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Abstract 

The study is beginning with some statistical data illustrating that the intellectual 
lies among the branches of the social sciences are very weak. Despite each social 
discipline is rich in valuable traditions, a wide cooperation is necessary.  
Understanding social and political and economic realities in our world involves 
interdisciplinary approaches. One of these is the application of “system paradigm” 
– which cannot be used with narrow borders of one or the other social discipline. 
So the cooperation among social sciences needs a deep and extended research to 
offer a coherent and multi-visually approach of contemporary problems. 
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Aş dori să încep cu povestea a două 
experienţe recente. 

Sub auspiciile Collegium Budapest In-
stitute for Advanced Study, între 2000 şi 
2002 profesorul Susan-Rose şi cu mine 
am organizat şi condus un grup de cerce-
tători care analizau tema “Onestitate şi 
adevăr în lumina tranziţiei post socialis-
te”1. Grupul a cuprins oameni de diferite 

                                                      
1  Lucrări elaborate în cadrul unui proiect de 

cercetare, adunate şi publicate în două 
volume: Kornai şi Rose-Ackerman (2004) 
şi Kornai, Rothstein şi Rose-Ackerman 
(2004). 

profesii, incluzând cercetători din dome-
niul ştiinţelor juridice, economişti, soci-
ologi, politologi, specialişti în filozofia 
politică, istorici. Noi ne adunăm săptă-
mânal în seminarii pentru a raporta des-
pre progresele făcute în munca noastră. 
Eram cu totul nedumerit de faptul că 
aveam dificultăţi în a ne înţelege unii pe 
alţii. Fiecare disciplină se bazează (expli-
cit sau tacit) pe axiomele  şi pe ipotezele 
fundamentale ale ei. Fiecare are propriul 
ei limbaj şi vocabular. Experţii în fiecare 
disciplină apreciază drept “clasice” con-
tribuţii diferite, dar toţi cred că lucrarea 
pe care ei o consideră clasică este familia-
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ră oricui altcuiva. Există o mare varietate 
de discipline în al căror domeniu lucrări 
contemporane au devenit faimoase iar 
subiectul lor a devenit “fierbinte”. În ciu-
da acestui fapt, membrii fiecărui profesii 
s-au aşteptat ca membrii altor profesii să 
fie familiari cu cunoştinţele din sfera lor 
de cunoaştere. 

Caracterul interdisciplinar al grupului 
de cercetare a cerut de la participanţi un 
anumit fel de autodisciplină. El îi obliga 
să vorbească în seminarii într-o manieră 
care să fie înţeleasă de ceilalţi. Noi am 
învăţat unii de la alţii şi am încercat să 
fim deschişi la ideile sugerate de specia-
liştii de la alte discipline. 

La începutul anului 2005 am călătorit 
în China. Când pregăteam conferinţele 
care urma să le ţin acolo am încercat să 
mă familiarizez cu literatura cea mai re-
centă referitoare la procesul reformei chi-
neze. Am citit un număr de lucrări ale 
celor mai buni economişti ce studiau 
subiectul respectiv şi am fost şocat de 
faptul că, în ciuda abordării aspectelor 
politice ale reformei, ei nu făceau nici o 
referinţă nici măcar la un articol dintr-un 
ziar de ştiinţe politice. În acelaşi timp, am 
citit lucrări ale unor specialişti de frunte 
în ştiinţe politice, specializaţi pe tema 
respectivă şi am găsit aceiaşi unilaterali-
tate – deşi ei menţionau de câteva ori re-
forma economică, nu făceau nici o refe-
rinţă la vreo revistă economică. Orice 
comunicare intelectuală între aceste două 
grupuri de experţi din China părea să aibă 
loc cu multă greutate.  

În această optică, am hotărât să arun-
căm o privire mai atentă relaţiei dintre di-
versele discipline ale ştiinţelor sociale. 
Noemi Peter, studentul meu, m-a asistat 
în această treabă. Noi ne-am concentrat 
pe patru discipline: ştiinţa economică, 
politologie, sociologie şi drept. Am se-

lectat cinci reviste principale pentru fieca-
re din aceste discipline şi am întocmit un 
volum pentru fiecare, adică toate artico-
lele publicate în 2004. 

Noi am adunat referinţele, pe care le-
am clasificat după diferite criterii (metoda 
de calculare, principii de clasificare şi 
principalele rezultate se găsesc în Anexă). 
În revistele economice noi am găsit 316 
articole cărora li se putea aplica metodo-
logia noastră. Din cele 4.885 referinţe gă-
site în aceste articole, 88,9 procente pro-
veneau din reviste de economie, 6,6 pro-
cente din reviste de ştiinţe sociale inter-
disciplinare, 2,2 procente din reviste de 
ştiinţe politice, 1,2% din reviste de drept 
şi 1,0 procente din reviste de sociologie. 
Sursa copleşitor de dominantă de cunoaş-
tere în profesia legată de ştiinţa economi-
că este, de aceea, profesia însăşi – lucrări 
publicate de alţi economişti în reviste 
economice. Profesiunea priveşte spre sine 
şi de-abia recunoaşte produsele altor dis-
cipline de ştiinţe sociale. O situaţie simi-
lară există şi în alte discipline examinate 
(vezi Anexa). 

Eu nu vreau să supraestimez valoarea 
rezultatelor cantitative ale acestei mini-
colectări de date. Noi am fi obţinut re-
zultate mai precise şi mai credibile dacă 
analizăm câteva volume din aceste reviste 
editate în câţiva ani diferiţi şi includeam 
în analiză mai multe discipline şi reviste. 
De aceea, noi am exclus din total refe-
rinţele în care disciplina generând sursa 
referinţei era ambiguă. O apreciere mai 
precisă va cere o cantitate imensă de 
muncă şi eu sper că cineva o va face. 
Concluzia acestui mic studiu este clară, 
oricum: relaţiile intelectuale dintre disci-
plinele ştiinţelor sociale sunt foarte slabe. 

Unde ne aflăm acum în ceea ce pri-
veşte separarea şi cooperarea în ştiinţele 
sociale? Ce se poate face pentru a apropia 
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mai mult aceste discipline astfel încât ele 
să ofere o abordare coerentă multivizuali-
zată problemelor cu care acum fiecare se 
confruntă separat? Eu încerc să dau aicea 
un răspuns doar parţial şi schiţat, în prin-
cipal pentru a stimula cititorul să se gândeas-
că la aceste interpretări dificile. O înţele-
gere mai profundă a acestor probleme cere 
o cercetare mai adâncă şi mai extinsă. 

1. Cinci exemple încurajatoare 
pentru abordările 
interdisciplinare 

Imaginea generală a interacţiunilor 
dintre ştiinţe este vizibil mai bună decât 
am arătat-o. Am să descriu aici cinci 
exemple de curente intelectuale, poziţii 
ştiinţifice şi metode care dovedesc că li-
mitele disciplinelor tradiţionale s-au în-
crucişat şi s-a promovat convergenţa şi 
cooperarea între discipline. Sunt convins 
că încă multe alte exemple pot fi date.  

1.1. Teoria opţiunii raţionale  

Teoria opţiunii raţionale constituie nu-
cleul ştiinţei economice clasice. Discuta-
rea riguroasă a ei începe cu Walras; Arrow 
şi Debreu au realizat-o mai în detaliu. 

Deşi această teorie s-a dezvoltat în ca-
drul ştiinţei economice, ea a ajuns să fie 
larg utilizată tot atât de bine şi în alte dis-
cipline. Un pionier al eforturilor de a o 
extinde la economie este Gary Becker 
care a primit Premiul Nobel în acest do-
meniu în 1992. Becker susţine că, în mul-
te cazuri, motivele care se află în spatele 
comportamentului uman pot fi descrise 
prin presupunerea că decidentul care ale-
ge între diferite alternative va opta pentru 
una care-i garantează cea mai favorabilă 

combinaţie de beneficii şi pierderi. Se 
presupune că decidentul este o persoană 
ale cărei preferinţe îndeplinesc anumite 
exigenţe serioase şi care maximizează o 
funcţie de utilitate – aceea că el sau ea în-
cearcă să facă opţiunea optimă dintre 
alternative. Aplicarea modelului opţiunii 
raţionale ne permite să analizăm nu nu-
mai deciziile economice (precum opţiu-
nea producătorului în ceea ce priveşte di-
feritele tehnologii sau opţiunea consuma-
torului între două mărfuri) ci şi o arie lar-
gă de alte probleme cum ar fi crima, sinu-
ciderea, dimensiunea familiei şi alegerile. 

În cartea mea Anti-Equilibrium (1971) 
am discutat în detaliu critica pe care o 
aduc teoriei opţiunii raţionale. Eu nu sunt 
desigur un susţinător necritic al acestei te-
orii; mai degrabă eu înţeleg limitele mo-
delului. Aş vrea totodată să subliniez că, 
oricum, ar fi o gravă greşeală să nu le ve-
dem pur şi simplu. Noi ar trebui, de ase-
menea, să evităm să reducem problema la 
un conflict între discipline sau subdiscipli-
ne, spunând lucruri de genul “nouă, socio-
logiştilor (sau politologilor sau juriştilor) 
nu ne place teoria opţiunii raţionale dar voi 
economiştii vreţi să ne-o impuneţi”. Nu, 
accentul se pune altundeva. Nu există aşa 
ceva ca sociologul sau economistul. Există 
câteva categorii de sociologi, şi câteva ca-
tegorii de economişti. Economiştii includ 
oameni, ca mine, care se arată critici faţă 
de această teorie, dar care ştim că ea are o 
putere explicativă semnificativă şi de ace-
ea este necesar să fie folosită şi aplicată. 
De asemenea, noi ar trebui să înţelegem 
oricum şi limitele validităţii sale, ca şi 
binefacerile ei.  

Utilizatorii superficiali ai teoriei opţi-
unii raţionale (şi există mulţi de acest 
gen) cred că ea este o cheie pentru înţele-
gerea tuturor fenomenelor – că nu există 
nici un comportament uman care să nu 



8 / Disciplinele ştiinţelor sociale 

poată fi descris (poate cu puţin efort) cu 
ajutorul acestui model. În schimb, cei ce 
aplică teoria cu atenţie şi sobrietate (şi 
există şi din aceştia mulţi) ştiu că această 
teorie poate să explice unele fenomene, 
dar altele nu. Eu ştiu, de asemenea, că 
explicaţia este doar parţial valabilă chiar 
în acele cazuri în care ea are putere expli-
cativă. Este cu neputinţă să se aşeze lu-
mină pe întregul fenomen, dar este posibil 
să se scoată în evidenţă unele elemente 
importante. De aceea, eu folosesc teoria 
opţiunii raţionale cu precauţie şi în anu-
mite limite. Dacă m-am confruntat cu un 
fenomen care necesită explicaţie, în spe-
cial dacă este un fenomen social compli-
cat, eu cred că merită să mă întreb care 
sunt motivaţiile decidenţilor, care sunt 
obiectivele care îi conduc şi dacă ei au 
interese lesne de înţeles (acestea pot fi 
interese non-financiare, precum motive ca 
obţinerea puterii sau motive emoţionale). 
Este important să se analizeze ce anume îi 
inspiră pe indivizi să acţioneze deoarece 
aceasta ne ajută să înţelegem motivaţia 
pentru evenimentul care are loc ca rezul-
tat al opţiunilor şi deciziilor lor, conşti-
ente sau inconştiente. 

Eu sunt împotriva “imperialismului” 
teoriei opţiunii raţionale, difuzării ei 
agresive şi practicii de impunere a ei cer-
cetătorilor. Totuşi, eu o consider foarte 
importantă şi este de dorit să ne gândim 
la ea şi să o folosim oricând este posibil. 
Până acum nici una din disciplinele şti-
inţelor sociale nu a fost capabilă să scape 
de impactul acestei teorii. 

1.2. Teoria jocurilor 

În cazul opţiunii raţionale, o ipoteză 
fundamentală (conform căreia un deci-
dent face o opţiune raţională) s-a răs-

pândit dincolo de frontierele disciplinei 
ştiinţei economice. În cazul teoriei jocu-
rilor, o formă de descriere, o tehnică po-
sibilă de descriere a situaţiilor a depăşit 
limitele unei discipline. 

Primele exemple edificatoare la care 
pare să fi fost aplicată teoria jocurilor au 
fost jocurile sociale, dar ideile din lucră-
rile clasice ale lui Neumann şi 
Morgenstern au început a fi aplicate la 
fenomenele economice destul de rapid. 
Devenise clar că teoria putea fi folosită la 
analiza oricărui fenomen social. Mai pre-
cis, ea este aplicată oricărei situaţii care 
implică interacţiunea (cooperarea, con-
flictul, armonizarea comportamentelor, 
acţiunea împotriva celorlalţi actori) dintre 
actorii sociali sau în care interacţiunea ar 
putea apărea. Oamenii sunt legaţi printr-o 
largă varietate de relaţii sociale. Dacă 
există orice fel de relaţie între ei, majori-
tatea fenomenelor referitoare la interacţi-
unea lor poate fi descrisă ca un fel de 
model teoretic de joc, care poate să ne 
ajute să ajungem la concluzii care intere-
sează. Fenomenele care pot fi analizate cu 
teoria jocurilor au loc în sferele politicii, 
vieţii de familie, situaţiilor militare şi în 
alte nenumărate contexte. 

Majoritatea specialiştilor care utilizea-
ză teoria jocurilor lucrează în departamen-
te de ştiinţe economice. Dar teoria jocuri-
lor s-a extins dincolo de frontierele eco-
nomistului pentru a deveni o tehnică ana-
litică generală aplicată în ştiinţele sociale. 

1.3. Analiza multivariată a seriilor 
pe termen lung din statisticile 
naţionale 

Abundenţa datelor şi accelerarea com-
puterizării aduc împreună tot mai strâns 
ramuri disparate ale ştiinţelor sociale. În 
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anii 1960, Republica Coreea, Brazilia şi 
alte câteva ţări au realizat o creştere eco-
nomică deosebit de rapidă. Atunci cerce-
tătorii au observat că toate aceste ţări erau 
guvernate de regimuri dictatoriale insu-
portabile, ceea ce ducea, cumva, la con-
cluzia că dictatura alimentează creşterea 
prin crearea unor condiţii cu totul mai 
bune decât o fac sistemele democratice. 
Argumentul tipic se referea la una din ţă-
rile cu creştere înaltă şi încerca să tragă o 
concluzie generalizată din ea sau, poate, 
dintr-una sau două alte asemenea ţări. 

Multe schimbări au avut loc în dece-
niile ce au urmat. În primul rând au fost 
create uriaşe baze de date pentru 100 
până la 150 ţări, cu serii de date pe peri-
oade lungi. Unele din aceste serii de timp 
privesc date economice (de exemplu, 
PIB); altele se referă la fenomene non-
economice. 

O altă evoluţie semnificativă din ulti-
mele trei decenii este dezvoltarea extrem 
de eficientă a computerelor care permit 
soluţionarea rapidă a unor sisteme de 
ecuaţii gigant, computerizări de regresie 
multivariate şi alte analize matematico-
statistice. Aceste computere sunt capabile 
să rezolve sarcini care cer 100.000 de 
computerizări într-o singură serie.  

Multe proiecte fac uz de noile posibi-
lităţi oferite de băncile uriaşe de date şi 
de calculatoarele rapide. Printre pionieri 
se numără Robert Barro (vezi, de exem-
plu, studiul lui din 1991). În ultimii 15 
ani acest fel de analiză a devenit o indus-
trie în care lucrează sute de cercetători2. 

Procedura tipică este următoarea. Să 
zicem că un cercetător doreşte să explice 
un fenomen economic (precum creşterea 

                                                      
2 Pentru discuţii pe marginea acestei lucrări 

vezi Djankov ş.a. (2003) şi Knack şi 
Keefer (1995). 

sau inegalitatea venitului) sau un feno-
men non-economic (precum nivelul 
analfabetizării). El sau ea poate lua în 
consideraţie o varietate largă de variabile 
explicative, înşiruite după datele econo-
mice statistice cantitative, cum ar fi rata 
investiţiilor sau deschiderea ţării către 
comerţul exterior, ca şi după caracteristici 
sociale calitative, cum ar fi extinderea 
democraţiei sau a dictaturii prevalând 
într-un sistem politic. Cercetătorul poate 
să ţină seama de sistemul juridic al ţării 
(anglo-saxon sau german). El sau ea 
poate investiga cât de frecvent are loc co-
rupţia şi ce religie dominantă este în ţară. 

Dacă un set divers de fenomene este 
inclus în setul de variabile explicative, 
cercetătorul poate ajunge la mai mult de-
cât cele câteva exemple de factori alese 
arbitrar, care influenţează creşterea feno-
menului ce se studiază. Urmând analiza 
atentă a acestui tip de calcule multivaria-
te, nu întotdeauna se obţin răspunsuri 
clare şi neambigue sau rezultate conclu-
dente. Dar, oricum, rezultatul apare, am 
făcut un pas mare înainte în învăţare. Cu 
instrumentele statistice, ştiinţele sociale 
în general, nu numai cele strict economi-
ce, pot să investigheze acum relaţiile cau-
zale dintre o mare varietate de fenomene 
economice şi non-economice. 

Această abordare ridică multe dificul-
tăţi metodologice serioase. Aplicarea ei 
este în multe cazuri îngreunată alarmant. 
Cercetătorii abuzează adesea de metodo-
logia descrisă aici pe scurt şi trag conclu-
zii iresponsabile din analiză. Totuşi, în 
ciuda acestor probleme, există acum o 
metodă care, dacă este aplicată cu preca-
uţie, poate fi valoroasă pentru înţelegerea 
interrelaţiilor complicate.  

Permiteţi-mi să trag un semnal de 
alarmă în legătură cu această metodă. 
Computerele sunt astăzi atât de rapide că 
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cercetătorii pot face experimente la în-
tâmplare – aşa cum observă Sala-i Martin 
(1997) în articolul ironic “Eu tocmai am 
alergat două milioane de regresii”. Orice 
lucru poate să fie aşezat la dreapta şi la 
stânga, o regresie poate fi aşezată pe baza 
a milioane de calcule şi poate fi găsită o 
ecuaţie bine-elaborată. Avertizarea făcută 
de Tyalling Koopmans rămâne valabilă: 
toate măsurătorile importante şi analizele 
cantitative lămuritoare trebuie să fie ba-
zate pe o teorie fundamentală (Koop-
mans, 1947). 

1.4. Folosirea datelor “Soft” 

Acum vreo două sau trei decenii, eco-
nomiştii luau în serios numai analizele 
empirice care conţineau date ex post. Ei 
nu acceptaseră ideea că o analiză econo-
mică serioasă putea să se bazeze pe inter-
viuri, crezând că numai cercetătorii pieţei 
sau, poate, sociologii puteau să conducă o 
astfel de analiză, nu economiştii respec-
tabili. Astăzi nu mai este aşa. 

Profesiunea de economist presupune 
acum înţelegerea faptului că fenomenele 
care au loc se petrec în mintea oamenilor. 
Economiştii trebuie să înţeleagă anticipa-
ţiile oamenilor, speranţele şi percepţiile 
acestora şi să aprecieze valorile care in-
fluenţează modul lor de gândire şi nivelul 
optimismului sau pesimismului lor. Bu-
năstarea s-a aflat întotdeauna printre vari-
abilele pe care economiştii le-au conside-
rat importante, dar ea urma să fie măsu-
rată exclusiv prin volumul consumului. 
Era comun să încerci să măsori nivelul de 
fericire a oamenilor întrebându-i cât de 
fericiţi sunt (vezi Frey şi Stutzer, 2002). 

Astăzi, multe studii sunt conduse de 
cercetători care se bazează pe tehnici care 
nu au mai fost aplicate până acum de 

economişti ci folosite regulat de socio-
logi. Aceste date pot fi obţinute din mai 
multe surse, inclusiv sondaje de opinii, 
interviuri şi răspunsuri la întrebări scrise 
sau orale. Evaluarea unui proiect de cer-
cetare nu ar mai trebui să se bazeze pe 
faptul că datele fundamentale sunt “soft” 
sau “hard”, ci pe acela că datele sunt re-
prezentative şi consistente iar cercetarea 
se face cu mare atenţie. 

1.5. “Paradigma de sistem” 

Nu cred că dau dovadă de lipsă de 
modestie dacă, în final, prezint o abordare 
caracteristică pe care eu o aplic de obicei 
în propria mea activitate şi pe care o nu-
mesc “paradigma de sistem” (Kornai, 
2000). Eu iau în consideraţie perioada 
istorică în care fosta Uniune Sovietică şi 
Europa de Est se aflau sub dictatură co-
munistă. Descriind exclusiv regimul poli-
tic (monopolul politic al partidului comu-
nist) aş face o prezentare unilaterală a re-
giunii şi a perioadei. Pe de altă parte, des-
criind numai economia, notând elimina-
rea proprietăţii private asupra mijloacelor 
de producţie, naţionalizarea tuturor acti-
velor productive, comprimarea pieţei şi 
conducerea centralizată a proceselor eco-
nomice aş oferi o altă imagine unilaterală. 
O imagine completă ar trebui să prindă 
ambele aspecte şi, de asemenea, ideolo-
giile, dominanţa idealurilor marxist-leni-
niste, persecutarea opticilor alternative şi 
retorica şi propaganda regimului comu-
nist. Singura cale posibilă pentru a înţe-
lege realitatea de dinainte a acestei regi-
uni este să încercăm să studiem sistemul 
ca întreg. Vom încerca să înţelegem si-
multan toate sferele şi dimensiunile sis-
temului, modul în care variate elemente 
se influenţează reciproc, ce interacţiuni 
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prevalează între acestea şi cum au apărut 
interdependenţe reciproce. 

Paradigma de sistem are tradiţii inte-
lectuale bogate. Eu l-aş considera pe Karl 
Mark ca pionier al ei. Alţi savanţi remar-
cabili implicaţi în această paradigmă sunt 
Karl Polanyi (1944; 1962), Friedrich Hayek 
(1935, 1944) şi Joseph Schumpeter (1942). 

Aplicarea paradigmei de sistem este 
necesară nu numai pentru studierea soci-
alismului ci şi pentru a înţelege sistemul 
capitalist ca întreg, mai degrabă decât 
numai una sau alta din sferele sale. 
Această abordare de sistem a devenit im-
portantă în special acum, când schimba-
rea – sau cum a spus Karl Polanyi, Marea 
Transformare – este în curs de desfăşura-
re în ţările altădată comuniste. Acei care 
în ultimii 15 ani s-au specializat în studie-
rea schimbărilor din fosta Uniune Sovie-
tică, din Europa Centrală şi de Est, din 
China sau Vietnam – aşa numiţii “tranzi-
tologi”, inclusiv experţi din Banca Mon-
dială, Fondul Monetar Internaţional şi 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare – au o înţelegere corectă a 
acestei schimbări. Chiar dacă ei nu folo-
sesc denumirea de “paradigmă de sistem”, 
caracterul muncii lor îi obligă să o aplice.  

Paradigma de sistem nu poate fi apli-
cată în graniţele strâmte ale uneia sau al-
teia din disciplinele ştiinţelor sociale. 
Esenţa reală a acestei abordări este ca-
racterul ei interdisciplinar. 

2. Direcţii dezirabile 

Care sunt direcţiile dezirabile ale 
schimbării? Eu nu sugerez distrugerea 
graniţelor care separă disciplinele. Nu su-
gerez ca departamentele de economie, so-
ciologie şi politologie să fie unite într-un 
departament atotcuprinzător de ştiinţe so-

ciale. Nu sunt un maniac al fuziunii, şi nu 
numai din motive de tactică (adică, cu 
scopul de a preveni luptele pentru putere 
care urmează de obicei fuziunile). 
Disciplinele separate sunt bogate în 
tradiţii, metodologii şi abordări valoroase. 
Membrii fiecărei profesii deţin o cunoaş-
tere rafinată a unui subset din setul de li-
teratură din toate ştiinţele sociale. Ar fi o 
gravă greşeală dacă, în viitor, numai 
“universaliştii” ar conduce cercetarea şi 
ar preda studenţilor de la ştiinţe sociale. 
Oricum, am trei sugestii pentru îmbună-
tăţirea distribuirii cunoştinţelor între şti-
inţe. Unele sunt modeste şi poate au o 
şansă mai mare de a fi adoptate. 
 
Sugestia 1: Să se obţină cel puţin un 

minimum de cunoştinţe din celelalte 

discipline  

Oricare este disciplina în care sunteţi 
specializat, obţineţi un minim de cunoş-
tinţe din celelalte discipline ale ştiinţelor 
sociale. Max Weber este nu numai un sa-
vant din afara economics-ului ale cărui 
lucrări sunt înţelese de economişti. Aşa 
cum un nivel minim de cunoştinţe de 
matematică şi statistică este necesar pen-
tru a obţine un titlu de doctor în econo-
mie, exigenţele minime ar trebui să se re-
fere şi la ştiinţele sociale şi la istorie. Ca 
cercetători “adulţi”, noi trebuie să ne edu-
căm singuri. Noi trebuie să citim mult 
mai multe lucrări elaborate în domeniul 
ştiinţelor sociale şi ar trebui să urmărim 
cele mai recente realizări şi dezbateri. 
Ar trebui să fie stabilite cerinţe minime 
pentru studenţi, sau ne-am mulţumi cu 
recomandarea ca universităţile să încura-
jeze cunoaşterea mai largă şi să crediteze 
cursurile din afara disciplinei fundamen-
tale? Eu sunt sigur că există un răspuns 
corect: ar fi bine să se continue această 
discuţie. Dar nu acesta este cel mai im-
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portant lucru. Lucrul cu adevărat impor-
tant este atmosfera care domină într-o 
universitate şi aşteptările pe care le au 
persoanele de aceiaşi vârstă unele de la 
altele. Există un termen folosit de către 
membrii intelighenţiei ungare: barbar 

profesionist. Se referă la oamenii care 
sunt experţi într-un domeniu îngust dar 
nu ştiu nimic altceva. Este nevoie să se 
creeze o atmosferă în care barbarilor pro-
fesionişti să le fie ruşine că sunt neculti-
vaţi oricât de bine cunoscători ar fi în 
propriul lor domeniu. 
 
Sugestia 2: Să se încurajeze munca 

interdisciplinară şi cooperarea între 

experţii din discipline diferite  

Munca interdisciplinară este mai co-
mună astăzi decât era cu câteva decenii în 
urmă, dar ea nu a devenit încă răspândită. 
Ar fi de dorit să fie mai multe proiecte de 
cercetare interdisciplinară şi mai multe 
cursuri interdisciplinare la universităţi. 
Termenului de savant interdisciplinar nu i 
se acordă astăzi “un respect înalt”. “Ea 
este cel mai bun filosof între economişti” 
nu este o mare mândrie. Această 
apreciere trebuie să fie modificată. Re-
viste cât încap într-o mână acoperă două 
discipline înrudite (de exemplu, econo-
mice şi sociologie sau economice şi 
drept). Dar nu există o singură revistă 
academică prestigioasă de limbă engleză 
care să acopere întregul corp al ştiinţelor 
sociale. Când îmi scriam articolul referi-
tor la paradigma de sistem, eu nu am reu-
şit să găsesc o singură revistă al cărui 
profil să-i corespundă. Sunt fericit de 
faptul că volumul care va fi publicat de 
Banca Mondială va include acest studiu. 
El este un studiu care, de fapt, nu se po-
triveşte vreunei reviste specializate, orica-
re, şi-şi va atinge scopul numai dacă va fi 
publicat simultan în reviste de diverse 

discipline. Dar politica de editare inter-
zice o asemenea practică prin simpla res-
pectare a dreptului la prima publicare. O 
revistă mândră de reputaţia ei nu va de-
veni niciodată al doilea editor. Menţionez 
acest fapt doar ironic şi pentru a descrie 
situaţia actuală în care, în ciuda dumping-
ului revistelor nu există un forum al re-
vistelor adecvat pentru mesajele atotcu-
prinzătoare ce acoperă toate disciplinele 
sociale. Dacă eram mai tânăr aş fi iniţiat 
fondarea unei reviste atotcuprinzătoare de 
ştiinţe sociale. 
 
Sugestia 3: Să se încurajeze dezvoltarea 

unui nou gen de savant multidisciplinar 

Noi avem nevoie de încurajarea apari-
ţiei unui gen special de om de ştiinţă în 
lumea academică, “savantul social”. Ma-
joritatea savanţilor vor prefera să rămână 
econometricienii, sau psihologi experi-
mentali, sau antropologi sociali empirici. 
Dar un mic grup de cercetători şi profe-
sori care încearcă să dezvolte o abordare 
mai cuprinzătoare a problemelor este ne-
cesar. Asemenea minţi atotcuprinzătoare 
sunt necesare nu numai pentru a deveni 
noi Hayek sau Schumpeter, ci şi pentru a 
răspunde unor cerinţe mai modeste. Pre-
şedinţii şi prim-miniştrii, de exemplu, au 
nevoie de consilieri cu cunoştinţe mai cu-
prinzătoare decât le au cei de astăzi (ade-
sea îngust specializaţi) – consilieri care 
sunt familiarizaţi cu multe discipline, 
oameni cu profunde cunoştinţe de istorie, 
ştiinţă politică, economie, sociologie şi 
psihologie socială. Ei nu trebuie să fie 
experţi în aceste domenii, ei trebuie să fie 
numai capabili să se orienteze în aceste 
discipline şi să ştie ce cărţi să citească. 
Formarea unui astfel de gen de savanţi ar 
putea să ajute politicieni să obţină un sfat 
mai bun decât au primit până acum. 

În concluzie, permiteţi-mi să subliniez 
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că nu există nici o reţetă gata făcută pen-
tru soluţionarea problemelor descrise în 
această lucrare. Dar această lucrare poate 

fi utilă pentru a atrage atenţia asupra unei 
probleme dificile care nu a fost totuşi co-
rect tratată. 
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Anexă 

Metodologie şi detalii numerice ale Studiului privind 
referinţele despre discipline 

 
Câte cinci reviste importante din economie, drept, ştiinţe politice şi sociologie au fost 

selectate (Tabelul A1) şi fiecare articol din aceste douăzeci de reviste publicat în 2004 a fost 
analizat. Selectarea revistelor economice s-a bazat pe examinarea diferitelor reviste “care sunt 
conducătoare”. Experţii în alte discipline au selectat revistele de drept, politologie, sociologie. 
Deşi cele mai multe din aceste reviste sunt publicate în Statele Unite, setul a inclus cel puţin o 
revistă non-americană din fiecare disciplină. În ultimă instanţă, selectarea a fost oarecum 
arbitrară, deşi este sigur că fiecare din revistele selectate se numără printre primele 10-15 
reviste importante în disciplinele lor. 
 
 
Tabelul A1: Revistele selectate din fiecare domeniu, 2004 

 

Economie Drept Politologie Sociologie 

American Economic 

Review 

American Journal of 

International Law 

American Political 

Science Review 

American Journal of 

Sociology 

Economic Journal Columbia Law Review Comparative Politics American 

Sociological Review 

Journal of Economic 

Perspectives 

Harvard Law Review European Journal of 

Political Research 

Annual Review of 

Sociology 

Journal of Political 

Economy 

Rabel’s Zeitschrift Journal of Democracy Social Forces 

Review of Economic 

Studies 

Yale Law Journal World Politics* Sociology 

Notă *Ultima ediţie din 2003 a fost inclusă, deoarece revista s-a publicat în trei numere în 2004. 
Sursa: Calculele autorului, ajutat de Noemi Peter. 

Referinţele din fiecare articol pentru articolele publicate în ediţiile regulate ale altor reviste 
au fost urmărite îndeaproape (Tabelul A2). Uneori, articolele apărute în ediţii speciale au fost şi 
ele incluse. De exemplu, analiza a inclus ediţia Papers/Proceedings din American Economics 

Review, Conference Papers din Economic Journal şi Symposium şi Supreme Court 2003 Term 
din Harvard Law Review. 
 
 
Tabelul A2: Numărul de ediţii, articole şi referinţe analizate 

 

 Economice Drept Politologie Sociologie Total 

Ediţii 27 32 18 22 99 
Articole 316 65 164 176 721 
Referinţe 8,637 9,952 6,567 12,827 37,983 
Sursa: Calculele autorului, ajutat de Noemi Peter. 
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Referinţele individuale au fost clasificate într-una din următoarele categorii: economice, de 
drept, politologice, sociologice, interdisciplinare, altele. Articolele pe probleme de afaceri 
externe şi relaţii internaţionale au fost considerate articole de politologie; articolele privind 
sexul au fost considerate articole de sociologie; articolele de criminologie au fost considerate ca 
articole de drept şi articolele privind economia, organizare industrială, finanţe, relaţii 
industriale, întreprindere, economie politică au fost clasificate ca articole de economie. 

Procesul de stabilire a categoriei interdisciplinare a fost astfel: în unele cazuri, titlul revistei 
identifică fără ambiguitate disciplinele ale căror arii le acoperea (de exemplu, The Journal of 

Law & Economics). În alte cazuri (de exemplu, Theory and Society) se cerea o examinare 
pentru a determina dacă revista este interdisciplinară. 

Tabelele A3 şi A4 arată că proporţia de referinţe la disciplina proprie este foarte mare dacă 
se ia în calcul referinţele clasificate în cele cinci categorii (proporţia este cea mai mare în 
lucrările publicate în reviste economice). Cifrele procentuale în diagonală reflectă gradul de 
„priviri către interior” din toate disciplinele alese. Cifrele cele mai înalte au fost în economie 
(88,9%) şi drept (84,0%) şi cele mai joase în politologie şi sociologie (65,8%) pentru ambele 
discipline. 
 
 
 
Tabelul A3: Distribuirea referinţelor 

 

Tipul de publicaţie în 

care îşi are originea 

referinţa publicată 

Tipul revistei în care apar referinţele 

Economice Drept Politologie Sociologie Total 

(1) Economie 4,344 256 341 625 5,566 

(2) Drept 60 3,428 70 190 3,748 

(3) Politologie 109 84 1379 286 1,858 

(4) Sociologie 50 15 110 3077 3,252 

(5) Interdisciplinare 322 296 197 497 1,312 

(6) Subtotal: Numărul 
referinţelor identificabile 
ca având originea într-o 
disciplină specificată sau 
într-o categorie 
interdisciplinară (1-5)  4,885 4,079 2,097 4,675 15,736 

(7) "Altele" 3,752 5,873 4,470 8,152 22,247 

(8) Total (8 = 6 + 7) 8,637 9,952 6,567 12,827 37,983 
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Tabelul A4: Distribuirea referinţelor identificabile ca având originea într-o 
disciplină specificată 

(%) 

Tipul de publicaţie în 

care îşi are originea 

referinţa publicată 

Tipul revistei în care apar referinţele 

Economie Drept Politologie Sociologie Total 

Reviste economice 88.9 6.3 316.3 13.4 35.4 
Reviste de drept 1.2 84.0 3.3 4.0 23.8 
Reviste de ştiinţe politice 2.2 2.0 65.8 6.1 11.8 
Reviste sociologice 1.0 0.4 5.3 65.8 20.7 
Reviste interdisciplinare 6.6 7.3 9.4 10.6) 8.3 
      
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Notă: Cifra de 100 procente din ultimul şir se referă la subsetul din toate referinţele care este înscris în 
rândul 6 din Tabelul A3. De exemplu, din referinţele din articolele economice, 4885 referinţe identificate 
reprezintă 100 procente înscrise în josul tabelului. Un total de 88,9 procente din aceste 4885 referinţe 
privesc articolele din revistele economice. 
Sursa: Calculele autorului ajutat de Noemi Peter. 

Într-un studiu mai detaliat s-ar putea încerca să se distribuie referinţele care intră în “altă” 
categorie. Acest studiu s-a făcut astfel numai pentru economişti. Pentru rezultatele 
experimentului care a urmat, o mai fină separare a “altei” categorii vezi în Tabelul A5 care arată 
că disciplinele listate aici pentru o examinare mai atentă sunt şi mai mult ignorate ca referinţe în 
articolele de economie. 
 
 
Tabelul A5: Distribuirea “altor” referinţe citate în articolele economice 

 

 Nr. % 

Categoria "Altele" (total) 3,752 100,00 
din care identificabile ca aparţinând anumitor discipline:   
(1) Istorie 4 0,1 
(2) Matematică, statistică 87 2,3 
(3) Psihologie 103 2,8 
(4) Filosofie 10 0,3 
(5) Antropologie 3 0,1 
(6) Subtotal: referinţe identificate (1-5)  207 5,5 

(7) Referinţe rămase neidentificate, total 3,545 94,5 

Sursa: calculele autorului ajutat de Noemi Peter. 

Proporţia “alte” interesează în privinţa puterii explicative a acestei analize. Noi am reuşit să 
clasificăm în economie 57 procente din toate aceste referinţe şi numai 41 procente în drept, 37 
procente în sociologie şi 32 procente în politologie. 


