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Abstract: The article presents the essence of the innovation infrastructure, its characteristics, based on the study of the
basic definitions and approaches found in the scientific literature, a new definition is proposed. The main elements of
innovation infrastructure are presented in order to identify opportunities for the development of innovation
infrastructure under the influence of the Coronavirus. New trends in the field of innovations in the global market under
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Վերջին տարիների աշխարհում գլոբալացման բարձր մակարդակը և տարբեր երկրների
տնտեսությունների ինտենսիվ միջազգայնացման արդյունքում միմյանց միջև սրվող
մրցակցությունը էլ ավելի է կարևորել ինովացիաների դերը մարդկանց պահանջմունքների
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բավարարման համատեքստում: Ինովացիաները
դարձել
են
տնտեսության
զարգացման
կարևորագույն գործոններից մեկը, առանց
որոնց ցանկացած երկրի ապագան դառնում է
անհեռանկարային, քանի որ թույլ զարգացած
ինովացիոն համակարգ ունեցող երկրներն

Регион и мир, 2021, № 1
առաջիկայում բախվում են համաշխարհային
մրցունակ տնտեսությունից դուրս մղվելու կամ
երկրորդային դիրքեր գրավելու խնդիրներին:
Աշխարհի համար 2019 թվականին գլուխ
բարձրացրած և մարտահրավեր դարձած
Կորոնավիրուսով (Covid-19) ստեղծված նոր
իրավիճակը շատ երկրների տնտեսությունները
կերպափոխման նոր փուլ մտցրեց՝ մեծացնելով
ճյուղային
կառուցվածքի
փոփոխության
հավանականությունը։ Այս պայմաններում միակ
ուղղությունը, որի համար նոր խաղի կանոնները
կարող են նոր հնարավորություններ ստեղծել, և
որից վերջինս կարող է զարգացման բոլորովին
նոր մակարդակով դուրս գալ՝ ինովացիոն ոլորտն
է։ Հետևաբար այն երկրները, որոնք քայլեր էին
ձեռնարկում և ճգնաժամային իրավիճակում էլ
շարունակում են ձեռնարկել գիտելիքահենք
տնտեսություն ձևավորելու ուղղությամբ և
ներդրումներ են իրականացնում ինովացիոն
գործունեության զարգացման համար, ապագայում կհայտնվեն էլ ավելի զարգացած ու
առաջատար դիրքերում և ավելի պատրաստ՝
դիմակայելու նմանատիպ մարտահրավերների:
Երկրում նորարարական ներուժի խթանման և ինովացիոն գործունեության զարգացման
կարևոր պայման է ինովացիոն ենթակառուցվածքի զարգացումը, որը նպաստում է ինովացիաներ արտադրողների և սպառողների,
պետական կառավարման մարմինների, բիզնեսի
և գիտական համայնքի միջև կապերի
հաստատմանը: Կորոնավիրուսի ազդեցության
նոր պայմաններում ինովացիաների զարգացման
հնարավորությունները բացահայտելու համար
նախ ներկայացնենք, ինովացիոն ենթակառուցվածքի էությունն ու բաղկացուցիչ տարրերը:
Տնտեսագիտական գրականության և պետական իրավական շատ ակտերում հանդիպում
են «ինովացիոն ենթակառուցվածքի» մի շարք
տարբեր մեկնաբանություններ և սահմանումներ, որոնք բնորոշում են վերջինս՝ ելնելով
տարբեր չափորոշիչներից: Տեսականորեն, ինովացիոն ենթակառուցվածքը սահմանելու մի
քանի մոտեցումներ կան՝ ըստ բաղադրիչ տարրերի, ինովացիոն գործունեությանն առնչվող
օբյեկտների և կազմակերպությունների, ինովացիոն գործունեություն իրականացնող հաստատությունների կամ ինովացիոն միջավայրի
միջոցով:
Առաջին մոտեցման համաձայն՝ ինովացիոն ենթակառուցվածքը սահմանվում է
որպես տարրերի ամբողջություն, որը ինովացիոն բնականոն գործունեության իրականացման նպատակով ապահովում է տարբեր
ռեսուրսների հասանելիություն և մատուցում
ծառայություններ ինովացիոն գործունեության
սուբյեկտների համար [3, с. 75-77]:

Երկրորդ մոտեցման համաձայն՝ ինովացիոն ենթակառուցվածքը կազմակերպական և
տնտեսական ինստիտուտների համալիր է, որն
արդեն ենթադրում է տարրերի միջև կապերի
առկայություն: Այս մոտեցմամբ նորարարական
ենթակառուցվածքը նկարագրվում է որպես
կազմակերպական և տնտեսական ինստիտուտների համալիր [5, ст. 3]:
Երրորդ մոտեցման համաձայն՝ ինովացիոն
ենթակառուցվածքը սահմանվում է որպես ինովացիոն գործընթացին սպասարկող կազմակերպությունների ամբողջություն [5, ст. 2]: Այս մոտեցումն օգտագործվում է դասագրքերում,
բառարաններում (ընդհանուր տնտեսական և
մասնագիտացված), օրենսդրական փաստաթղթերում: Օրինակ, համաձայն «Ինովացիոն
գործունեության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի՝ ինովացիոն ենթակառուցվածքը
ինովացիոն գործունեության իրականացմանը
նպաստող կազմակերպություններն են՝ գիտաինովացիոն կենտրոնները, բիզնեսի ինկուբատորները, տեխնոպարկերը, հիմնադրամները
և մասնագիտացված այլ կազմակերպությունները [1]: Ըստ «Գիտության և պետական գիտատեխնիկական քաղաքականության մասին» ՌԴ
օրենքի՝ ինովացիոն ենթակառուցվածքը այն
կազմակերպությունների ամբողջությունն է, որը
նպաստում է ինովացիոն նախագծերի իրականացմանը՝ ներառյալ կառավարման, նյութատեխնիկական, ֆինանսական, տեղեկատվական,
անձնակազմի ապահովման, խորհրդատվական
և կազմակերպչական ծառայությունները [7]:
Չորրորդ մոտեցումը սահմանում է ինովացիոն ենթակառուցվածքը որպես ինովացիայի
իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանների ամբողջություն: Այսինքն՝ այս մոտեցմամբ
«ինովացիոն ենթակառուցվածքը» նման է
«ինովացիոն միջավայր» հասկացությանը, քանի
որ ինովացիոն միջավայրը նաև ինովացիոն
գործունեության իրականացման պայմանների
ամբողջություն է: Այս մոտեցման համաձայն՝
«Ինովացիոն
ենթակառուցվածքը
ամենակարևոր գործոնն է, որն ապահովում է տնտեսության հարմարվողականությունը առաջադեմ
տեխնոլոգիաներին և հիմնված է ինովացիոն
ոլորտի և շուկայի բարդ և երկարաժամկետ
փոխգործակցության վրա» [5, ст. 3]:
Ուսումնասիրելով
գրականության
մեջ
հանդիպող ինովացիոն ենթակառուցվածքի
սահմանման շատ տարբերակներ՝ եզրույթի
համակողմանի մոտեցման ապահովման նպատակով առաջարկում ենք վերջինս ընդհանրական կերպով սահմանել հետևյալ կերպ.
«Ինովացիոն ենթակառուցվածքը փոխկապակցված և փոխլրացնող տարբեր կազմակերպական,
իրավական, տնտեսական ինստիտուտների,
տեխնոլոգիաների և կազմակերպությունների
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ամբողջություն է, որն ինովացիաների ստեղծԱրտադրական
և
տեխնոլոգիական
ենթակառուցվածքը նախատեսված է արտաման բոլոր փուլերում ապահովում է հաջող
դրական ռեսուրսների հասանելիության պայգործունեության համար անհրաժեշտ ռեսուրսմաններն ապահովելու համար: Այն ներառում է
ների ամբողջ ծավալի ազատ տեղաշարժը»:
այնպիսի կազմակերպություններ, ինչպիսիք են
Կախված ինովացիոն ենթակառուցվածքի
նորարարությունների
և
տեխնոլոգիաների
այս կամ այն օբյեկտի կողմից ինովացիոն
կենտրոնները, տեխնոպարկերը, տեխնոլոգիագործունեության մասնակիցներին տրամադրկան կլաստերներ, կոլեկտիվ օգտագործման
ված ռեսուրսի տեսակից՝ քննարկենք ինովացիոն
կենտրոնները, ինովացիոն արդյունաբերական
ենթակառուցվածքի տարրերը, որոնք նկարագրհամալիրները, ինժեներական կենտրոնները:
ված են աղյուսակի վեց բաժիններում (տես՝
աղյուսակ 1):
Աղյուսակ 1. Ինովացիոն ենթակառուցվածքի տարրերը
(Կազմվել է հեղինակի կողմի հետևյալ աղբյուների հիման վրա՝ [2; 6; 8])
Ինովացիոն գործունեության ռեսուրսները
Կազմակերպությունները
Արտադրական-տեխնոլոգիական
Նորարարությունների և տեխնոլոգիաների
կենտրոններ
Տեխնոպարկեր
Տեխնոլոգիական կլաստերներ
Կոլեկտիվ օգտագործման կենտրոններ
Ինովացիոն արդյունաբերական համալիրներ
Ինժեներական կենտրոններ
Տեղեկատվական
Տեղեկատվական ցանցեր
Տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոններ
Գիտական համակարգման կենտրոններ
Վերլուծական կենտրոններ
Գիտելիքի և տվյալների բազաներ
Վիճակագրական կենտրոններ
Համացանց
Փորձագիտական-խորհրդատվական
Տեխնոլոգիաների փոխանցման կենտրոններ
Տեխնոլոգիաների առևտրայնացման կենտրոններ
Բիզնես ինկուբատորներ
Ինովացիոն կենտրոններ
Մարզչական կենտրոններ
Խորհրդատվական կենտրոններ
Ֆինանսական
Տեխնոլոգիական զարգացման բյուջետային և
արտաբյուջետային հիմնադրամներ
Վենչուրային հիմնադրամներ
Ներդրումային ընկերություններ
«Բիզնեսի հրեշտակների» ասոցիացիաներ
Ինովացիոն հիմնադրամներ
Ֆինանսական հաստատություններ
Կադրային
Բուհեր կամ այլ ուսումնական, գիտական և
կրթական հաստատություններ, որոնք
իրականացնում են տեխնոլոգիական և գիտական
ոլորտի մասնագետների որակավորում,
պատրաստում, վերապատրաստում և
կառավարում
Շուկայահանման
Ցուցահանդեսներ
Առցանց հարթակներ
Արտաքին առևտրային միավորումներ
Մասնագիտացված միջնորդ ընկերություններ
Այս օբյեկտների հիման վրա ստեղծվում են
բարենպաստ պայմաններ ինովացիոն գործունեության զարգացման ճանապարհին հետազոտությունների և փորձարկումների իրականաց-

ման նպատակով տարածքների, տեխնոլոգիական սարքավորումների, վերլուծական գործիքների և չափիչ գործիքների օգտագործման
հասանելիությունն ապահովելու համար:
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Ինովացիոն ենթակառուցվածքի հաջորդ
տարրը կապված է տեղեկատվության հասանելիության ապահովման հետ: Տեղեկատվական ենթակառուցվածքի
կազմակերպություններ
են
տեղեկատվական
ցանցերը,
տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոնները,
գիտական համակարգման կենտրոնները, վերլուծական կենտրոնները, գիտելիքի, տվայլների
բազաները և վիճակագրական կենտրոնները և
համացանցը:
Ինովացիոն ենթակառուցվածքի հաջորդ
տարրը ներառում է փորձագիտական և
խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, որոնց կարևորությունը ընդհանուր առմամբ ինովացիոն գործունեության առանձնահատկությունների մեջ է`
կապված փոքր ինովացիոն ձեռնարկությունների
գործունեության որոշակի դժվարությունների
հետ, որոնք երբեմն կապված են գործնական
փորձի պակասի հետ: Հետևաբար, մասնագիտական խորհրդատվության (ֆինանսական,
իրավական, հաշվապահական) և գիտատեխնիկական տեղեկատվության մատչելիության
ապահովումը ինովացիոն զարգացման համար
նախատեսված
միջոցների
օգտագործման
արդյունավետության բարձրացման ուղիներից
մեկն է:
Ներկայում շատ կազմակերպություններ
ինովացիոն գործունեության հաջող ընթացքը
հաճախ կապում են որակավորված մասնագետների հետ, ուստի ինովացիոն ենթակառուցվածքի կարևորագույն տարրերից մեկն էլ
համարվում է կադրերի պատրաստումը: Կադրերի պատրաստման առկա համակարգերը
հաճախ հավասարակշռված չեն ըստ ոլորտների
և ունեն իներցիոն բնույթ: Կադրերի պատրաստման ենթակառուցվածքին վերաբերում են այն
բուհերը կամ ուսումնական, գիտական և
կրթական հաստատությունները, որոնք իրականացնում են տեխնոլոգիական և գիտական
ոլորտի մասնագետների որակավորում, պատրաստում, վերապատրաստում և կառավարում:
Անձնակազմի վերապատրաստման ենթակառուցվածքի օբյեկտները նախատեսված են
լուծելու կամ որոշ չափով հարթելու կրթության և
կադրերի վերապատրաստման ամբողջ շղթայում
առաջացած խնդիրները՝ կազմակերպելով և
իրականացնելով տարբեր գործողություններ
նորարարության, տեխնոլոգիական և գիտական
կառավարման ոլորտի մասնագետների պատրաստման և վերապատրաստման համար:
Ֆինանսական ենթակառուցվածքն ընդգրկում է այն կազմակերպությունները, որոնք
ինովացիոն սուբյեկտներին հնարավորություն
են տալիս ներգրավելու ֆինանսական միջոցներ:
Այս կազմակերպությունները ներառում են
տեխնոլոգիական զարգացման համար բյուջե-

տային և ոչ բյուջետային միջոցներ, վենչուրային
հիմնադրամներ, ներդրումային ընկերություններ, «Բիզնեսի հրեշտակների» ասոցիացիաներ,
ինովացիոն հիմնադրամներ և ֆինանսական
հաստատություններ: Ինովացիոն ենթակառուցվածքի այս տարրի հիմնական խնդիրն է
ինովացիաների ինքնաբավության ապահովումը:
Շուկայահանումը ձեռնարկության մրցունակության կարևոր գործոններից մեկն է:
Առևտրի գործունեության հաջողությունը կախված է առաջարկի արդյունավետ պահանջարկին
համապատասխանությունից [4], սակայն շուկայահանման առաջին փուլերում ինովացիոն
արտադրանքի բնութագրերը և սպառողական
հատկությունները ծանոթ չեն պոտենցիալ
գնորդներին, ուստի ավանդական արտադրանքի
խթանման դասական մեթոդները չեն գործում
ինովացիոն ապրանքների համար: Այս խնդրից
ելնելով՝ շուկայում ինովացիոն արտադրանքի
խթանումը, ներառյալ համաշխարհայինը, իրականացվում է վաճառքի ենթակառուցվածքների
օբյեկտների` ցուցահանդեսների, առցանց հարթակների, արտաքին առևտրային միավորումների և մասնագիտացված միջնորդ ընկերություններ միջոցով:
Ինովացիոն
համակարգի
զարգացման
նպատակով ինովացիոն ենթակառուցվածքի
տարրերի ուսումնասիրությունը և դրանց զարգացման հնարավորությունների բացահայտումը
էլ ավելի է կարևորվել՝ պայմանավորված
Կորոնավիրուսով ստեղծված նոր իրավիճակով:
Նոր իրողությունն արդեն աշխարհի շուրջ 200
երկրի մեծ մարտահրավերների առաջ է
կանգնեցրել։ Այն էական հետևանքներ արդեն
թողել և դեռ շարունակում է թողնել թե՛
մարդկանց բնականոն կյանքի, թե՛ տնտեսական
գործունեության վրա։
Համաձայն Գլոբալ ինովացիոն ինդեքսի2020-ի (GII) [18], կորոնավիրուսն, ըստ
ամենայնի, կդանդաղեցնի ինովացիաների որոշ
տեսակների երկարաժամկետ զարգացումը, բայց
միևնույն ժամանակ, կհանգեցնի մարդու կողմից
իրականացվող գյուտերի նոր ալիքի մեծացման
տարբեր
ոլորտներում,
առաջին
հերթին՝
առողջապահության ոլորտում:
Զեկույցի վարկանիշային աղյուսակում
առաջատար երկրների կազմը գործնականում չի
փոխվել նաև այս տարի, բայց կա նորարարության «էպիկենտրոնների» աստիճանական
տեղաշարժ դեպի արևելք. ասիական երկրներից
հիմնականում Չինաստանը, Հնդկաստանը,
Ֆիլիպինները և Վիետնամը վերջին տարիներին
զգալիորեն բարելավել են իրենց դիրքերը
նորարարության վարկանիշում: Այս չորս
երկրները ներկայումս գտնվում են լավագույն 50
երկրների շարքում: Վարկանիշում առաջատար
են Շվեյցարիան, Շվեդիան, ԱՄՆ-ը, Մեծ Բրի-

143

տանիան և Նիդեռլա
անդները: Առաջին
Ա
անգամ
տասնյակո
ում հայտնվ
վում է Աս
սիայի երկր
րորդ
երկիրը՝ Կո
որեայի Հան
նրապետութ
թյունը: Սին
նգապուրը զբա
աղեցնում է 8-րդ տեղ
ղը: Լավագ
գույն
տասնյակո
ում գերակշռ
ռում են բա
արձր եկամ
մուտ
ունեցող եր
րկրները: Հա
այաստանը այս տարի
ի ևս
բարելավել է իր դիրքե
երը նախորդ
դ տարվա 644-րդ
հորիզոնակ
կանից հայտ
տնվելով 61-ր
րդում:
Տարբե
եր երկրներո
ում համատ
տարած սահ
հմանափակում
մներով պայյմանավորվ
ված փոխվե
ել են
ապրանքնե
երի և ծառա
այություննե
երի նկատմ
մամբ
մարդկանց պահանջա
արկն ու սպ
պառման առ
ռաջնահերթութ
թյունները։ Շատ կարճ ժամանա
ակահատվածոււմ և կտրուկ մեծաց
ցել է առցանց
առևտի և ծառայութ
թյունների պահանջա
արկը,
ինչպես նա
աև այն նոր
րարարակա
ան և կրեա
ատիվ
գաղափար
րների հան
նդեպ հետա
աքրքրությո
ունը,
որոնք կա
արող են մեղմացնե
ել մարդկ
կանց
առողջապա
ահական և անվտանգ
գային ռիսկ
կերը։
Թվային տեխնոլոգիա
տ
աները նոր պահանջնե
երին
համապատ
տասխան արդեն
ա
մտ
տել են բոլոր
բ
ոլորտներ՝ նվազագույյնի հասցնե
ելով մարդկա
ային
շփումը և մեծացնելո
ով նաև ոլլորտի հանդեպ
հետաքրքր
րությունը։
Մի շա
արք ոլորտնե
երում առա
աջացած կար
րիքները, մա
ասնավորապ
պես՝ առող
ղջապահությ
թյան,
կրթության
ն, առևտրի, շարունակ
կում են ուժեո
ղանալ, որի
ին ուղղված
ծ են նորարա
արների, կա
առավարություն
նների և նե
երդրողների՝՝ համաճար
րակի
ազդեցությունները մեղմելուն
մ
ուղղված ողջ
ջանքերը։
ՄԱԿ-ի
Զարգացման
Օրինակ՝

ծրա
ագիրը (UND
DP) և Հաքս
ստերը մոբիլլիզացրեցին
ն
տեխ
խնոլոգիակա
ան աշխար
րհի առաջա
ատարներին,,
ինչպ
պիսիք են՝ Amazon W
Web Servicees, Arduino,,
Arm
m, Avnet, Edge
E
Impullse, Google,, Microsoft,,
NVIIDIA, NVP, Nordic Sem
miconductor,, Soracom և
Thee Things Inddustries-ը՝ խ
խնդիրներին լուծումներ
ր
առա
աջարկող նորարարա
ական և կրեատիվ
վ
գաղ
ղափարներ գեներացնե
ելու համար։
Համաճար
րակի տնտե
եսական ազ
զդեցության
ն
պայ
այմաններում
մ փոփոխվ
վել են առա
աջարկի և
պա
ահանջարկի օրինաչափ
փություններ
րը, ինչպես
ս
նաև
և ի հայտ են
ե եկել սպա
առողի և արտադրողի
ա
ի
վար
րքի և սպա
ասումների ն
նոր մոտեցո
ումներ։ Այս
ս
պայ
այմաններում
մ ճգնաժամ
մը ինովաց
ցիաների և
մտա
ավոր կապի
իտալի մեծ շարժիչ ոււժ կարող է
դառ
ռնալ [17] ։ Համավար
րակի շարո
ունակական
ն
ազդ
դեցության պարագայո
պ
ւմ սպառող
ղի և արտա-դրո
ողի վարքագ
գծի երկար
րատև փոփ
փոխություն-ներ
րի արդյունք
քում կարո
ող է առաջջանալ նոր
ր
պա
ահանջարկ, ինչն
ի
էլ կարո
ող է հանգեց
ցնել ինչպես
ս
նոր
ր հնարավոր
րություններ
րի, այնպես էլ մարտա-հրա
ավերների ձևավորմա
ան՝ տեխնո
ոլոգիաներն
ն
օգտ
տագործողնե
երի, նորար
րարների, ին
նչպես նաև
և
քաղ
ղաքականոււթյուն մշակ
կողների համ
մար:
Ատլանտյա
ան խորհրդ
դի Գեոտե
եխնոլոգիա-ներ
րի կենտրոն
նը տեխնոլո
ոգիաների ոլորտի
ո
վրա
ա
Կոր
րոնավիրուս
սի ազդեցո
ության հետ
տևանքներն
ն
ուսո
ումնասիրելլու նպատա
ակով ավելի
ի քան 1000
կազ
զմակերպութ
թյունների փ
փորձագետների շրջա-նում
մ հարցում է իրականա
ացրել [10]։

իական ոլո
ատկեր 1․ Ինչպես
Ի
Կոր
րոնավիրոււսը կազդի տեխնոլոգի
որտի
Գծապա
զարգացման վրա
վ

Հարցվ
վածների ճնշող
ճ
մեծա
ամասնությո
ունը
նշել է, որ
ր կորոնավ
վիրուսային համաճար
րակն
առավելապ
պես արագա
ացնելու է ինովացիան
ների
զարգացում
մը
հինգ
երից
չորս
սում՝
ոլորտնե
առավելապ
պես քիչ ազդեցությո
ա
ուն ունենա
ալով
տիեզերակ
կան տեխնո
ոլոգիական ինովացիան
ների
վրա (տե՛ս
ս գծապատ
տկեր 1): Փորձագետն
Փ
ները
կանխատե
եսում են նա
աև, որ առա
աջիկա երկոււսից
հինգ տար
րվա ընթա
ացքում առա
ավել ազդե
եցիկ

ինո
ովացիաները
ը կստեղծ
ծվեն տվյա
ալների և
արհ
հեստական բանական
նության, ին
նչպես նաև
և
առո
ողջապահա
ական տեխ
խնոլոգիաներ
րի ոլորտ-ներ
րում (տե՛ս գծ
ծապատկեր
ր 2):
Փորձագետ
տների կարծ
ծիքով, ինով
վացիաների՝՝
առա
աջիկա տա
արիներին բա
աշխվածութ
թյունն ըստ
տ
տա
արածաշրջան
նների շար
րունակելու է մնալլ
անհ
հավասարա
աչափ։ Նրանց պնդմամ
մբ՝ ինովա-ցիո
ոն զարգացա
ած համակա
արգ ունեցող
ղ երկրները
ը

144

Р
Регион и мир
р, 2021, № 1
կզարգացն
նեն նորարա
արությունները բավակա
անին
տարբեր ոլորտներում
ո
մ: Կանխատ
տեսվում է,, որ
արևմտյան
ն երկրները
ը՝ ԱՄՆ-ն, Մեծ Բրիտ
տանիան, ԵՄ-ն, Կանադ
դան, Ավստր
րալիան և Նոր
Զելանդիան, ամենաշա
ատ ինովացի
իաները կստ
տեղծեն բժշկոււթյան, մատ
տակարարման ցանցոււմ և

աշխ
խատանքի կառավար
րման հետ կապված
ծ
տեխ
խնոլոգիանե
երում, բա
այց Չինաս
ստանը և
Ռոււսաստանն՝ ավելի քիչ չափով՝ հիմ
մնականում
մ
տվյալների և արհեստակ
կան բանա
ականության
ն
ոլոր
րտներում։

Գ
Գծապատկեր
2․ Այն ոլորտ
տները, որտեղղ առաջիկա 2--5 տարում առ
ռավել կզարգա
անան տեխնո
ոլոգիական
ի
ինովացիաներ
րը

Կարևոր է այն
ն դիտարկո
ումը, որ այս
հետազոտո
ության տե
եխնոլոգիակ
կան ոլորտն
ների
միջև կա էա
ական փոխ
խկապվածոււթյուն։ Օրին
նակ՝
տվյալների և արհես
ստական բա
անականութ
թյան
ոլորտի ինովացիան
ի
ները անխ
խուսափելիո
որեն
կանդրադա
առնան այլլ ոլորտներ
րի՝ մասնա
ավորապես՝
ավտոմատ
տացման
և
բժշկա
ական
տեխնոլոգի
իաների վրա
ա: Հատկան
նշական է նաև,
ն
որ չնայա
ած այս իրավիճակու
ի
ւմ զարգա
ացած
երկրների կողմից ինո
ովացիաներ
րի զարգացման
ավելի մեծ
ծ հնարավոր
րություններ
րին՝ զարգա
ացող
երկրները ևս
և կգնան ոլորտի
ո
առա
աջխաղացմա
անը՝
տնտեսությ
թյունն ավելլի կայունացնելու անհ
հրաժեշտություւնից ելնելով
վ։
Մարդու կողմից այս
ա շրջանում շատ ինո
ովաա
մ են, թե ինչքան
ի
հեռ
ռուն
ցիաներ ապացուցում
կարող են գնալ
գ
մարդկ
կային միտք
քն ու հնարա
ավորություննե
երը։ Կորոն
նավիրուսի ազդեցութ
թյան
պայմաննե
երում մանրա
ածախ առևտ
տրով զբաղվ
վողները սկսեցին արտոն
նագրել օրինակ՝ Amazon-ի
«Just Walkk Out» տեխ
խնոլոգիան, որը համա
ատեղում է համակարգչ
հ
չային տես
սողությունը
ը և
արհեստակ
կան բանակ
կանությունը` հաճախո
որդներին ուղղ
ղակիորեն հաշիվը փո
ոխանցելով այն
ժամանակ,, երբ նրանք
ք դուրս են գալիս խա
անութից։ Բազ
զմաթիվ մշշակութային
ն կենտրոն
ններ՝
թանգարան
ններ, պատ
տկերասրահն
ներ, կինոթա
ատրոններ, հա
ամերգասրա
ահներ, ինչպե
ես նաև անկ
կախ
երաժիշտնե
եր և արվես
ստագետներ
ր, գտան իր
րենց
լսարանի հետ
հ
առցանց հարթակ
կների միջո
ոցով
կապվելու միջոցներ։
մ
Չինաս
ստանը, որն
ն արդեն հա
ամաշխարհա
ային
մակարդակ
կով համար
րվում է Կորոնավիրո
Կ
ուսի
դեմ պայք
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Այս գործընթացում մեծ կարևորություն ունի
նաև շուկայահանման ենթակառուցվածքի նոր
հնարավորությունների օգտագործումը ևս, քանի
որ առցանց հարթակները որպես ենթակառուցվածքի բաղադրիչ կարող են մեծ դեր խաղալ
շուկայահանման գործընթացն ավելի դինամիկ
կազմակերպելու համար: Սակայն վեջինս չի
կարող նաև գործել առանց տեղեկատվական
ենթակառուցվածի ինտենսիվ օգտագործման,
քանի որ նոր իրավիճակը ենթադրում է
համաշխարհային շուկայում նոր պահանջումների ձևավորում, իսկ տեղեկատվական ենթակառուցվածքի տարբեր օբյեկտների օգտագործումը հնարավորություն կստեղծի հնարավորինս ճիշտ թիրախավորելու սեգմենտը և
շուկայի պահանջմունքները:
Այն բիզնեսների համար, որոնք սովորաբար
չեն օգտագործում թվային և ավտոմատացման
տեխնոլոգիաները, ճգնաժամը ձևավորեց սպառողների հետ փոխհարաբերությունների նոր
պայմաններ: Ամբողջ աշխարհում փոխվեց
կրթության ձևաչափը՝ ձևափոխելով դպրոցների,
համալսարանների ուսուցման գործընթացի
բովանդակությունը։ Կադրային ենթակառուցվածքի և առհասարակ կրթության ոլորտում
ճգնաժամը
ինովացիոն
տեխնոլոգիաներին
արագ հարմարվելու և մեծ ծավալով վերջիններիս օգտագործման հնարավորություն ստեղծեց: Այլ հավասար պայմաններում դժվար է
պատկերացնել ինովացիոն տեխնոլոգիաների
նման կտրուկ մուտքը կրթության ոլորտ: Այս
գործընթացը հնարավորություն կարող է ստեղծել կադրերի պատրաստման գործընթացում
օգտագործելու նաև տեխնոլոգիաների կիրառության այն հնարավորություններն ու փորձը, որը
կուտակվեց համավարակի շրջանում:
Վիրուսի տարածման արդյունքում տնտեսությունների փոփոխություններին հետևելը
մինչ այժմ ցույց է տվել, որ հիվանդության
տարածումը կանխելու գործում մեծ դեր են
կատարում տարբեր երկրներում բջջային
հեռախոսների միջոցով կապի հետագծման
նախաձեռնությունները։ Որոշ ժամանակ առաջ
Apple-ը և Google-ը հայտարարեցին համատեղ
նախագիծ, որը կօգտագործի հեռախոսի կարճ
հեռավորության վրա հիմնված Bluetooth-ի
ազդանշանային ցանցի օգտագործմամբ՝ հիվանդության
տարածումը
հետևելու
համար:
Իսրայելը, Սինգապուրը և Հարավային Կորեան,
ինչպես նաև այլ երկրներ, օգտագործեցին
գտնվելու վայրի տվյալների, տեսախցիկների
նկարահանումների և վարկային քարտերի
տվյալների համադրություն՝ իրենց երկրներում
վարակի տարածումը հետևելու համար [9]:
Արհեստական բանականության օգտագործման օրինակ է MIT-ի համակարգչային
գիտության և արհեստական հետախուզության

լաբորատորիայի (CSAIL) հետազոտողների
կողմից մշակված սարքը, որն օգնում է բժիշկներին հեռակա կարգով վերահսկել հիվանդությունները [14]։
Եվ ի վերջո, ստեղծված իրավիճակից շահած
դուրս կարող են գալ այն կազմակերպությունները, որոնք բոլոր ստեղծված ռիսկերն ու մարտահրավերները կդիտեն որպես նոր հնարավորություններ։ Ահա այն հիմնական հնարավորությունները, որոնք ինովացիոն ոլորտի համար
համավարակի պայմաններում կարող են
ստեղծվե.
 Հարկադիր փորձը և ռիսկը կարող է
օգնել ընկերություններին հետճգնաժամային
փուլում դառնալ խելացի և շատ ավելի ճկուն:
Օրինակ՝ ճգնաժամից առաջ ընկերություններից
հեռավար աշխատանքի ներդրումը և փորձարկումը կարող էր պահանջել հավելյալ ժամանակի,
միջոցների և ռեսուրսների ներդրում, սակայն
կազմակերպություններին դրդեց արագ և
արտակարգ որոշումների կայացման, սակայն
վստահաբար նման իրավիճակից հետո այն
վերջիններիս կբարձրացնի ուրիշ ճկունության և
հարմարվողականության մակարդակ։
 Կշահեն այն կազմակերպությունները,
որոնք այս շրջանում կդրսևորեն ճկունություն
կամ կունենան փոփոխությունների հանդեպ
հարմարվողականություն և կկարողանան առաջարկը համապատասխանեցնել նոր պահանջարկի պայմաններին։ Օրինակ՝ ձեռքերի
մաքրման, օդափոխիչների և անձնական
պաշտպանիչ սարքավորումների նման ապրանքների պակասությունները ընկերություններին
դրդում են վերապրոֆիլավորվել՝ այդ ապրանքների պահանջները բավարարելու համար:
 Հատկանշական է այն, որ ճգնաժամային
իրավիճակում ինովացիաների առևտրայնացման գործընթացը հաճախ պահանջում է մի
շարք դերակատարների ներգրավվածություն,
որոնք աշխատում են կարևոր տեխնիկական
խնդիրներ և անորոշություններ լուծելու համար:
Մեկ նպատակի իրականացման գործում
տարբեր դերակատարների ներգրավվածությունը հնարավորություն է համախմբելու տարբեր հմտությունների, գիտելիքիների տեր մարդկանց և գործընթացներն հարմարեցնելու նոր
արդյունաբերական մեկնարկի և առևտրային
փուլի վրա [16]։
 Կորոնավիրուսի ազդեցության պայմաններում գիտելիքների փոխանակումը կարող է
հնարավորություն ստեղծել կրճատելու արդյունաբերական շղթայի առևտրայնացման փուլը:
Նման փոխանակումը կարող է օգնել հաղթահարել Կորոնավիրուսի բուժում կամ պատվաստանյութեր գտնելու բարդությունը, ինչպես նաև
հնարավորություն տալ գիտնականներին սովո-
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րելու միմյանց գիտական ձեռքբերումներից և
առաջընթացներից, ինչպես նաև ապահովելու
գիտելիքների փոխանցման դյուրին ընթացքը։
Ինչպես նշում է ՄԱԿ-ի Քենան-Ֆլեյլեր բիզնեսի
դպրոցի հետազոտող Քրիս Բինգհեմը, չնայած
ընթացիկ դժվարություններին ճգնաժամային
փուլում կոլեկտիվ գործողությունները խիստ
կարևոր են: Ըստ նրա՝ ավելի ու ավելի քիչ
հավանական է, որ մեկ կազմակերպություն
կարող է ունենալ բոլոր գիտելիքները, հմտությունները և ռեսուրսներն արդյունավետ
մշակելու Կորոնավիրուսի հակազդման գործողություններ, հետևաբար անհրաժեշտ է հավաքական գործողությունների իրականացում:
Այսինքն՝ համավարակի բուժում կամ պատվաստանյութ գտնելը կախված է նաև ներդրումներ
ներգրավելուց և համագործակցության պատրաստակամությունից [17]։ Նոր իրավիճակը
ընկերություններին մղում է նոր համագործակցությունների, քանի որ օրինակ՝ ավտոմեքենա
արտադրողները համագործակցում են այն
ընկերությունների հետ, որոնք օդափոխիչներ են
արտադրում՝ ռեսուրսների փոխլրացման պայմանով լրացնելով վերջինիս պահանջարկը, որն
առաջացել է շուկայում։ Այս գործընթացը հնարավորություններ կարող է ստեղծել կազմակերպությունների համար՝ ինտեգրման և փոխգործակցային մթնոլորտում առավել արդյունվետ
լինելու համար [17]։
 Ստեղծված իրավիճակը ցույց տվեց, որ
սպառողի նախասիրությունների փոփոխություններին արագ հարմարվելը կարող են
առաջացնել արժեքավոր բիզնես հնարավորություններ: Սրա արդյունքում թվային տեխնոլոգիաների, ձևաչափերի և բովանդակության
պահանջարկը կուժեղանա և կավելանա բարձր
և թվային տեխնոլոգիաներում ներդրումները։
Մտավոր կապիտալի և նորարարական
գաղափարները վերանայելու փուլում շատ
կարևոր է, որ կազմակերպությունները ուշադրություն դարձնեն միջոցների և ժամանակի
ճիշտ կառավարմանը, ինչպես նաև այն հիմնախնդիրներին, որոնք կարող են առաջանալ
հնարավորությունների հետ մեկտեղ․
 Մտավոր սեփականության պաշտպանությունը: Ճգնաժամային իրավիճակում մեծ է
օրինազանցների և մտավոր սեփականության
պաշտպանության նկատմամբ խախտումների
դեպքերի ավելացումը։
 Կազմակերպության ստեղծագործական
թիմի արագ մոբիլիզացումն ու կրեատիվ
գաղափարների գեներացումը՝ տնտեսական
ներուժ ունեցող գաղափարների շուրջ, որոնք
կխթանեն բիզնեսը վերականգնման փուլում և
դրանից հետո:

 Հնարավորինս փորձել օգտվել կառավարության առաջարկած ծրագրերից և աջակցության փաթեթներից, քանի որ այս փուլում
էապես մեծացել է ինովացիաների հանդեպ
պահանջարկը, լավ գաղափարների դեպքում
մեծացել է դրա ֆինանսավորման հավանականությունը, որն էլ կարող է բիզնեսի զարգացման
մեծ հանրավորություններ բացել։
Համավարակի պայմանները ևս մեկ անգամ
ապացուցեցին, որ ճգնաժամային իրավիճակից
առավել քիչ կորուստներով կարող են դուրս գալ
այն տնտեսությունները, որոնց տնտեսական
քաղաքականության էական մաս է կազմում
ինովացիաներին ուղղված ներդրումների ներգրավումը, ինովացիոն ենթակառուցվածքների
զարգացումն ու Ազգային ինովացիոն համակարգի մրցունակության բարձրացումը։ Տարբեր
ոլորտների տեխնոլոգիատարությունը թույլ է
տալիս այդ պետություններին շատ արագ
արձագանքել այն բոլոր շոկերին, որոնց ազդեցությունը կարող է էապես նվազեցնել տնտեսական աճի ցուցանիշները։
Վերլուծելով աշխարհում տիրող իրավիճակը՝ մեկ բան կարելի է փաստել հստակ․ ճգնաժամային իրավիճակից շատ կազմակերպություններ դուրս կգան պարտվողի, շատերը՝
շահողի դերում, սակայն դրա արդյունքում
կստեղծվեն նոր հնարավորություններ, կազմակերպությունները կգտնեն փոխգործակցության
նոր եղանակներ, կվերագնահատեն կորցրած
բիզնես հնարավորությունները և ինովացիոն
ռազմավարությունները,
իսկ
սպառողները
կկարողանան օգտվել նոր ու ավելի մրցունակ
հնարավորություններից՝ ապագայում ավելի
անվտանգ և քիչ ռիսկային կյանք ունենալու
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