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SPRA VODLIVOSŤ

Je spravodlivé, že niektorí ľudia sa narodia bohatí a iní
chudobní? Ak je to nespravodlivé, máme s tým niečo
robiť?

Svet je plný nerovností, vo vnútri jednotlivých krajín
i medzi krajinami. Niektoré deti sa narodia v pohodlných,
prosperujúcich domoch, sú dobre živené a dostane sa im
vzdelania. Iné sa narodia ako chudobné, nemajú dostatok
jedla a nikdy nemajú prístup k vyššiemu vzdelaniu či
lekárskej starostlivosti. Je zrejmé, že je to otázka šťastia:
nezodpovedáme za sociálnu či ekonomickú triedu, do
ktorej sme sa narodili. Je otázka, aké zlé sú nerovnosti,
ktoré nie sú nedopatrením ľudí, čo nimi trpia. Majú vlády
použiť svoju moc a pokúsiť sa redukovať nerovnosti tohto
typu, za ktoré nie sú ich obete zodpovedné?

Niektoré nerovnosti sú vnútené vedome. Napríklad
rasová diskriminácia vedome znemožňuje prístup ľudí
jednej rasy k zamestnaniu, k bývaniu a vzdelaniu, čiže
k veciam prístupným ľuďom inej rasy. Povedzme ženám
možno odoprieť zamestnanie alebo upierať privilégia
prístupné len mužom. To nie je len otázka toho, že niekto
nemá šťastie. Rasová a pohlavná diskriminácia je zreteľne
nespravodlivá: ide o formy nerovnosti spôsobené fak-
tormi, ktorým nemá byť umožnené, aby ovplyvňovali zá-
kladné ľudské blaho. Slušnosť vyžaduje, aby kvalifikovaní
ľudia mali otvorené možnosti, a ide jednoznačne o dobrú
vec, keď sa vláda pokúša presadiť takúto rovnosť
možností.
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Menej už vieme povedať o nerovnostiach, ktoré
vznikajú v normálnom živote, bez vedomej rasovej alebo
pohlavnej diskriminácie. Hoci jestvuje rovnosť príležitostí
a každá kvalifikovaná osoba môže ísť na univerzitu, dostať
prácu, kúpiť si dom alebo sa uchádzať o úrad - bez
ohľadu na rasu, náboženstvo, pohlavie či národnosť -,
i tak dochádza k veľkému množstvu nerovností. Tí, ktorí
pochádzajú z bohatého prostredia, majú zvyčajne lepšiu
prípravu a viac zdrojov, a preto budú zrejme schopnejší
uchádzať sa o dobrú prácu. Dokonca i v systéme rov-
nakých možností budú mať niektorí ľudia lepší štart
a skončia s väčším ziskom než iní ľudia s rovnakým pri-
rodzeným talentom.

Navyše rozdiel v prirodzenom talente bude viesť k veľ-
kým rozdielom vo výsledných prospechoch v konkurenč-
nom systéme. Tí, ktorí majú veľmi žiadané schopnosti,
dokážu zarobiť oveľa viac ako tí, ktorí nemajú nijaké
špeciálne zručnosti ani talent. Aj tieto rozdiely sú sčasti
otázkou šťastia. l keď ľudia musia rozvíjať a používať
svoje schopnosti, väčšina ľudí, nech už sa bude akokoľvek
usilovať, nebude schopná hrať ako Meryl Streep, mal'ovať
ako Picasso, prípadne vyrábať automobily ako Henry
Ford. Niečo podobné platí aj o menších výkonoch.
Dôležitým faktorom, ktorý určuje príjmy a postavenie
v konkurenčnej spoločnosti, je šťastie narodiť sa s pri-
rodzeným talentom, v dobrej rodine a v istom triednom
prostredí. Rovnaké možnosti vytvárajú nerovnaké výsled-
ky.

Tieto nerovnosti, na rozdiel od rasovej a pohlavnej
diskriminácie, sú podmienené voľbami a činmi, ktoré sa-
my osebe nie sú zlé. Ľudia sa usilujú starať sa o svoje deti
a dať im dobré vzdelanie; niektorí majú viac peňazí než
iní a použijú ich na tento účel. Ľudia platia za výrobky,
služby a výkony, ktoré potrebujú, a niektorí podnikatelia
a výrobcovia sa stávajú bohatšími než iní, pretože o to, čo
ponúkajú, má záujem viac ľudí. Podniky a organizácie
každého typu sa snažia najímať ľudí, ktorí dobre ovládajú
svoju prácu, a platia vyššie mzdy ľuďom s mimoriadnými
zručnosťami. Keď jedna reštaurácia je plná ľudí a susedná
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je prázdna, pretože prvá má schopného šéfa, kým druhá
nie, potom zákazníci, ktorí si vyberajú prvú reštauráciu a
vyhýbajú sa druhej, neurobili nič zlého, i keď ich volba má
nešťastný následok pre vlastníkov a zamestnancov druhej
reštaurácie, ako aj ich rodiny.

Takéto následky sú najznepokojujúcejšie vtedy, keď
niektorých ľudí dostanú do veľmi zlej situácie. V niekto-
rých krajinách veľký počet obyvateľstva žije z generácie na
generáciu v biede. Dokonca aj v bohatej krajine, ako sú
Spojené štáty americké, mnoho ľudí štartuje do života
s dvoma trestnými bodmi, s ekonomickými a vzdelanost-
nými nevýhodami. Niektorí sú schopní prekonať toto
znevýhodnenie, je to však oveľa ťažšie, než získavať body
z výhodnejšej štartovacej čiary.

Najznepokojujúcejšie sú obrovské nerovnosti v bohat-
stve, zdraví, vzdelaní a vo vývoji medzi bohatými a chu-
dobnými krajinami. Väčšina ľudí na svete nemá šancu
mať sa ekonomicky tak dobre ako najchudobnejší ľudia
v Európe, Japonsku alebo v USA. Tieto veľké rozdiely
v šťastí a nešťastí sa určite zdajú nespravodlivými. Lenže
čo s nimi, ak vôbec niečo možno robiť?

Musíme rozmýšľať tak o samej nerovnosti, ako aj
o prostriedku, ktorý je potrebný na jej zmiernenie alebo
odstránenie. Hlavná otázka z hľadiska samých nerovností
znie: Ktoré typy príčin nerovností sú nesprávne? Hlavná
otázka z hľadiska opravných prostriedkov znie: Ktoré
metódy vyrovnávania nerovností sú správne?

V prípade vedomej rasovej alebo pohlavnej diskri-
.minácie sú odpovede jednoduché. Príčina nerovnosti je
nesprávna, pretože diskriminátori robia niečo nesprávne.
A opravným prostriedkom je jednoducho zabrániť im, aby
to robili. Ak vlastník pôdy odmieta prenajímať pôdu čer-
nochom, má byť potrestaný.

V iných prípadoch sú však otázky zložitejšie. Problém
je v tom, že nerovnosti, ktoré sa zdajú nesprávne, môžu
vyrásť z príčin, ktoré nezahŕňajú ľudí robiacich niečo ne-
správne. Zdá sa byť nespravodlivé, že ľudia, ktorí sa na-
rodili oveľa chudobnejší než iní, majú trpieť znevýhod-
nením, ktoré sami nezavinili. Takéto nerovnosti však
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existujú, pretože niektorí ľudia boli pri zarábaní peňazí
úspešnejší ako iní a pokúsili sa maximálne pomáhať svo-
jim deťom; a keďže ľudia majú tendenciu vstupovať do
manželstva s príslušníkmi svojej vlastnej ekonomickej
a sociálnej vrstvy, bohatstvo a postavenie sa akumulujú a
odovzdávajú z generácie na generáciu. Konania, kombiná-
ciou ktorých sa utvárajú tieto príčiny - uzhodnutia o za-
mestnaní, renty, manželstvá, dedičstvá, úsilie pomáhať
deťom a vzdelávať ich -, sa samy osebe nejavia ako zlé.
To, čo je nesprávne (ak vôbec), je výsledok: že niektorí
ľudia štartujú do života s nezavinenými znevýhodneniami.

Ak namietame proti tomuto druhu nepriazne ako ne-
spravodlivosti, je to preto, lebo namietame proti tomu,
aby ľudia trpeli znevýhodneniami, ktoré nezavinili a ktoré
sú len výsledkom normálneho fungovania socioeko-
nomického systému, v ktorom sa narodili. Niektorí z vás
sú takisto presvedčení, že každú nepriazeň, ktorá nie je
zavinená osobou, povedzme narodiť sa fyzickyhandicapo-
vaný, treba, ak je to možné, kompenzovať. Nechajme však
tieto prípady v našej diskusii bokom. Chcem sa sústrediť
na nezaslúžené nerovnosti, ktoré vznikajú v dôsledku fun-
govania spoločnosti a ekonomiky, predovšetkým konku-
renčnej ekonomiky.

Ako som už uviedol, dvoma hlavnými zdrojmi neza-
slúžených nerovností sú rozdiely v socioekonomických
triedach, kde sa ľudia narodia, a rozdiely v ich priro-
dzených schopnostiach a vlohách plniť úlohy, po ktorých
je dopyt. Možno si nemyslíte, že v takto zapríčinených
nerovnostiach je niečo nesprávne. No ak sa nazdávate, že
tieto nerovnosti sú istým spôsobom nesprávne a spoloč-
nosť sa má pokúsiť redukovať ich, potom musíte navrh-
núť opravný prostriedok, ktorý by odstránil samy príčiny
alebo priamo nerovné dôsledky.

Samy príčiny však zahŕňajú, ako sme mohli zistiť, re-
latívne nevinné voľby mnohých ľudí, ako využiť svoj čas
a peniaze a usporiadať si život. Zasahovanie do toho, aké
výrobky si ľudia kupujú, ako pomáhajú svojim deťom
alebo koľko platia svojim zamestnancom, sa veľmi
odlišuje od zásahov do ich konania, keď chcú povedzme
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prepadnúť banku alebo diskriminovať černochov či ženy.
Pomerne nepriamym zásahom do ekonomického života je
zdanenie, osobitne zdanenie príjmu a dedičstva, a niekto-
ré dane z odbytu, ktorých cieľom je viac odčerpať boha-
tým ako chudobným. To je jeden zo spôsobov, ako sa
vláda môže pokúsiť redukovať vývoj veľkých nerovností
v bohatstve z generácie na generáciu, a to tak, že nedovo-
lí ľuďom, aby si ponechali všetky svoje peniaze.

Oveľa efektívnejšie by však bolo použiť verejné zdro-
je, získané prostredníctvom daní, na zabezpečenie chý-
bajúcich zvýhodnení vo vzdelaní a podporovať deti z tých
rodín, ktoré si to nemôžu dovoliť. Pokúšajú sa o to verej-
né sociálne programy, a to tak, že daňový dôchodok využí-
vajú na zabezpečenie základnej podpory v starostlivosti
o zdravie, potravu, bývaní a vzdelávaní. To je priamy útok
na nerovnosti.

Keď ide o nerovnosti, ktoré sú výsledkom rozdielov
v schopnostiach, nie je to veľa, čo možno urobiť a ako
možno zasiahnuť do príčin, okrem odstránenia kon-
kurenčnej ekonomiky. Kým existuje konkurencia v na-
jímaní ľudí na prácu, konkurencia v pracovných miestach
a konkurencia medzi podnikmi o zákazníkov, zarobia
niektorí ľudia viac než iní. Jedinou alternatívou by bola
centrálne riadená ekonomika, v ktorej by každý zarábal
približne rovnako a pracovné miesta by boli prideľované
istým typom centralizovanej moci. l keď boli takéto
pokusy, tento systém je príliš náročný, pokiaľ ide o slo-
bodu, ako aj o produktivitu. Podľa môjho názoru je príliš
nákladný na to, aby bol akceptovateľný, i keď niektorí ľu-
dia so mnou nebudú súhlasiť.

Ak niekto chce redukovať nerovnosti, ktoré sú výsled-
kom rozdielnych schopností bez toho, aby sa zriekol
konkurenčnej ekonomiky, bude musieť nevyhnutne za-
útočiť na samy nerovnosti. Možno to urobiť zvýšeným
zdanením vyšších príjmov a tým, že isté verejné služby
budú zadarmo poskytované každému, prípadne ľuďom
s nižšími príjmami. Ďalej to môžu byt' príplatky občanom,
ktorí zarábajú minimum, a to vo forme "negatívnej dane
z dôchodku". Ani jeden z týchto programov sa však úplne
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nezbaví nezaslúžených nerovností, a navyše každý systém
zdanenia bude mať isté dopady na ekonomiku, vrátane
dopadov na zamestnanosť a chudobných, ktoré je ťažké
predvídať. Takže záležitosť opravného prostriedku je vždy
zložitá.

Sústreďme sa však na filozofické otázky. Opatrenia,
ktoré sú potrebné na to, aby redukovali nezaslúžené
nerovnosti vznikajúce z rozdielov v triednom postavení
a prirodzenom talente, obsahujú zásah do ekonomických
aktivít, najmä prostredníctvom zdanenia: vláda odčerpá
peniaze jedným a použije ich na pomoc iným. To však nie
je jediné použitie zdanenia, a už vôbec nie hlavné: mnohé
dane sa použijú na veci, ktoré väčšmi pomáhajú tým, čo sú
na tom dobre, než chudobným. No existuje aj redis-
tributivne zdanenie, čo je typ zdanenia relevantný pre náš
problém. Zahŕňa použitie vládnej moci na zásah do toho,
čo ľudia robia, nie preto, že to, čo robia, je samo osebe
zlé, ako povedzme krádež alebo diskriminácia, ale preto,
lebo to prináša výsledok, ktorý sa zdá nespravodlivý.

Nie všetci sa nazdávajú, že redistributívne zdanenie je
správne, pretože vláda nemá zasahovať do činnosti ľudí,
kým nerobia niečo nesprávne, a ekonomické transakcie,
ktoré všetky tieto nerovnosti spôsobujú, nieže sú ne-
správne, ale úplne nevinné. Preto môžu zároveň tvrdiť, že
niet nič nesprávne na samých výsledných nerovnosti ach;
že i keď sú nezaslúžené a nezavinili ich obete, nie je
spoločnosť povinná vyrovnávať ich. Podľa nich život je už
taký; niektorí ľudia sú šťastnejší než iní. Zasahovať treba
len vtedy, keď nešťastie je výsledkom nesprávneho kona-
nia voči niekomu inému.

Ide o kontroverznú politickú otázku, na ktorú jestvuje
množstvo rozdielnych názorov. Niektorí ľudia väčšmi
namietajú voči nerovnostiam, ktoré pochádzajú zo so-
cioekonomickej triedy, kde sa človek narodil, ako voči
nerovnosti am, ktoré sú výsledkom rozdielov v talente
a schopnostiach. Nepáčia sa im dôsledky toho, že niekto
sa narodil bohatý a iný sa narodil v slume, no domnievajú
sa, že človek si zaslúži to, čo môže zarobiť svojím vlast-
ným pričinením, že niet ničoho nespravodlivého v tom, že
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jeden človek zarába mnoho a iný veľmi málo, pretože ten
prvý má talent, ktorý sa dá uplatniť na trhu a schopnosť
naučiť sa vykonávať kvalifikované práce, pričom ten druhý
môže zasa vykonávať len nekvalifikovanú prácu.

Osobne si myslím, že nerovnosti vyplývajúce z obi-
dvoch týchto príčin sú nespravodlivé a výrazne ne-
spravodlivé je, keď socioekonomický systém vyúsťuje do
toho, že niektorí ľudia žijú za podstatných materiálnych
a sociálnych znevýhodnení, ktoré sami nezavinili, hoci ich
možno odstrániť systémom redistributívneho zdanenia
a programami sociálnej pomoci. No ak si chcete ujasniť
vlastné stanovisko, musíte zvážiť tak príčiny nerovností,
ktoré považujete za nespravodlivé, ako aj opravné pro-
striedky, ktoré pokladáte za legitimné.

Hovorili sme predovšetkým o probléme sociálnej
spravodlivosti v rámci jednej spoločnosti. Problém je
oveľa zložitejší v celosvetovom meradle, pretože tu sú
obrovské nerovnosti, a nie je jasné, aké opravné pro-
striedky máme použiť, keďže niet svetovej vlády, ktorá by
mohla vyberať svetové dane a dohliadať na to, aby boli
efektívne využité. Navyše niet vyhliadok na svetovú vládu,
ktorá by bola spravodlivá, pretože z mnohých hľadísk by
to bola hrozná vláda. Nech už je to akokoľvek, jestvuje tu
problém globálnej spravodlivosti, a je ťažké rozhodnúť,
ako ju riešiť v systéme oddelených suverénnych štátov,
v akých teraz žijeme.


