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ANALIZA BINELUI COMUN
DIN PERSPECTIVA META-TEORETICĂ A JOCULUI
JÁNOS I. TÓTH ∗

(Extract)
Comunitatea, precum şi interpretarea substanŃială şi procedurală a binelui comun joacă un rol important în
discuŃiile despre binele comun. În acest studiu, cu ajutorul teoriei jocului, analizez trăsăturile substanŃiale ale
binelui comun. RelaŃia între teoria jocului şi binele comun se afla în contradicŃie. Pe de o parte teoria jocului
implicit sintetizează profitul jucătorilor, atunci când face diferenŃă între jocuri cu sume zero, permanente şi
variabile. Pe baza acestuia şi în mod explicit se poate calcula funcŃia de bunăstare ale jucătorilor, şi se poate
defini binele comun în funcŃie de teoria jocului. Această noŃiune este valabilă numai în modelul teoriei
jocului, dar acolo dispune de caractere obiective. Legat de exemplul cerb şi vânător formulez ipoteza
următoare: binele comun se afla în concordanŃă cu cooperarea reciproc avantajoasă a jucătorilor care
alcătuiesc o coaliŃie mare. Pe de altă parte, teoria jocului care se bazează pe metodologia individualismului
nu foloseşte noŃiunile binelui comun, comunitatea şi jucătorul non-egoist. Prin urmare încerc să interpretez
noŃiunile respective cu ajutorul analizei meta-teoretice a jocului.
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