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Անորոշությունը նորամուծական կենսապարբերաշրջանի Անորոշությունը նորամուծական կենսապարբերաշրջանի Անորոշությունը նորամուծական կենսապարբերաշրջանի Անորոշությունը նորամուծական կենսապարբերաշրջանի 
փուլերումփուլերումփուլերումփուլերում    

ԾովինարԾովինարԾովինարԾովինար    ԿարապետյանԿարապետյանԿարապետյանԿարապետյան    
ՍասունՍասունՍասունՍասուն    ՄինասյանՄինասյանՄինասյանՄինասյան    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. նորամուծություններ, նորամուծական գործու-

նեություն, անորոշություն, տնտեսական աճ, արտադրողականություն 
    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Զարգացող երկրների մեծ մասը, հատկապես անցումային տնտեսու-
թյունները, բախվում են ազգային արդյունքն էապես ավելացնելու անկա-
րողության խնդրին: Ներկայումս նկատվում է աճող միտում, որ տնտեսա-
կան աճի հիմնական շարժիչը ոչ թե ավելի շատ ռեսուրսներ օգտա-
գործելն է, այլ նորամուծությունն օգտագործելն է։ «Նորամուծություն» 
հասկացության առաջին կիրառումը թերևս վերագրվում է ավստրիացի 
տնտեսագետ Յ. Ա. Շումպետերին, ով իր հայտնի «Տնտեսական զարգաց-
ման տեսություն» (1911 թ.) աշխատության մեջ քննարկել է նորամուծու-
թյան և նորամուծական գործունեությամբ զբաղվելու գաղափարները։ 
Տնտեսական աճի ռազմավարական խթանը նորամուծությունն է, որը 
իրենից ենթադրում է որևէ նոր արտադրանքի, գործընթացի կամ արտադ-
րության մեթոդի առևտրային կամ արդյունաբերական կիրառում, ինչպես 
նաև ենթադրում է նոր շուկա կամ առաջարկի աղբյուր, առևտրային, ձեռ-
նարկատիրական կամ ֆինանսական կազմակերպության նոր ձև [10]։  

Նորամուծությունը գործընթաց է, որին բնորոշ է անորոշությունը: 
Հաշվի առնելով այն, որ ապագան իր մեջ անորոշություն է պարունակում, 
ողջամիտ է ակնկալել, որ անորոշությունը անխուսափելի է նորամուծա-
կան յուրաքանչյուր գործընթացում: Անորոշությունը բխում է նրանից, որ 
մի կողմից ապագա իրադարձությունները չեն հետևում անցյալի իրա-
դարձություններին, իսկ մյուս կողմից` ապագայի մասին մեր ունեցած գի-
տելիքները միշտ թերի են: Համապարփակ, միանշանակ, հետևողական և 
կայուն արժեքների փաթեթի, կատարյալ և ամբողջական տեղեկատվու-
թյան բացակայության պատճառով կազմակերպություններում որոշում-
ների մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, կայացվում են անորոշության մեջ [8]: 
Հարկ է նշել, որ նորամուծության համար անբաժանելի պոտենցիալ 
արժեքը կարող է իրականացվել կամ չկատարվել ապագայում: Ուստի, 
նորամուծական գործունեությունը պահանջում է անորոշության պայ-
մաններում ձեռնարկվելիք գործողություններ:  



 
– 211 – 

Նորամուծության ակնարկային բնութագիրըՆորամուծության ակնարկային բնութագիրըՆորամուծության ակնարկային բնութագիրըՆորամուծության ակնարկային բնութագիրը    

Նորմուծությունը խառնաշփոթ մի գործընթաց է, որտեղ մեկը քայլում 
է դեպի անհայտը [9]: Ֆրիմանը [7] դասակարգել է նորամուծության անո-
րոշությունը տեխնիկական, շուկայական և քաղաքական-տնտեսական 
անորոշությունների մեջ: Զուգահեռաբար Ֆրիմանը և Սոեթը [6] և 
Բեսանտը [3] գտել են անորոշության երեք աղբյուր նորամուծական գործ-
ընթացում: Ֆրիմանը և Սոեթը [6] առանձնացրել են տեխնոլոգիական, 
առևտրային և կազմակերպական անորոշությունները, մինչդեռ Բեսանտը 
[3] պնդում է, որ անորոշությունն առաջանում է տեխնոլոգիական, շու-
կայական և կարգավորող միջավայրերում: Սոուդերը և Մոենաերտը [12] 
առաջարկել են բավականին ճշգրիտ դասակարգում: Նրանք բացահայտել 
են նորամուծության անորոշության չորս աղբյուր, դրանք են՝ սպառողի, 
տեխնոլոգիական, մրցակցային և ռեսուրսների անորոշությունը: Բացի 
տեխնոլոգիական և շուկայական անորոշություններից, Կանտարելլոն և 
այլք [4] ավելացրել են նաև վարքի անորոշությունը: Այնուամենայնիվ, 
թվում է, որ հետազոտության պակաս կա, որը բացառապես և մանրա-
մասնորեն կենտրոնանում է նորամուծական գործընթացներում անորո-
շություն առաջացնող գործոնների վրա: 

Նորամուծական գործընթացը սովորաբար դիտվում է որպես իրա-
դարձությունների և մարդկանց միջև փոխազդեցություն, որի ընթացքում 
գործընթացի յուրաքանչյուր փուլում գործողությունները ազդում են 
հետագա փուլերում տեղի ունեցող իրադարձությունների վրա, որոնք 
որոշում են՝ գործընթացը կշարունակվի, թե ոչ [5; 11]: Օրինակ՝ Ութեր-
բեքը և Աբերնաթին [13] նկարագրել են նորամուծությունը որպես 
կրկնվող գործընթաց, որտեղ «նորամուծության հիմքում ընկած հիմնա-
կան գաղափարը ժամանակի ընթացքում զարգանում է կանխատեսելի 
ձևով՝ նախնական շեշտը դնելով արտադրանքի կատարման վրա, ապա 
շեշտը դնելով ապրանքի բազմազանության վրա, այնուհետև՝ արտադ-
րանքի ստանդարտացման և ծախսերի վրա»: Հեղինակները ընդգծել են, 
որ նորամուծությունները ոչ միայն տեղի են ունենում զարգացման փուլե-
րում, այլև կարող են առաջանալ տարածման ընթացքում, որի ժամանակ 
նորարարությունները շարունակական բարելավման են ենթարկվում: 

    
ՔննարկումՔննարկումՔննարկումՔննարկում 

Աբերնաթին և Ութերբեքը [2] անորոշությունը բնութագրելիս 
կարևորել են նորամուծությունների տեսակները։ Ըստ այդմ՝ նրանք 
առանձնացնում են նորամուծությունների հետևյալ տեսակները, որոնք 
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տեղադրել են մեկ հարթության մեջ (Գծանկար 1). 
 

 

Գծանկար Գծանկար Գծանկար Գծանկար 1111. . . . Նորամուծության տեսակները (Աբերնաթի և Ութերբեք, 1978)Նորամուծության տեսակները (Աբերնաթի և Ութերբեք, 1978)Նորամուծության տեսակները (Աբերնաթի և Ութերբեք, 1978)Նորամուծության տեսակները (Աբերնաթի և Ութերբեք, 1978)    
    

Աճող (Incremental) նորամուծությունները ենթադրում են որակական 
բարելավումներ տեխնոլոգիայի առանցքային, կենտրոնական բաղադրիչ-
ներում։ «Վերանորոգում» արտահայտությունը ճշգրտորեն բնութագրում է 
նորամուծությունների այս տեսակը։ Մոդուլային (Modular) նորամուծու-
թյունները հանգեցնում են հիմնական բաղադրիչների ամբողջական վե-
րափոխմանը՝ միևնույն ժամանակ բաղադրիչների միջև կապը թողնելով 
անփոփոխ: Ճարտարապետական (Architectural) նորամուծությունները 
փոխում են հիմնական բաղադրիչների միջև փոխազդեցության բնույթը` 
միաժամանակ ամրապնդելով դիզայնի հիմնական հասկացությունները: 
Սա մոդուլային նորամուծության հակառակն է: Ճարտարապետական 
նորամուծությունները մի շուկայի գիտելիքների, հմտությունների և տեխ-
նոլոգիաների տեղափոխումն ու օգտագործումն է մեկ այլ շուկայում։ 
Վերջապես, արմատական (Radical) նորամուծությունները ներմուծում են 
նոր իմաստ, մտածողության ձևի, մտածելակերպի փոփոխություն: Նորա-
մուծություն ասելով հասկանում ենք հենց արմատական նորամուծու-
թյունը, որը ծնում է նոր շուկաներ՝ «կուլ տալով» հները, ներառում է 
հեղափոխական տեխնոլոգիայի ստեղծումը։ 

Անորոշությունը հաշվի առնելու համար կարևոր է իմանալ ոչ միայն 
նորամուծության տեսակը, այլ նաև այն, թե նորամուծության կենսապար-
բերաշրջանի ո՞ր փուլում ենք գտնվում։ 
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Գծանկար Գծանկար Գծանկար Գծանկար 2222. . . . Նորամուծության կՆորամուծության կՆորամուծության կՆորամուծության կենսապարբերաշրջանըենսապարբերաշրջանըենսապարբերաշրջանըենսապարբերաշրջանը1111    
 
Նորամուծության կամ տեխնոլոգիայի կենսապարբերաշրջանը 

ենթադրում է, որ տեխնոլոգիաները ժամանակի ընթացքում զարգանում 
են S-աձև կորի տեսքով (Գծանկար 2)։ «Ավերիչ» փոփոխությունը այստեղ 
վերաբերում է արմատական նորամուծություններին կամ էլ «ստեղծարար 
ոչնչացմանը»։ Հետևաբար, արմատական նորամուծությունը կորը կտե-
ղաշարժի աջ-վերև։ Այս կենսացիկլը կարևորում ենք հատկապես մեր 
հետազոտության տեսանկյունից, քանի որ կարծում ենք՝ կարելի է զուգա-
հեռներ տանել տնտեսական աճի փուլերի և ներամուծության փուլերի 
միջև։ Այսպես՝ 

1. Ձևավորման (սաղմնային) փուլ։ Նորամուծության այս կենսա-
փուլում տեխնոլոգիայի արտադրողականությունը կամ կատարումը 
(performance), որը կարելի է չափել, օրինակ, արտոնագրերի թվով, բավա-
կանին ցածր է, և այս փուլին բնորոշ է բարձր անորոշությունը և ցածր 
հնարավորությունները։ Այն կոչվում է նաև փորձարկման փուլ, որի 
ժամանակ ձևավորվում է տեխնոլոգիայի գերիշխող դիզայնը (dominant 
design): Նորամուծության ձևավորման փուլը կարող է տևել բավականին 
երկար և պարունակում է անորոշության տարր։ Սա կարող է համընկնել 
տնտեսական աճի վերականգնման փուլին։ Ուստի, կարծում ենք, որ 

                                                                 
1 Կազմվել է հեղինակի կողմից՝ հիմք ընդունելով Աբերնաթիի և Ութերբեքի 

(1978) աշխատությունը։ 
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տնտեսության վերականգնման փուլում պետք է խթանել նորամուծու-
թյան ձևավորումը։ 

2. Աճի փուլ։ Այս փուլում տեխնոլոգիան բավարար կերպով է ընկալ-
վում, և ընկերությունները կատարում են բազմաթիվ հայտնագործու-
թյուններ, ուստի արտադրողականությունը աճում է։ Սա ամենապատշաճ 
և հարմար փուլն է նորամուծական գաղափարը առևտրայնացնելու 
համար, քանի որ այստեղ բնութագրական են ցածր անորոշությունը և 
բարձր հնարավորությունները։ Այս փուլը համընկնում է տնտեսական 
աճի ընդլայնման փուլին։ Ուստի, գտնում ենք որ այս փուլում կարելի է 
ամենամեծ օգուտը քաղել նորամուծություններից երկարաժամկետ 
կայուն տնտեսական աճ ապահովելու համար, քանի որ անորոշություն-
ները ապագայի նկատմամբ փոքր են։ 

3. Հասունացման փուլ։ Սա այն փուլն է, երբ տեխնոլոգիան դառնում 
է ամբողջովին ընկալելի և հասուն։ Այստեղ արդեն դժվարանում է նորա-
մուծությամբ զբաղվելը, ուստի արտադրողականության աճի տեմպը 
աստիճանաբար նվազում է։ Հասունացման փուլին բնորոշ են ցածր հնա-
րավորությունները, քանի որ տեխնոլոգիան հասել է իր արտադրողակա-
նության սահմանագծին, և դժվարանում է դրա կատարելագործումը։ Այս 
փուլը մենք նույնացնում ենք տնտեսական աճի գերտաքացման փուլին 
կամ գագաթնակետին։ Այստեղ կառավարությունը կարող է որոշակիորեն 
զսպել նորամուծական գործունեությունը տնտեսական կտրուկ անկումից 
խուսափելու, ինչպես նաև նորամուծության դրական ազդեցությունները 
համեմատաբար երկար պահպանելու համար։ 

    
ԵզրակացություններԵզրակացություններԵզրակացություններԵզրակացություններ    

Այսպիսով՝ եթե երկիրը որդեգրում է այնպիսի նորամուծություն, որը 
գտնվում է իր աճի փուլում, ապա կարելի է մեծ օգուտ քաղել նրանից, և 
ավելի դյուրին կդառնա նորամուծական գործունեությունը։ Վերջինս 
էական ազդեցություն ունի ամբողջ տնտեսակարգի վրա, հետևաբար 
ենթադրվում է, որ այն պետք է ունենա պետական աջակցություն։ Մեր 
կարծիքով նորամուծության արդյունավետ պետական կառավարումը 
կամ կարգավորումը պետք է ենթադրի արդյունավետ շարժում կենսա-
պարբերաշրջանի կորի վրայով նորամուծության և տնտեսական աճի 
փուլերին համապատասխան կառավարության խելամիտ քաղաքակա-
նության ընտրության միջոցով՝ հաշվի առնելով, թե հետազոտություն-
ների և մշակումների (R&D) ինչ ջանքեր ու ծախսեր են պահանջվում, և, 
իհարկե, հաշվի առնելով ռիսկերն ու անորոշությունը։ 
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Неопределенность в стадиях жизненного цикла инновацииНеопределенность в стадиях жизненного цикла инновацииНеопределенность в стадиях жизненного цикла инновацииНеопределенность в стадиях жизненного цикла инновации    
Цовинар КарапетянЦовинар КарапетянЦовинар КарапетянЦовинар Карапетян 

Сасун МинасянСасун МинасянСасун МинасянСасун Минасян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, неопреде-
ленность, экономический рост, производительность 

Инновационный процесс, независимо от типа инноваций, от начала 
до конца полон неопределенностей и рисков. Каждая инновация проходит 
этапы жизненного цикла, в которых неопределенность и возможности 
выражаются по-разному. В этой работе проводятся параллели между 
жизненным циклом инноваций и этапами экономического роста, пока-
зывая, что большие возможности от инноваций можно ожидать во время 
фазы роста, которая может совпадать с фазой роста делового цикла. Госу-
дарственное вмешательство в инновационную деятельность может вклю-
чать разработку политики, основанной на стадии делового цикла, с учетом 
элементов неопределенности и возможностей последнего. 

 
Uncertainty in the Stages of the Innovation LifecycleUncertainty in the Stages of the Innovation LifecycleUncertainty in the Stages of the Innovation LifecycleUncertainty in the Stages of the Innovation Lifecycle    

Tsovinar KarapetyanTsovinar KarapetyanTsovinar KarapetyanTsovinar Karapetyan    
Sasun MinasyanSasun MinasyanSasun MinasyanSasun Minasyan    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: innovations, innovation activity, uncertainty, economic 

growth, productivity 
The innovation process, regardless of the type of innovation, is full of 

uncertainties and risks from beginning to end. Every innovation goes through 
the stages of the lifecycle, in which uncertainty and opportunities are expressed 
in different ways. This work draws parallels between the innovation lifecycle 
and stages of economic growth, showing that high opportunities of innovation 
can be expected during the growth phase, which may coincide with the 
expansion phase of business cycle. State intervention in innovation activities 
may involve the development of policies based on the stage of the business 
cycle, taking into account the latter’s elements of uncertainty and opportunity. 
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