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Նարինե ՄԵԼԻՔՅԱՆ  

Տնտեսագիտության թեկնածու  

Կորպորատիվ կառավարման կենտրոնի տնօրեն 

 

Հետազոտության իրականացմանն աջակցելու համար խորին երախտագիտություն եմ հայտնում 
բոլոր փորձագետներին, ովքեր մեծ պատրաստակամությամբ մասնակցել են հարցմանը, 
տրամադրել են անհրաժեշտ տեղեկատվություն, կիսվել հիմնախնդրի վերաբերյալ իրենց 
մոտեցումներով և պատկերացումներով: 

 

Կորպորատիվ կառավարումը նման է սպորտի: Հաճախ դրանով զբաղվելը հաճելի չէ, սակայն 
արդյունքն առողջ սիրտն է և կյանքի որակը: 

Մայքլ ՕՔՍԼԻ 

 

Ժամանակակից աշխարհում մասնավոր ընկերությունները հանդիսանում են հանրային բարիքի 
աղբյուր: Նրանք ոչ միայն բնութագրում են երկրի ձեռնարկատիրական ներուժը, այլև 
հասարակությունում առկա վստահության մթնոլորտը: Մասնավոր հատվածի զարգացման վրա 
վճռորոշ ազդեցություն ունի սեփական ճակատագիրը տնօրինելու և հասարակության խելամիտ 
սպասումները կանխատեսելու ու դրանց ծառայելու ունակությունը: Սեփական երկարաժամկետ 
զարգացման և հասարակության առաջընթացի նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունք 
ունեցող ընկերություններն իրենց նշանակալի ներդրումն ունեն սոցիալական կապիտալի 
ձևավորման գործում:  

Տնտեսագիտության տեսանկյունից սոցիալական կապիտալը յուրահատուկ ռեսուրս է, այն որոշում է 
տնտեսական գործակալների գործարքային ծախսերի մակարդակը, դյուրինացնում է նրանց 
հաղորդակցումը, հնարավորություն է տալիս ապահովել տնտեսական գործունեության և վերջինիս 
վերաբերյալ տեղեկատվության նույնականացումը, դրա նվաճման արդյունքում ստացվող 
եկամուտները համադրվում են կապիտալի այլ տեսակներից (ֆինանսական, մարդկային, 
նյութական) ստացվողների հետ [1-3]: Այս ամենի հիմնապատճառը կայանում է նրանում, որ 
սոցիալական կապիտալը որպես “սոցիալական սոսինձ” [5], տնտեսական գործակալների միջև 
ձևավորում է վստահության մթնոլորտ, որը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն ըմբռնել գործակցող 
կողմերի գործողությունների էությունը, այլև կանխատեսել նրանց սպասումները և նպաստել 
փոխհարաբերություններում անորոշության ու օպորտունիստական վարքագծի ծագման 
հնարավորությունների նվազեցումը և վերջինովս պայմանավորված` կրճատել ընկերությունների 
գործարքային ծախսերը [4]: Սոցիալական կապիտալի ձևավորումը վկայում է այն մասին, որ 
տնտեսական արդյունավետության երկարաժամկետ և կայուն աճին հնարավոր չէ հասնել միայն 
ռացիոնալ և եսամոլական տրամադրություններով: Դրա համար կարևոր դերակատարում ունի 
հետևյալ բանաձևը. էթիկական, բարոյական համընդհանուր ճանաչում ստացած սկզբունքներին 

                                                             
1 Ներկայացվում է հոդվածի նախագծային տարբերակը: Հոդվածը ներկայացված է տպագրության 
Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ – Հայաստանի կողմից կազմակերպված 
«Սոցիալական կապիտալ» գիտաժողովի նյութերի ժողովածուի մեջ: 



հետևելը ձևավորում է հեղինակություն, իսկ վերջինս հիմք է հանդիսանում վստահության 
ձեռքբերման համար:  

Վստահությունը սոցիալական կապիտալի հիմնարար բաղկացուցիչն է: Այն բնութագրվում է որպես 
այլ անհատից, խմբից կամ ֆիրմայից կախվածություն ունեցող անհատի, խմբի կամ ֆիրմայի 
լավատեսական սպասումն այն մասին, որ անհատի, խմբի կամ ֆիրմայի հետ համատեղ 
գործունեությունը կհանգեցնի կայուն փոխշահավետ համագործակցության [4]: Վստահությունն 
արտահայտվում է ռացիոնալ և էմոցիոնալ հարթություններում: Ռացիոնալ հարթության վրա այն 
վկայում է, որ գործընկերն ունակ է կատարել ստանձնված պարտականությունները, և այդ 
համոզվածությունը հիմնավորվում է նախորդ փորձով և վարքագծով: Էմոցիոնալ հարթության վրա 
վստահությունը հիմնվում է ընդհանրական շարժառիթների և արժեքների վրա: 

Հեղինակություն ձևավորող և վստահության հանգեցնող գործընթացները տարբեր են և 
բազմաբնույթ: Այդ բազմազանության մեջ իր ուրույն տեղն ունի կորպորատիվ կառավարումը: 
Սոցիալական կապիտալի տեսանկյունից կորպորատիվ կառավարումը շահառուների 
վստահությունը նվաճելու և ընկերությունների զարգացումը խթանող կարևոր կառուցակարգ է` 
շնորհիվ տնտեսական և սոցիալական նպատակների համաձայնեցման, ինչպես նաև անհատական և 
հասարակական շահերի հավասարակշռման [6]:  

Կորպորատիվ կառավարումը հանդիսանում է ընկերությունների գործունեության 
արդյունավետությունը բարձրացնող կարևոր գործոն, որը նպաստում է շուկայական կողմնորոշում 
ունեցող ժողովրդավարության զարգացման: Կորպորատիվ կառավարումն անհրաժեշտ է, որպեսզի 
բաժնետերերը և հասարակությունը կարողանան վստահել տնտեսական համակարգին և նրա 
ինստիտուտներին: Ներդրողները կամ բաժնետերերը, ինչպես նաև այլ շահառուները պետք է վստահ 
լինեն, որ ընկերություններն աշխատում են բաց ու ազնիվ, և գոյություն ունեն կառուցակարգեր և 
ինստիտուտներ, որոնք ի վիճակի են ապահովել ընկերություններում կատարվող գործընթացների 
վերահսկելիությունը: Կորպորատիվ կառավարման համակարգում գլխավորը բարեխիղճ, 
պատասխանատու, թափանցիկ, հաշվետվողական վարքագիծը խթանող կառուցակարգերն են: 
Կորպորատիվ կառավարումը դիտարկվում է որպես կառավարման և վերահսկման 
կառուցակարգերի ամբողջություն, որը հնարավորություն է տալիս հավասարակշռել 
հարաբերությունները` 

 նեղ իմաստով` ընկերության և բաժնետերերի, գործադիր մարմնի և խորհրդի, 
խոշոր և փոքր բաժնետերերի, ընկերության և նրա հաճախորդների, 
ընկերության և նրա գործընկերների, ինչպես նաև ընկերության և նրա 
աշխատակիցների միջև, 

 լայն իմաստով` ընկերության և հասարակության միջև` նպատակ ունենալով 
հասարակության մեջ արմատավորել և ամրապնդել թափանցիկության ու 
օրենքի գերակայության սկզբունքները: 

Իսկ ավելի հակիրճ` Համաշխարհային բանկի նախկին նախագահ Ջ. Վուլֆենսոնի խոսքերով, 
կորպորատիվ կառավարման էությունը կորպորատիվ ազնվության, թափանցիկության և հաշվետու 
լինելու սկզբունքների առաջխաղացումն է: 

Սոցիալական կապիտալի ձևավորման գործում հաշվի առնելով կորպորատիվ կառավարման 
ստեղծագործական դերակատարումը` հետաքրքրական է դիտարկել կորպորատիվ կառավարման 
շուրջ ձևավորված իրավիճակը Հայաստանում` նպատակ ունենալով բացահայտել կորպորատիվ 
կառավարման ներուժը սոցիալական կապիտալի ձևավորման գործում:  

Առաջադրված նպատակն իրագործելու համար իրականացվել է ուսումնասիրություն` 
փորձագիտական հարցման միջոցով: Հարցումն իրականացվել է շուրջ 30 փորձագետների շրջանում, 



որոնց ընտրանքը ձևավորվել է «ձնագնդի մեթոդով»: Հարցումն իրականացվել է ոչ 
ստանդարտացված, բաց հարցերով հարցաթերթի միջոցով` խնդիր դնելով հարցման արդյունքում 
ստանալ հետևյալ հարցադրումների որակական գնահատականը. 

 Հայաստանի կորպորատիվ կառավարման միջավայրի բնութագրիչների բացահայտում, 
 Հայաստանում կորպորատիվ կառավարման լավագույն փորձի ներդրման խոչընդոտների, 

ինչպես նաև դրանք հաղթահարելու ուղիների ու եղանակների բացահայտում, 
 կորպորատիվ կառավարման լավագույն պրակտիկայի ներդրման գործում Հայաստանի 

ընկերությունների առաջընթացի գնահատում, 
 Հայաստանում կորպորատիվ կառավարման լավագույն պրակտիկայի ներդրման գործում 

կենսաթոշակային բարեփոխումների և ինստիտուցիոնալ ներդրողների ձևավորման 
ազդեցության գնահատում: 

Հարկ է նշել, որ չնայած փորձագետների պատասխանների բազմազանությանը`դրանք խմբավորվել 
են ըստ տրամաբանության և բովանդակության ընդհանրության:  

Այսպիսով, խոսելով կորպորատիվ կառավարման միջավայրի որակական բնութագրերի 
մասին`փորձագետները մեծամասամբ կենտրոնացել են հիմնախնդրային բնութագրիչների վրա, և 
նրանց պատասխաններում առավել հաճախակի արծարծված հիմնախնդիրները տեղ են գտել 1-ին 
գծապատկերում:  

Գծապատկեր 1. Հայաստանի կորպորատիվ կառավարման միջավայրի բնութագրիչները 

  
Ինչպես հետևում է գծապատկերից, որպես կորպորատիվ կառավարման միջավայրի 
հիմնախնդիրների հիմնախնդիր փորձագետներն առանձնացրել են ընկերություններում 
իշխանության կենտրոնացումը:  

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 
…Հայաստանի բաժնետիրական ընկերությունների սեփականության կառուցվածքը բնութագրվում է 
խիստ կենտրոնացվածությամբ, և խոշոր սեփականատերերն ուղղակիորեն ներգրավված են 
ընկերության կառավարման գործում, նրանք էական դերակատարում ունեն կառավարման բոլոր 
մակարդակներում և բոլոր գործառույթներում…: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ընկերություններումիշխանության
կենտրոնացումը

Ինստիտուցիոնալփակուղիներիառկայությունը

Չենընկալվում կորպորատիվկառավարման
հնարավորությունները

Երկարաժամկետնպատակների
բացակայությունը

Տնտեսականաճի որակը

Կորպորատիվմշակույթիխորհրդային"հետքը"

Պրոֆեսիոնալմենեջերներիբացակայությունը
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…Հայաստանում գերակայում է «ընտանեկան» կամ «ընկերական» մենեջմենթի մոդելը: Բաժնետերերն 
այսօր գերադասում են իրենց բիզնեսի կառավարումը վստահել հարազատ, թեկուզ և ոչ պրոֆեսիոնալ 
մարդկանց, որոնք էլ բաժնետերերի հետ ոչ պաշտոնական փոխհամաձայնության միջոցով որոշումներ 
են կայացնում: Հայ բաժնետերերը ընկերությունը կառավարում են որպես անձնական ֆինանսների 
բաղկացուցիչ մաս և ցանկացած պահի կարող են այդ միջոցները օգտագործել իրենց անձնական 
կարիքների համար…: 
…Հայաստանում կորպորատիվ կառավարման կարևոր հատկանիշը կլանային, ընտանեկան 
բիզնեսների գոյությունն է, որի պայմաններում չեն ձևավորվում կորպորատիվ կառավարման այնպիսի 
կարևոր գործոններ, ինչպիսիք են տարբեր շահեր ունեցող խմբերի գոյությունը և դրա միջոցով 
փոխադարձ վերահսկելիության հնարավորությունը…։  
…Փոքր բաժնետերերը ենթարկվում են շահագործման (էքսպրոպրիացիայի): Պետական 
ձեռնարկությունների մասնավորեցման արդյունքում խոշոր բաժնետերերը համոզված են, որ 
փոքրամասնությունը ներդրումներ չի կատարել, ուստի չունի բարոյական իրավունք ձեռնարկության 
նկատմամբ…:  

Հիմնվելով փորձագիտական տեսակետների և սեփական դիտարկումների վրա` փորձենք 
պարզաբանել ձևավորված իրավիճակը: Ի սկզբանե նպատակահարմար է նշել, որ փորձագետների 
կողմից առանձնացված բնութագրիչները փոխշաղկապված են, լրացնում են միմյանց, իսկ 
«իշխանության կենտրոնացումը» բնութագրիչի համեմատաբար ավելի բարձր տեսակարար կշիռը 
կարելի է բացատրել միայն դրա տեսանելիությամբ: 

«Կորպորատիվ կառավարում» հասկացությունը հայկական իրականություն մուտք գործեց 
մասնավորեցման գործընթացի հետ միաժամանակ: Կորպորատիվ կառավարման հայկական մոդելը 
կարելի է դիտարկել որպես մասնավորեցման գործընթացի արդյունք, որի գերնպատակներից էր 
կարճ ժամանակահատվածում մասնավոր հատվածի ձևավորումը` պետական սեփականության 
բաժնետիրացման միջոցով: Ի սկզբանե, համաձայն մասնավորեցման գաղափարախոսության` 
Հայաստանում պետք է ձևավորվեր կորպորատիվ կառավարման աութսայդերական կամ 
շուկայական մոդելը, որի մասին էին վկայում ինչպես հռչակագրված նպատակները, այնպես էլ 
գործընթացները (մասնավորեցվող ձեռնարկությունների առաջնային առաջարկը նրանց 
աշխատավորական կոլեկտիվի անդամներին, վաուչերային մասնավորեցումը և այլն): 
Մասնավորեցման արդյունքում ձևավորվեց բաժնետիրական ընկերությունների և բաժնետերերի 
բավական մեծ բանակ: Սակայն խնդիրը ոչ թե քանակական ցուցանիշների մեջ է, այլ որակական: 
Նախ, ձևավորված սոցիալ-տնտեսական իրավիճակում, ինչպես նաև մասնավորեցման 
կառուցակարգերով պայմանավորված` լայն զանգվածների մասնակցությունը գործընթացում կրեց 
ֆորմալ բնույթ, քանի որ մի քանի բաժնետոմսերի տիրապետումը հնարավորություն չէր ընձեռում 
մասնակցել ընկերությունների կառավարմանը, ստանալ եկամուտներ կամ բաժնետոմսերի 
տիրապետումից այլ օգուտներ: Միաժամանակ փոքր բաժնետերերի ձևավորված բանակը չէր 
հանդիսանում և ներկայումս էլ չի հանդիսանում կորպորատիվ վերահսկման ինքնուրույն ու 
կազմակերպված ուժ: Իրացվելի կապիտալի շուկայի բացակայության պայմաններում ոչ թե փոքր 
բաժնետերերը սկսեցին վերահսկել ընկերությունների մենեջերների գործունեությունը, այլ իրենք 
դարձան վերահսկման օբյեկտ, ինչը, ըստ էության, նվազեցնում էր բաժնետերերի իրավունքների 
պաշտպանության հնարավորությունը և նպաստում բաժնետիրական սեփականության 
կենտրոնացմանը: Հետմասնավորեցման ժամանակահատվածում գերիշխող միտումներից դարձավ 
մաժորիտար բաժնետերերի մոտ կապիտալի կենտրոնացումը: Հայկական մասնավորեցման 
փիլիսոփայությունը դարձավ այն, որ բնակչությունը ոչինչ չկորցրեց, քանի որ նախկինում էլ ոչինչ 
չուներ: 

Այսպիսով, 90-ական թվականների կեսերին` մասնավորեցման արդյունքում և հետմասնավորեցման 
ժամանակահատվածում ձևավորեց «հայկական կապիտալիստների» նեղ շրջանակը, որը դարձավ 



խորհրդային սովորույթի ուժով շուկայական «գործարար ոճի» ձևավորման ջատագովը: Նման 
գործարար ոճի անկյունաքարը դարձավ համընդհանուր անվստահությունը, որն ուներ իր 
հիմնապատճառը: Անցման ժամանակահատվածում մասնավոր հատվածի հիմնական գործընկերոջ 
դերում հանդես եկող պետությունն աչքի չէր ընկնում իր քայլերի հետևողականությամբ ու 
ռացիոնալությամբ, ինչպես նաև հռչակագրած սկզբունքների պահպանմամբ: Սա «նորընծա» 
գործարարների մոտ ամրապնդում էր անվստահության զգացումը իրենց հիմնական գործընկերոջ 
նկատմամբ, և պետության ինստիտուցիոնալ անկարողության պայմաններում նրանք ձեռնամուխ 
եղան «խաղի սեփական կանոնների» հաստատմանը և իրենց շահառուների հետ 
հարաբերություններում սկսեցին առաջնորդվել դրանցով: Իսկ «խաղի կանոնները» հիմնականում 
ուղղված էին ամեն գնով` օրինական և ոչ օրինական (ավելի հաճախ ոչ օրինական) ճանապարհով 
նորաստեղծ մասնավոր սեփականության պաշտպանությանը: Ընդհանուր առմամբ, շուկայական 
հարաբերությունների հիմք հանդիսացող մասնավոր սեփականությունը և նրա նկատմամբ 
իրավունքները, որոնք ծառայում են հասարակության առաջընթացին, տնտեսական ազատությանն 
ու ժողովրդավարությանը, վատ պաշտպանվածության պարագայում Հայաստանում դարձան 
անվստահության մեկնարկային կետ հարաբերությունների բոլոր հարթություններում:  

Սեփականությունը կորցնելու սպասումները հիմք հանդիսացան բաժնետոմսերի փաթեթների 
խոշորացման և առանձին անձանց կամ անձանց խմբերի ձեռքում դրանց համակենտրոնացման 
գործընթացի, ինչպես նաև որոշում կայացնելու բոլոր կապուղիների զավթման համար: 

Կորպորատիվ կառավարման դասական սկզբունքը` սեփականության և կառավարման 
գործառույթների տարանջատումը, որի շնորհիվ կորպորատիվ կառավարման համակարգում 
ձևավորվում են կառուցողական հակակշիռներ, հայկական կորպորատիվ կառավարման մոդելում 
իր տեղը չգտավ, քանի որ «ուժեղ» սեփականատերերը չէին ցանկանում թուլացնել իրենց դիրքերը` 
հակակշռվելով «ուժեղ մենեջերների» հետ: Փաթեթի խոշորացման և սեփական դիրքերը 
պահպանելու ձգտումը նվազագույնի հասցրեց կառավարման պատվիրակման գործառույթը, իսկ 
«ձեռքբերումները» պահպանելու ձգտումը թույլ դատաիրավական համակարգի պայմաններում 
հանգեցրեց գործարարների կողմից «ինստիտուցիոնալ» փակուղիների (կոռուպցիա, ստվերային 
տնտեսություն) ամրապնդմանը աջակցելուն, ինչպես նաև քաղաքականության և բիզնեսի 
սերտաճմանը:  

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 
…Մասնավոր ընկերությունների սեփականատերերի մոտ առկա է այն կարծրատիպը, թե իրենց 
կողմից ընդունվող որոշումները վերջին ատյանի ճշմարտություն են…: 
…Խոշոր սեփականատերերը վարձու կառավարիչների նկատմամբ դրսևորում են ընդգծված 
անվստահություն և կասկածամտություն…: 
…Այլ սեփականատերերի մասնակցության «հանդուրժումը» վստահության խնդիր է…: 
…Գործարարները սովոր են որոշումներ կայացնել միանձնյա և չեն ցանկանում տեսնել հակակշիռներ, 
նույնիսկ կոլեգիալ…: 
…Թոփ մենեջմենթը շուկայում դեռ բավականաչափ պահանջված չէ: Նրա ընտրությունը ավելի շատ 
պայմանավորված է «հավատարմություն սեփականատիրոջը», «ազնիվ մարդ» և նման այլ 
չափանիշներով: Դա բերում է թոփ մենեջերների և սեփականատերերի ավելի «սերտ» 
հարաբերություններին, քան այն, որը կարող է նպաստել կորպորատիվ կառավարման 
զարգացմանը…։ 

Միաժամանակ իրենց սեփականության պաշտպանության գործարարների ջանքերը ստիպում են 
նրանց կենտրոնանալ կարճաժամկետ նպատակների վրա, որոնց հիմքում ընկած է կարճաժամկետ և 
երկարաժամկետ շահերի անհամապատասխանությունը, ինչպես նաև արդյունավետ տնտեսական 
մոդելի և գոյություն ունեցող վարքագծային մոդելի տարընթերցումները: Անորոշության և 



անվստահության մթնոլորտում վարքագծային երկարաժամկետ մոդելը գնահատվում է որպես 
առավել ռիսկային, իսկ կարճաժամկետում տեսանելի են դառնում առաջադրված նպատակների 
արդյունքները, ինչպես նաև դրանց իրագործման եղանակներում առանձնակի բարոյական 
տարբերակում չի դրվում օրինական և հակաօրինակ գործողությունների միջև: Սա իր հերթին 
լրացուցիչ հիմնախնդիրներ է առաջացնում ընկերությունների թափանցիկության, 
հաշվետվողականության, պատասխանատվության հետ կապված: Անվստահությունը 
գործընկերների նկատմամբ, կարճաժամկետ նպատակների վրա կենտրոնացումը, իշխանության 
բոլոր լծակների զավթումը, շահառուների շահերի անտեսումը մտավախություն է առաջացնում այն 
մասին, որ գործարարների մեծամասնությունը մտահոգված է ոչ թե իր բիզնեսի զարգացմամբ, այլ 
առհասարակ անձնական հարստացմամբ: 

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 
…Կորպորատիվ կառավարումն առավելապես դիտարկվում է որպես վտանգ, և ոչ թե` 
հնարավորություն…: 
…Կորպորատիվ կառավարումը դիտարկվում է որպես PR գործիք: Վերջին տարիներին նկատվող այս 
միտումը հետապնդում է հանրային պատկերացումներում առաջադեմ երևալու և վաճառքներն 
ավելացնելու նպատակ…: 

Այսինքն`սեփականության պաշտպանության մրցավազքը գործարարների մոտ չի արթնացնում 
պատասխանատու սեփականատիրոջ զգացում: Սեփականատիրոջ, որը հոգ կտաներ ոչ միայն իր 
բիզնեսի, այլև հասարակության կայունության համար, քանի որ կայուն զարգացող 
հասարակությունը հանդիսանում է բիզնեսի հաջող գործունեության և անվտանգության գրավական: 
Չցանկանալով ըմբռնել կորպորատիվ կառավարման լավագույն փորձի հնարավորությունները` 
գործարարների գերակշիռ մեծամասնությունը դրանք որակում է որպես ծախսատար, անիմաստ 
նախաձեռնություն, ինչը ուռճացնում է «անվստահության կծիկը»: 

Այս ամենի հետ մեկտեղ սխալ կլիներ չնշել վերջին տարիներին արձանագրված դրական 
տեղաշարժերը, որոնց թվում են Հայաստանի կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի 
ընդունումը, Ֆինանսական Հաշվետվության Միջազգային Ստանդարտներին անցումը, խոշոր 
ընկերությունների համար ֆինանսական թափանցիկության կանոնների խստացումը, կորպորատիվ 
կառավարման միջազգային սկզբունքների ամրագրումը ֆինանսաբանկային 
կազմակերպությունների գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության մեջ և այլն:  

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 
… Ֆինանսական հաշվետվության միջազգային ստանդարտների (IFRS) պարտադիր կիրառումը 
Հայաստանի ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից ավելի հասկանալի և թափանցիկ է 
դարձնում նրանց գործունեության ֆինանսական արդյունքները…: 
… Հայաստանի խոշոր ընկերություններում պարտադիր աուդիտի պահանջի սահմանումը շուկայի 
մասնակիցներին ապահովում է ընկերությունների գործունեության արդյունքների մասին հավաստի 
տեղեկատվությամբ, նրանք դառնում են կանխատեսելի և համեմատաբար ավելի գրավիչ ներդրողների 
համար…: 

Թե հնարավոր խնդիրների առկայության և թե դրական տեղաշարժերի պարագայում ցանկալի էր 
գնահատել հայկական ընկերություններում կորպորատիվ կառավարման առաջընթացը: Հետևաբար 
համապատասխան հարցադրումը ներկայացվել է փորձագետներին:   

Գծապատկեր 2. Հայկական ընկերություններում կորպորատիվ կառավարման առաջընթացի 
գնահատումը 



 
Ինչպես հետևում է 2-րդ գծապատկերից, փորձագետները կորպորատիվ կառավարման ոլորտում 
ընկերությունների առաջընթացը հիմնականում պայմանավորում են օրենսդրական և 
իրավակիրառման դաշտերի խստացմամբ, այսինքն`ընկերությունները կամովին հակված չեն 
բարելավել իրենց կորպորատիվ կառավարման պրակտիկան, և պատահական չէ փորձագետների 
կողմից բանկային հատվածում առաջընթացի նշումը, քանի որ կորպորատիվ կառավարման 
միջազգային սկզբունքները (Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության 
կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները) հիմնականում արտացոլված են բանկերի 
գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության մեջ: Բացի այդ, բանկերը գտնվում են 
Կենտրոնական բանկի խիստ վերահսկման դաշտում: Ինչ վերաբերում է օտարերկրա 
ներդրումներով ընկերություններին, ապա նրանցում կորպորատիվ կառավարման լավագույն 
պրակտիկայի ներդրումը հիմնականում պայմանավորված է օտարերկրյա բաժնետերերի կամքով, 
կառավարման իրենց համար ընդունելի և ծանոթ տեխնոլոգիաները տեղայնացնելու նրանց 
ձգտումներով: 

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 

…Կորպորատիվ կառավարման լավագույն պրակտիկայի ներդրման ուղղությամբ լուրջ առաջընթաց չի 
նկատվում: Ընկերությունների կառավարման մարմինները հիմնականում չեն զգում կորպորատիվ 
բյուրոկրատիայի ներդրման անհրաժեշտությունը և կորպորատիվ կառավարմանը նայում եմ միայն 
օրենսդրական համապատասխանության տեսանկյունից: Առկա բացառությունների առկայության 
հիմնական պատճառը օտարերկրյա ներդրումներն են, որոնց հետ էլ ներմուծվում է կորպորատիվ 
կառավարման նվազագույն կուլտուրան…:  
…Առաջընթաց կա ֆինանսական համակարգում, քանի որ նորմատիվորեն «պարտադրված է»: Այլ 
հատվածներում առաջընթաց կա միայն օտարերկրյա մասնակցությամբ կազմակերպություններում: 
Նաև կառավարությունն է քայլեր ձեռնարկում՝ պետական ֆինանսների կառավարման 
բարեփոխումների շրջանակում…: Մասնավոր այլ ընկերությունները … շարունակում են 
հիմնականում մնալ «ծերացած» ու «ախտահարված»…:  
…Կորպորատիվ կառավարումը դեռևս չի դիտվում որպես հնարավորություն: Դրան անդրադառնում 
են ձևական-իրավական կանոնները պահպանելու շարժառիթով…: 
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Եթեպարտադրվածչէ, ապաառաջընթաց
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ներդրումներով ընկերություններում
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Այսինքն` հայկական ընկերություններում կորպորատիվ կառավարման «առաջընթացն» իր բնույթով 
իմիտացիոն է, քանի որ առանց պարտադրանքի չի գիտակցվում կորպորատիվ կառավարման 
կենսունակությունը Հայաստանի ինստիտուցիոնալ միջավայրում: Սովորաբար այս կամ այն 
ինստիտուտի ընդունումը և դրա կայուն գործունեությունը պայմանավորվում են ներմուծվող ու 
գոյություն ունեցող վարքագծային կանոնների տրանսֆորմացիոն ծախսերով: Ինչպես արդեն նշվել է, 
ձևավորվել է կարծրատիպ, թե կորպորատիվ կառավարման ներմուծումը Հայաստանի 
ինստիտուցիոնալ միջավայր խիստ ծախսատար է և լրացուցիչ բեռ է իր կայացման փուլում գտնվող 
մասնավոր հատվածի համար: Սակայն շուկայավարման 20 տարիների ընթացքում երբևէ 
հետևողական մոտեցում չի կիրառվել խնդրո առարկա հանդիսացող ինստիտուտի որդեգրման 
ուղղությամբ, ինչի արդյունքում հնարավոր կլիներ գնահատել հնարավոր ծախսերը և դրանք 
համեմատել արդյունքների հետ: Միաժամանակ, ինչպես հետևում է 1-ին գծապատկերից, 
կորպորատիվ կառավարման որդեգրումը չի պայմանավորվում միայն մասնավոր հատվածով, 
այստեղ բավական լուրջ դերակատարում ունեն պետությունը և քաղաքացիական հասարակության 
ինստիտուտները: Այդ մասին են վկայում նաև փորձագետների կողմից նշված` հայկական 
ընկերություններում կորպորատիվ կառավարման պրակտիկայի բարելավման ուղիները, որոնք ևս 
ենթարկվել են խմբավորման` ըստ պատասխանների ընդհանուր բովանդակության և 
տրամաբանության (գծապատկեր 3):  

Գծապատկեր 3. Հայկական ընկերություններում կորպորատիվ կառավարման պրակտիկայի 
բարելավման ուղիները 

 

3-րդ գծապատկերից հետևում է, որ հայկական ընկերություններում կորպորատիվ կառավարման 
բարելավման ուղիների նախանշման փորձագիտական պատասխաններում առավել հաճախ 
հանդիպողը իրազեկման և հաջողված փորձի խրախուսման միջոցառումներն են` կորպորատիվ 
կառավարման տնտեսական նպատակահարմարության և շարժառիթների շեշտադրմամբ: Հարկ է 
նշել, որ նախկինում ևս իրազեկման, լուսաբանման միջոցառումները կարևորվում էին, սակայն 
միայն ընկերությունների կտրվածքով: Հարցման արդյունքները վկայում են, որ իրազեկման կարիք 
առկա է նաև պետական մարմինների, ԶԼՄ-երի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև ողջ 
հասարակության կտրվածքով: Հետևաբար որպես նշանակալի միջոցառում փորձագետների կողմից 
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առանձնացվում է հաջողված փորձի հրապարակայնության ապահովումը և իրական առաջընթաց 
արձանագրած ընկերությունների հանրային խրախուսումը: 

Ինչպես արդեն նշվել է, անվստահության մթնոլորտի ձևավորման գործում նշանակալի 
դերակատարում ունեցավ պետությունը` անհուսալի գործընկերոջ համբավի ձեռքբերմամբ: 
Հետևաբար, բավական հետաքրքրական են փորձագետների այն մոտեցումները, համաձայն որոնց 
մրցակցային միջավայր ձևավորելու, «ինստիտուցիոնալ փակուղիների» դեմ պայքարելու կարևոր 
դեղատոմս է պետական մարմինների կողմից կորպորատիվ կառավարման սկզբունքների 
որդեգրումը, որոնցից հատկապես կարելի է առանձնացնել հաշվետվողականությունը, 
թափանցիկությունը, պատասխանատվությունը ոչ միայն ներկա, այլև ապագա սերունդների 
նկատմամբ: Հետևաբար նրանց գործունեության գնահատման եղանակը պետք է դառնա 
«սպառողական մոտեցումը», համաձայն որի շահառուների շահերի պաշտպանությունը և 
սպասումների արդարացումը պետական մարմինների` որպես ծառայություններ մատուցող 
կառույցների, գերխնդիրն է: Բացի այդ, պետությունը որպես սեփականատեր «ինդուլգենցիա» է 
ստացել ի դեմս Կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի, որը պարտադիր է պետական 
մասնակցություն ունեցող ընկերությունների վրա: Պետական ընկերությունների արդյունավետ 
կառավարումը կարող է նպաստել ընդհանուր տնտեսական արդյունավետության և երկրի 
մրցունակության բարձրացմանը: Որակյալ կորպորատիվ կառավարման պետական 
ընկերություններում կարևոր նախապայման է հանդիսանում տնտեսապես արդյունավետ 
մասնավորեցման համար՝ հնարավոր գնորդների համար բարձրացնելով ձեռնարկության 
գրավչությունը: Պետությունը որպես սեփականատեր կարող է շահել, եթե օգտվում է մասնավոր 
հատվածի կողմից կիրառվող գործիքակազմից:  

Չնայած Հայաստանի կորպորատիվ կառավարման կարևորագույն առանձնահատկությունը 
մենեջեր-սեփականատեր գործառույթների համատեղումն է` կորպորատիվ կառավարման 
զարգացումը պահանջում է կորպորատիվ մենեջերների արդյունավետ դասի ձևավորում, որոնք 
ունակ կլինեն բարձրացնել ոչ միայն ընկերությունների գործունեության արդյունավետությունը, այլև 
ազդել երկրի բիզնես միջավայրի և տնտեսության արդյունավետության վրա: Խնդիրը կարևորվում է 
ինչպես սեփականատերերի, այնպես էլ մենեջերների սերնդափոխության տեսնակյունից: Նոր 
սերնդի մենեջերներից ակնկալվում է պրոֆեսիոնալիզմ, պատասխանատվություն, ժամանակին 
ճիշտ կողմնորոշվելու և ժամանակի հետ համաքայլ շարժվելու ունակություն, արդարացված 
ռիսկերի գնալու կարողություն, թիմային աշխատելաոճի զարգացում, դրված նպատակների 
արդյունավետ նվաճում: Նման պահանջներն ինքնանպատակ չեն, քանի որ դրանց իրագործման 
արդյունքում հնարավոր է ապահովել բիզնեսի արդյունավետությունը, ձեռք բերել մրցակցային 
առավելություններ: Այս դժվարին առաքելության իրագործման համար անհրաժեշտ է տիրապետել 
բիզնեսի կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաների, հայեցակարգերի և դրանք կիրառելու 
հմտությունների: Այստեղ բավական լուրջ դերակատարում ունեն բիզնես կրթություն 
ապահովողները, ինչպես նաև հասարակական կառույցները` կորպորատիվ մենեջերների 
պրոֆեսիոնալ հատկանիշների զարգացման, նրանց գործունեության պրոֆեսիոնալ 
ստանդարտների մշակման, սերտիֆիկացման, ինչպես նաև կորպորատիվ մենեջերների 
վարվեցողության կանոնների ներդրման և դրանց պահպանումը վերահսկելու գործառույթների 
միջոցով:  

 

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 
Հայկական ընկերություններում կորպորատիվ կառավարման պրակտիկայի բարելավման ուղիները 

 …Տնտեսությունում մրցակցային միջավայրի ձևավորում և օլիգարխիկ տնտեսության 
զարգացման զսպում օրենսդրական համապատասխան դաշտով, 



  սեփականության իրավունքի «անձեռնմխելիության» իրավական նորմի բացահայտ 
պաշտպանություն ու դրա հետևողական կիրառում, 

 ընկերությունների կորպորատիվ կառավարման պրակտիկայի «ախտորոշիչ» 
ուսումնասիրությունների և կառավարման համակարգերի գնահատումների իրականացում, 
լավագույն փորձի ներդրման ծրագրերի մշակում, 

 կորպորատիվ կառավարման օրինակելի համակարգերի ներդրում տնտեսության իրական 
հատվածը ներկայացնող ընկերություններում, 

 ընկերությունների ներկայացուցիչների համար կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ 
բավարար իրազեկվածություն ապահովող թեմատիկ թրեյնինգների, վերապատրաստումների 
իրականացում, խորհրդատվության մատուցում մատչելի պայմաններով, կորպորատիվ 
կառավարման վերաբերյալ ձեռնարկների հրապարակում` անհրաժեշտ պարզաբանումներով 
և ընթացակարգերի նկարագրմամբ, 

 կորպորատիվ կառավարման լավագույն հայրենական փորձի մատչելի ներկայացում ԶԼՄ-
ներով և դրանց հանրային խրախուսում, 

 հասարակության ֆինանսական և ընդհանրապես`քաղաքացիական գրագիտության 
բարձրացում, 

 կորպորատիվ կառավարման ֆորմալ կանոնների հետևողական կիրառման ապահովում, այդ 
թվում` իրավական ենթակառուցվածքի ձևավորում` որպես բաժնետերերի իրավունքների և 
օրինական շահերի պաշտպանության գրավական, 

 պետության կորպորատիվ կառավարման բարելավում, ինչպես նաև պետական 
մասնակցությամբ ընկերություններում կորպորատիվ կառավարման լավագույն պրակտիկայի 
հետևողական կիրառում, 

 օտարերկրյա ինստիտուցիոնալ ներդրողների ներգրավում, ինչպես նաև տեղական 
ինստիտուցիոնալ ներդրողների ձևավորում ու զարգացում, 

 տեսական գիտելիքներով հարուստ և գործնական հմտություններ ունեցող կառավարիչների 
դասի ձևավորումը, 

 մասնավոր ոլորտի կազմակերպությունների սեփականատերերի պարբերական շփումների 
կազմակերպում զարգացած շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրներում գործող 
նմանատիպ կազմակերպությունների սեփականատերերի և կառավարիչների հետ…: 

Հաշվի առնելով, որ կորպորատիվ կառավարման ոլորտում արձանագրված դրական բոլոր 
տեղաշարժերը կրում են նորմատիվային բնույթ, կարևոր են փորձագետների մոտեցումները 
կորպորատիվ կառավարման բարելավման միջոցառումների իրագործման եղանակների 
վերաբերյալ (գծապատկեր 4): 

Գծապատկեր 4. Հայկական ընկերություններում կորպորատիվ կառավարման պրակտիկայի 
բարելավման եղանակները 



 
4-րդ գծապատկերը վկայում է, որ փորձագետների հարաբերական մեծամասնության մոտեցումն 
ազատական է, քանի որ որպես կորպորատիվ պրակտիկայի բարելավման եղանակ նրանց կողմից 
դիտարկում է ոչ ֆորմալ կանոնների զարգացումը, այսինքն` կարևորվում է գործարար հատվածի 
ինքնակարգավորման և ինքնազարգացման ներուժը: Միաժամանակ հարկ է նշել, որ հարցվածների 
զգալի մասը (33%) գտնվում է սահմանային գոտում: Նրանց կողմից կարևորվել է ֆորմալ և ոչ 
ֆորմալ կանոնների համատեղումը: Ինչպես վկայում է միջազգային փորձը, կանոնների այս երկու 
տեսակները` լրացնելով միմյանց ունեն էական նշանակություն կորպորատիվ կառավարման 
պրակտիկայի զարգացման գործում, իսկ համաձայն լավագույն փորձի` ոչ ֆորմալ կանոնների 
զարգացումը ճանապարհ է հարթում ֆորմալների համար: Պարզապես անհրաժեշտ է ձեռնպահ 
մնալ իմիտացիաներից, նմանակումներից, որոնք կարող են հատուկ լինել երկուսի համար էլ:  

Ներկայումս Հայաստանում իրագործման փուլում են սոցիալական կապիտալի հետ անմիջական 
առնչություն ունեցող կենսաթոշակային բարեփոխումները: Դրանց իրագործման 
արդյունավետությունը մեծամասամբ պայմանավորվում է բարեփոխումների հասցեատերերի 
վստահության գործոնով, քանի որ բարեփոխումների արդյունքում Հայաստանի տնտեսական 
դաշտում պետք է ձևավորվեն սոցիալական միջոցներ կառավարող կոլեկտիվ ներդրումային 
ինստիտուտներ, ինչպես նաև պետք է հիմնավորվի երկարաժամկետ ներդրումների մշակույթը: 
Հետևաբար վերջին հարցադրման միջոցով փորձ է արվել բացահայտել փորձագետների 
մոտեցումները կորպորատիվ կառավարման պրակտիկայի վրա կենսաթոշակային 
բարեփոխումների ազդեցության մասին` հաշվի առնելով այն, որ ինստիտուցիոնալ ներդրողներն 
իրենց ներդրումային որոշումները կայացնելիս առաջնորդվում են նաև ընկերությունների 
հեղինակությամբ, գործարար համբավով,  դրանց կորպորատիվ կառավարման որակով, 
ընկերության սոցիալական և բնապահպանական արդյունավետության ցուցանիշներով, 
ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ռիսկերի կառավարելու ունակությամբ: 

Փորձագետների պատասխաններում (գծապատկեր 5) լավատեսություն է ներշնչում այն փաստը, որ 
նրանք տեսնում են կենսաթոշակային բարեփոխումների դրական ազդեցությունը կորպորատիվ 
կառավարման պրակտիկայի բարելավման վրա, սակայն փորձագետների կարծիքները գրեթե 
կիսվում են. մի մասը (51%) ազդեցությունը գնահատում է միանշանակ դրական, իսկ մյուսը` (49%) 
այն համարում է դրական միայն որոշակի պայմանների առկայության դեպքում: Որպես նման 
պայմաններ առավելապես առանձնացվում են մակրոտնտեսական կայությունը, ֆինանսական 
գրագիտության մակարդակի բարձրացումը, «ինստիտուցիոնալ փակուղիների» հաղթահարումը, 
ազատ մրցակցային շուկայի ձևավորումը և այլ գործոններ, որոնք, ինչպես արդեն նշվել է, ինքնին 
կարևոր են կորպորատիվ կառավարման պրակտիկայի բարելավման և զարգացման համար: 

20%

47%

33%
Ֆորմալկանոններիխստացում

Ոչ ֆորմալկանոնների
զարգացում
Երկուսըմիասին



Գծապատկեր 5. Կենսաթոշակային բարեփոխումների ազդեցությունը կորպորատիվ 
կառավարման պրակտիկայի բարելավման վրա 

 
 

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 
…Կենսաթոշակային բարեփոխումները կարող են ազդել կորպորատիվ մշակույթի բարելավման վրա` 
պայմանով, որ ներդրումներ կատարելիս կառավարիչները թողարկողի կորպորատիվ կառավարման 
մակարդակը դիտարկեն որպես պարտադիր գործոն: Օրինակ, տեղական բանկերը վարկ 
տրամադրելիս կորպարատիվ կառավարումը չեն դիտարկում որպես ուշադրության արժանի 
գործոն…:  
…Հայաստանում ինստիտուցիոնալ ներդրողների ձևավորումը կարող է նպաստել կորպորատիվ 
լավագույն պրակտիկայի ներդրմանը (կորպորատիվ ներքին հսկողության բարձրացում), սակայն դա 
գործոններից (պատճառներից) մեկն է: Կարծում եմ համալիր միջոցառումների իրականացմամբ 
(օրինակ, անհրաժեշտ իրավական ենթակառուցվածքի, կորպորատիվ արտաքին և ներքին 
հսկողության մեխանիզմների ձևավորումը, գրագիտության բարձրացումը և այլն) հնարավոր կլինի 
լիարժեք ապահովել կորպորատիվ կառավարման լավագույն պրակտիկայի ներդրումը 
Հայաստանում…: 
…Այո, եթե կենսաթոշակային բարեփոխումները նպաստեն երկրում կորպորատիվ արժեթղթերի 
շուկայի էական աշխուժացմանը, ապա կորպորատիվ կառավարման մշակույթի զարգացումը կդառնա 
անխուսափելի…: 
…Այո, միանշանակ. ինստիտուցիոնալ ներդրողները որպես «գիտակ» ներդրողներ կկարողանան 
հետամուտ լինել իրենց շահերի պաշտպանությանը և ոչ միայն իրավական առումով…: 

  
Այսպիսով, կորպորատիվ կառավարումը զգալի ներուժ է պարունակում սոցիալական կապիտալի 
ձևավորման և ամրապնդման գործում, սակայն Հայաստանում առկա հիմնախնդիրները 
հնարավորություն չեն տալիս ըմբռնել զարգացման այդ լրացուցիչ գործոնի կողմից ընձեռվող 
առավելությունները: 

Կրկնելով Մայքլ Օքսլիի` բնաբանում բերված խոսքերն այն մասին, որ կորպորատիվ կառավարումը 
նման է սպորտի, և հաճախ դրանով զբաղվելը հաճելի չէ, սակայն արդյունքն առողջ սիրտն է ու 
կյանքի որակը, կարելի է փաստել, որ կորպորատիվ կառավարումը նպաստում է ոչ միայն 
ընկերությունների առողջացմանը, այլև հասարակության կյանքի բարելավմանը: Այս տեսանկյունից 
ընկերությունների կառավարման տիպարում անխուսափելի են խորը կառուցվածքային 
փոփոխությունները, որոնք ի վիճակի են ձևավորել զարգացման համար անհրաժեշտ կորպորատիվ 
հակակշիռներ: Որպես կորպորատիվ հակակշիռների ձևավորման մեկնարկային կետ կարելի է 
կարևորվել «խոշոր բաժնետերերի ընկերություն» տիպարից «շահառուների ընկերություն» տիպարին 
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անցումը, որի հիմնարար ռեսուրսը շահառուների (այն է՝ աշխատողներ, հաճախորդներ, 
ներդրողներ, տեղական համայնք, գործընկերներ և այլ անձինք, ում վրա ընկերությունների 
գործունեությունն ունի էական ազդեցություն, և ում գործողությունները կարող են էականորեն ազդել 
ընկերությունների կողմից իրենց նպատակներին հասնելու կարողության վրա) հետ կայուն և 
հուսալի հարաբերությունների հաստատումն է, այսինքն` «համագործակցության կապիտալի» 
ձևավորումը: Նշված անցումը կարելի է որակել որպես բաժնետիրական սեփականության 
արդյունավետ կառավարման համակարգի ձևավորման նախապայման, քանի որ ընկերության 
շահառուների օրինական շահերը և իրավունքները պաշտպանելու համար նախևառաջ անհրաժեշտ 
է ըմբռնել շահառուների գոյությունը, բացահայտել նրանց շահերն ու սպասումները, դրանց 
համապատասխանությունը բիզնես շահերին, ինչպես նաև գիտակցել դրանց ներուժը փոխադարձ 
զարգացման գործընթացում: Այս ամենն իրագործելու միակ եղանակը շահառուների հետ 
համագործակցությունն է, որն ինքնին ընկերությունների կառավարման համակարգի 
բարեփոխումների աղբյուր է և կորպորատիվ կառավարման համակարգաստեղծ արժեքների 
կամովին ներդրման լծակ:  

Հարկ է նշել, որ «շահառուների ընկերություն» տիպարի ձևավորման միտումները ներկայումս 
Հայաստանում նկատելի են առանձին ընկերությունների կտրվածքով: Որպեսզի այդ միտումները 
վերածվեն գործարար մշակույթի, կորպորատիվ հարաբերությունների կառուցման գործում, ի թիվս 
փորձագետների կողմից առաջարկվող ուղիների` մասնավոր, պետական և քաղաքացիական 
հասարակության կառույցների գործակցության մեջ անհրաժեշտ է ամրապնդել սեփական և 
փոխադարձ պատասխանատվության գիտակցումը, ինչպես նաև միմյանց` որպես հնարավոր 
երկարաժամկետ շահառու դիտարկելու ունակությունը:  
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