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انقاب دانایی به واسطه پیامدهای خود )افزایش واگرایی و نابرابری میان كشورها، دگرگونی مولفه های قدرت ملی و ظهور 
آرایش نوینی از قدرت در عرصه جهانی، زوال مزیت های رقابتِی كشورهای درحال توسعه و درنتیجه كاهش قدرت چانه زنی 
آنها در تعامات جهانی و ...( گذار به اقتصاد دانش بنیان را برای ایران به یک ضرورت بدل ساخته است. از اینرو، مساله این 
پژوهش، چگونگی مواجهه با اقتصاد نوین و نحوۀ گذار به آن برای ایران است. گذار فرآیندی مبتنی بر دگرگونی های اقتصادی 
است و یادگیری منشاء دگرگونی اقتصادی است. نوع یادگیری كه جهِت فراز و فرود جوامع را مشخص می سازد، خود برآمده 
از نظام پاداش دهی است. لذا توفیق یا عدم كامیابِی كشورهای مختلف در گذار به اقتصاد دانش بنیان را باید در نوع یادگیری  

متفاوت آنها كه به نظام پاداش دهی و چارچوب  نهادی  متفاوت آنها بازمی گردد، جستوجو كرد. با این 
رویكرد، حكومت استبدادی  زندگی ایلیاتی سده های گذشته در كنار سیاست های ترغیب كنندۀ فعالیت های  
بازتوزیعی طی دهه های اخیر، ساختار انگیزشی و نظام پاداش دهی اقتصاد ایران را از طریق ناامن ساختن 
حقوق مالكیت، مروج فعالیت های نامولد ساخته است. ذیل چنین چارچوب نهادی ناكارآمدی تاش 
برای نیل به اقتصاد دانایی محور به كمک گسترش آموزش عالی، ارتقای زیرساخت فاوا، افزایش هزینه های 
تحقیق وتوسعه و ... بی نتیجه می ماند. از این رو گذار به اقتصاد دانش بنیان برای ایران فرآیندی دو مرحله ای 
و متعاقب گذار به اقتصادی تولیدمحور است كه در آن چارچوب نهادی در جهت ترغیب فعالیت های مولد 

)از جمله تولید دانش( دگرگون شده و هزینه فعالیت های بازتوزیعی نامولد افزایش یابد. 

محمدامیر ریزوندی در سال 1364 در كرمانشاه به دنیا آمد. او از نوجوانی با ادبیات و تاریخ خو گرفت و سپس با مطالعه 
آثار اندیشمندان تحول خواه ایرانی با پرسش هایی مهم روبرو شد. تحصیل در رشته اقتصاد راهی مناسب برای مواجهه 

نظام مند با این مسائل بود.
 وی مقطع كارشناسی را در رشته علوم اقتصادی دانشگاه رازی كرمانشاه گذراند، سپس مدرک كارشناسی ارشد اقتصاد  
را  از  دانشگاه تهران گرفت و درنهایت در سال 1397 با دفاع از رساله »بررسی تقدم نهادها در گذار به اقتصاد دانش بنیان 
رویكرد  با  دانش بنیان  »اقتصاد  وی  تخصصی  حیطه  كرد.  اخذ  مدرس  تربیت  دانشگاه  از  را  اقتصاد  دكتری  ایران«  در 
نهادی« است. همچنین اقتصاد نهادی، تاریخ اقتصادی، توسعه اقتصادی و فهم دگرگونی های بزرگ اقتصادی- اجتماعی 
از حوزه های مورد عاقه او هستند. مطالعات و پروژۀ فكری او متمركز بر یافتن راهی به رهایی ایران از تله تاریخِی 

توسعه نیافتگی است.


