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NEW ECONOMIC SYSTEM OF SOCIETY DEVELOPMENT
John B. Sitdson
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Abstract: The article deals with the information economy as a new economic system wherein
information and knowledge are the main products. It is proved that a central component of an
economic system is work with information and use of information systems in the process of
management. The author substantiates the requirement for the search of new approaches to the
solution of problems of development of institutional structures of information economy. At the
same time a new economic system of the development of society is able to transform not only
economic policy of separate countries but also lessen the value of underlying instruments of
stereotyped economic policy on the whole.
Keyword: knowledge, information, system, information economy, management.

Global growth of information and telecommunication technologies, on the one
hand, and also the necessity of development of scientific knowledge in the area of
theory, methodology and practice of informative approach of study of information
economy and society, on the other hand, determines topicality of consideration of the
process of formation of information economy. Information turns into a strategic
resource and factor of acceleration of scientific, technical and technological
development and becomes a part of the real economy. It presupposes the conceptual
comprehension of the process of establishment of an informative and technological
method of production and related to it forming of an information paradigm in a
modern economic science.
A considerable contribution to the research of the problems of the establishment
of an information society was made by one of the most authoritative social thinkers
and researchers of the modern world Manuel Castells1.
The term “information economy” was first used in 1976 in works of Mark Porat,
an employee of the Stanford Centre and designated by him as a cluster of industries,
engaged in the production of modern databases and facilities which provide their
application and functioning. He is given the credit for introducing a distinction
between the primary and secondary information sector of economy. A primary sector,
according to his opinion, can be estimated quantitatively, while everything is much
more difficult with the secondary one. Porat refers to it information activity inside
companies and government institutions and unites these two sectors, thereby
eliminating the uninformative elements of economy.
The technological progress and innovations are long-term motive forces of the
economic growth. In the conditions of global economy of knowledge and the
development of innovative activity in a technological sphere, it’s important for the
developing countries to lay sound foundation for forming of their potential in the
cause of acquisition and generation of knowledge and technologies to be able to use
1
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the possibilities of economic globalization, and at the same time to solve arising
problems.
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Figure. 1. A national software system2

The conception of information economy includes fundamental definition of
information society. It’s defined as a system of connections and relations between
individuals, which appear in the process of interchange of information concerning
social and economic activity. Information economy is simultaneously defined as a
system of public relations, wherein the information is a basic productive resource.
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