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Samfundsøkonomen
er blevet elektronisk!
Der sker mange ting i det moderne videnssamfund.
Hvis man slår sig til ro og bliver ved med at lave
det, man er god til, så kører udviklingen lige pludselig fra en. Det, man er god til, er der pludselig ingen længere, der efterspørger. Det er ikke nogen
nem verden at leve i. De smarte for 25 år siden kunne deres Marx, men også rationelt benytte en diktafon og i passende tempo diktere breve til en stenograferende sekretær. Det er ikke længere højt værdsatte kvalifikationer.
Nu foregår kommunikation med e-mail og alle
informationer findes på nettet. Denne udvikling er
nu også nået til Samfundsøkonomen. Hvis man forgæves sidder ved postkassen og venter på dette
nummer, og det ikke kommer, så er det, fordi man
ikke har bestilt papirudgaven. For fra nu af skal
man bestille og betale 125 kr. årlig for papirudgaven. Ellers får man kun Samfundsøkonomen elektronisk.
Det er selvfølgelig et gode, at Samfundsøkonomen foreligger både elektronisk og på papir. Den
elektroniske udgave giver mulighed for hurtigt at
søge og finde de artikler man har brug for. Man kan
også lagre utallige årgange af mangfoldige tidsskrifter uden at få vrøvl med de familiemedlemmer,
der støvsuger. Det er smart.
Men det er heller ikke uden farer. Siden 1700tallet er den akademiske verden blevet mere og mere specialiseret. 1700-tallets professorer var polyhistorer, der besad en bred almen uddannelse i jura,
filosofi, teologi m.m. I løbet af 1800-tallet blev de
nuværende discipliner etablerede. Vi fik polit.-studiet i 1849 og Nationaløkonomisk Tidsskrift i 1873.
Men efterhånden blev også disse discipliner for brede til, at det var muligt at overskue hele disciplinen.
Økonomerne blev økonometrikere, pengeteoretikere, matematiske økonomer o.s.v. og disse specialister fik deres egne tidsskrifter (typisk på engelsk)
og deres egne (internationale) kongresser og netværk. Denne stærke specialisering er ikke kun et
gode.
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Dette nummers første artikel handler netop om
Videnssamfundet. Det er en artikel af medarbejdere
ved CEBR – Centre for Economic and Business
Research (bl.a. de to nyligt udnævnte professorer
Svend E. Hougaard Jensen og Jan Rose Skaksen),
der bygger på en monografi, der tidligere på året
blev tildelt Grundfos Prisen 2003. Den næste artikel om effektiviteten i offentligt finansieret service
er skrevet af to OECD-økonomer (bl.a. Jørgen Elmeskov, der lige er blevet medlem af den nye velfærdskommission – til lykke med det). Den tredie
artikel af Jakob Brøchner Madsen (ny professor ved
Økonomisk Institut på Københavns Universitet)
bringer dystre spådomme om et større tilbageslag i
verdensøkonomien. Professor Steen Scheuer fra
RUC diskuterer det frie organisationsvalg på ACområdet. Endelig skriver Hans Rask Jensen om forbrugerpolitik. Nummeret slutter med en kommentar
til en tidligere bragt artikel om sygehusene.
God læselyst til alle læsere – såvel dem ved
skærmene, som dem med et flerfarvet blad på papir.

De elektroniske tidsskrifter kan let blive en forlængelse af denne trend. Man behøver nu ikke længere læse i et papirtidsskrift, hvor man let lader sig
friste til at læse ting, man strengt taget ikke har
brug for at vide noget om. Nu kan man søge på lige
præcist de emner, man har brug for. På nettet læser
man typisk netop ikke et bestemt tidsskrift, man
søger på emner som »substitutionselasticiteter i arbejdsudbuddet«, eller hvad man nu skal bruge.
Faren er, at hvor man for 100 år siden havde 75
professorer ved Københavns Universitet, der talte
sammen om videnskab og dansk videnskabs høje
stade, så har man i dag 75 specialister i substitutionselasticiteter, der taler sammen om substitutionselasticiteter og denne forsknings store betydning.
Vi kan meget let komme fra en situation med geografisk provinsialisme til en med faglig provinsialisme.
Det skulle generelle tidsskrifter, som bl.a. Samfundsøkonomen være et værn imod. Men det kræver, at de bliver læst, også de artikler der ikke lige
falder indenfor ens speciale – og det kræver nok en
papirudgave i hånden. Så bestil hellere den med det
samme.

Niels Kærgård
Redaktør

Vejledning om manuskripter
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3)

Redaktionen modtager forslag til publicering.
Manuskripterne bedømmes af redaktøren og
evt. redaktionspanelet. Manuskripterne returneres normalt ikke. Redaktionen påtager sig
intet ansvar for indsendte manuskripter.
Godkendte artikler skal indsendes på papir
og diskette. Disketter skal være 3,5", og der
kan skrives i programmer som Word Perfect,
Word, o.l. Artiklerne må højst være på
28.000 enheder inkl. grafik og tabeller, således at en artikel max. fylder 6 færdigtrykte sider.
Der vedlægges en kort sammenfatning (max.
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50 ord) til indledning, samt forfatteroplysninger og et vellignende foto.
Noter – så få som muligt – nummereres fortløbende i artiklen. Litteraturhenvisning anføres med forfatternavn, år og sidehenvisning
(eks.: P. Olsen, 1980, s. 10). I litteraturlisten
anføres forlag, udgivelsessted og -år, evt.
tidsskriftnavn, -nummer og årgang.
Forfatterne modtager et ombrudt aftryk af artiklen til korrekturlæsning og 15 frieksemplarer af det nummer, i hvilket artiklen er publiceret.
Offentliggjorte artikler honoreres.
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