman, New York Times
„Nejdychtivěji očekávaná ekonomická kniha v posledních letech.“
Toby Sanger, Globe and Mail
„Piketty napsal knihu, kterou nemůže ignorovat nikdo, kdo se
zajímá o určující otázku naší éry.“
John Cassidy, New Yorker

Thomas Piketty je profesorem na pařížské
Vysoké škole sociálních věd (EHESS) a na
École d’économie de Paris. Je autorem
mnoha historických a teoretických prací,
které mu v roce 2013 vynesly cenu Yrjö
Jahnssona udělovanou European Economic
Association.

Nová kniha Thomase Pikettyho, Kapitál v 21. století, podrobně
mapuje dynamiku majetkové a příjmové nerovnosti v posledních
dvou staletích a nabízí poněkud pochmurný obrázek ekonomické
nerovnosti v budoucnosti. Zároveň Piketty předkládá svou teorii
příčin obrovského nárůstu výše manažerských platů i způsob, jak
můžeme tento destruktivní trend úspěšně potlačit.“
Matt Bruenig, The Week

v 21. století

Piketty dokazuje, že hospodářský růst a šíření
vzdělanosti v moderní době nám umožnily vyhnout se společenské nerovnosti v apokalyptickém měřítku předpovídaném Karlem Marxem.
Nepozměnili jsme však základní strukturu kapitalismu a nerovnosti natolik, jak jsme se domnívali v optimistických desetiletích po druhé světové válce.
Dnes hrozí, že základní hnací síla nerovnosti
– tedy tendence k tomu, aby výnosová míra kapitálu překračovala míru růstu ekonomiky – povede k extrémní koncentraci kapitálu a rozvratu
demokratických hodnot, na nichž stojí dnešní
společnosti. Ekonomické trendy však nejsou boží
vůle. Piketty tvrdí, že díky politickým zásahům se
už v minulosti podařilo potlačit nebezpečné nerovnosti a může k tomu dojít znovu.
Kapitál ve 21. století je pozoruhodné a originální vědecké dílo, které může změnit náš náhled
na dějiny ekonomiky a konfrontuje nás s chmurnými vyhlídkami dnešní společnosti.
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