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Գենդերային բազմազանությունը հայաստանյան ընկերություններում (ֆինանսական 

կազմակերպությունների օրինակով) 

Նարինե ՄԵԼԻՔՅԱՆ 

«Կորպորատիվ կառավարման կենտրոն» հիմնադրամի տնօրեն 

«Ապակյա առաստաղ» 

Ժամանակակից աշխարհում մասնավոր ընկերությունները ոչ միայն բնութագրում են երկրի 

ձեռնարկատիրական ներուժը, այլև սեփական երկարաժամկետ զարգացումը և հասարակության 

առաջընթացն ապահովելու նպատակով` դրսևորում են պատասխանատու վերաբերմունք 

հասարակությունում առկա հիմնախնդիրների նկատմամբ: Գաղտնիք չէ, որ հիմնախնդիրների 

ծագման հնարավոր պատճառները թաքնվում են հասարակությունում առկա կարծրատիպերի մեջ: 

Հետևաբար որևիցե հիմնախնդիր հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է բացահայտել այն ծնող 

պատճառները`կարծրատիպերը: Այսինքն` եթե բիզնեսը պատասխանատու վերաբերմունք է 

ցուցաբերում հասարակությունում առկա հիմնախնդիրների նկատմամբ, նպաստում է նաև դրանք 

ծնող կարծրատիպերի հաղթահարմանը: Իսկ նման վերաբերմունքի հիմնական շարժառիթն 

ազատ, կարծրատիպերից ձերբազատված ու բարեկեցիկ հասարակությունն է, քանի որ այն այլ 

հավասար պայմաններում հանդիսանում է բիզնեսի հաջողության գրավական:  

Ընկերությունների երկարաժամկետ զարգացման հետ անմիջականորեն առնչվող 

կարծրատիպերից է «ապակյա առաստաղը», որը բնութագրում է այն անտեսանելի, միաժամանակ 

հիմնարար խոչընդոտները, որոնք էականորեն սահմանափակում են հասարակությունում կանանց 

առաջընթացը, հետևաբար նաև աշխատուժի շուկայի հնարավորությունները: Համաձայն այս 

կարծրատիպի` կնոջ համար դեպի ղեկավար պաշտոն տանող ճանապարհն ավելի դժվար է, քան 

տղամարդու համար, քանի որ հասարակությունը չի հավատում, որ կինը կարող է ունենալ 

գործնական հաջողություններ և ջարդել «ապակյա առաստաղը»: Իր հերթին կնոջ շուրջ 

ձևավորված անվստահության մթնոլորտի պատճառով նրա մոտ կորում են ինքնաիրացման 

խթանները, սեփական զարգացման մեջ ներդրումներ իրականացնելու ձգտումները և 

ամենակարևորը հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ, ինչի արդյունքում ամրապնդվում են 

հասարակությունում առկա կարծրատիպերը:  

«Ապակյա առաստաղի» կարծրատիպի առկայությունը վկայում է հասարակությունում առկա ոչ 

ռացիոնալ մտածելակերպի մասին, քանի որ բնակչության առնվազն 51%-ը կազմող անձանց 

ներուժի չօգտագործումը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սեփական հնարավորությունների արհեստական 

սահմանափակում: Տեղին է հիշել Ուորրեն Բաֆֆետի հետևյալ խոսքերը. «Իմ հաջողության 

պատճառներից մեկն այն է, որ ինձ բախտ է վիճակվել մրցակցել մարդկության միայն մեկ կեսի 

հետ»:  

«Ապակյա առաստաղի» կարծրատիպի դրսևորումները ընկերությունների կառավարման 

գործընթացում վերջիններիս դարձնում է «անիրազեկության արատավոր շրջանի» գերի, երբ 

իրազեկ կանանց աճի խոչընդոտները փոխհատուցվում են ոչ իրազեկ տղամարդկանց ընձեռվող 

հնարավորություններով: Սա վտանգելով գործարարության ռացիոնալ բնույթը՝ առաջին հերթին 

վնասում է բիզնեսին:   

Կանայք ընկերությունների կառավարման համակարգում 
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Ընկերությունների կառավարման համակարգում առանցքային դերակատարում ունի տնօրենների 

խորհուրդը: Եթե փորձենք հակիրճ բնութագրել խորհրդին, ապա կարող ենք ասել, որ այն 

ընկերության համար վճռորոշ նշանակություն ունեցող հարցերի վերաբերյալ որոշումներ 

կայացնելու կենտրոն է, որի գործունեության արդյունավետությունը կարևորվում է ոչ միայն 

ընկերությունների, այլև տնտեսական համակարգի կայունության տեսանկյունից: 

Որոշ իմաստով տնօրենների խորհրդի գործունեության հաջողության գաղտնիքը թաքնված է նրա 

կազմի մեջ, որը հնարավորություն է տալիս խորհրդում ապահովել բազմակարծություն, 

կառուցողական և լուրջ քննարկումներ, առողջ աշխատանքային մթնոլորտ: Նման միջավայրի 

ձևավորման համար անհրաժեշտ պայման է խորհրդում բազմազանության ապահովումը, այսինքն` 

տարբեր անձնային հատկանիշներով, համոզմունքներով, վարքագծով, մշակութային 

առանձնահատկություններով օժտված անձանց համախմբումը: Իսկ բավարար պայմանը 

անդամների վարքագծային տարբեր բնութագրիչների արդյունավետ համադրումն է: 

Վարքագծային բնութագրիչների տարբերակման համար հիմք են հանդիսանում նաև սեռային 

հատկանիշները, այսինքն` խորհրդում գենդերային բազմազանության ապահովումը, քանի որ 

ինքնին կին և տղամարդ ղեկավարների հմտությունների և ունակությունների բազմազանությունը 

հանգեցնում է կառավարման տարբեր ոճերի, և, այսպես կոչված, կառավարման «կոշտ» և 

«փափուկ» ոճերի սիներգիան ապահովում է «գենդերային դիվիդենդներ»` կազմակերպական և 

ֆինանսական արդյունավետության տեսքով: 

Այսպես, Եվրոպական Հանձնաժողովի Կանաչ գրքում (2011) նշվում է, որ կանանց կառավարման 

ոճը տարբերվում է տղամարդկանց ոճից, ինչը նպաստում է տնօրենների խորհրդում 

բազմակարծության և կառուցողական քննարկումների ապահովմանը: Սա էլ իր հերթին 

հանգեցնում է խորհրդի արդյունավետության բարձրացմանը, իսկ վերջինս վճռորոշ նշանակություն 

ունի ընկերությունների մրցունակության ապահովման գործում: Հետևաբար, տնօրենների 

խորհրդում գենդերային բազմազանությունը բխում է հենց ընկերությունների շահերից: 

Հետազոտությունները վկայում են… 

Եվրոպական Հանձնաժողովի Կանաչ գրքի դրույթներն ավելի համոզիչ են հետազոտությունների 

ֆոնի վրա: Հարկ է նշել, որ վերջին տաս տարիների ընթացքում ընկերությունների կառավարման 

համակարգում գենդերային բազմազանության և գործունեության արդյունքների վրա դրա ունեցած 

ազդեցության վերաբերյալ իրականացվել են բազմաթիվ ուսումնասիրություններ: Առավել 

հիշարժան և ընդգրկուն են McKinsey և Catalyst խորհրդատվական ընկերությունների կողմից 

պարբերաբար իրականացվողները:  

McKinsey խորհրդատվական ընկերության կողմից իրականացված ուսումնասիրություններից մեկը 

(«Կնոջ դերը», 2007) նպատակ է հետապնդել գնահատել ղեկավար կանանց ազդեցությունը 

ընկերությունների կազմակերպական մոդելի արդյունավետության վրա, իսկ մյուսի 

(«Ընկերությունների ֆինանսական արդյունքներն ու ղեկավարող կանայք», 2010) օգնությամբ փորձ 

է կատարվել բացահայտել բարձրագույն ղեկավարության կազմում կանանց ներկայացվածության 

ազդեցությունը ֆինանսական արդյունքների վրա: Առաջին ուսումնասիրության ընտրանքում 

գտնվող 231 ընկերության կազմակերպական արդյունավետությունը գնահատվել է ըստ հետևյալ 

չափանիշների. առաջնորդություն, կառավարում, պատասխանատվություն, վերահսկում, 

նորամուծություններ, արտաքին միջավայրի հետ գործակցություն, հմտություններ, մոտիվացիա, 

աշխատանքային պայմաններ և արժեքներ: Համաձայն ուսումնասիրության արդյունքների` նշված 
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չափանիշների գծով բարձր գնահատական ստացած ընկերություններում արձանագրվել է 

գործառնական շահույթի և շուկայական կապիտալիզացիայի երկու անգամ ավելի բարձր 

մակարդակ, քան ցածր գնահատականներ ստացածների մոտ: Այնուհետև ընտրանքում գտնվող 

ընկերություններից ընտրվել են բարձրագույն ղեկավարության կազմի մասին տեղեկություններ 

հրապարակող 101-ը: Այդ ընկերությունների 58240 աշխատակիցների հարցման արդյունքները 

վկայում են, որ կազմակերպական արդյունավետությունը բարձր է այն ընկերություններում, որոնց 

բարձրագույն ղեկավարության կազմում կան առնվազն երեք կին ղեկավար: Հատկանշական է, որ 

բարելավումները սկսում են, երբ կանայք բարձրագույն ղեկավարության կազմում հավաքում են 

«կրիտիկական զանգված»` ոչ պակաս, քան երեքը: 

Երկրորդ հարցման ընթացքում ուսումնասիրվել են Եվրոպայի և BRIC երկրների 362 

ընկերությունների ֆինանսական ցուցանիշները: Ընկերությունների ընտրությունը կատարվել է 

տնօրենների խորհրդում երկու և ավելի կնոջ ներկայացվածության չափանիշով: 

Ուսումնասիրության արդյունքները վկայում են, որ այդ ընկերությունները սեփական կապիտալի 

շահութաբերության մակարդակով 41%-ով և գործառնական շահույթի 56%-ով գերազանցում են 

միևնույն ճյուղում գտնվող և նշված չափանիշին չհամապատասխանող ընկերություններին: 

Նմանատիպ իրավիճակ է արձանագրվել նաև ամերիկյան Catalyst խորհրդատվական ընկերության 

հետազոտության արդյունքներով, համաձայն որոնց` կանանց ներկայացվածությունը բարձրագույն 

ղեկավարության կազմում դրական ազդեցություն ունի ընկերության ֆինանսական ցուցանիշների 

վրա: Այն ընկերություններում, որտեղ կանայք զբաղեցնում են ղեկավար բարձր պաշտոններ, 

կապիտալի շահութաբերության և բաժնետերերի համախառն եկամտի ցուցանիշները 35%-ով 

ավելի բարձր են, քան «տղամարդկային» ընկերություններում:  

Ընկերությունների կառավարման համակարգում կանանց դերակատարմանը նվիրված գիտական 

ուսումնասիրությունները ևս վկայում են, որ բարձրագույն ղեկավարության կազմում գենդերային 

բազմազանությունը բարելավում է որոշումների կայացման գործընթացը և դրանց որակը, 

ընկերությունների զարգացման համար բացահայտում է նոր հնարավորություններ, նպաստում է 

գործընկերների հետ հարաբերությունների կայունացմանը, բարելավում է ընկերությունների 

սոցիալական կերպարը, ամրապնդում նրանց հեղինակությունն ու բարի համբավը: Ավելին, 

ուսումնասիրությունները վկայում են, որ «ֆեմինիզացված» ընկերություններին հաջողվեց նվազ 

կորուստներով հաղթահարել նաև 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամը: 

Կնոջ կառավարման ոճի առանձնահատկությունները 

Գենդերային մենեջմենթի ուսումնասիրություններով զբաղվող մի խումբ հետազոտողներ գտնում 

են, որ գոյություն ունեն միայն կնոջը կամ միայն տղամարդուն բնորոշ կառավարման ոճեր, 

որոշումների կայացման կառուցակարգեր և այլն: Իսկ մեկ այլ խմբի կարծիքով` գենդերային 

տիպաբանության տեսանկյունից ոչ մի էական տարբերություն չկա կառավարման ոճերի միջև, 

սակայն կարևոր է իրավիճակը, այսինքն` որոշ իրավիճակներում կարող են արդյունավետ գործել 

կանայք, իսկ մեկ ուրիշներում` տղամարդիկ:  

Ամեն դեպքում ուսումնասիրությունները հնարավորություն են տալիս առանձնացնել կնոջ 

կառավարման ոճի հետևյալ առանձնահատուկ գծերը.  

 Կառավարման գործընթացում կանայք նախընտրում են կոլեգիալ, կառավարման 

հորիզոնական ոճը, իսկ տղամարդիկ` որոշումների միանձնյա կայացումը և կառավարման 

ուղղահայաց ոճը: Կանայք հակված են հստակ բաշխել գործառույթները, սահմանել 
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պատասխանատվության շրջանակներ, միաժամանակ անհրաժեշտության դեպքում 

պատրաստ են օգնության ձեռք մեկնել իրենց ենթականերին: Վերահսկման գործընթացում 

հակված են դեպի ընթացիկ վերահսկումը` ոչ ցանկալի իրավիճակները ժամանակին 

բացահայտելու և դրանց տեղում լուծում տալու նպատակով: 

 Մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործընթացում կին ղեկավարն ավելի զգայուն է 

միջանձնային հարաբերությունների, կոլեկտիվում տիրող բարոյահոգեբանական մթնոլորտի 

նկատմամբ, ցուցաբերում է էմպատիա, զգացմունքայնություն: Բարդ իրավիճակների 

հաղթահարման համար կին ղեկավարը կարողանում է աշխատակիցներին ավելի 

արդյունավետ շահադրդել և համախմբել միևնույն գաղափարի ու նպատակի շուրջ: 

Վերահսկելով աշխատողներին` կանայք հակված չեն պատժամիջոցներ կիրառելուն, նրանք 

առաջին հերթին ցանկանում են լուծում տալ խնդրին, այլ ոչ թե փնտրել մեղավորներ: 

Միևնույն ժամանակ իրենց հանձնարարությունները չկատարողների նկատմամբ նրանք 

ունակ են կիրառել խիստ պատժամիջոցներ: 

 Ինչպես արդեն նշվել է, կանայք ավելի զգացմունքային են: Որոշումներ կայացնելիս 

հիմնվում են ինտուիցիայի, կանացի տրամաբանության վրա, որը շատ դեպքերում իրեն 

արդարացնում է: Բացի այդ, կին ղեկավարը խորասուզվում է խնդրի էության մեջ, այն 

ենթարկում է համակողմանի վերլուծության և նոր միայն որոշում կայացնում: 

 Արտաքին միջավայրի հետ կապված կնոջ կառավարման ոճն ավելի ճկուն է, հեշտությամբ է 

ենթարկվում ադապտացիաների: Սա նրան հնարավորություն է տալիս ձևավորել 

արդյունավետ և երկարաժամկետ գործարար հարաբերություններ:  

 Կանայք կարողանում են ոչ միայն համատեղել տարբեր սոցիալական դերեր, այլև մի 

սոցիալական դերից (մենեջեր) արագ անցում են կատարում մեկ ուրիշի (կին, մայր, դուստր):  

 Կանայք «փոքր քայլերի» ռազմավարության կողմնակիցներ են, նրանք զգուշավոր են և 

զգայուն ռիսկային իրավիճակների նկատմամբ: Բարձր ռիսկային իրավիճակներում կանանց 

մոտ դրսևորվում է վախի զգացում, իսկ տղամարդկանց մոտ` չարություն: Այլ խոսքով, 

կանայք գերագնահատում են ռիսկը, իսկ տղամարդիկ` թերագնահատում: Տղամարդիկ 

բավական ինքնավստահ են անորոշ իրավիճակներում, իսկ կանայք իրենց հարմարավետ 

են զգում, երբ ամբողջությամբ տիրապետում են իրավիճակին: Տղամարդիկ ռիսկը 

դիտարկում են որպես մարտահրավեր, որն անհրաժեշտ է հաղթահարել, իսկ 

կանայք`որպես վտանգ, որից անհրաժեշտ է խուսափել: Ռիսկի գերագնահատման տակ 

թաքնվում է ձեռքբերումները պահպանելու ձգտումը, այս իմաստով աշխատատեղը կանանց 

համար նույնացվում է ընտանիքի հետ:  

Մի փոքր վիճակագրություն 

Ինչպես վկայում է վիճակագրությունը, կանանց տեսակարար կշիռը եվրոպական հրապարակային 

ընկերությունների տնօրենների խորհրդում 2010 թվականին միջինում կազմել է մոտավորապես 

12%:  

Գծապատկեր 1. Կանանց տեսակարար կշիռը եվրոպական երկրների  

տնօրենների խորհուրդներում 
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Այլ կերպ ասած, խորհրդի անդամների 4875 տեղերից 571-ը զբաղեցրել են կանայք: Միաժամանակ 

անհրաժեշտ է ավելացնել, որ եթե 2008 թվականին միջին վիճակագրական խորհրդի անդամների 

թիվը եվրոպական ընկերություններում կազմել է 15.1 անդամ, որոնցից 1.5 անդամը եղել է կին, 

ապա 2010 թվականին այդ ցուցանիշը կազմել է 11.7 անդամ, որից 1.4 կին, այսինքն` 2008 

թվականի համեմատ 2010 թվականին տնօրենների խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի 

նվազման տեմպերն ավելի բարձր են եղել, քան կին անդամներինը, ինչի արդյունքում տնօրենների 

խորհրդում դիտարկվել է կանանց թվաքանակի աճ: 

Կանանց ներկայացվածության առավել բարձր տոկոս արձանագրվել է Սկանդինավյան 

երկրներում, իսկ միջին տեսակարար կշռից պակաս ներկայացվածություն` Հունաստանում, 

Իռլանդիայում, Շվեյցարիայում, Գերմանիայում, Լյուքսեմբուրգում, Իտալիայում ու 

Պորտուգալիայում (գծապատկեր 2): Նման իրավիճակը կարելի է բացատրել օրենսդրորեն կանանց 

ներկայացվածության նվազագույն սահմանի (քվոտայի) ամրագրմամբ, ինչպես նաև կորպորատիվ 

կառավարման կանոնագրքերի գործողությամբ: Ներկայումս գենդերային քվոտաներ գործում են 

Նորվեգիայում, Իսպանիայում, Իսլանդիայում, Ֆինլանդիայում, Ֆրանսիայում:  

Գծապատկեր 2. Խորհրդում կանանց տեսակարար կշիռը (%), ըստ երկրների 
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Հետաքրքիր է զարգացած և անցումային երկրների ընկերությունների տնօրենների խորհրդում 

կանանց ներկայացվածության համեմատականի դիտարկումը: Ինչպես հետևում է 1-ին 

աղյուսակից, անցումային երկրներում կանայք ավելի քիչ տեղ են զբաղեցնում տնօրենների 

խորհրդում, քան զարգացած երկրներում: Միաժամանակ կարևոր է կանանց ներկայացվածության 

աճի տեմպերի դիտարկումը, քանի որ կանանց տեսակարար կշռի ավելացումը զարգացած 

երկրներում ընթանում է ավելի արագ, քան անցումային երկրներում: Կարևոր է առանձնացնել մեկ 

հանգամանք ևս: Անցումային երկրներում տնօրենների խորհրդի կին նախագահ ունեցող 

ընկերությունների տեսակարար կշիռն ավելի բարձր է, քան զարգացած երկրներում: 

Միաժամանակ կարելի է դիտարկել հետևյալ հակադարձ միտումը. եթե անցումային երկրներում 

տնօրենների խորհրդի կին նախագահ ունեցող ընկերությունների թիվը դրսևորում է նվազման, 

ապա զարգացած երկրներում` աճի միտումներ:  

Աղյուսակ 1. Կանանց ներկայացվածությունը զարգացած և անցումային երկրների  

տնօրենների խորհրդում  

Եռամսյակ 2013/1 2011/4 2010/4 2009/4 

Շուկան Զարգացած Անցումային Զարգացած Անցումային Զարգացած Անցումային ԶարգացածԱնցումային

Կանանց  

տեսակարար  

կշիռը խորհրդում 

11.8% 7.4% 11.2% 7.4% 10.3% 7.1% 9.7% 6.9% 

Խորհրդի 1 կին 

անդամ ունեցող 

ընկերությունների

տեսակարար կշիռը

66.6% 45.8% 63.2 45.6% 60.6% 45% 57.9% 44% 

Խորհրդի 3 կին 14.4% 7.4% 10.9% 6.4% 9% 5.7% 8.5% 6.5% 
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անդամ ունեցող 

ընկերությունների

տեսակարար կշիռը

Խորհրդի կին 

նախագահ ունեցող

ընկերությունների

տեսակարար կշիռը

2.3% 2.5% 2% 3.1% 2% 3.3% 1.8% 3.4% 

Քվոտաներ 

Կանանց տեսակարար կշիռը տնօրենների խորհրդում ավելացնելու նպատակով` որոշ եվրոպական 

երկրներ կիրառում են, իսկ որոշներն էլ պատրաստվում են կիրառել ընկերությունների խորհրդում 

գենդերային հավասարությունն ապահովող իրավական քվոտաներ: 

«Նորվեգական տարբերակ». 2002 թվականին Նորվեգիայի խոշոր հրապարակային 

ընկերությունների տնօրենների միայն 6.8%-ն էր կին, իսկ 611 ընկերություններից 470-ի 

տնօրենների խորհրդում կանայք պարզապես ներկայացված չէին: 2002 թվականին 

օրենսդրությամբ սահմանվեց վերջնաժամկետ (2005 թվականի հուլիս), որի դրությամբ կանանց 

նվազագույն ներկայացվածությունը տնօրենների խորհրդում պետք է հասներ 40%-ի: Պետական 

ընկերությունների համար վերջնաժամկետը 2004 թվականն էր: Սակայն նշված ժամկետում 

հրապարակային ընկերություններից ընդամենը 13%-ին հաջողվեց բավարարել այդ պահանջը: 

Արդյունքում ժամկետը երկարաձգվեց մինչև 2008 թվականի հունվար: Պահանջը չկատարած 

ընկերություններին սպառնում էին պատժամիջոցներ, ընդհուպ մինչև գործունեության 

դադարեցումը: Հարկ է նշել, որ միայն 2009 թվականին նորվեգական ընկերություններին 

հաջողվեց տնօրենների խորհրդում կանանց ներկայացվածությունը հասցնել 42%-ի: Նորվեգիայում 

օրենսդրական վերափոխումների հետ մեկտեղ մեկնարկեց «Կնոջ ապագա» ծրագիրը, որը 

նպատակ էր հետապնդում վերապատրաստել կանանց` տնօրենների խորհրդում աշխատելու 

համար: Ծրագրին ընդհանուր առմամբ մասնակցել է 600 կին, որոնց 60%-ը իր տեղը գտավ 

նորվեգական ընկերությունների տնօրենների խորհրդում:  

«Իսպանական տարբերակ». Իսպանիայում գենդերային հավասարության մասին օրենքն ընդունվել 

է 2007 թվականին, համաձայն որի գենդերային հավասարության պահպանումը պարտադիր է 

պետական և 250-ից ավելի աշխատող ունեցող ընկերություններում, իսկ հրապարակային 

ընկերությունները պարտավոր են ապահովել կանանց առնվազն 40% ներկայացվածություն 

խորհուրդներում մինչև 2015 թվականը: Ի տարբերություն «նորվեգական տարբերակի»` որպես 

օրենսդրության հիշյալ դրույթը խթանող միջոց իսպանական ընկերությունների նկատմամբ 

նախատեսվում է կիրառել խրախուսման միջոցառումներ. օրինակ` պետական պատվերների 

մրցույթներ անցկացնելիս նախապատվությունը տալ այն ընկերություններին, որոնց տնօրենների 

խորհրդում առկա է կանանց պատշաճ ներկայացվածություն: Ի դեպ օրենսդրությամբ 

ընկերություններից պահանջվում է ունենալ գենդերային հավասար հնարավորությունների պլան, 

որով առաջնորդվելով տնօրենների խորհրդում հնարավոր կլինի ապահովել կանանց առնվազն 

40% ներկայացվածություն: Արդյունքը տեսանելի է, քանի որ Իսպանիայի տնօրենների խորհրդում 

կանանց տեսակարար կշիռը 2006 թվականի համեմատ 2010 թվականին ավելացել է գրեթե 2 

անգամ (գծապատկեր 2): 
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«Ֆրանսիական տարբերակ». 2011 թվականին Ֆրանսիայի Ազգային ժողովն ընդունեց օրենք, 

համաձայն որի` 3 տարվա ընթացքում կանանց տեսակարար կշիռը ֆրանսիական 

ընկերությունների տնօրենների խորհրդում պետք է կազմեր 20%, իսկ վեց տարվա ընթացքում` 

40%: Իրականում տնօրենների խորհրդում կանանց ներկայացվածության տեմպերը 

գերազանցեցին սպասումները, քանի որ 2009-2012թթ. ընկած ժամանակահատվածում կանանց 

տեսակարար կշիռը տնօրենների խորհրդում ավելացավ 9.3 տոկոսային կետով և կազմեց 18.3%: 

Բացի այդ,  ֆրանսիական 10 ընկերություններից ավելի քան 9-ի տնօրենների խորհրդում գործում է 

առնվազն մեկ կին: Առավել կարևոր ցուցանիշ է այն, որ ֆրանսիական ընկերությունների ավելի 

քան 50%-ի տնօրենների խորհրդի կազմում առկա է երեք կին անդամ:  

Տեղին է ավելացնել, որ 2014 թվականի հունվարին Ֆրանսիայի Ազգային ժողովը ընդունեց կանանց 

և տղամարդկանց իրավահասարության ամրապնդմանն ուղղված մեկ այլ օրենսդրական 

փոփոխություն ևս: Այն վերաբերում է «en bon père de famille» («ինչպես ընտանիքի լավ հայր») 

արտահայտությանը: Կորպորատիվ կառավարման համատեքստում ընկերության ղեկավարները 

հանդես գալով որպես սեփականատիրոջ գործակալներ՝ կրում են ֆիդուցիար 

պատասխանատվություն գործելու ի շահ սեփականատիրոջ այնպես, ինչպես որ դա կաներ 

«ընտանիքի լավ հայրը»: Ըստ Ֆրանսիայի օրենսդրի՝ այս արտահայտությունը սահմանափակում է 

կանանց՝ ղեկավար պաշտոններում հանդես գալու իրավունքը: Հետևաբար օրենսդիրը որոշեց 

նշված արտահայտությունը փոխել «ողջամիտ» կամ  «ողջամտորեն» հասկացություններով: 

Որպես օրենսդրական քվոտաների համեմատաբար «փափուկ» տարբերակ կարելի է դիտարկել 

հարցի կարգավորումը կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքերի միջոցով (աղյուսակ 2): 

Աղյուսակ 2. Քվոտաների իրավական կարգավորումը  

Երկիր Իրավական ակտի կարգավիճակը 

Նորվեգիա 

Քվոտան ամրագրված է օրենսդրությամբ: Սակայն համապատասխան դրույթներն 

առկա են նաև կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքում (2012). Սկզբունք 8. 

Տնօրենների խորհրդի կազմը պետք է ներկայացնի գիտելիքների և փորձի բավարար 

բազմազանություն` երաշխավորելու համար, որ խորհուրդն իր գործունեությունը 

վարում է պատշաճ: Այդ իսկ պատճառով բավարար ուշադրություն պետք է 

հատկացվի տնօրենների խորհրդում կանանց և տղամարդկանց ներկայացվածության 

միջև հավասարակշռության ապահովմանը: 

Շվեդիա 
Կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի (2010) Սկզբունք 4.1. Ընկերությունը պետք է

ձգտի ապահովել գենդերային հավասարություն խորհրդում: 

Ֆինլանդիա 
Կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի (2010) Սկզբունք 9. Երկու սեռերը պետք է 

ներկայացված լինեն խորհրդում: 

Ֆրանսիա 

Քվոտան ամրագրված է օրենսդրությամբ: Սակայն համապատասխան դրույթներն առկա

են նաև կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքում (2013). Սկզբունք 6.3. 

Յուրաքանչյուր խորհուրդ պետք է կարևորի իր կազմում ցանկալի հավասարակշռության

ապահովումը, այդ թվում` կանանց և տղամարդկանց ներկայացվածության:  
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Բելգիա 

Կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի (2009) Մաս 2.1. Խորհրդի կազմը պետք է 

ապահովի որոշումների ընդունում կորպորատիվ շահերից ելնելով: Խորհրդի կազմը 

պետք է հիմնվի գենդերային, խորհրդի անդամների գիտելիքների, փորձի և 

ունակությունների բազմազանության վրա:  

Իսպանիա 

Քվոտան ամրագրված օրենսդրությամբ: Սակայն համապատասխան դրույթներն առկա

են նաև կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքում (2006):  

Սկզբունք 9. Երկու սեռերը պետք է ներկայացված լինեն խորհրդում: 

Գերմանիա 

Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրք (2012). Տնօրինության և դիտորդ խորհրդի 

ձևավորման ժամանակ պետք է ապահովվի բազմազանություն, այդ թվում` 

գենդերային (Սկզբունքներ 5.1.2, 5.4.1.):   

Այս ամենի հետ մեկտեղ իրավական քվոտաների հարցը վիճաբանությունների տեղիք է տալիս: 

Որպես հակափաստարկ բերվում է տնօրենների խորհրդում պրոֆեսիոնալիզմի հնարավոր 

անկումը, քանի որ տնօրենների խորհրդում առաջնային են պրոֆեսիոնալ որակները` գիտելիքներն 

ու փորձառությունը, այլ ոչ թե սեռային պատկանելությունը: Կրկին անդրադառնալով ֆրանսիական 

փորձին, հատկապես «Տնօրենների բազմազանության մասին ֆրանսիական օրենքը. 

առասպելների փարատում» (մայիս, 2012) հաշվետվությանը` կարելի է նշել, որ ֆրանսիական 

ընկերությունների տնօրենների խորհրդի կազմի ուսումնասիրությունները վկայում են, որ 

տնօրենների խորհրդի կին անդամները գերազանցապես բարձր պրոֆեսիոնալներ են և 

տնօրենների խորհրդի անդամ լինելու իրենց պատրաստվածության աստիճանով չեն զիջում 

տղամարդկանց: Նրանք պետական և մասնավոր հատվածի պաշտոնյաներ են, գիտնականներ, ոչ 

առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարներ: Այսինքն` փորձը վկայում է, որ բարձր 

որակավորում ունեցող կանայք գոյություն ունեն, պարզապես անհրաժեշտ է բացահայտել նրանց և 

օգտագործել նրանց ներուժը, և եթե ընտրության որոշիչ չափանիշը հավանական թեկնածուների 

պրոֆեսիոնալ համապատասխանությունն է, ապա կանայք իրենց պրոֆեսիոնալ որակներով 

տանուլ չեն տալիս մրցակցային պայքարում: 

Հայ կինը. պատմական ակնարկ 

Հայ իրականության մեջ հնուց ի վեր հայ կնոջ կերպարն ասոցացվել է հնազանդության, 

չխոսկանության և այլ նմանատիպ դրսևորումների հետ: Սակայն ցանկացած ազգի ինքնությունը, 

կերպարն ըմբռնելու իրատեսական աղբյուրներ են ազգային էպոսն ու դիցաբանությունը: «Սասնա 

ծռեր» դյուցազնավեպում կնոջ դերն ավելի քան որոշիչ է: Հայ կինն, ի դեմս մեր էպոսի 

հերոսուհիների` Ծովինարի, Դեղձուն Ծամի, Արմաղանի, Խանդութի, Գոհարի հպարտության, 

քաջության, կամքի ուժի, իմաստության, ազնվատոհմիկության մարմնացում է: 

Հայ հասարակության մեջ կանանց դերին են անդրադարձել հին հայկական օրենսգրքերն ու 

սահմանադրությունները: Օրինակ, Վաչագան թագավորի «Սահմանադրությունը» (5-րդ դար մ.թ.), 

Մխիթար Գոշի «Դատաստանագիրքը» (12-րդ դար) նկարագրում են ընտանիքում տղամարդկանց 

ու կանանց դերը և փաստում են կնոջ` կրթություն ստանալու կարևորությունը. «Կրթված կանայք 

հասարակության համար գանձ են»:  
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Շահամիր Շահամիրյանը` առաջին հայկական Սահմանադրության («Որոգայթ Փառաց») 

հեղինակը, նշում է, որ ցանկացած մարդկային արարած, լինի նա հայ կամ այլ ազգի 

ներկայացուցիչ, լինի տղամարդ, թե կին, ծնված լինի Հայաստանում, թե դրա սահմաններից դուրս, 

պետք է ապրի հավասարության մեջ և հավասար լինի իր ծավալած գործունեության մեջ:  

19-րդ դարի վերջում կին գրողներ Սրբուհի Տյուսաբը (Վահանյան) և Զապել Ասատուրը կազմեցին 

Կանանց իրավունքների առաջին հռչակագրի նախագիծը, որի դրույթները համահունչ են մեկ դար 

հետո Միավորված Ազգերի Կազմակերպության (ՄԱԿ) Գլխավոր ասամբլեայի (1979 թվականի 

դեկտեմբերի 18-ի 34/180 բանաձև) կողմից ընդունված «Կանանց նկատմամբ խտրականության 

բոլոր ձևերի վերացման մասին» կոնվենցիայի հիմնադրույթներին: Նշված երկու փաստաթղթերի 

ընդհանուր եզրերն են ` 

 հավասար իրավունքներ տղամարդկանց և կանանց համար, 

 մասնագիտության ընտրության և շահավետ զբաղվածություն իրականացնելու իրավունք, 

 բարձրագույն կրթություն ստանալու իրավունք, 

 համայնքի գործունեության մեջ կանանց հավասար մասնակցության իրավունք, 

 էթնիկական արժեքների և ավանդույթների նկատմամբ հարգանք և ժամանակակից լիբերալ 

կրթության ընդունում, որը բարձրացնում և ամրապնդում է ազգային ինքնությունը և 

զարգացնում քաղաքացիական գիտակցությունը, 

 ազգի պահպանման և նրա մշակույթի փոխանցման մեջ կնոջ դերի ընդունում: 

Հայաստանի առաջին Հանրապետությունը (1918-1920թթ.) առաջիններից էր աշխարհում, որ 

ճանաչեց կանանց ընտրելու և ընտրվելու իրավունքը: ՀՀ առաջին Ազգային Ժողովում 

պատգամավորների 8%-ը կանայք էին: 1920 թվականին Ճապոնիայում Հայաստանի դեսպան 

նշանակվեց Դիանա Աբգարը` Արևելքում առաջին կին դեսպանը:  

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ գենդերային հավասարության գաղափարն արմատավորված 

է մեր պատմության մեջ: 

Բացի այդ, կանանց և տղամարդկանց միջև հավասարության մասին դրույթներ են ներառում 

նորագույն ժամանակներում ընդունված իրավական ակտերը: 

Հարկ է նշել, որ 1993 թվականին` Հայաստանի ՄԱԿ-ի անդամ դառնալուց հետո, օրենսդիրը 

վավերացրեց «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» ՄԱԿ-ի 

կոնվենցիան, որը պարտավորեցնում է այն վավերացրած բոլոր պետություններին ամրագրել 

տղամարդկանց և կանանց իրավահավասարության սկզբունքը սահմանադրությունում և այլ 

օրենսդրական ակտերում ու հասնել դրա գործնական իրականացմանը:  

Հայաստանի Հանրապետությունը իրավաբանական տեսանկյունից վավերացրել է գենդերային 

ուղղվածության գրեթե բոլոր միջազգային իրավական ակտերը և որպես ՄԱԿ-ի ու Եվրախորհրդի 

անդամ ստանձնել որոշակի պարտավորություններ՝ ոչ միայն վավերացնել միջազգային 

կարևորագույն իրավական փաստաթղթերը, այլև համաձայնեցնել ազգային օրենսդրությունն այդ 

փաստաթղթերի դրույթներին: 

Ելնելով վերոհիշյալ պարտավորություններից, ինչպես նաև կանանց և տղամարդկանց հավասար 

իրավունքների ամրագրման սկզբունքից, Հանրապետության անկախացումից հետո իրականացվել 

և շարունակում են իրականացվել օրենսդրական դաշտի վերափոխումներ: Այսպես, 

Սահմանադրության 14.1 հոդվածն ամրագրում է, որ բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առջև: 
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Ցանկացած խտրականություն կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկական կամ 

սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից կամ հավատքից, 

քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելությունից, 

գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից կամ անձնական, կամ 

սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից, արգելվում է:  

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի փետրվարի 11-ի թիվ 5 արձանագրային որոշմամբ 

հաստատվել է գենդերային քաղաքականության հայեցակարգը, ինչպես նաև 2013 թվականին 

ընդունվել «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար 

հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքը: 

Այս ամենի հետ մեկտեղ գենդերային հիմքով խտրականության տարբեր դրսևորումների կարելի է 

ականատես լինել հասարակական կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներում, այդ թվում` բիզնես 

միջավայրում:  

Գենդերային բազմազանությունը Հայաստանի ֆինանսական հատվածում 

Հայաստանի մասնավոր հատվածում գենդերային բազմազանության ուսումնասիրության 

նպատակով որպես օբյեկտ ընտրվել է ֆինանսական ոլորտը: Այս ոլորտի ընտրությունը 

պատահական չէ և պայմանավորված է տնտեսության այլ հատվածների համեմատ 

թափանցիկության համեմատաբար բարձր մակարդակով, որի շնորհիվ կարելի է պատկերացում 

կազմել ֆինանսական կազմակերպությունների կառավարման և վերահսկման մարմինների կազմի 

գենդերային բազմազանության մասին:  

Ուսումնասիրությունը կատարվել է երկու մեթոդի համադրմամբ. ա) ուսումնասիրվել է 

ֆինանսական կազմակերպությունների (հատկապես` առևտրային բանկերի, ապահովագրական 

ընկերությունների, վարկային կազմակերպությունների) կառավարման կառուցվածքում կանանց 

ներկայացվածությունը` հիմք ընդունելով կազմակերպությունների համացանցային էջերում 

հրապարակված տեղեկատվությունը (առ 01.09.2013թ.) և բ) խորքային հարցազրույցներ են 

իրականացվել ֆինանսական կազմակերպություններում ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող 11 կանանց 

հետ: 

Առևտրային բանկեր 

Հայաստանի առևտրային բանկերի տնօրենների խորհրդի կազմի գենդերային 

ուսումնասիրությունը վկայում է, որ բանկերի խորհրդում գերակշռում են տղամարդիկ, նրանց 

տեսակարար կշիռը կազմում է 92, համապատասխանաբար կանանց ներկայացվածությունը` 8% 

(գծապատկեր 3):  

Գծապատկեր 3. Կանանց ներկայացվածությունը Հայաստանի բանկերի տնօրենների 

խորհրդում 
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Եթե դիտարկենք միայն նշված տոկոսային հարաբերությունը և այն համեմատենք անցումային 

երկրների միջին ցուցանիշի հետ (աղյուսակ 1), ապա կարելի է փաստել, որ Հայաստանի բանկերում 

կանանց ներկայացվածությունը գերազանցում է անցումային երկրների համանման ցուցանիշը: 

Խնդիրը կայանում է նրանում, որ Հայաստանի բանկերի տնօրենների խորհրդում գենդերային 

բազմազանության պատկերը ձևավորվում է շնորհիվ յոթ բանկի: Հետևաբար հայկական բանկերի 

տնօրենների խորհրդի գենդերային կազմի ավելի իրատեսական պատկերն ունենալու համար 

կարելի է դիտարկել խորհուրդներում կանանց թվաքանակը ներկայացնող ցուցանիշները 

(գծապատկեր 4), ինչից հետևում է, որ բանկերի տնօրենների խորհրդում դիտարկվում է կին 

անդամների կենտրոնացում առանձին բանկերում: Այսպես, ընդամենը 5 բանկում է առկա խորհրդի 

մեկ և մեկական բանկում` 2 և 3 կին անդամներ: Այսինքն` կանանց ներկայացվածությունը 

խորհուրդներում ոչ թե օրինաչափություն է, այլ ավելի շուտ բացառություն: Ահրաժեշտ է ավելացնել, 

որ տնօրենների խորհրդի կին անդամների 80%-ը ծագումով օտարերկրացիներ են, և ընդամենը 

20%-ը` տեղացի: Սա կարելի է բացատրել համապատասխան բանկերում օտարերկրյա 

բաժնետիրոջ առկայությամբ, որոնք իրենց «ընտանիքի» մաս կազմող հայկական բանկերում 

կիրառում են կառավարման արդեն փորձված և արդարացված եղանակները:   

Գծապատկեր 4. Կանանց ներկայացվածությունը տնօրենների խորհրդում` ըստ առևտրային 

բանկերի 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Խորհրդի տղամարդ անդամներ Խորհրդի կին անդամներ

92%

8%



13 
 

 

Բանկերի տնօրենների խորհրդում կանայք ունեն միայն խորհրդի անդամի կարգավիճակ: 

Հայաստանյան որևիցե առևտրային բանկում տնօրենների խորհրդի նախագահի պաշտոնում 

դեռևս չի ընտրվել կին:  

Ինչ վերաբերում է բանկերի գործադիր մարմնի կազմին, ապա այստեղ կանանց տեսակարար 

կշիռը համեմատաբար բարձր է և կազմում է 14%: Սակայն անհրաժեշտ է նշել, որ 21 առևտրային 

բանկերից երեքի բարձրագույն ղեկավարման կազմում կանայք ընդհանրապես ներկայացված չեն, 

իսկ վեցում կանայք զբաղեցնում են միայն գլխավոր հաշվապահի պաշտոն: Հատկանշական է, որ 

բանկերում կին և տղամարդ հաշվապահների հարաբերությունը 55/45-ի` ի օգուտ կանանց: 

Արդյունքում գործադիր մարմնի կազմում կանանց համեմատաբար բարձր ներկայացվածությունը 

կարելի է բացատրել նրանց` գլխավոր հաշվապահի պարտականությունները պատվիրակելու 

պրակտիկայով:  

Ապահովագրական ընկերություններ 

Բանկերի համեմատությամբ հայկական ապահովագրական ընկերությունների կառավարման 

համակարգում կանայք ունեն ավելի մեծ մասնակցություն: Ապահովագրական ընկերություններում 

կին խորհրդի անդամների տեսակարար կշիռը երկու անգամ գերազանցում է բանկերի նույն 

ցուցանիշը: Բացի այդ, ապահովագրական ընկերություններում առկա է ինչպես խորհրդի կին 

նախագահ, այնպես էլ գործադիր մարմնի կին ղեկավար:  

Գծապատկեր 5. Կանանց ներկայացվածությունը Հայաստանի ապահովագրական  

ընկերությունների տնօրենների խորհրդում և գործադիր մարմնի կազմում 

15

5

1 1

Բանկեր, որոնց խորհրդում կանայք 

ներկայացված չեն
Բանկեր, որոնց խորհրդում առկա է 

առնվազն մեկ կին
Բանկ, որի խորհրդում առկա է երկու կին

Բանկ, որի խորհրդում առկա է երեք կին
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Հետաքրքիր է իրավիճակը կապված գործադիր մարմնի կազմում կանանց ներկայացվածության 

հետ: Կանայք ներկայացված են բոլոր ապահովագրական ընկերությունների գործադիր մարմնի 

կազմում, և նրանց ներկայացվածությունը կազմում է 45% (գծապատկեր 5), որը բավական բարձր 

ցուցանիշ է: Սա հիմնականում բացատրվում է կանանց ներգրավվածությամբ կոլեգիալ գործադիր 

մարմնի կազմում, կին տնօրենի առկայությամբ, ինչպես նաև միայն կանանց կողմից գլխավոր 

հաշվապահի պաշտոնի զբաղեցման փաստով: Հարկ է նշել, որ ապահովագրական 

ընկերություններում պատասխանատու ակտուարների պաշտոնը ևս զբաղեցնում են կանայք, իսկ 

ինչ վերաբերում է ներքին աուդիտորներին, ապա նրանց 70%-ը ևս կին է: 

Վարկային կազմակերպություններ 

Վարկային կազմակերպություններում տնօրենների խորհրդի ձևավորումը պայմանավորվում է 2010 

թվականի օրենսդրական փոփոխություններով, համաձայն որոնց անկախ կազմակերպական-

իրավական տեսակից և այլ չափանիշներից` վարկային կազմակերպությունները պարտավոր են 

ունենալ տնօրենների խորհուրդ: Այսինքն` վարկային կազմակերպություններում տնօրենների 

խորհուրդներն ունեն հիմնականում բավական նոր պատմություն: Տնօրենների խորհրդի կազմում 

կանանց ներկայացվածությամբ (գծապատկերներ 6) վարկային կազմակերպությունները 

դիտարկված ֆինանսական միջնորդության ինստիտուտների համեմատ առաջատար դիրքերում են 

(19%): Հարկ է նշել, որ վարկային կազմակերպություններից մեկում խորհրդի նախագահի 

պաշտոնը զբաղեցնում է կին: Իսկ ինչ վերաբերում է գործադիր մարմնի կազմում կանանց 

ներկայացվածությանը, ապա գտնվում են միջանկյալ դիրքերում (35%)` զիջելով ապահովագրական 

ընկերություններին և գերազանցելով  առևտրային բանկերին: 

Գծապատկեր 6. Կանանց ներկայացվածությունը Հայաստանի վարկային 

կազմակերպությունների տնօրենների խորհրդում և գործադիր մարմնի կազմում 
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Հայաստանի ֆինանսական միջնորդության ինստիտուտների տնօրենների խորհրդում և գործադիր 

մարմնի կազմում կանանց մասնակցության միջին ցուցանիշի դիտարկումից (գծապատկեր 7) 

կարելի է փաստել, որ այն ավելի մոտ է զարգացած, քան անցումային երկրներին: Սակայն այս 

եզրակացությունը չի կարելի ընդունել միանշանակ: Նախ, չպետք է մոռանալ, որ նման բարձր 

ցուցանիշներն ապահովում են առանձին կազմակերպություններ, այսինքն` կառավարման 

բարձրագույն օղակներում կանանց ներգրավվածությունը մշակույթ չէ, այլ ավելի շուտ 

բացառություն, որը հիմնականում պայմանավորում է կոնկրետ կազմակերպության 

սեփականատիրոջ գործոնով: Երկրորդ, ոչ պակաս կարևոր վերապահում է ոլորտը: Գաղտնիք չէ, 

որ Հայաստանում նորամուծությունների նկատմամբ առավել բաց դիրքորոշում ունեն ֆինանսական 

միջնորդության ինստիտուտները: Եթե նմանատիպ ուսումնասիրություն իրականացվեր 

տնտեսության այլ ոլորտների կտրվածքով, ապա իրավիճակն ամենայն հավանականությամբ 

հուսադրող չէր լինի: 

Գծապատկեր 7. Կանանց ներկայացվածության միջին ցուցանիշը Հայաստանի ֆինանսական 

միջնորդության ինստիտուտների տնօրենների խորհրդում և գործադիր մարմնի կազմում 
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Հայաստանի ֆինանսական համակարգում գենդերային բազմազանությունը. հարցման 

արդյունքներ 

Հայաստանի ֆինանսական շուկայի մասնակիցների կառավարման կառուցվածքի գենդերային 

բազմազանությունն ուսումնասիրելու, ինչպես նաև այս ոլորտում կանանց առաջընթացի հիմնական 

միտումները, կանանց մասնագիտական աճի և առաջնորդային հատկանիշների զարգացման 

համար անհրաժեշտ նախապայմանները և հնարավոր խոչընդոտները բացահայտելու նպատակով` 

2013 թվականի հունիս-հուլիս ամիսներին իրականացվել է հարցում` օգտագործելով խորքային 

հարցազրույցների եղանակը: Հարցմանը մասնակցել են ֆինանսական հատվածում ղեկավար 

պաշտոն զբաղեցնող 11 կին: Ընդհանուր առմամբ, հարցումը կարելի է որակել որպես պիլոտային, 

ինչը բացատրվում է հետևյալ հանգամանքներով. 

 Հարցման ընտրանքը ձևավորելիս չի պահպանվել գենդերային հավասարակշռություն, 

այսինքն` հարցվողների կազմը ձևավորվել է միայն կանանցից. 

 Հարցման ընտրանքում ներգրավված են եղել միայն ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող 

կանայք: Բացի այդ, նրանք ներկայացրել են «գործադիր իշխանությունը», ինչ 

պայմանավորված է եղել տնօրենների խորհրդի կին անդամների նվազ հասանելիությամբ: 

Հետևաբար այս վերապահումների առկայության պարագայում հարցումը կարելի է որակել որպես 

պիլոտային` ապագայում ավելի ընդգրկուն հետազոտություն իրականացնելու նկատառումով: 

Հարցման արդյունքները. անձնային հատկանիշները և պրոֆեսիոնալ ունակությունները 

Ըստ հարցվածների` Հայաստանի գործարար միջավայրում հաջողության հասնելու համար կինը 

պետք է օժտված լինի հետևյալ անձնային հատկանիշներով.  

 նպատակասլացություն,  

 ճկունություն,  

 աշխատասիրություն,  

 պատասխանատվություն, 

 դիվանագիտություն, 

 կամային հատկանիշներով օժտվածություն,  

 վճռականություն ու հետևողականություն: 
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Հարցվածները որպես պրոֆեսիոնալ որակներ կարևորել են նաև ժամանակի մեջ ճիշտ և արագ 

կողմնորոշվելու ունակությունը, բիզնես «հոտառության» առկայությունը, մշտապես իր վրա 

աշխատելու ունակությունը, մենեջերիալ հատկանիշների հստակ դրսևորումը: 

Հետաքրքիր է հարցման արդյունքների համեմատությունը PricewaterhouseCoopers-ի (PWC) «Կին 

առաջնորդը ռուսական բիզնեսում» ուսումնասիրության արդյունքների (2013) հետ: Հարկ է նշել, որ 

2007 թվականից սկսած PWC պարբերաբար հանդես է գալիս կառավարման համակարգում 

կանանց դերակատարումը բացահայտող ուսումնասիրություններով: 2013 թվականին PWC-ն իր 

ուշադրությունը կենտրոնացրել է Ռուսաստանի բիզնես միջավայրում հաջողության հասնելու և 

մրցունակություն ձեռք բերելու կին առաջնորդի հիմնական հատկանիշների բացահայտմանը: 

Դրանք առավել քան համահունչ են հարցմանը մասնակցած կանանց դիրքորոշմանը: Այսպես, 

համաձայն PWC-ի արդյունքների` կին առաջնորդի հիմնական հատկանիշների թվում են.  

 բարձր աշխատունակությունը, 

 նպատակասլացությունը, 

 պատասխանատվությունը,  

 ճկունությունը և զգուշավորությունը, 

 ինքնաիրացման կարողությունը, 

 ռազմավարական մտածելակերպը և այլն: 

Այսինքն` անկախ երկրային պատկանելության բիզնես միջավայրում հաջողության հասնելու համար 

կանայք առնվազն պետք է օժտված լինեն վերոնշյալ առաջնորդային հատկանիշներով: 

Հարցախույզին մասնակցած կանայք Հայաստանի գործարար միջավայրում առանձնակի 

տարբերություն չեն տեսնում կանացի և տղամարդու պրոֆեսիոնալ որակների մեջ: Միաժամանակ 

պատասխանների գերակշիռ մեծամասնությունում տեղ է գտել հետևյալ մոտեցումը. «Կանայք 

ավելի վստահելի են և լոյալություն ու նվիրվածություն են ցուցաբերում իրենց գործատուների 

նկատմամբ: Բացի այդ, կանացի դիվանագիտությունը հնարավորություն է տալիս ավելի 

արդյունավետորեն հաղթահարել հնարավոր խնդիրները:»: Այսինքն` առաջնորդային և  

պրոֆեսիոնալ հատկանիշներով օժտված կինը շնորհիվ իր կանացի որակների ավելի մրցունակ է, 

քանի որ ավելի լոյալ է իր գործատուի նկատմամբ և ձգտում է երկարաժամկետ 

հարաբերությունների, իսկ իր դիվանագիտական ունակություններով ի վիճակի է հարթել 

աշխատանքային և գործարար խնդիրները: 

Հարցման արդյունքները. կարիերայի աճի խոչընդոտները  

Ըստ հարցվածների` բիզնես միջավայրում առաջընթաց ունենալու հնարավոր խոչընդոտների մեջ 

իրենց մասնաբաժինն ունեն կրկնակի զբաղվածությունը, ոչ աշխատանքային ժամերին 

հասանելիությունը, ընդօրինակման նախատիպի, ինչպես նաև ինքնագովազդման 

ունակությունների բացակայությունը: Սակայն սրանք չեն այն վճռորոշ գործոնները, որոնք 

խոչընդոտում են կանանց առաջընթացը: Առաջնահերթ խնդիրը կին լինելու գործոնն է, որն ի 

սկզբանե տեղիք է տալիս թերահավատության ու անվստահության կանացի նախաձեռնությունների 

և աշխատանքի նկատմամբ, այսինքն` հարցախույզի արդյունքները վկայում են «ապակյա 

առաստաղ» կարծրատիպի առկայության մասին: Ավանդական մտածողությունը թույլ չի տալիս 

կանանց տեսնել ղեկավար պաշտոններում: Նման իրավիճակում կանայք իրականում ստիպված են 

իրենց ամենօրյա գործունեության մեջ առավել ընդգծված ձևով  ներկայացնել գործարար իրենց 

ունակություններն ու գիտելիքները, ապացուցել իրենց կարողությունների ուժը: Այսինքն` կինը 
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ստեղծում է, աշխատում, իր վրա է վերցնում սոցիալական որոշակի դերակատարում, սակայն 

իրականության մեջ ղեկավար պաշտոններում անհամեմատ ավելի հաճախ հայտնվում են 

տղամարդիկ: Այս պայքարում հաղթող կանանց հաջողվում է միայն անհատական մակարդակով 

հաղթահարել «ապակյա առաստաղը»: Դրական է այն, որ նման կանայք դառնում են 

ընդօրինակման նախատիպ, ում կարելի է հավասարվել, ում փորձառությունը, գործելաոճը, 

արժեքները կարելի է համեմատել սեփականի հետ և անհատական մակարդակով հաղթահարելով 

կարծրատիպը` կառուցել սեփական ապագան:  

Հարցված կանայք հիմնականում նշել են, որ ընտանիքը և վերջինովս պայմանավորված 

պարտականությունները երբևէ չեն խոչընդոտել իրենց առաջընթացը, այլ ընդհակառակը` 

ընտանիքն ունեցել է խթանող դերակատարում նորանոր հաջողությունների հասնելու, 

ինքնաիրացվելու համար, որպես ապահով թիկունք ընտանիքը քաջալերել է խնդիրների լուծման և 

մարտահրավերների հաղթահարման գործում: 

Հարցման արդյունքները. կառավարման ոճերի համադրումը 

Հարցվածները համակարծություն են դրսևորել հետևյալ ձևակերպման հետ. «Կին և տղամարդ 

ղեկավարների համար բնութագրական են կառավարման տարբեր ոճեր, և բարձրագույն 

ղեկավարության կազմում գենդերային հավասարակշռության ապահովումն իր մեջ զարգացման 

ներուժ է պարունակում:»: Միաժամանակ հարցվածները գտնում են, որ այդ համադրումը պետք է 

կատարվի բնական ճանապարհով, դա պետք է լինի ինքնուրույն ձևավորված «խառնուրդ», որտեղ 

որոշիչ դերակատարում պետք է ունենան ղեկավար անձանց պրոֆեսիոնալ և անձնային 

հատկանիշները, այլ ոչ թե «արհեստական», թեկուզև իրավական սահմանաչափերի կիրառումը: 

Այսինքն` հարցվածները դրսևորելով ազատական մոտեցումներ` դեմ են արտահայտվում 

օրենսդրորեն բարձրագույն ղեկավարության կազմում կանանց ներկայացվածության վերաբերյալ 

նվազագույն չափի (քվոտայի) ամրագրմանը: Հարցվածների հիմնական մտավախությունը 

ձևականությունից խուսափելն է, այլապես կառավարման ոճերի համադրումը չի կարող գործնական 

հաջողություն ունենալ:  

Հարցման արդյունքները. կանանց ձայնի լսելիությունը 

Այն հարցին, թե կնոջ ձայնը ընկերությունների կառավարման համակարգում լսելի լինելու համար 

անհրաժեշտ է արդյոք բարձրագույն ղեկավարության կազմում կանանց կրիտիկական թվակազմի 

ապահովում, հարցվածները հիմնականում տվել են բացասական պատասխան և հիմնավորել 

իրենց դիրքորոշումը հետևյալ կերպ. «Եթե կինն արդեն մուտք է գործել տղամարդկանց միջավայր, 

ապա նա միայնակ էլ կարող է գործել արդյունավետ և ազդել կայացվող որոշումների վրա:»: 

Հարցման արդյունքները. կանանց կառավարման ոճը 

Հաշվի առնելով, որ հարցվածների ընտրանքը ձևավորվել էր միայն կին ղեկավարներից, ապա 

հետաքրքիր էր դիտարկել նրանց կառավարման ոճի առանձնահատկությունները: 
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 Գծապատկեր 8. Կառավարման ոճի առանձնահատկությունները

  

Ինչպես հետևում է 8-րդ գծապատկերից, հարցվածների պատասխաններում ավելի շատ ձայն են 

հավաքել կառավարման կանացի ոճի բնութագրիչները: Պատասխաններից կարելի է դատել, որ 

հայ կին ղեկավարները որոշումներ կայացնելիս կարևորում են թիմի յուրաքանչյուր անդամի 

մասնակցությունը խթանող միջավարի ձևավորումը, ենթակաների հետ ազատ հաղորդակցումը, 

գերադասում են խելամիտ սպասումների ձևավորումը` վերջնական նպատակները և 

պատասխանատվության շրջանակները հստակ սահմանելու միջոցով, կարևորում են ոչ միայն 

բիզնեսի զարգացման հեռանկարների կանխատեսումը, այլև դրանցով աշխատակիցներին 

վարակումն ու ոգեշնչումը: 

Վերջաբան  

Անժխտելի է այն փաստը, որ գենդերային հավասարությունը ժողովրդավարության և սոցիալական 

արդարության ձգտող հասարակության հենասյունն է: Ընկերությունները լինելով հասարակության 

լիիրավ անդամ` ինքնին պետք է իրենց ներդրումն ունենան գենդերային հավասարությանն 

առնչվող հիմնախնդիրների լուծման գործում: Մասնավոր հատվածի կողմից շահագրգռվածության 

ցուցաբերումը հնարավոր չէ պայմանավորվել միայն հասարակությանը ծառայելու նրանց «բարի 

կամքով»: Ցանկացած խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է նախևառաջ ըմբռնել դրա էությունը և 

դրա լուծման գործում սեփական դերակատարումը ընկալել անձնական շահի տեսանկյունից: 

Հետևաբար, ընկերությունների կողմից հիմնախնդիրը «չափավոր եսամոլության» շրջանակներում 

դիտարկելու պարագայում կարելի է բացահայտել դրա հաղթահարման առավելությունները հենց 

ընկերությունների համար. մարդկային ռեսուրսների կառավարման ավանդական և արհեստական 

սահմանափակումների վերացում, սեփական հնարավորությունների ընդլայնում` 

հավասարակշռված և պրոֆեսիոնալ որոշումների համար նախապայմաններ ձևավորելու միջոցով:  

Հետևաբար կարևոր է, որպեսզի բիզնեսում գենդերային հավասարության նախաձեռնությունը գա 

ընկերություններից, իսկ ավելի շուտ ընկերությունների սեփականատերերից, քանի որ ներկայումս 

հայկական ընկերություններում նրանք են հանդիսանում վերջնական որոշումներ կայացնողներ, 

այդ թվում` մարդկային ռեսուրսների կառավարման, սերնդափոխության քաղաքականությունների 

սահմանման հարցերում, այսինքն` սկզբունքի կիրառումը հնարավոր է ոչ միայն մարդկային 

ռեսուրսների կառավարման համակարգում, այլև կորպորատիվ հիերարխայի բոլոր 

մակարդակներում` ընկերությունների անընդհատության ու շարունակականության ապահովման 

առնչությամբ:  

0 1 2 3 4 5

Արդյունավետ հաղորդակցում

Որոշումների կոլեգիալ կայացում 
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Աշխատակիցների զարգացում 
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Ընդօրինակման նախատիպ 
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Այդ քաղաքականությունների որդեգրմանն ընդառաջ գնալու առաջին քայլը ընկերություններում 

գենդերային վերլուծության (աուդիտի) իրականացումն է, ինչը հնարավորություն կտա ոչ միայն 

բացահայտել գենդերային հավասարության իրավիճակը, այլև կնպաստի ընկերություններում 

գենդերային իրազեկության բարձրացմանը և կօգնի նրանց ձևավորել գենդերային 

հավասարությանն ուղղված գործողությունների սեփական պլան:  

Որպես գենդերային հավասարությունը խթանող գործոն կարելի է դիտարկել նաև 

ընկերություններում ոչ ֆինանսական հաշվետվությունների պրակտիկայի զարգացումը: 

Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան մշակված ոչ ֆինանսական հաշվետվությունը 

ընկերությունների ոչ ֆինանսական ռիսկերի կառավարման համակարգի կարևորագույն տարր է, 

այն հնարավորություն է տալիս հասկանալ և գնահատել ընկերության ներդրումը հասարակական 

նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծման գործում, և ընդգրկում է ընկերությունների 

գործունեության բավական լայն շրջանակ. կառավարման որակ, գործարար էթիկա, սոցիալական և 

տնտեսական ներդրումների արդյունավետություն, բարենպաստ արտաքին միջավայրի ձևավորում, 

այսինքն` հարցեր, որոնք անմիջականորեն կամ միջնորդավորված ձևով առնչվում են գենդերային 

հավասարության հիմնախնդրին: Հետևաբար ոչ ֆինանսական հաշվետվությունների մշակման և 

հրապարակման պրակտիկայի որդեգրմամբ ընկերությունները հասարակության հետ կարող են 

հաղորդակցվել գենդերային հավասարությանն ուղղված իրենց ձեռքբերումների և 

հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

Իհարկե նմանօրինակ խնդիրների հաղթահարման գործում ընկերությունների 

նախաձեռնություններն անփոխարինելի են, սակայն որոշ դեպքերում անհնար, եթե բացակայում է 

համապատասխան իրավական դաշտը: Համաշխարհային պրակտիկան հուշում է, որ 

ընկերությունների կառավարման համակարգում գենդերային հավասարության հասնելու գործում 

իրենց ուրույն դերակատարումն ունեն «փափուկ» կարգավորումները` կորպորատիվ կառավարման 

կանոնագրքերի տեսքով: Հետևաբար, գենդերային հավասարության սկզբունքը, ինչպես նաև ոչ 

ֆինանսական հաշվետվությունների պրակտիկան Հայաստանի կորպորատիվ կառավարման 

միջավայր ներմուծելու հնարավոր ուղիներից է համապատասխան դրույթների ամրագրումը ՀՀ 

կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքում:  

Հաշվի առնելով, որ ՀՀ կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի դրույթների կիրառումը 

ներկայումս պարտադիր է պետական և ցուցակված ընկերությունների համար, ապա խնդրում 

առանձնակի շահագրգռվածություն կարող է ցուցաբերել պետությունը, ի դեմս պետական 

գերատեսչությունների ղեկավարների, որոնց պատվիրակված է սեփականատիրոջ 

լիազորությունների իրականացումը պետական ընկերություններում, ինչպես նաև Հայաստանի 

արժեթղթերի կարգավորվող շուկայի օպերատորը` ֆոնդային բորսան: 

Որպես սեփականատիրոջ ներկայացուցիչներ պետական գերատեսչությունները պարտավոր են 

բարելավել պետական ընկերությունների կառավարման որակը, քանի որ 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, իսկ այդ 

գործիքակազմի առանցքն է հանդիսանում պրոֆեսիոնալ տնօրենների խորհուրդը` գենդերային 
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բազմազանության ապահովմամբ: Միջազգային պրակտիկան վկայում է նաև, որ ընկերությունների 

կառավարման համակարգում գենդերային հավասարության սկզբունքների կիրառումը սկսվում է 

հենց պետական ընկերություններից:  

Հաշվի առնելով ցուցակված ընկերությունների գործոնը` գործընթացից հեռու չի կարող մնալ նաև 

արժեթղթերի կարգավորվող շուկայի օպերատորը, որը հանդիսանալով սկանդինավյան ծագում 

ունեցող NASDAQ OMX ընտանիքի անդամ և կրելով սկանդինավյան փորձը, առանձնակի 

շահագրգռվածություն պետք է ցուցաբերի ցուցակված ընկերությունների կառավարման 

համակարգում գենդերային բազմազանության սկզբունքի պահպանման ուղղությամբ: Այդ 

շահագրգռվածության առարկայական դրսևորումներից կարող է դառնալ գենդերային 

հավասարության սկզբունքի իրագործման բնագավառում առաջընթաց արձանագրած 

ընկերությունների հրապարակային խրախուսումների պրակտիկայի որդեգրումը: 

Օգտագործված գրականություն և աղբյուրներ 
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