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Сажетак
У	 ра	ду	 ис	тра	жу	је	мо	 до	ми	нан	тан	 по	ло	жај	 економиjе	
у	 дру	штве	ним	 на	у	ка	ма.	 Рад	 за	по	чи	ње	мо	 са	 ана	ли-
зом	ре	ла	тив	не	изо	ло	ва	но	сти	 еко	ном	ске	на	у	ке.	По	том	
усме	ра	ва	мо	па	жњу	на	чвр	сто	вер	ти	кал	но	упра	вља	ње	
ди	сци	пли	ном	 ко	је	 еко	ном	ској	 на	у	ци	 да	је	 ка	рак	те	ри-
стич	ну	хи	је	рар	хиј	ску	струк	ту	ру.	Ис	ти	че	мо	чи	ње	ни	цу	
да	се	еко	но	ми	сти	раз	ли	ку	ју	од	пред	став	ни	ка	оста	лих	
дру	штве	них	на	у	ка	по	ста	во	ви	ма	и	бо	љој	ма	те	ри	јал	ној	
си	ту	а	ци	ји	(мно	ги	пре	да	ју	у	по	слов	ним	шко	ла	ма,	уче-
ству	ју	у	кон	сал	тин	гу	итд.).	Ста	во	ви	и	бо	ља	ма	те	ри	јал-
на	си	ту	а	ци	ја,	узе	ти	за	јед	но	са	оста	лим	осо	би	на	ма	еко-
но	ми	ста,	 пред	ста	вља	ју	 оно	што	 се	у	на	уч	ној	 ли	те	ра-
ту	ри	на	зи	ва	до	ми	на	ци	ја	еко	но	ми	ста	ко	ја	је	под	ста	кла	
њи	хо	во	 прак	тич	но	 ан	га	жо	ва	ње,	 укљу	чу	ју	ћи	 и	њи	хов	
зна	ча	јан	ути	цај	на	при	вре	ду.
Кључ	не	 ре	чи:	 изо	ло	ва	ност,	 уну	тра	шња	 хи	је	рар	хи	ја,	
ин	тер	ди	сци	пли	нар	ни	 ци	та	ти,	 об	ја	вљи	ва	ње,	 до	ми	на-
ци	ја.
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Iз	ме	ђу	дру	штве	них	на	у	ка	вла	да	од	ре	ђе	на	хи	је	рар	хи	ја.	Та	хи	је-
рар	хи	ја	се	са	сто	ји	од	не	ко	ли	ко	ни	воа.	Еко	но	ми	сти	ви	де	се	бе	

на	вр	ху	или	бли	зу	са	мог	вр	ха	ове	хи	је	рар	хи	је.	Пре	ма	ис	пи	ти	ва	њу	
Деј	ви	да	Ко	лан	де	ра	(Da	vid	Co	lan	der),	спро	ве	де	ном	по	чет	ком	2000-
те	го	ди	не,	ве	ћи	на	еко	но	ми	ста	еду	ко	ва	них	на	нај	бо	љим	уни	вер	зи-
те	ти	ма	сла	же	се	са	из	ја	вом	да	је	„еко	ном	ска	на	у	ка	нај	бо	ља	на	уч	на	
ди	сци	пли	на	од	свих	дру	штве	них	на	у	ка.1)	Са	стра	ни	ца	ча	со	пи	са	Jo-
urnalofEconomicsPerspectives	са	зна	је	мо	по	ре	кло	та	квог	уве	ре	ња:	
„Со	ци	о	ло	зи	и	по	ли	ти	ко	ло	зи	рас	по	ла	жу	сла	бим	ана	ли	тич	ким	ин-
стру	мен	та	ри	јем	и	ма	ње	зна	ју	од	еко	но	ми	ста“.2)	Ако	је	су	ди	ти	пре-
ма	оце	на	ма	на	при	јем	ном	ис	пи	ту	 (GraduateRecordExamination),	
еко	ном	ска	ди	сци	пли	на	при	вла	чи	нај	бо	ље	сту	ден	те	и	на	кур	се	ви	ма	
из	еко	но	ми	је	је	по	треб	но	ви	ше	ма	те	ма	ти	ке.	

На	 пр	ви	 по	глед,	 ста	ње	 ака	дем	ског	 тр	жи	шта	 ра	да	 по	твр	ђу	је	
став	еко	но	ми	ста	о	ви	шем	ста	ту	су	њи	хо	ве	на	у	ке.	Пре	ма	по	да	ци	ма	
Би	роа	за	ста	ти	сти	ку	ра	да	у	САД-у,	ме	ђу	аме	рич	ким	на	став	ни	ци	ма	
при	род	них	и	дру	штве	них	на	у	ка,	еко	но	ми	сти	спа	да	ју	у	гру	пу	нај	бо-
ље	пла	ће	них.	Они	за	ра	ђу	ју	ви	ше	и	има	ју	ве	ће	мо	гућ	но	сти	за	раз	вој	
ка	ри	је	ре	од	фи	зи	ча	ра	и	ма	те	ма	ти	ча	ра.	Је	ди	но	су	ин	фор	ма	ти	ча	ри	и	
ин	же	ње	ри	у	бо	љој	си	ту	а	ци	ји.3)	До	бар	фи	нан	сиј	ски	по	ло	жај	еко	но-
ми	ста,	на	ро	чи	то	оних	на	нај	бо	љим	уни	вер	зи	те	ти	ма,	у	ком	би	на	ци	ји	
са	на	гла	ском	на	при	ме	ну	ма	те	ма	ти	ке,	што	се	че	сто	ин	тер	пре	ти	ра	
као	 до	каз	 раз	ви	је	них	 ин	те	лек	ту	ал	них	 спо	соб	но	сти,	 иза	зи	ва	 пре-
зрив	од	нос	еко	но	ми	ста	пре	ма	дру	гим	ма	ње	фор	мал	ним	на	у	ка	ма.4) 

У	 овом	 ра	ду	 ис	тра	жу	је	 се	 од	нос	 из	ме	ђу	 еко	ном	ске	 на	у	ке	 и	
дру	гих	 дру	штве	них	 на	у	ка	 са	 не	ко	ли	ко	 аспе	ка	та.	 Као	 пр	во,	 об	ја-
шња	ва	 се	 ре	ла	тив	на	 изо	ло	ва	ност	 еко	ном	ске	 на	у	ке.	 Дру	го,	 ис	пи-
ту	је	 се	 хи	је	рар	хи	ја	 еко	ном	ске	 ди	сци	пли	не.	И	 тре	ће,	 ну	ди	 се	 не-
ко	ли	ко	 те	за	 о	 ста	во	ви	ма	 и	 ма	те	ри	јал	ном	 по	ло	жа	ју	 еко	но	ми	ста.

1)	 David	Colander,	„The	Making	of	an	Economist	Redux“,	JournalofEconomicPerspectives,	
No.	1/2005.	

2)	 Richard	Freeman,	„It’s	Better	Being	an	Economist	 (But	Don’t	Tell	Anyone)”,	 	Journalof
EconomicPerspectives,	No.	3/1999,	стр.	141.

3)	 Исто,	стр.	147.
4)	 Љубомир	Маџар,	 „Очаравајућа	лепота	апстракције“,	Економскианали,	 бр.	171/2001,	

стр.	118.
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Еко	ном	ску	на	у	ку	су	ство	ри	ле	исто	ри	ја	и	мо	рал	на	фи	ло	зо	фи	ја	
у	19.	ве	ку.	До	Дру	гог	свет	ског	ра	та,	еко	ном	ска	на	у	ка	је	би	ла	вер	на	
сво	јим	ко	ре	ни	ма.	На	кон	Дру	гог	свет	ског	ра	та,	еко	ном	ска	на	у	ка	се	
уда	ља	ва	од	пр	во	бит	не	пу	та	ње	и	при	бли	жа	ва	се	при	род	ним	на	у	ка-
ма.5) 

До	1990-их	објшња	ва	ње	еко	ном	ских	про	це	са	по	мо	ћу	јед	на	чи-
на	је	био	глав	ни	пут	за	ус	по	ста	вља	ње	на	уч	не	чи	сто	ће	у	еко	но	ми-
ји6).	На	кон	1990-их,	фо	кус	је	по	ме	рен	ка	праг	ма	тич	ни	јем	при	сту-
пу	тј.	при	ме	ни	ме	то	да	еко	ном	ске	ана	ли	зе	на	фе	но	ме	не	ко	ји	ма	се	
ба	ве	дру	ге	дру	штве	не	на	у	ке.7)	По	мак	ка	праг	ма	тич	ни	јем	при	сту	пу	
у	еко	но	ми	ји	ни	је,	ме	ђу	тим,	у	ве	ли	кој	ме	ри	ин	тен	зи	ви	рао	са	рад	њу	
из	ме	ђу	дру	штве	них	на	у	ка.	Иако	су	еко	но	ми	сти	по	че	ли	да	раз	ма-
тра	ју	по	ља	ис	тра	жи	ва	ња	ко	ја	при	па	да	ју	дру	гим	ди	сци	пли	на	ма,	ин-
тер	ди	сци	пли	нар	ни	то	ко	ви	ци	ти	ра	ња	по	ка	зу	ју	не	до	ста	так	са	рад	ње	
из	ме	ђу	дру	штве	них	на	у	ка.	

Јед	на	 од	 нај	им	пре	сив	ни	јих	 чи	ње	ни	ца	 дру	штве	них	 на	у	ка	 у	
САД–у	 је	 сте	пен	 у	 ко	јем	 ове	на	у	ке	 ра	де	 са	мо	стал	но.	Еко	но	ми	ја,	
со	ци	о	ло	ги	ја,	по	ли	ти	ко	ло	ги	ја	и	пси	хо	ло	ги	ја	има	ју	ви	сок	про	це	нат	
ин	тер	а	ди	сци	пли	нар	них	ци	та	та.	Али	чак	и	та	да,	еко	но	ми	ја	се	ис-
ти	че,	са	81	од	сто	ин	тер	ди	сци	пли	нар	них	ци	та	та	у	1997.	го	ди	ни,	у	
по	ре	ђе	њу	са	52	од	сто	за	со	ци	о	ло	ги	ју,	53	од	сто	за	ан	тро	по	ло	ги	ју	и	
59	од	сто	за	по	ли	ти	ко	ло	ги	ју.

Де	таљ	но	ис	пи	ти	ва	ње	 струк	ту	ре	ин	тер	ди	сци	пли	нар	них	ци	та-
та	Пи	тер	са	(Pi	e	ters)	и	Ба	ум	гарт	не	ра	(Ba	um	gart	ner)	по	ка	зу	је	аси	ме-
трич	не	то	ко	ве	ци	ти	ра	ња	из	ме	ђу	еко	но	ми	је	и	оста	лих	дру	штве	них	
на	у	ка.	Пре	ма	ис	тра	жи	ва	њу	Пи	тер	са	и	Ба	ум	гарт	не	ра,	еко	но	ми	ја	је	
у	пе	ри	о	ду	од	1995.	до	1997.	го	ди	не	по	сла	ла	са	мо	601	ци	тат	срод-
ним	ди	сци	пли	на	ма.	Са	дру	ге	стра	не,	срод	не	ди	сци	пли	не	по	сла	ле	
су	4333	ци	та	та	еко	но	ми	ји	у	пе	ри	о	ду	од	1995.	до	1997.	Тре	ба	ре	ћи	
и	да,	од	де	вет	срод	них	ди	сци	пли	на,	је	ди	но	ан	тро	по	ло	ги	ја	и	пси	хо-
ло	ги	ја	ни	су	ци	ти	ра	ле	еко	но	ми	ју.	Све	оста	ле	срод	не	ди	сци	пли	не	су	

5)	 Philip	Mirowski,	MoreHeatthanLight.EconomicsasSocialPhysics,PhysicsasNature’s
Economics,	Cambridge	University	Press,	Cambridge,	1989.

6)	 Joshua	Angrist	,	Jörn-Steffen	Pischke,	„The	Credibility	Revolution	in	Empirical	Economics:	
How	Better	Research	Design	Is	Taking	the	Con	out	of	Econometrics“,	JournalofEconomic
Perspectives,	No.	2/2010.

7)	 Више	о	томе	видети:	Edward	Leamer,	„Tantalus	on	the	Road	to	Aymptotia“,	JournalofEco-
nomicPerspectives,No.	2/2010;	Cristopher	Sims,	„But	Economics	is	not	an	Experimental	
Science“,	JournalofEconomic Perspectives,No.	2/2010.
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ци	ти	ра	ле	еко	но	ми	ју	бар	184	пу	та.8)	Ана	ли	за	са	рад	ње	из	ме	ђу	дру-
штве	них	 на	у	ка	Ма	ри	јон	Фур	ка	де	 (Ma	rion	 Fo	ur	ca	de)	 и	 са	рад	ни	ка	
по	твр	ђу	је	ре	зул	та	те	ис	тра	жи	ва	ња	Пи	тер	са	и	Ба	ум	гарт	не	ра.	

Ма	ри	јон	Фур	ка	де	и	ње	ни	са	рад	ни	ци	утвр	ди	ли	су	да	се	у	во	де-
ћем	аме	рич	ком	ча	со	пи	су	из	по	ли	ти	ко	ло	ги	је	AmericanPoliticalSci-
enceReview,	25	пре	сти	жна	еко	ном	ска	ча	со	пи	са	ци	ти	ра	ју	ви	ше	од	
пет	пу	та	не	го	што	се	у	во	де	ћем	аме	рич	ком	еко	ном	ском	ча	со	пи	су	
AmericanEconomicReviewци	ти	ра	ју	25	пре	сти	жна	ча	со	пи	са	из	по-
ли	ти	ко	ло	ги	је	(та	бе	ла	1).	Аси	ме	три	ја	је	још	ве	ћа	ка	да	се	по	сма	тра-
ју	то	ко	ви	ци	ти	ра	ња	из	ме	ђу	ча	со	пи	са	AmericanEconomicReviewи	
AmericanSociologicalReview.	AmericanSociologicalReview	је	ци	ти-
рао	25	пре	сти	жна	ча	со	пи	са	из	еко	но	ми	је	550	пу	та,	док	је	American
EconomicReview	ци	ти	рао	25	пре	сти	жна	ча	со	пи	са	из	со	ци	о	ло	ги	је	
89	пу	та.	

Аси	ме	трич	ни	то	ко	ви	из	ме	ђу	еко	но	ми	је	и	срод	них	на	у	ка	су,	та-
ко	ђе,	еви	дент	ни	ка	да	се	ана	ли	зи	ра	ју	ци	та	ти	во	де	ћих	ауто	ра	у	со-
ци	о	ло	ги	ји	и	еко	но	ми	ји	ко	ји	су	би	ли	ан	га	жо	ва	ни	у	обе	ове	ди	сци-
пли	не.	Фран	цу	ски	со	ци	о	лог	Пјер	Бур	ди	је	(Pi	er	re	Bo	ur	di	eu)	јед	ном	
је	ци	ти	ран	у	ча	со	пи	су	AmericanEconomicReview	 то	ком	2000-их,	
док	је,	до	бит	ник	Но	бе	ло	ве	на	гра	де	за	еко	но	ми	ју,	Ге	ри	Бе	кер	(Gary	
Bec	ker)	ци	ти	ран	40	пу	та	у	ча	со	пи	су	AmericanSociologicalReview	9).	

8)	 Rik	Pieters,	Hans	Baumgartner,	„Who	talks	to	whom?	Intra	and	interdisciplinarycom	muni-
cation	of	economics	journals“,	Journalofeconomicliterature,	No.	1/2002.

9)	 Marion	Fourcade,	Etienne	Ollion,	Yann	Algan,	„The	Superiority	of	Economists“,	стр.	93.
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Та	бе	ла	1.	Ци	ти	ра	ност	во	де	ћих	25	ча	со	пи	са	у	еко	но	ми	ји,	по	ли	тич	ким	на	у	ка	ма	
и	со	ци	о	ло	ги	ји	од	2000.	до	2009.	(као	про	це	нат	од	укуп	ног	бро	ја	ре	фе	рен	ци	у	

сва	ком	ча	со	пи	су). 
 

Цитирани
часописи

(%одсвих
референци)

Часописиу
којима

сецитира

Најбоља
25

економска
часописа

Најбоља25
часописаиз

политикологије

Најбоља25
часописаиз
социологије

Укупанброј
радова/
цитата
изовог
часописа

American
Economic
Review

40,3% 0,8% 0,3% 907/29	958

AmericanPo-
liticalScience

Review
4,1% 17,5% 1,0% 353/19	936

American
Sociological
Review

2,3% 2,0% 22% 399/23	993


Извор:MarionFourcade,EtienneOllionandYannAlgan,„TheSuperiorityofEco-
nomists“,стр.94.

Са	тач	ке	гле	ди	шта	со	ци	о	ло	га,	ге	о	гра	фа,	исто	ри	ча	ра,	по	ли	ти-
ко	ло	га	и	пси	хо	ло	га,	еко	но	ми	сти	че	сто	ли	че	на	„ко	ло	ни	за	то	ре“.	За-
ве	де	ни	мо	гу	ћим	ве	ли	ким	„за	ра	да	ма“	(ши	ре	ње	ре	ле	вант	них	зна	ња),	
бр	зо	осва	ја	ју	но	ве	„те	ри	то	ри	је“.	По	до	ла	ску	на	но	ву	„те	ри	то	ри	ју“,	
мо	гу	за	тра	жи	ти	са	вет,	чак	мо	гу	и	да	уђу	у	парт	нер	ске	од	но	се	са	
„ста	ро	се	де	о	ци	ма“	 (са	 ко	ји	ма	 об	ра	ђу	ју	 си	ро	ве	 по	дат	ке),	 али	 они	
је	два	да	мо	гу	шта	да	на	у	че	од	њих,	 јер	во	ле	да	при	ме	њу	ју	сво	ју	
тех	ни	ку10).	У	не	ким	слу	ча	је	ви	ма	 за	да	так	еко	но	ми	ста	 је	да	„ко	ри-
гу	ју“	дру	ге	на	у	ке.	Под	ути	ца	јем	чи	ка	шке	те	о	ри	је	це	на,	еко	ном	ска	
те	о	ри	ја		по	ста	ла	је	део	по	ли	ти	ко	ло	ги	је,	пра	ва,	ме	наџ	мен	та	и		со-
ци	о	ло	ги	је11).	

Ис	пи	ти	ва	ње	Гро	са	(Gross)	и	Си	мон	са	(Sim	mons)	ука	зу	ју	на	то	
да	еко	но	ми	сти	има	ју	ма	њу	скло	ност	ка	са	рад	њи	(ин	тер	ди	сци	пли-
нар	но	сти)	 од	њи	хо	вих	ко	ле	га	из	 со	ци	о	ло	ги	је,	 по	ли	тич	ких	на	у	ка,	
пси	хо	ло	ги	је	и	исто	ри	је	 (та	бе	ла	2).	Еко	но	ми	сти	 су	 је	ди	ни	у	овом	
ис	пи	ти	ва	њу	ко	ји	се	у	ве	ћи	ни	не	сла	жу	са	иде	јом	да	је:	„У	оп	штем	
слу	ча	ју,		син	те	за	зна	ња	из	раз	ли	чи	тих	на	уч	них	ди	сци	пли	на	бо	ља	
од	зна	ња	до	би	је	ног	из	јед	не	ди	сци	пли	не“.	Та	кви	ре	зул	та	ти	у	скла-

10)	 Edward	Lazear,	„Economic	Imperialism“,	QuarterlyJournalofEconomics,No.	1/2000.
11)	 Edward	 Nik-Khah,	 Robert	 Van	 Horn,	 „Inland	 Empire:	 Economics’	 Imperialism	 as	 an	

Imperative	of	Chicago	Neoliberalism“,	JournalofEconomicMethodology,No.	3/2012.
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ду	су	са	ста	вом	да	еко	но	ми	сти	ма	ње	осе	ћа	ју	по	тре	бу	да	се	осла	ња-
ју	на	дру	ге	на	уч	не	ди	сци	пли	не	или	чак	да	при	зна	ју	њи	хо	во	по	сто-
ја	ње.	

Та	бе	ла	2:	Од	го	во	ри	на	из	ја	ву:	„	Ге	не	рал	но,	ин	тер	ди	сци	пли	нар	но	зна	ње	је	бо	ље	
не	го	зна	ње	сте	че	но	у	јед	ној	ди	сци	пли	ни“	(у	%	ис	пи	та	ни	ка) 

Аме	рич	ки	уни	вер	зи	тет	ски	
про	фе	со	ри	

по	дисциплинама

Сла	жем	се
у	пот	пу	но	сти

(%)

Не	сла	жем	се	
у	пот	пу	но	сти

(%)

Не	мам
од	го	вор
(%)

Еко	но	ми	ја 42,1 57,3 0,6
Со	ци	о	ло	ги	ја 72,9 25,3 1,8

По	ли	тич	ке	на	у	ке 59,8 28,0 12,2
Пси	хо	ло	ги	ја 78,7 9,4 11,9
Исто	ри	ја 68,2 31,7 0,1


Извор:GrossNeliandSimmonsSolon,„TheSocialandPoliticalViewsofAmerican
Professors“,Workingpaper,Semptember/2007,стр.24.

Ка	ко	је	со	ци	о	ло	зи	ма	по	зна	то,	став	да	еко	но	ми	сти	ма	ње	осе	ћа-
ју	по	тре	бу	да	ис	ко	ра	че	из	ван	вла	сти	те	на	у	ке	и	кон	сул	ту	ју		на	уч	на	
зна	ња	из	су	сед	них	ди	сци	пли	на	је	ка	рак	те	ри	сти	чан	за	аси	ме	трич	не	
од	но	се:	они	ко	ји	су	на	цен	трал	ном	ме	сту	у	дру	штве	ним	на	у	ка	ма	не	
при	ме	ћу	ју	„пе	ри	фер	не	ак	те	ре“	и	обич	но	су	не	све	сни	прин	ци	па	на	
ко	ји	ма	се	за	сни	ва	њи	хо	ва	до	ми	на	ци	ја.	На	су	прот	то	ме,	пе	ри	фер	ни	
ак	те	ри	су	ори	јен	ти	са	ни	на	„до	ми	нант	не	ак	те	ре“,	би	ло	у	по	зи	тив-
ном	би	ло	у	не	га	тив	ном	сми	слу.12)

У	тек	сту	ко	ји	сле	ди	да	ти	су	ре	зул	та	ти	ана	ли	зе	ци	та	та	на	уч	них	
ча	со	пи	са	за	дру	штве	не	на	у	ке	у	Ср	би	ји	и	Ру	си	ји.	Та	ко	ђе,	пред	ста-
вље	не	су	ли	сте	на	уч	них	ча	со	пи	са	и	ин	фор	ма	ци	је	о	ци	тат	ним	то	ко-
ви	ма	из	ме	ђу	еко	но	ми	је	и	срод	них	на	у	ка.

1.1.Анализацитатаводећихсрпскихнаучнихчасописа
задруштвененауке

Циљ	ана	ли	зе	ци	та	та	во	де	ћих	ча	со	пи	са	за	дру	штве	не	на	у	ке	у	
Ср	би	ји	 је	 да	 се	ис	пи	та	ју	ин	тер	ди	сци	пли	нар	ни	 то	ко	ви	ци	ти	ра	ња.		
Да	би	се	оства	рио	овај	циљ,	у	ис	тра	жи	ва	њу	су,	за	сва	ку	гру	пу	дру-
штве	них	на	у	ка,	ода	бра	на	3	ча	со	пи	са	са	нај	ве	ћим	укуп	ним	бро	јем	
до	ма	ћих	ци	та	та.	На	осно	ву	овог	па	ра	ме	та	ра	фор	ми	ра	на	је	ли	ста	од	
8	ча	со	пи	са	(та	бе	ла	3).

12)	 Pierre	Bourdieu,	Distinction:ASocialCritiqueoftheJudgmentofTaste,Harvard	University	
Press,	Cambridge,	1984.
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Та	бе	ла	3.	Ин	фор	ма	ци	је	о	во	де	ћим	срп	ским	ча	со	пи	си	ма	 
за	ода	бра	не	гру	пе	дру	штве	них	на	у	ка

Назив	часописа Издавач
Група	

друштвених	
науке

Уку	пан	број	 
до	ма	ћих	 
ци	та	та	(са	 

ауто	ци	татима)

EconomicAnnals
Еко	ном	ски	 
фа	кул	тет,	 
Бе	о	град

Еко	но	ми	ја	и	
ор	га	ни	за	ци	о	не	

на	у	ке 176

Ин	ду	стри	ја Еко	ном	ски	 
ин	сти	тут,	Бе	о	град

Еко	но	ми	ја	и	
ор	га	ни	за	ци	о	не	

на	у	ке 207

Panoeconnomicus
Са	вез	 

eко	но	ми	ста	 
Вој	во	ди	не

Еко	но	ми	ја	и	
ор	га	ни	за	ци	о	не	

на	у	ке
79

По	ли	тич	ка	ре	ви	ја
Ин	сти	тут	за	 
по	ли	тич	ке	 
сту	ди	је

Пра	во	и	по	ли	ти-
ко	ло	ги	ја 287

Срп	ска	по	ли	тич	ка	
ми	сао

Ин	сти	тут	за	 
по	ли	тич	ке	сту	ди	је

Пра	во	и	 
по	ли	ти	ко	ло	ги	ја 267

Политикологија	
религије

Цен	тар	за	 
про	у	ча	ва	ње	 

ре	ли	ги	је	и	вер	ску	
то	ле	ран	ци	ју

Пра	во	и	 
по	ли	ти	ко	ло	ги	ја 144

Социологија

Со	ци	о	ло	шко	 
удру	же	ње	Ср	би	је	 
и	Цр	не	Го	ре,	 
Бе	о	град

Со	ци	о	ло	ги	ја	и	
де	мо	гра	фи	ја 220

Со	ци	о	ло	шки	 
пре	глед

Со	ци	о	ло	шко	 
дру	штво	Ср	би	је, 

	Бе	о	град
Со	ци	о	ло	ги	ја	и	
де	мо	гра	фи	ја 211

Ста	нов	ни	штво Ин	сти	тут	дру	штве-
них	на	у	ка,	Бе	о	град

Со	ци	о	ло	ги	ја
и	демографија 141

Извор:SerbianCitationIndex,Internet,http://scindeks-bic.ceon.rs,8-12/2016;Ка-
тегоризацијанационалнихчасописа2014,Интернет,http://www.mpn.gov.rs,
08-12/2016.

Про	се	чан	 уку	пан	 број	 до	ма	ћих	 ци	та	та	 (са	 са	мо	ци	та	ти	ма)	 у	
фор	ми	ра	ној	ли	сти	је	124,	по	чев	ши	од	55	ци	та	та	за	ча	со	пис	Panoe-
connomicus	до	287	ци	та	та	за	ча	со	пис	Политичкаревија.	

Фрек	фен	ци	ја	(уче	ста	лост)	ко	јом	сва	ки	од	ча	со	пи	са	у	овој	ли-
сти	на	во	ди	се	бе	и	сва	ког	од	оста	лих	ча	со	пи	са	од	ре	ђе	на	је	на	осно-
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ву	по	да	та	ка	из	ба	зе	SCIndeks,13)	 сај	то	ва	ча	со	пи	са	и	DigitalObject
Identifier	(DOI)	Repository14)	(та	бе	ла	4).	

Та	бе	ла	4.	Ци	тат	ни	то	ко	ви	из	ме	ђу	еко	но	ми	је	 
и	ор	га	ни	за	ци	о	них	на	у	ка	и	срод	них	ди	сци	пли	на

Цитиранедруштвененауке
Друштвененауке
укојимасецитира 1 2 3

1.Економија
иорганизационенауке 122 0 1

2.Право
иполитикологија 2 356 20

3.Социологија
идемографија 0 7 106

Укупанброј
цитата 124 368 127

Укупанброј
интердисциплинарних

цитата
2 7 21

Из	во	ри:	SerbianCitationIndex,	In	ter	net,	http://scin	deks-bic.ceon.rs,	08-12/	
2016	;	DigitalObjectIdentifier,In	ter	net,http://www.do	i	ser	bia.nb.rs,	08-12/	
10./2016;	Српскисоциолошкипреглед,	Ин	тер	нет,	http://www.so	ci	o	lo	ski-
pre	gled.org.rs;	Политичкаревија,	Ин	тер	нет,	http://www.po	li	tic	ka	re	vi	ja.rs,	
08-12/	2016;	Српскаполитичкамисао,	Ин	тер	нет,	http://www.spmbe	o	grad.
rs,	08-12/2016;	ThePoliticsandReligionJournalIn	ter	net,	http://www.po	li-
tic	san	dre	li	gi	o	njo	ur	nal.com,	08-12/	2016;	Stanovništvo,	In	ter	net,	http://www.
idn.org.rs/stnv_na	slov	na_lat.php,	13.03/2017

Као	што	је	при	ка	за	но	у	та	бе	ли	4,	ча	со	пи	си	из	еко	но	ми	је	и	ор-
га	ни	за	ци	о	них	на	у	ка	по	сла	ли	су	1	ин	тер	ди	сци	пли	на	ран	ци	тат	прав-
ним	и	по	ли	тич	ким	на	у	ка	ма.	Ча	со	пи	си	из	прав	них	и	по	ли	тич	ких	на-
у	ка	по	сла	ли	су	2	ин	тер	ди	си	пли	нар	на	на	во	да	ча	со	пи	си	ма	из	еко	но-
ми	је	и	ор	га	ни	за	ци	о	них	на	у	ка	и	20	со	ци	о	ло	шким	и	де	мо	граф	ским	
ча	со	пи	си	ма.	Ча	со	пи	си	из	 со	ци	о	ло	ги	је	и	де	мо	гра	фи	је	по	сла	ли	 су	
7	ин	тер	ди	сци	пли	нар	них	на	во	да	прав	ним	и	по	ли	тич	ким	на	у	ка	ма.	

По	сто	ји	не	ко	ли	ко	ге	не	рал	них	раз	ло	га	 за	не	до	ста	так	са	рад	ње	
из	ме	ђу	еко	но	ми	је	и	дру	гих	дру	штве	них	на	у	ка	у	Ср	би	ји.	Пр	во,	еко-
но	ми	ја	је	два	да	је	у	скла	ду	са	хи	по	те	зом	мно	гих	дру	штве	них	на	у	ка,	
пре	ма	ко	јој	дру	штве	ни	про	це	си	ути	чу	на	ин	ди	ви	ду	ал	не	пре	фе	рен-
ци	је.	 Дру	го,	 ква	ли	та	тив	не	 ме	то	де	 ко	је	 се	 ко	ри	сте	 у	 дру	штве	ним	
на	у	ка	ма	су	у	су	ко	бу	са	фор	мал	ним	те	жња	ма	огром	не	ве	ћи	не	еко-

13) SCIndeks	 (Српски	цитатни	индекс)	 је	цитатна	база	и	претраживач	научних	часописа	
који	се	издају	у	Србији.

14) Digital Object Identifier (DOI) Repository	 садржи	 радове	 водећих	 српских	 научних	
часописа.	Радови	су	објављени	у	отвореном	приступу	(OpenAccess).	
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но	ми	ста,	њи	хо	вим	ста	во	ви	ма	о	ка	у	зал	но	сти	и	њи	хо	вој	скло	но	сти	
ка	ме	то	до	ло	шкој	и	те	о	риј	ској	ег	закт	но	сти.	

1.2.Анализацитатаводећихчасописаизекономије,
политичкихнаукаисоциологијеуРусији

Циљ	ана	ли	зе	ци	та	та	во	де	ћих	ча	со	пи	са	из	еко	но	ми	је,	по	ли	тич-
ких	на	у	ка	и	со	ци	о	ло	ги	је	у	Ру	си	ји	је	да	се	до	при	не	се	ди	ску	си	ји	о	
ин	тер	ди	сци	пли	нар	ној	 ко	му	ни	ка	ци	ји	 из	ме	ђу	 еко	но	ми	је	 и	 дру	гих	
дру	штве	них	на	у	ка.	Дру	гим	ре	чи	ма,	циљ	је	да	се	опи	ше	струк	ту	ра	
ко	му	ни	ка	ци	о	них	(ин	фор	ма	ци	о	них)	то	ко	ва	из	ме	ђу	по	сма	тра	них	ча-
со	пи	са,	тј.	да	се	са	зна	ко	са	ким	ко	му	ни	ци	ра	и	у	ком	оби	му.	Да	би	
се	ис	тра	жи	ла	ова	пи	та	ња,	че	ти	ри	нај	у	ти	цај	ни	ја	ча	со	пи	са	из	сва	ке	
ди	сци	пли	не	је	ода	бра	но,	чи	ме	се	оси	гу	ра	ва	да	под	јед	нак	број	ча	со-
пи	са	ре	пре	зен	ту	је	сва	ку	од	ди	сци	пли	на.	Ча	со	пи	си	су	ода	бра	ни	на	
осно	ву	вред	но	сти	по	ка	за	те	ља	ScienceIndex15)	у	2014.	го	ди	ни	(та	бе-
ла	6).

 

15) ScienceIndex	се	формира	на	основу	вредности	параметар	као	што	су:	импакт	фактор,	
коефицијент	 самоцитираности	 часописа,	 Херфиндаловог	 индекс,	 Хиршмановог	
индекса,	број	радова	у	часопису	у	датој	години	и	итд	(детаљније	о	томе	видети:	http://
elibrary.ru/defaultx.asp).
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Та	бе	ла	6.	Ин	фор	ма	ци	је	о	во	де	ћим	ча	со	пи	си	ма	из	еко	но	ми	је,	 
по	ли	тич	ких	на	у	ка	и	со	ци	о	ло	ги	је	ко	ји	се	из	да	ју	у	Ру	си	ји

На	слов	 
ча	со	пи	са Издавач Наука Science	 

Index

Во	про	сы	эко	но	ми	ки Економски	институт	
Руске	академије	наука,	

Москва
Економија 24,427

Ро	о	си	й	ский	жур	нал	
ме	нед	жмен	та

Ви	со	ка	шко	ла	ме	наџ-
мен	та,	Санкт	Пе	тер	бург Економија 5,943

Проблемы	
прогнозирования

Ин	сти	тут	еко	ном	ских	
пред	ви	ђа	ња	Ру	ске	ака-
де	ми	је	на	у	ка,	Мо	сква Економија 5,670

Jo	ur	nal	of	In	sti	tu	ti	o-
nal	Stu	di	es

ООО	„Ху	ма	ни	тар	не	
пер	спек	ти	ве“,	Ро	стов	на	

До	ну Економија 4,491

По	лис.По	ли	ти	че	ские	
ис	сле	до	ва	ния

Ре	дак	ци	ја	ча	со	пи	са	 
„По	лис“,	Мо	сква

По	ли	тич	ке	
на	у	ке 5,295

Ми	ро	вая	эко	но	ми	ка	и	
ме	жду	на	род	ные	от	но-

ше	ния
Из	да	вач	ка	ку	ћа	„На	у	ка“,	

Мо	сква
По	ли	тич	ке	

на	у	ке 3,720

Ве	сник	Тю	мен	ско-
го	го	ду	дар	ствен	но	го	
уни	вер	си	те	та.	Ис	то-

рия

На	ци	о	нал	но	и	стра	жи-
вач	ки	др	жав	ни	уни	вер-
зи	тет	у	Том	ску,	Томск

По	ли	тич	ке	
на	у	ке 2,234

Международные	
процессы

На	уч	но-обра	зов	ни	
форум	о	међународним	
односима,	Москва

По	ли	тич	ке	
на	у	ке 1,931

Со	ци	о	ло	ги	че	ские	
исле	до	ва	ния

Из	да	вач	ка	ку	ћа	„На	у	ка“,	
Мо	сква Со	ци	о	ло	ги	ја 5,147

Ве	сник	Тю	мен	ско	го	
го	ду	дар	ствен	но	го	
уни	вер	си	те	та.
Социалъно-

экономические	
правовые	

иследования

Државни	универзитет	у	
Тјуменску,	Тјуменск

Социологија 2,860

Мир	Ро	сии.	 
Со	ци	о	ло	гия	 
и	ет	но	ло	гия

Ви	со	ка	шко	ла	 
еко	но	ми	је,	Мо	сква Со	ци	о	ло	ги	ја 2,163

Со	ци	о	ди	на	ми	ка ДОО	„НБ	Ме	диа“,	Мо-
сква Со	ци	о	ло	ги	ја 2,077


Извор:eLIBRARY.RU,Internet,http://elibrary.ru/titles.asp,03/11/2016.
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Ана	ли	за	ци	та	та	ча	со	пи	са	из	ода	бра	них	на	у	ка	је	спро	ве	де	на	у	
2	ко	ра	ка.	Пр	во	 су	утвр	ђе	не	фрек	фен	ци	је	ци	ти	ра	ња	 (број	ци	та	та)	
за	сва	ки	ча	со	пис	на	осно	ву	ба	зе	Рускииндекснаучногцитирања 
(Рос	си	й	ский	ин	декс	на	уч	но	го	ци	ти	ро	ва	ния-РИНЦ).	Дру	го,	на	во	ди	
у	че	ти	ри	ча	со	пи	са	у	сва	кој	ди	сци	пли	ни	су	агре	ги	ра	ни	и	ре	зул	та	ти	
агре	ги	ра	ња	су	при	ка	за	ни	у	та	бе	ли	7.	

 
Та	бе	ла	7.	Ци	тат	ни	то	ко	ви	из	ме	ђу	еко	но	ми	је	и	срод	них	ди	сци	пли	на

				Ци	ти	ра	не	ди	сци	пли	не
Ди	сци	пли	не	у	ко	ји	ма	се	ци	ти	ра 1 2 3
1.	Еко	но	ми	ја 1428 7 304
2.	По	ли	тич	ке	на	у	ке 122 917 241
3.	Со	ци	о	ло	ги	ја 26 3 1970
Уку	пан	број	ци	та	та 1576 927 2515
Уку	пан	број	
ин	тер	ди	сци	пли	нар	них	ци	та	та 148 10 545


Извор:eLIBRARY.RU,Internet,http://elibrary.ru/titles.asp,03/11/2016.

Ча	со	пи	си	 из	 еко	но	ми	је	 по	сла	ли	 су	 97%	 сво	јих	 ин	тер	ди	сци-
пли	нар	них	ци	та	та	со	ци	о	ло	ги	ји	и	3	%	по	ли	тич	ким	на	у	ка.	Ча	со	пи	си	
из	по	ли	тич	ких	на	у	ка	по	сла	ли	су	34	%	сво	јих	ин	тер	ди	си	пли	нар	них	
ци	та	та	 еко	но	ми	ји	 и	 66	%	 со	ци	о	ло	ги	ји.	Ча	со	пи	си	 из	 со	ци	о	ло	ги	је	
по	сла	ли	су	89	%	сво	јих	ин	тер	ди	сци	пли	нар	них	ци	та	та	еко	но	ми	ји	и	
11	%	по	ли	тич	ким	на	у	ка	ма.	

Ци	тат	ни	то	ко	ви	из	ме	ђу	ча	со	пи	са	из	еко	но	ми	је,	с	јед	не	стра	не,	
и	ча	со	пи	са	из	по	ли	тич	ких	на	у	ка	и	со	ци	о	ло	ги	је,	са	дру	ге	стра	не,	су	
аси	ме	трич	ни.	Че	ти	ри	во	де	ћа	рускa	еко	ном	ска	ча	со	пи	са	ци	ти	ра	ли	
су	во	де	ће	ру	ске	ча	со	пи	са	из	со	ци	о	ло	ги	је	304	пу	та,	а	исти	ча	со	пи	си	
су	ци	ти	ра	ни	у	ру	ским	во	де	ћим	ча	со	пи	си	ма	из	со	ци	о	ло	ги	је	са	мо	26	
пу	та.	

2.УНУТРАШЊАХИЈЕРАРХИЈА
На	уч	ни	ци	 из	 раз	ли	чи	тих	 на	уч	них	 ди	сци	пли	на	 по	ку	ша	ли	 су	

да	об	ја	сне	аси	ме	трич	не	то	ко	ве	из	ме	ђу	еко	но	ми	је	и	срод	них	на	у	ка.	
Пре	ма	јед	ном	гле	ди	шту,	еко	но	ми	сти	су	ус	пе	ли	да	са	чу	ва	ју	је	дин-
стве	ност	је	згра	ди	сци	пли	не	ви	ше	не	го	што	је	то	слу	чај	у	оста	лим	
дру	штве	ним	на	у	ка	ма.	За	то	је	пред	став	ни	ци	ма	оста	лих	дру	штве	них	
на	у	ка	јед	но	став	ни	је	да	ци	ти	ра	ју	еко	ном	ску	на	у	ку.	Дру	ги	раз	лог	је	
тај	што	у	еко	но	ми	ји	по	сто	је	ве	ћи	кон	сен	зус	и	ви	ше	кон	тро	ле.	На	и-
ме,	ци	та	ти	у	ча	со	пи	су	AmericanEconomicReviewсуи	ма	ње	ин	тер-
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ди	сци	пли	нар	ни16)	и	ви	ше	кон	цен	три	са	ни17)	не	го	ци	та	ти	у	во	де	ћим	
аме	рич	ким	ча	со	пи	си	ма	из	по	ли	тич	ких	на	у	ка	и	 со	ци	о	ло	ги	је.	Ово	
по	след	ње	 ука	зу	је	 да	 еко	но	ми	сти	мно	го	 ви	ше	 не	го	 по	ли	ти	ко	ло	зи	
и	со	ци	о	ло	зи	по	сма	тра	ју	оне	при	вр	ху	у	сво	јој	ди	сци	пли	ни,	што	се	
мо	же	ту	ма	чи	ти	на	два	на	чи	на.	Пр	во,	у	еко	ном	ској	на	у	ци	је	у	ве	ћој	
ме	ри	при	су	тан	кон	сен	зус	не	го	у	со	ци	о	ло	ги	ји	или	по	ли	тич	ким	на	у-
ка	ма.	И	дру	го,	у	еко	ном	ској	на	у	ци	има	ви	ше	кон	тро	ле.	

Има	ве	ли	ки	број	до	ка	за	да,	упр	кос	ду	бо	ким	по	ли	тич	ким	раз-
ли	ка	ма,	 еко	но	ми	сти	ра	су	ђу	ју	у	ин	те	гри	са	ни	јем	и	 је	дин	стве	ни	јем	
окви	ру	од	пред	став	ни	ка	оста	лих	дру	штве	них	на	у	ка.	Еко	но	ми	ја	по-
се	ду	је	 хо	мо	ге	ни	је	 стан	дар	де	 ева	лу	а	ци	је	 соп	стве	не	 обла	сти,	 ве	ће	
по	ве	ре	ње	у	сво	је	про	це	не	о	ква	ли	те	ту	ис	тра	жи	ва	ња	(у	соп	стве	ној	
и	у	дру	гим	ди	сци	пли	на	ма)	и	ве	ћу	ве	ро	ват	но	ћу	ко	лек	тив	не	(груп-
не)	со	ли	дар	но	сти	од	пред	став	ни	ка	оста	лих	на	уч	них	ди	сци	пли	на18).	
Са	мо	су	исто	ри	ча	ри	би	ли	ана	лог	ни	еко	но	ми	сти	ма	у	по	гле	ду	кон-
зи	стент	но	сти	и	хо	мо	ге	но	сти	стан	дар	да	ева	лу	а	ци	је	соп	стве	не	обла-
сти,	али	су	ви	ше	по	де	ље	ни	по	по	ли	тич	кој	ли	ни	ји	и	отво	ре	ни	ји	за	
раз	ма	тра	ња	раз	ли	чи	тих	кри	те	ри	ју	ма	за	оце	њи	ва	ње	дру	гих	ди	сци-
пли	на19).	

Ако	го	во	ри	мо	о	кон	тро	ли,	он	да	еко	но	ми	сти	чвр	сто	кон	тро	ли-
шу	сво	ју	област.	На	уч	ни	ци	су	пре	мно	го	вре	ме	на	ука	за	ли	да	вр	хун-
ски	еко	ном	ски	фа	кул	те	ти	има	ју	сна	жан	ути	цај	на	ин	тра	ди	сци	пли-
нар	но	тр	жи	ште	ра	да	 (тр	жи	ште	ра	да	за	еко	но	ми	сте)20).	 „Го	ди	шњи	
по	да	ци	Lingua Franca	 (на	 свет	ском	 ни	воу)	 из	 књи	ге	 Job Tracks:
WhoGotHiredWhere	 (1993-2000)	 ука	зу	ју	 (оче	ки	ва	ни)	 на	 ефе	кат	
прин	ци	па	 „пре	сти	жа“	у	 свим	ди	сци	пли	на	ма:	 за	по	шља	ва	ње	у	ве-
ли	кој	ме	ри	за	ви	си	од	ран	га	уни	вер	зи	те	та21).	Кре	та	ња	сту	де	на	та	из-
ме	ђу	уни	вер	зи	те	та	ука	зу	је	да	уни	вер	зи	те	ти	за	по	шља	ва	ју	са	мо	са	
ин	сти	ту	ци	ја	ко	је	су	ран	ги	ра	не	на	истом	или	ви	шем	ни	воу.		Ова	за-

16) AmericanEconomicReview	је	цитирао	25	престижних	часописа	из	политичких	наука	и	
социологије	у	периоду	од	2000.	до	2009.	239	(0,8%)	и	89	(0,3%)	пута,	респективно.

17) AmericanEconomicReview	је	цитирао	25	престижних	часописа	из	економије	у	периоду	
од	2000.	до	2009.	године	12073	(40,3%).

18)	 Lee	Hansen,	„The	Education	and	Training	of	Economics	Doctorates:	Major	Findings	of	the	
Executive	 Secretary	 of	 the	American	 Economic	Association’s	 Commission	 on	 Graduate	
Education	in	Economics“,	JournalofEconomicLiterature,No.	3/1991.

19)	 Исто,	стр.	1063.
20)	 Више	о	томе	видети:	Stephen	Cole,	„The	Hierarchy	of	the		Sciences?”,	AmericanJournal

ofSociology,	No.1/1983;	Richard	Whitley,	TheIntellectualandSocialOrganizationofthe
Sciences,	Clarendon	Press,	Oxford,	1984.	

21)	 Marion	Fourcade,	Etienne	Ollion,	Yann	Algan,	„The	Superiority	of	Economists“,	стр	96-7.
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ви	сност	из	ме	ђу	реј	тин	га	(пре	сти	жа)	уни	вер	зи	те	та	и	за	по	шља	ва	ња	
је	нај	ве	ћа	у	еко	ном	ској	на	у	ци.	Еко	ном	ски	фа	кул	те	ти	ко	ји	се	на	ла	зе	
при	вр	ху	хи	је	рар	хи	је	раз	ме	њу	ју	сту	ден	те	у	ве	ћој	ме	ри	не	го	фа	кул-
те	ти	 у	 дру	гим	 ди	сци	пли	на	ма,	 укљу	чу	ју	ћи	 и	 ма	те	ма	ти	ку.	Одав	де	
сле	де	два	за	кључ	ка.	Пр	во,	хи	је	рар	хи	ја	је	ја	сни	ја	у	еко	ном	ској	на	у-
ци.	Дру	го,	област	еко	ном	ске	на	у	ке	је	хо	ри	зон	тал	но	ин	те	гри	са	ни	ја,	
са	сна	жним	нор	ма	ма	ре	ци	про	ци	те	та	и	ко	хе	зи	јом	у	за	по	шља	ва	њу.	
На	су	прот	то	ме,	по	ли	тич	ке	на	у	ке	и	со	ци	о	ло	ги	ја	су	де	цен	тра	ли	зо	ва-
ни	је,	ма	ње	ко	хе	зив	не	и	са	ма	ње	ста	бил	ним	реј	тин	гом	фа	кул	те	та.	
Са	да	 раз	мо	три	мо	 не	ке	 ка	рак	те	ри	сти	ке	 тр	жи	шта	 еко	ном	ских	 пу-
бли	ка	ци	ја	ко	је	мо	гу	би	ти	ре	ле	вант	не	за	ис	тра	жи	ва	ње	од	но	са	из	ме-
ђу	еко	но	ми	је	и	дру	гих	дру	штве	них	на	у	ка.

3.ОБЈАВЉИВАЊЕ

Тр	жи	ште	еко	ном	ских	пу	бли	ка	ци	ја	 је	кон	цен	три	са	ни	је	не	го	у	
дру	гим	дру	штве	ним	на	у	ка	ма	у	сми	слу	да	нај	ви	ше	ци	ти	ра	ни	ча	со-
пи	си	у	еко	но	ми	ји	по	ка	зу	ју	ве	ћу	кон	цен	тра	ци	ју	чла	на	ка	ауто	ра	са	
нај	бо	љих	 еко	ном	ских	фа	кул	те	та,	 не	го	што	 је	 то	 слу	чај	 са	нај	ви-
ше	 ци	ти	ра	ним	 ча	со	пи	си	ма	 у	 оста	лим	 дру	штве	ним	на	у	ка	ма.	Oво	
је	тач	но,	ка	ко	у	слу	ча	ју	ин	сти	ту	ци	ја	на	ко	ји	ма	ра	де	ауто	ри,	та	ко	и	
у	слу	ча	ју	ин	сти	ту	ци	ја	на	ко	ји	ма	су	ауто	ри	док	то	ри	ра	ли.	На	при-
мер,	пет	во	де	ћих	де	парт	ма	на	за	со	ци	о	ло	ги	ју	да	ју	22,3	од	сто	ауто	ра	
чи	ји	су	ра	до	ви	об	ја	вље	ни	у	AmericanJournalofSociology,	док	пет	
во	де	ћих	фа	кул	те	та	за	еко	но	ми	ју	да	ју	28,7	од	сто	ауто	ра	у	ча	со	пи	су	
JournalofPoliticalEconomy	и	37,5	од	сто	у	QuarterlyJournalofEco-
nomics.	Тре	ба	ре	ћи	да	је	кон	траст	још	из	ра	же	ни	ји	ка	да	се	по	сма-
тра	ју	ин	сти	ту	ци	је	на	ко	ји	ма	су	ауто	ри	док	то	ри	ра	ли:	пр	ва	пет	во-
де	ћа	де	парт	ма	на	за	со	ци	о	ло	ги	ју	да	ју	35,4	од	сто	ауто	ра	у	American
JournalofSociology,	док	су	од	го	ва	ра	ју	ћи	из	но	си	за	ча	со	пис	Journal
ofPoliticalEconomy	45,4	од	сто	и	57,6	од	сто	за	ча	со	пис	Quarterly
JournalofEconomics.	Еко	но	ми	сти	об	ја	шња	ва	ју	ову	кон	цен	тра	ци	ју	
као	до	каз	да	су	еко	ном	ски	фа	кул	те	ти	при	вр	ху	хи	је	рар	хи	је	ин	те-
лек	ту	ал	но	ја	чи.	

Ово	ме	тре	ба	до	да	ти	и	то	да	не	ко	ли	ко	пре	сти	жних	ме	ђу	на	род-
них	еко	ном	ских	ча	со	пи	са	(ко	ји	се	об	ја	вљу	ју	на	нај	бо	љим	уни	вер-
зи	те	ти	ма)	да	ју	пред	ност	„уну	тра	шњим“	(сво	јим)	ауто	ри	ма.22)	Из-

22)	 Реч	је	о	ауторима	који	су	доктрорирали	или	раде	на	најбољим	економским	факултетима	
који	издају	најбоље	економске	часописе.
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ме	ђу	1990.	и	2000.	го	ди	не,	на	при	мер,	ча	со	пис QuarterlyJournal
ofEconomics,	осно	ван	на	Хар	вар	ду,	до	де	лио	је	13,4	од	сто	стра	ни	ца	
сво	јим	ауто	ри	ма	и	10,7	од	сто	су	сед	ном	MIT-у	(у	по	ре	ђе	њу	са	8,8	
од	сто	стра	ни	ца	сле	де	ћег	по	зна	ча	ју	Уни	вер	зи	те	та	у	Чи	ка	гу	ко	ји	је	
ран	ги	ран	на	ни	жем	ни	воу).	На	су	прот	то	ме,	9,4	од	сто	стра	ни	ца	ча-
со	пи	са	Чи	ка	шког	уни	вер	зи	те	та	JournalofPoliticalEconomy	је	до-
де	ље	но	ауто	ри	ма	ко	ји	су	по	ве	за	ни	са	Уни	вер	зи	те	том	у	Чи	ка	гу.	То	
зна	чи	да	је	JournalofPoliticalEconomy	из	у	зе	так,	по	што	је	мно	го	
рав	но	мер	ни	је	рас	по	ре	дио	свој	про	стор.	Тре	ба	ре	ћи	и	да	су	се	ове	
при	стра	сно	сти	по	ве	ћа	ле	из	ме	ђу	2000.	и	2003.	23).	По	да	ци	из	ис	тра-
жи	ва	ња	Ма	ри	јон	Фуркадe	и	са	рад	ни	ка	по	твр	ђу	ју	до	ми	на	ци	ју	Хар-
вар	да	и	MIT	у	QuarterlyJournalofEconomics	и	Чи	ка	га	у	Journal
ofPoliticalEconomy	 ко	ја	 је	по	го	то	ву	уоч	љи	ва	ка	да	се	ана	ли	зи	ра,	
где	су	ауто	ри	док	то	ри	ра	ли.	Из	ме	ђу	2003.	и	2012.,	про	це	нат	ауто	ра	
ко	ји	су	од	бра	ни	ли	док	тор	ску	ди	сер	та	ци	ју	на	Хар	вар	ду	у	ча	со	пи	су	
QuarterlyJournalofEconomics	је	20,5	од	сто	(7,1	од	сто	ви	ше	од	про-
сто	ра	ко	ји	 је	Хар	вард,	као	осни	вач	ча	со	пи	са	QuarterlyJournalof
Economics,	до	де	лио	сво	јим	ауто	ри	ма	из	ме	ђу	1990.	и	2000.	го	ди	не),	
док	је	про	це	нат	ауто	ра	ко	ји	су	од	бра	ни	ли	док	тор	ску	ди	сер	та	ци	ју	
на	MIT	из	но	сио	16,4	од	сто.		Хар	вард	и	MIT	су	да	ле	ко	ис	пред	тре-
ћег	уни	вер	зи	те	та	по	зна	ча	ју,	Прин	сто	на	(7,4	про	це	на	та)	у	Quarterly
JournalofEconomics.		У	JournalofPoliticalEconomy,	ауто	ри	ко	ји	су	
док	то	ри	ра	ли	на	Хар	вар	ду,	MIT-у	и	Чи	ка	гу	чи	не	око	10	до	11	про	це-
на	та	укуп	ног	бро	ја	ауто	ра.

Раз	у	ме	 се,	 по	сто	је	 мно	ги	 раз	ло	зи	 за	 ова	кве	 при	стра	сно	сти	
у	 еко	ном	ским	ча	со	пи	си	ма.	Пр	во,	 при	су	тан	 је	 ве	ћи	број	 тек	сто	ва	
про	фе	со	ра	и	 еко	но	ми	ста-пост	ди	пло	ма	ца,	 	 ка	да	ча	со	пис	об	ја	вљу-
је	њи	хов	ма	тич	ни	фа	кул	тет.	Дру	го,	већa	вероватноћa	охра	бри	ва	ња	
„уну	тра	шњих“	ауто	ра	на	об	ја	вљи	ва	ње	од	стра	не	уред	ни	ка	ча	со	пи-
са	де	ли	мич	но	због	то	га	што	се	уло	га	уред	ни	ка	са	сто	ји	у	до	во	ђе	њу	
до	брих	тек	сто	ва	пу	тем	по	знан	ства	и	лич	них	ве	за.	Слич	ни	про	це	си	
се	уоча	ва	ју	и	у	дру	гим	на	у	ка	ма,	али	без	дра	ма	тич	них	ефе	ка	та24).	

23)	 Stephen	Wu,	 „Recent	 Publishing	Trends	 at	 the	AER,	 JPE	 and	QJE“,	AppliedEconomics
Letters,	No.	1/2007.

24)	 David	 Laband,	 Michael	 Piette	 „Favoritism	 versus	 Search	 for	 Good	 Papers:	 Empirical	
Evidence	 Regarding	 the	 Behavior	 of	 Journal	 Editors“,	 Journal of Political Economy,
No.	 1/1994;	Marshal	Medoff,	 „Editorial	 Favoritism	 in	 Economics?“,	Southern Economic
Journal,No.	2/2003.
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4.ЖИВОТЕКОНОМИСТА

У	по	ре	ђе	њу	са	на	уч	ни	ци	ма	из	дру	гих	обла	сти	и	ши	ро	ким	сло-
је	ви	ма	дру	штва,	еко	но	ми	сте	од	ли	ку	ју	од	ре	ђе	ни	ста	во	ви,	ве	ро	ва	ња	
и	вред	но	сти.	Област	еко	ном	ске	на	у	ке	 је	ис	пу	ње	на	уз	не	ми	ра	ва	ју-
ћом	ин	тро	спек	ци	јом	иза	зва	ном	осе	ћа	њем	еко	но	ми	ста	да	 су	моћ-
ни,	али	да	ни	су	во	ље	ни	и	ро	бу	сним	ем	пи	риј	ским	до	ка	зи	ма	да	су	
дру	га	чи	ји.	

Мар	вел	 (Mar	well)	 и	Ејм	 (Ames)	 су	 от	кри	ли	 да,	 у	 струк	ту	ри-
ра	ној	 ла	бо	ра	то	риј	ској	 игри,	 сту	ден	ти	 пр	ве	 го	ди	не	 пост	ди	плом-
ских	сту	ди	ја	Уни	вер	зи	те	та	у	Ви	скон	си	ну	(Wi	scon	sin)	има	ју	ма	њу	
ве	ро	ват	но	ћу	да	 до	при	но	су	фи	нан	си	ра	њу	 јав	них	до	ба	ра25).	Френк	
(Frank),	Ги	ло	вич	(Gi	lo	vich)	и	Ре	ган	(Re	gan)	ис	ти	чу	да	про	у	ча	ва	ње	
еко	но	ми	је	сма	њу	је	скло	ност	ка	са	рад	њи.26)	Сте	пен	у	ко	јем	ове	раз-
ли	ке	пер	зи	сти	ра	ју	у	раз	ли	чи	тим	ла	бо	ра	то	риј	ским	ис	тра	жи	ва	њи	ма	
и	основ	ни	узро	ци	ових	раз	ли	ка	оста	ју	кон	тро	верз	ни.	

По	ста	вља	се	пи	та	ње,	он	да:	да	ли	из	у	ча	ва	ње	еко	но	ми	је	до	при-
но	си	да	љу	ди	ви	ше	при	хва	та	ју	се	бич	но	по	на	ша	ње?	Да	ли	ова	на	у	ка	
у	ве	ћој	ме	ри	при	вла	чи	его	и	сте?	Фреј	(Frey)	и	Ма	јер	(Me	i	er)	су	ана-
ли	зи	ра	ли	до	бро	вољ	не	 сту	дент	ске	при	ло	ге	дру	штве	ним	фон	до	ви-
ма	на	Уни	вер	зи	те	ту	у	Ци	ри	ху	и	от	кри	ли	су	да	сту	ден	ти	еко	но	ми	је	
има	ју	ма	њу	ве	ро	ват	но	ћу	да	до	при	не	су	фи	нан	си	ра	њу	ових	фон	до-
ва27).	По	сто	је	убе	дљи	ви	до	ка	зи	да	су	еко	но	ми	сти	скло	ни	да	сле	де	
сво	је	ин	те	ре	се	од	но	сно	да	су	јед	но	став	но	се	бич	ни.	

Еко	но	ми	сти	ће	ве	ро	ват	но	се	бе	про	на	ћи	у	по	ло	жа	ју	ма	њи	не	у	
дру	штву,	ка	да	је	реч	о	не	кој	од	њи	хо	вих	нај	дра	жих	иде	ја.	Са	пи	ен-
ца	(Sa	pi	en	za)	и	Зин	га	лес	(Zin	ga	les)	ис	ти	чу	да	се	све	ви	ше	аме	рич-
ких	еко	но	ми	ста	сла	жу	из	ме	ђу	се	бе,	што	се	ви	ше	дис	тан	ци	ра	ју	од	
про	сеч	них	Аме	ри	ка	на	ца28).	На	при	мер,	ге	не	рал	но	еко	но	ми	сти	пре-
фе	ри	ра	ју	тр	жи	шна	ре	ше	ња	за	ре	ша	ва	ње	дру	штве	них	про	бле	ма29).	
По	др	жа	ва	ју	пла	ћа	ње	до	на	то	ри	ма	ор	га	на,	али	јав	ност	сма	тра	да	је	

25)	 Geraald	Marwell,	Ruth	Ames,	„Economists	Free	Ride,	Does	Anyone	Else?	Experiments	on	
the	Provision	of	Public	Goods“,	Journalof PublicEconomics,No.	3/1981.

26)	 Frank	Robert,	Thomas	Gilovich,	Dennis	Regan,	„Does	Studying	Economics	Inhibit	Cooper-
ation?“	JournalofEconomicPerspectives,No.	2/1993.

27)	 Bruno	Frey,	Stephan	Meier	„Selfish	and	Indoctrinated	Economists?“,	European Journalof
LawandEconomics,No.	2/2005.

28)	 Paola	Sapienza,	Luigi	Zingales	„Economic	Experts	versus	Average	Americans“,	American
EconomicReview,No.	3/2013.

29)	 Robert	Whaples,	 „The	 Policy	 Views	 of	American	 Economic	Association	Members:	 The	
Results	of	a	New	Survey“,	EconomicJournalWatch,No.	3/2009.
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то	не	у	ку	сно.	Ве	ћи	на	еко	но	ми	ста	ука	зу	је	да	је	тр	го	вин	ски	про	тек-
ци	о	ни	зам	еко	ном	ски	ште	тан.	А	ка	да	су	Са	пи	ен	ца	и	Зин	га	лес	пи	та-
ли	Ама	ри	кан	це	далиједоброзаекономијукуповати„америчко“?, 
про	се	чан	Аме	ри	ка	нац	је	ре	као	да	је	сте30).	Еко	но	ми	сти	сма	тра	ју	да	
су	 тр	жи	шни	ме	ха	ни	зми:	по	рез	на	 еми	си	ју	угљен	ди	ок	си	да	и	до-
зво	ле	за	за	га	ђи	ва	ње	ефи	ка	сни	ји	у	спре	ча	ва	њу	кли	мат	ских	про	ме	на	
ко	је	су	по	ве	за	не	са	гло	бал	ним	за	гре	ва	њем	у	од	но	су	на	стан	дар	де	зa	
сма	ње	ње	еми	си	је	из	дув	них	га	со	ва	мо	тор	них	во	зи	ла,	али	се	ве	ћи	на	
гра	ђа	на	про	ти	ви.	Еко	но	ми	сти	мо	гу	да	са	ве	ту	ју	вла	де,	али	не	и	да	
убе	де	љу	де.	Ака	дем	ски	еко	но	ми	сти	гла	са	ју	ви	ше	ле	во	од	аме	рич-
ких	гра	ђа	на.	Прем	да	је	кон	тин	гент	ли	бер	та	ри	јан	ца	ме	ђу	еко	но	ми-
сти	ма	ве	ћи	не	го	у	аме	рич	ком	гла	сач	ком	те	лу,	еко	но	ми	сти,	са	дру	ге	
стра	не,	и	да	ље	има	ју	ве	ће	по	ве	ре	ње	у	вла	ду.

Ми	шље	ња	еко	но	ми	ста,	као	и	свих	оста	лих	љу	ди,	ре	зул	тат	су	
ма	те	ри	јал	не	си	ту	а	ци	је.	Еко	но	ми	сти	су	бо	ље	пла	ће	ни	од	дру	гих	на-
уч	ни	ка.	Пре	ма	по	да	ци	ма	За	во	да	за	ста	ти	сти	ку	ра	да,	про	сеч	на	пла-
та	11	000	про	фе	со	ра	еко	но	ми	је	на	фа	кул	те	ти	ма	и	струч	ним	шко	ла-
ма	у	Сје	ди	ње	ним	Аме	рич	ким	Др	жа	ва	ма	је	би	ла	103	000	до	ла	ра	у	
2012.	го	ди	ни	и	160	000	до	ла	ра	за	10	од	сто	нај	пла	ће	ни	јих.	По	ре	ђе-
ња	ра	ди,	про	сеч	на	пла	та	за	со	ци	о	ло	ге	у	Сје	ди	ње	ним	Аме	рич	ким	
Др	жа	ва	ма	у	2012.	је	би	ла	76	000	до	ла	ра,	а	за	10	од	сто	нај	пла	ће	ни-
јих	118	000.	Ови	из	но	си	не	узи	ма	ју	у	об	зир	дру	ге	из	во	ре	ко	ји	мо	гу	
би	ти	зна	чај	ни.	Ма	те	ри	јал	ни	по	ло	жај	еко	но	ми	ста	се	у	по	след	ње	две	
де	це	ни	је	по	бољ	шао,	по	себ	но	за	нај	пла	ће	ни	је	чла	но	ве	про	фе	си	је.	
На	су	прот	то	ме,	про	сеч	на	ре	ал	на	за	ра	да	у	мно	гим	ака	дем	ским	про-
фе	си	ја	ма	у	Сје	ди	ње	ним	Аме	рич	ким	Др	жа	ва	ма	у	це	ли	ни	је	два	да	je	
по	ра	сла	у	истом	пе	ри	о	ду31).	


*

*
*

„Кад	би	еко	но	ми	сти	ус	пе	ли	да	ство	ре	сли	ку	о	се	би	као	о	скром-
ним,	ком	пе	тент	ним	љу	ди	ма	би	ло	би	сја	но!“	32).	Ве	ћи	на	мо	дер	них	
еко	но	ми	ста	 су	праг	ма	тич	ни.	Они	ве	ру	ју	 у	иде	а	ле	де	мо	кра	ти	је,	 у	
ко	јој	се	њи	хо	ве	ком	пен	тен	ци	је	ко	ри	сте	на	ви	со	ким	ме	сти	ма	у	вла-
ди	и	у	дру	гим	ин	сти	ту	ци	ја	ма.	Али	де	мо	крат	ска	дру	штва	су	сум	њи-
ча	ва	пре	ма	екс	пер	ти	ма.	Чи	ње	ни	ца	је	да	је	еко	но	ми	ја	ду	бо	ко	мо	рал-

30)	 Paola	Sapienza,	Luigi	Zingales	„Economic	Experts	versus	Average	Americans“,	стр.	642.
31)	 Marion	Fourcade,	Etienne	Ollion,	Yann	Algan,	„The	Superiority	of	Economists“,	стр.	108-9.
32)	 John	Maynard	Keynes,	EssaysinPersuasion,	W.	W.	Norton,1962,	стр	373.
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на	на	у	ка,	упр	кос	све	му.	За	раз	ли	ку	од	ато	ма	и	мо	ле	ку	ла,	„објек	ти“	
на	ко	је	еко	но	ми	сти	по	ку	ша	ва	ју	да	де	лу	ју	има	ју	иде	је	о	све	ту.	Свет	
је	не	у	ре	дан;	он	је	пун	стал	них	про	ме	на33).	Свет	се	ни	кад	не	мо	же	
схва	ти	ти	у	пот	пу	ној	сло	же	но	сти	и	об	ли	ко	ва	ти	у	скла	ду	са	пла	ном.	
Љу	ди	у	ње	му	се	по	на	ша	ју	на	нео	че	ки	ван	на	чин.	Ве	ли	ки	успех	еко-
но	ми	ста	 у	 ус	по	ста	вља	њу	про	фе	си	о	нал	не	 до	ми	на	ци	је	 не	ми	нов	но	
их	ба	ца	у	вр	тлог		де	мо	крат	ских	по	ли	ти	ка	и	у	и	опа	сну	ин	тим	ност	
са	еко	ном	ском	и	по	ли	тич	ком	вла	шћу.	У	том	кон	тек	сту,	по	треб	но	је	
мно	го	са	мо	по	у	зда	ња	да	се	из	не	су	од	луч	не	про	це	не.	Ова	уве	ре	ност	
је	мо	жда	нај	ве	ће	до	стиг	ну	ће	економиje	-	али	и	ње	на	нај	ве	ћа	сла-
бост	(Ахи	ло	ва	пе	та	еко	ном	ске	на	у	ке).
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BojanKrstic,MilosKrstic

INVESTIGATIONOFRELATIONSHIPBETWEEN
ECONOMICSCIENCEANDOTHERSOCIALSCIENCES

–THEDOMINANTOFECONOMICS

Resume
Hi	story	 and	mo	ral	 phi	lo	sophy	 cre	a	ted	 eco	no	mics	 in	 the	
19th	 cen	tury.	 Un	til	 World	War	 II,	 eco	no	mics	 has	 been	
loyal	 to	 its	 ro	ots.	Af	ter	World	War	 II,	 eco	no	mic	 sci	en	ce	
di	ver	ged	away	from	the	ori	gi	nal	path	(and	its	 ro	ots)	and	
got	clo	ser	to	the	na	tu	ral	sci	en	ces	(such	as	mat	he	ma	tics	and	
physics).
By	the	1990s	ex	pla	i	ning	of	eco	no	mic	pro	ces	ses	by	using	
the	equ	a	ti	ons	was	the	main	tra	jec	tory	for	esta	blis	hment	of	
sci	en	ti	fic	pu	rity	of	the	eco	nomy.	Af	ter	the	1990s,	the	fo-
cus	shif	ted	to	wards	to	mo	re	prag	ma	tic	ap	pro	ach	ie.	to	the	
ap	pli	ca	tion	 of	 the	met	hods	 of	 eco	no	mic	 analysis	 on	 the	
phe	no	me	na	which	 are	 in	 fo	cus	 of	 ot	her	 so	cial	 sci	en	ces.	
The	shift	 to	wards	mo	re	prag	ma	tic	ap	pro	ach	in	eco	nomy,	
ho	we	ver,	din	not	gre	at	ex	tent	in	ten	sify	the	co	o	pe	ra	tion	be-
et	wen	the	eco	no	mics	and	ot	her	so	cial	sci	en	ces.	
In	the	em	pi	ri	cal	study,	who	se	re	sults	we	re	pre	sen	ted	in	the	
pa	per,	we	con	si	der	the	in	ter	di	sci	pli	nary	ci	ta	tion	flows	bet-
we	en	the	le	a	ding	jo	ur	nals	in	eco	no	mics,	po	li	ti	cal	sci	en	ce	
and	so	ci	o	logy	in	Ser	bia	and	Rus	sia.	The	re	sults	show	high	
per	cen	ta	ge	of	in	tra	di	sci	pli	nary	ci	ta	ti	ons	of	eco	no	mics,	po-
li	ti	cal	sci	en	ce	and	so	ci	o	logy	and	asymme	tric	ci	ta	tion	flows	
bet	we	en	jo	ur	nals	in	eco	no	mics,	on	the	one	hand,	and	the	
jo	ur	nals	of	po	li	ti	cal	sci	en	ce	and	so	ci	o	logy,	on	the	ot	her.
Keywords:	iso	la	tion,	in	ter	nal	hi	e	rar	chi	es,	in	ter	di	sci	pli	nary	
ci	ta	ti	ons	pu	blis	hing,	do	mi	na	tion.
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