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Thomas Piketty
Urodzony w Clichy 7 maja 1971

1989-1990 : M.Sc. z matematyki w Ecole 
normale supérieure (ENS, Paris) 

1990-1993 : PhD z  ekonomii w EHESS i LSE 
(European Doctoral Programme in 
Economics) 

1993-1995 : Assistant Professor w MIT 
Economics Department 

1995-2000 : Research Fellow w CNRS and 
CEPREMAP (Paris, France) 

2000- : Professor of Economics w EHESS 
(Paris, France) 

2007- : Professor of Economics w Paris School 
of Economics 
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Rok wydania 2013, Francja
Biznesowa Książka Roku 2014 według "Financial Times" i McKinsey. 
Numer Jeden na liście bestsellerów "New York Timesa" i przebój sprzedażowy 
wszechczasów wydawnictwa Harvard University Press. 
Bestseller Amazona i najlepiej sprzedająca się książka w ciągu roku od premiery w 
historii tej ogólnoświatowej sieci. 
Do stycznia 2015 sprzedano PÓŁTORA MILIONA egzemplarzy książki w językach 
francuskim, angielskim, niemieckim, chińskim i hiszpańskim. 
Polskie wydanie: wrzesień 2015 
Jest polski audiobook (34h 18’)
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Marks – apokaliptyczny optymista. 
Opisywał horror industrializacji.
 
Wiedział jak to zmienić.

         Marks - Piketty

Das Kapital - Capital
Marks  -  w wieku 49 lat (I tom, reszta wydana pośmiertnie)
Piketty -  w wieku 42 lat.
Piketty, nie czytał Das Kapital

Piketty: kapitał = bogactwo w wąskim sensie (bogactwo 
bogatych – Le Monde ).

Marks: kapitał = sposoby produkcji, relacje między 
zatrudnieniem a stosunkami monetarnymi na rynku 

Piketty - pesymistyczny reformator. 
Wzrost bogactwa i jego koncentracja 
jest naturalnym efektem prostych i 
uniwersalnych praw. 

Rozwiązanie – silne państwo i 
redystrybucja bogactwa
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Marks

Jak kapitalizm zmienił 
stosunki ekonomiczne

Piketty

Jak kapitalizm nie zmienił 
stosunków ekonomicznych
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Prawa Piketty’ego

β = r × (s/g). 

β – udział kapitału w dochodzie narodowym

r – stopa zwrotu kapitału netto

s - stopa oszczędzania 

g – stopa wzrostu dochodu narodowego brutto

r,s = const => g maleje -  β rośnie
intuicyjne

oczywiste

Różnica r-g nie ma istotnego związku z poziomem bogactwa (dane!) 



 7

Warstwa teoretyczna w książce Piketty’ego dosyć uboga, 

nie objaśnia zjawisk, które pokazuje na licznych wykresach,

program naprawy (regulacja podatkowa) praktycznie niewykonalny

Bretton Woods(1971)
 fiat money
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Debata bez danych?

Malthus, Ricardo, Marks opierali swoje teorie o nierównościach bardziej 
na spekulacjach niż na masowych danych

Po raz pierwszy dużych danych użył  Simon Kuznets w pracy z 1953 
roku. Baza była ogólnie dostępna i każdy mógł powtórzyć jego 
obliczenia.

Piketty też udostępnił swoją bazę, uaktualnia ją

Krzywe Kuznetsa – nierówności rosną – potem opadają 

Przypływ podnosi wszystkie łódki

Fałszywa interpretacja  - szczyt krzywej na poczatku XX wieku, opadanie 
1914 -1945 (wojny i kryzys)
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Dane, dane,…

Po raz pierwszy pokazał w jaki sposób zmieniał się poziom kapitału i 
nierówności w ciągu ostatnich wieków – począwszy od przynajmniej XIX 
wieku. I to wszystko na podstawie utworzonej w tym celu bazie danych

Baza danych o ewolucji historycznej dochodów i nierównosci 
(wyd. 2007 i 2010)

Dotyczy 20 krajów, więcej niż 300 lat
Autorzy: Thomas Piketty, Atkinson (zmarł 1 stycznia 2017) i Emanuel Saez
 

World Top Incomes Database http://wid.world/
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 17Wiliam Playfair (1759-1823)
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