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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkilemassa esittelen formaalin peliteoreettisen mallin, joka määrittää oikeudenmukaisen sosiaalisen sopimuksen. Mallin esitti Ken
Binmore (1994,1998). Binmoren mukaan sosiaalinen sopimus on implisiittinen sopimus, joka määrittää yhteisön jäsenten oikeudet ja
velvollisuudet. Teoria on eettisesti naturalistinen ja relativistinen. Moraali nähdään tasapainonvalintamekanismina. Sosiaalista sopimusta
muuttavat biologiset ja sosiaaliset voimat.
Binmoren haluaa rakentaa synteesin John Rawlsin (1971) ja John Harsanyin (1977) esittämistä teorioista. Hän soveltaa yrityksen teoriasta tuttua
tapaa jakaa aika kolmen tason prosesseihin. Lyhyellä aikavälillä tehdään kaikki päätökset. Keskipitkällä aikavälillä sosiaalinen normisto
sopeutuu. Pitkällä aikavälillä geneettiset koodistot sopeutuvat vallitseviin lyhyen aikavälin olosuhteisiin.
Lyhyellä aikavälillä mallin pelaajat pelaavat kahta peliä samanaikaisesti: elämän pelissä pelaajien strategivalintoja rajoittavat vain luonnolliset,
biologiset ja fysikaaliset tekijät kun taas moraalipelissä sosiaalisen normin rikkomisesta seuraa toisaalta rangaistus ja toisaalta vetoomus
neuvotella uudelleen siitä, mikä todella on vallitseva sosiaalinen sopimus. Neuvotteluprosessi käydään tietämättömyyden verhon takana, joka on
tuttu Rawlsin ja Harsanyin teorioista. Binmore käyttää bayesläistä päätöksentekoteoriaa mallittaakseen yksilökohtaista tavoitefunktiota
tietämättömyyden verhon takana. Tämä johti Harsanyin utilitarismiin. Binmore ei kuitenkaan usko Rawlsin ja Harsanyin teorioissa esitettyihin
pelaajien mahdollisuuksiin sitoutua. Niinpä Binmore päätyy maximin-päätelmään, joka on tuttu Rawlsin teoriasta. Rawls taas uskoi, että tämän
päätelmän saavuttamiseksi olisi luovuttava bayesläisestä päätöksentekoteoriasta.
Keskipitkän aikavälin prosessissa empaattisten preferenssien painot sopeutuvat asettuen lopulta evolutionaarisesti vakaaseen tasapainoon.
Rawlslainen ja utilitaristinen tasapaino kohtaavat. Pitkällä aikavälillä oikeudenmukainen tasapaino käy yksiin walraslaisen tasapainon kanssa,
kun tarkastellaan vain hyödykkeiden oikeudenmukaista jakoa. Tämä selittää Binmoren mukaan markkinoiden syntymisen.
Ensin tarkastellaan, kuinka eettiset teoriat sopivat yksiin taloustieteen teorioiden kanssa ja yritämme selvittää joitakin taloustieteen
ongelmakohtia tällä alueella. Sitten esittellään tarvittavat peliteoreettiset työkalut sekä käydään läpi lyhyesti Rawlsin ja Harsanyin ideat. Sitten
selvitetään yksityiskohtaisesti Binmoren teorian olennaisimmat osat: ensin lyhyen ja keskipitkän aikavälin prosessit ja lopuksi pitkän aikavälin
malli. Lopulta esitetään kritiikkiä ja joitakin ideoita jatkokeskustelun pohjaksi.
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