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Համաժողովը վարեց Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի 
հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Տիգրան Կարապետյանը:

«Կորպորատիվ կառավարման ժամանակակից միտումները. 
միջազգային փորձ և հայաստանյան իրականություն»

ԱՌԱՋԻՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ

Մայիսի 21, 2021 / 21.05.21

բարեվարքություն, վստահություն, ներդրումներ…

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

https://www.linkedin.com/in/tigran-karapetyan-31938744/ 
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Ողջունելով Համաժողովի մասնակիցներին և կազմակերպիչներին` պրն. Քերոբյանը 
հավաստեց, որ ինքն անձամբ լավ կորպորատիվ կառավարման և թափանցիկ 
գործելաոճի ջատագովն է: Նա նշեց, որ կորպորատիվ կառավարման խնդիրները չեն 
կորցնում իրենց արդիականությունը, և կարևորեց լավ կորպորատիվ կառավարման 
անհրաժեշտությունը երկրի տնտեսության կայուն զարգացման, մրցունակության, 
ներդրումային գրավչության բարձրացման գործում:

Պրն. Քերոբյանը կարևորեց նաև Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի հետ համագործակցությունը` 
հիշատակելով վերջինիս հետ կնքված համագործակցության հուշագիրը, որի շրջանակում նախարարության և 
Կենտրոնի համատեղ ջանքերը պետք է ուղղվեն Հայաստանում կորպորատիվ կառավարման բարձր չափորոշիչների 
ներդրմանը:

Ելույթը եզրափակելով` նա հույս հայտնեց, որ տեղական և աշխարհի տարբեր մասերից համաժողովին 
միացած փորձագետները ոչ միայն կիրազեկեն միջազգային միտումների մասին, այլև ընդհանուր խնդիրների 
բացահայտման, փորձի փոխանակման միջոցով ցույց կտան հայաստանյան համատեքստին հարիր լուծումներ, 
որոնք միտված կլինեն երկրի կորպորատիվ կառավարման միջավայրի բարելավմանը:

Համաժողովը ողջույնի խոսքով բացեց ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 
պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը:

https://www.linkedin.com/in/vahan-kerobyan-6a739a4a/
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Համաժողովում ողջույնի խոսքով հանդես եկավ ՀՀ կոռուպցիայի 
կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահ Հայկուհի Հարությունյանը:

Շնորհակալություն հայտնելով կազմակերպիչներին` Հայկուհի Հարությունյանը խոսեց 
ՀՀ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի` որպես ՀՀ հակակոռուպցիոն 
ռազմավարության իրագործման կարևոր քայլի մասին: Նա նշեց, որ Հանձնաժողովը 
սկսել է իր աշխատանքները` նպատակ ունենալով խթանել  բարեվարքության մշակույթը 
հանրային հատվածում, ինչպես նաև բարձրացնել կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային 
իրազեկությունն ու զգայունությունը և համագործակցել մասնավոր հատվածի հետ: 

Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետ մեկտեղ բանախոսը կարևորեց նաև այնպիսի կայուն համակարգի կառուցումը, որը 
կկանխի համակարգային կոռուպցիայի դրսևորման ցանկացած հնարավորություն:

Հայկուհի Հարությունյանը հայտնեց Հանձնաժողովի մտադրությունը աջակցելու մասնավոր և պետական հատվածների 
գործընկերությանը կոռուպցիայի դեմ պայքարի և կանխարգելման հարցերում: Ըստ նրա` այս գործընթացներում 
մասնավոր հատվածի ներգրավվածությունն առանձնակի կարևոր է, քանի որ բարեվարքության մշակույթն էական 
դերակատարում ունի տնտեսական աճի ու զարգացման համար: Բանախոսն արտահայտեց համոզվածություն առ այն, 
որ որպես կորպորատիվ կառավարման բաղադրիչ բարեվարքության մշակույթի տարածումը կարող է արդյունավետ 
լինել Հանձնաժողովի ներգրավմամբ, և որ համագործակցությունը բարեվարքությունը խթանող ինչպես տեղական, 
այնպես էլ արտասահմանյան կառույցների հետ հնարավորություն կտա կառուցելու կոռուպցիայի դեմ պայքարի և 
կանխարգելման օրինակելի համակարգ: 
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Նրա զեկույցը նվիրված էր կայուն ֆինանսներին և կոչվում էր «Կայուն ֆինանսները` 
որպես նոր նորմա. վերջին զարգացումներն ու միտումները»:
Իր զեկույցի սկզբում պրն. Կումբարակիսը կարևորեց կայուն զարգացման հայեցակարգը, 
հատկապես ներկա իրավիճակում, երբ ամբողջ աշխարհն ապրում է տնտեսական, 

քաղաքական, բնապահպանական անորոշությունների պայմաններում, որոնք առանձնակի սրություն են ստանում 
COVID-19 համավարակի ազդեցությամբ: 

Կայուն ֆինանսների ներկայացումը բանախոսը սկսեց` մեջբերելով Դալայ Լամայի հետևյալ խոսքերը. «Մեր 
հավաքական և անհատական պատասխանատվությունն է պահպանել և հոգ տանել աշխարհի մասին, որտեղ 
ապրում ենք»: Ըստ պրն. Կումբարակիսի` կայունությունը խնդիր է, որն ազդում է բոլորի վրա հավասարապես, ինչպես 
որ կլիմայական փոփոխությունների հետևանքների մեղմումը և շրջակա միջավայրի վերականգնումը: Ընկերությունների 
մեծ մասը չի ցանկանում միջոցներ վատնել կայուն զարգացման վրա, սակայն այս պարադիգմում առկա են 
տեղաշարժեր, և ըստ բանախոսի` արդարացի կլինի ասել, որ կայունությունը միջազգային ասպարեզում նոր թափ է 
ստանում:

Կայուն ֆինանսները վերաբերում են ֆինանսական ցանկացած ծառայությունների կամ գործիքների, որոնք 
բնապահպանական, սոցիալական և կառավարման (ESG) չափորոշիչները ինտեգրում են գործարար կամ ներդրումային 
որոշումներին` ինչպես հաճախորդների, այնպես էլ հասարակության երկարաժամկետ օգուտների համար:

Համաժողովին որպես առանցքային բանախոսն էր PWC Շվեյցարիայի 
տնօրեն և կայուն ֆինանսների ու ռազմավարական կարգավորման 
ոլորտների ղեկավար Անտոնիոս Կումբարակիսը:

https://www.linkedin.com/in/dr-antonios-koumbarakis-4a689994/
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Պրն. Կումբարակիսը նշեց, որ ներկա փուլում շուկայում առկա են բազմաթիվ ֆինանսական պրոդուկտներ: Դրանց 
մեծ մասը կանաչ է, սակայն հարց է, թե որքանով են դրանք կանաչ իրականում: 2008թ. ԵՄ ձևավորեց կայուն 
ֆինանսավորման գծով փորձագետների խումբ, որը մի կողմից կլիմայական պայմանների բարելավումների ուղղությամբ 
ցուցումներ և գործողությունների պլան է ներկայացնում, իսկ մյուս կողմից` ապահովում կայուն տնտեսական 
գործունեության մասին ընդհանուր ընկալումը: Վերջինս ԵՄ-ի նորմատիվ ակտերը և նախաձեռնություններն են: Կայուն 
ֆինանսավորման կարգավորումները ընդգրկում են տարբեր ուղղություններ և տարածվում են խարդախություններից 
մինչև գործառնական գործունեություն: Դրանց կայունությունը գնահատելու համար կարևորվում է ESG-ի G 
(կառավարում) բաղադրիչը: Կայուն ֆինանսավորումն ավելին է, քան պարզապես հաշվետվողականությունը: 

Թեմայի մեջ խորացումը հավաստում է, որ անհրաժեշտ են հիմնարար փոփոխություններ մարդկանց աշխարհընկալման 
մեջ: Ժամանակին Քոֆի Անանն ասել է. «Այս հարյուրամյակում մեր ամենամեծ խնդիրն է վերցնել վերացական 
թվացող գաղափարը` կայուն զարգացումը, և այն դարձնել իրականություն աշխարհի բոլոր մարդկանց համար»: 
Տեղի է ունենում սերնդափոխություն, նախասիրությունների փոփոխություն: Օրինակ` հարցված հաճախորդները (ոչ 
միայն մանրածախ, այլև ինստիտուցիոնալ) մեծամասամբ ցանկանում են ունենալ կայուն ֆինանսական պրոդուկտներ: 

Բանախոսն ընդգծեց նաև կայունության և ESG-ի կողմից ընձեռվող հնարավորությունները, հատկապես` ռիսկերի 
նվազեցումը, ներդրողներ ու տաղանդներ ներգրավելը, ինչպես նաև արժեքի ձևավորումը երկարաժամկետ հատվածում: 

Պրն. Կումբարակիսն իր ելույթը եզրափակեց տեսակետով, համաձայն որի` կայունությունը ոչ թե պարզապես խոսք է 
կամ մարքեթինգային հնարք, այլ աշխարհընկալման փոփոխություն, որն ազդում է մարդկային գործունեության տարբեր 
ոլորտների վրա, խրախուսում նորարարություններն ու խթանում թափանցիկությունը:
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Նստաշրջանի ընթացքում քննարկումը ծավալվեց հետևյալ հարցերի շուրջ.

• Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում կառուցողական կապիտալը, և ինչպե՞ս է այն կապված կորպորատիվ կառավարման 
հետ:

• Ի՞նչ դերակատարում ունեն բիզնեսի բարեվարքությունն ու էթիկական մշակույթը կառուցողական ներդրումների 
ներգրավման հարցերում:

• Որո՞նք են բարեվարքության մշակույթի ձևավորման հիմնախնդիրները, և որո՞նք են դրանք հաղթահարելու 
ուղիները Հայաստանում:

• Ինչու՞ ձևավորվեց Բիզնեսի բարեվարքության ակումբը, և ի՞նչ սպասումներ կան դրա գործունեությունից:

ՎԱՀԱԳՆ ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ ԵԿԱՏԵՐԻՆԱ ԼԻՍՈՎԱ ՆԱՐԻՆԵ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
մոդերատոր բանախոս բանախոս

ԱՌԱՋԻՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԿԱՌՈՒՑՈՂԱԿԱՆ 

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ

https://www.linkedin.com/in/vahagnmovsesyan/
https://www.linkedin.com/in/ekaterina-katya-lysova-a504b618/
https://www.linkedin.com/in/narinemelikyan/
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“Կարելի է ասել, որ կառուցողական կապիտալը պատասխանատու կապիտալն է, որը ձգտում է դեպի 
թափանցիկ ու հաշվետու շուկաներ: Կառուցողական կապիտալը լավ կարգավորվում և կառավարվում է 
ոչ միայն ծագման աղբյուրում, այլև նշանակետ հանդիսացող երկրում: Դա վերաբերում է և՛ օրենսդրական 
կարգավորումներին, և՛ ինքնակարգավորման մեխանիզմներին, քանի որ պատասխանատու ներդրողներն 

իրենց ներդրումների միջոցով տարածում են նաև բարեվարքության գործարար մշակույթ, որը միտված է կոռուպցիոն 
ռիսկերի նվազեցմանը, բնապահպանական և սոցիալական անվտանգությանը: Այսինքն` կառուցողական 
կապիտալը նպաստում է հանրային կյանքի և ոչ թե առանձին անձանց կամ առանձին խումբ անձանց կյանքի որակի 
բարելավմանը: Չնայած որ կառուցողական ներդրումները կատարվում են կոնկրետ ընկերություններում, դրանց 
էֆեկտը չի պարփակվում միայն այդ ընկերություններում: Իրենց ներդրումների ապահովության և անվտանգության 
համար ներդրողները շահագրգռված են օրենքի գերակայության սկզբունքի պահպանմամբ և գործարար միջավայրը 
խթանող կանոնների ու ինստիտուտների զարգացմամբ: 

Ինչ վերաբերում է կառուցողական ներդրումների և կորպորատիվ կառավարման կապին, ապա  լավ կորպորատիվ 
կառավարումը ձգում է կառուցողական կապիտալը: Կարելի է ասել, որ կառուցողական կապիտալն ապրում է 
կորպորատիվ կառավարման սկզբունքներով և կանոններով և միաժամանակ իր ներդրումն է ունենում դրանց 
կատարելագործման հարցում:

ՆԱՐԻՆԵ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
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“Գործարար բարեվարքությունն ու համապատասխանությունը զարգացող շուկաների համար, ինչպիսին 
Հայաստանն է, նոր, սակայն կարևոր հասկացություններ են: Հետևաբար, մշտապես կարիք է զգացվում նոր 
գիտելիքի կամ գիտելիքի զարգացման: CIPE-ն իր առաքելության շրջանակներում փորձում է բավարարել այդ 
պահանջարկը` իր և իր գործընկերների կողմից իրականացվող բարեվարքության և համապատասխանության 

դասընթացների, ինչպես նաև տարբեր ուղեցույցների և ձեռնարկների միջոցով: Ամիսներ առաջ CIPE-ի կողմից 
հրապարակվեց  «Էթիկական վարքագծի և գործարար բարեվարքության ամրապնդում. զարգացող շուկաների 
ընկերությունների համար ուղեցույցը», որը Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի կողմից արդեն իսկ 
թարգմանվել է հայերեն: Հուսով ենք, որ այս ուղեցույցը օգտակար կլինի նաև հայաստանյան բիզնեսի համար և 
կընդգծի գործարար բարեվարքության անհրաժեշտությունն ու դրան հասնելու ուղիները:

Ինչ վերաբերում է խնդիրներին, ապա գործարար բարեվարքության խնդիրը կայանում է նրանում, որ այն 
ընկերություններից պահանջում է զարգացնել բարեվարքության մշակույթ, որն ավելին է, քան պարզապես 
կանոններին, օրենքներին և կանոնակարգերին հետևելը: Միաժամանակ պետք է հիշել, որ բարեվարքության 
մշակույթի ջանքերը փոխհատուցվում են ծախսերի արդյունավետության բարձրացմամբ: Դրանք հիմքեր են 
նախապատրաստում աշխատակիցների, հաճախորդների, գործընկերների և պետական մարմինների հետ վստահելի 
հարաբերությունների ձևավորման համար, ընդլայնում են արտասահմանյան գործընկերների և, ինչպես արդեն 
նշվեց, կառուցողական ներդրողների հետ գործակցելու հնարավորությունները: Բազմազգ ընկերություններն ավելի 
ու ավելի հաճախ են սպասում, որ մինչ համագործակցելը տեղական ընկերություններն ընդունեն գործարար էթիկայի 
ծրագիր: Բացի այդ, արդեն համաշխարհային իրադարձություն դարձած COVID-19 համավարակը խաթարեց 
մատակարարումների և արժեքի ստեղծման միջազգային կայացած շղթաներն ու միջազգային գործընկերության նոր 

ԵԿԱՏԵՐԻՆԱ ԼԻՍՈՎԱ

https://1879ddd7-d56b-4e1f-8958-c19a9ef31a44.filesusr.com/ugd/f607c3_e36ae62c8b2f4a359741612fda3c9ec5.pdf
https://1879ddd7-d56b-4e1f-8958-c19a9ef31a44.filesusr.com/ugd/f607c3_e36ae62c8b2f4a359741612fda3c9ec5.pdf
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“Բարեվարքության մշակույթը Հայաստանում խթանելու համար անցած տարի CIPE-ի աջակցությամբ 
Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնը ձևավորեց Բիզնեսի բարեվարքության ակումբ՝ որպես մեր երկրի 
գործարար համայնքի առաջին հավաքական նախաձեռնություն: Ակումբի առաքելությունն է բարեվարքության 
մշակույթի առաջխաղացմամբ բարելավել Հայաստանի գործարար միջավայրը, այն դարձնել ավելի 

թափանցիկ և պատասխանատու, ինչպես նաև հասկանալի ու ընկալելի թե՛ տեղական, թե՛ արտասահմանյան 
գործընկերների ու երկարաժամկետ, համբերատար և կառուցողական ներդրումների համար, նպաստել գործարար 
հատվածի կենսունակությանը և խթանել տնտեսական զարգացումը:  

Ակումբը հայ գործարարներին միավորում է կորպորատիվ կառավարմանն առնչվող խնդիրների շուրջ` հավաքական 
ուժերով Հայաստանի կորպորատիվ կառավարման միջավայրը բարելավելու համար, քանի որ, ինչպես նշվեց, 
արդյունավետ կորպորատիվ կառավարման համակարգը ձգում է կառուցողական ներդրումները, որոնց 
անհրաժեշտությունն այսօր Հայաստանում զգացվում է առավել, քան երբևէ:

Ակումբը բաց է ցանկացած կազմակերպության համար, որը խոսքով և գործով հարգում է բարեվարքության 
ստանդարտներն ու պատրաստ է դառնալ դրանց ջատագովը:

ՆԱՐԻՆԵ ՄԵԼԻՔՅԱՆ

հնարավորություններ բացեց նաև այն տարածաշրջանային շուկաների համար, որոնք նախկինում ներգրավված 
չէին համաշխարհային մատակարարումների շղթաներում: Այդ հնարավորություններից կարող է օգտվել նաև 
Հայաստանը` խթանելով բարեվարքության մշակույթը գործարար համայնքում:
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Նստաշրջանի հիմնական եզրահանգումներն են`

• Կառուցողական կապիտալը պատասխանատու կապիտալն է, որը ձգտում է դեպի թափանցիկ ու հաշվետու 
շուկաներ:

• Կառուցողական ներդրումները կատարվում են կոնկրետ ընկերություններում, սակայն դրանց 
էֆեկտը տարածվում է ամբողջ գործարար միջավայրի վրա, քանի որ ներդրումների ապահովության 
և անվտանգության համար ներդրողները շահագրգռված են օրենքի գերակայության սկզբունքի 
պահպանմամբ և գործարար միջավայրը խթանող կանոնների ու ինստիտուտների զարգացմամբ: 

• Կառուցողական կապիտալն ապրում է կորպորատիվ կառավարման սկզբունքներով ու կանոններով և 
միաժամանակ իր ներդրումն է ունենում դրանց կատարելագործման հարցում:

• Գործարար բարեվարքության խնդիրը կայանում է նրանում, որ այն ընկերություններից պահանջում է 
զարգացնել բարեվարքության մշակույթ, որն ավելին է, քան պարզապես կանոններին, օրենքներին և 
կանոնակարգերին հետևելը: 

• Բարեվարքության մշակույթի հանձնառությունը փոխհատուցվում է ծախսերի արդյունավետության աճով, 
սոցիալական կապիտալով և ներդրումային գրավչության բարձրացմամբ:

• Հայաստանում գործող Բիզնեսի բարեվարքության ակումբի առաքելությունն է բարեվարքության մշակույթի 
առաջխաղացմամբ բարելավել երկրի գործարար միջավայրը, այն դարձնել հասկանալի ու ընկալելի թե՛ 
տեղական, թե՛ արտասահմանյան գործընկերների ու երկարաժամկետ, համբերատար և կառուցողական 
ներդրումների համար:
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Նստաշրջանի սկզբում Հագեն Շվայնիցը պանելիստներին խնդրեց ներկայացնել հակաճգնաժամային 
կառավարման իրենց փորձառությունը, ինչպես նաև մասնագիտական կյանքում ապրած ամենատպավորիչ 
ճգնաժամը:

Սանդրա Սթայները ներկայացրեց մեդիա արդյունաբերությունում որպես ղեկավար պաշտոնավարելու իր 
փորձը։ Նա մասնակցել է Աֆղանստանի և Իրաքի պատերազմների լուսաբանմանը, ինչպես նաև ներկայացրել է 
Սեպտեմբերի 11-ի դեպքերը Նյու Յորքից: Նա նշեց, որ երկար տարիներ եղել է հեռահաղորդակցման ոլորտում 

ՀԱԳԵՆ ՇՎԱՅՆԻՑ ՍԱՆԴՐԱ ՍԹԱՅՆԵՐ ՏԻԳՐԱՆ ԴԱՎԹՅԱՆ
մոդերատոր բանախոս բանախոս

ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ
ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ. ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ ԲԻԶՆԵՍԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

https://www.linkedin.com/in/hagen-schweinitz-0b853a178/
https://www.linkedin.com/in/sandrastajner/
https://www.linkedin.com/in/tigran-davtyan-1bba6538/
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գործող Telenor ընկերության ղեկավար թիմի անդամ և անցել բազմաթիվ թե՛ էմոցիոնալ ու թե՛ պրոֆեսիոնալ 
առումներով բարդ ճգնաժամերի միջով և կուտակել դրանց կառավարման հարուստ փորձ:

Տիգրան Դավթյանի համար ամենատպավորիչ ճգնաժամը նույնացվում է 2020 թվականի հետ, որը Հայաստանում 
նշանավորվեց ոչ միայն կորոնավիրուսային ճգնաժամով, այլև ծանր պատերազմով և երկրում քաղաքական, սոցիալ-
տնտեսական իրավիճակների սրմամբ:

Նստաշրջանի թեման զարգացնելու համար Հագեն Շվայնիցը բանախոսներին առաջարկեց քննարկումը ծավալել 
հետևյալ հարցերի շուրջ.

• Ի՞նչ է տեղի ունենում ընկերությունում ճգնաժամերի ընթացքում: 
• Ի՞նչ հետևանքներ կարող է ունենալ ճգնաժամը աշխատակիցների ու ղեկավարության համար:
• Ինչպե՞ս է խորհուրդը որոշումներ ընդունում ճնշման տակ և էմոցիոնալ սթրեսի պայմաններում` պահպանելով 

մտավոր կենտրոնացումը և էներգիան:
• Ինչպե՞ս կարող է խորհուրդը ոգեշնչել և ուժ տալ թիմին ճգնաժամային իրավիճակներում:

Պատասխանելով հարցերին` բանախոսները ներկայացրին իրենց մոտեցումները:
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“Ճգնաժամը ցույց է տալիս, թե որտեղ են ձեր խնդիրները և թույլ կողմերը: Ընկերություններին կարելի 
է համեմատել ավտոմեքենաների կամ ինքնաթիռների հետ: Սովորական կյանքում դուք վարում եք ձեր 
ավտոմեքենան, սակայն ցանկացած տուրբուլենտ իրավիճակում ի հայտ են գալիս առկա թերությունները, և 
ավտոմեքենան կամ ինքնաթիռը կարող են դադարել գործել: Թերությունները բացահայտելու նպատակով 

մեքենաները և հատկապես ինքնաթիռները պարբերաբար ենթարկվում են ստուգումների։ Նույնը պետք է տեղի 
ունենա նաև ընկերություններում. դրանք պետք է նախապատրաստվեն ճգնաժամերին: Եթե վերադառնանք 
Ամերիաբանկին, ապա 2020 թ.-ի ճգնաժամի ընթացքում Բանկը բազում փոփոխություններ կատարեց, 
հատկապես՝ ա. շեշտը դրեց խորհրդի անդամների մասնագիտական, իրական անկախության վրա. բանկի 
խորհրդի յոթ անդամներից հինգն անկախ են, ունեն իրենց մասնագիտացման բնագավառները և պատրաստ 
են իրենց գիտելիքներով կիսվել գործադիր թիմի հետ, բ. հստակեցրեց բոլոր ներգրավված կողմերի դերերն 
ու իրավասությունները, կենտրոնացավ խորհրդի հաստատմանը ենթակա արդյունավետ ընթացակարգերի, 
տեղեկատվության համակարգված հոսքերի և Բանկի խորհրդի ու գործադիր թիմի միջև հաղորդակցությունն 
ապահովելու խնդրի վրա:

ՏԻԳՐԱՆ ԴԱՎԹՅԱՆ
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“Ճգնաժամերի ընթացքում աշխատակիցները, որպես կանոն, վախեցած են և նայում են ղեկավարությանը, 
խորհրդին: Նման պահերին շատ կարևոր է աշխատակիցների հետ կիսվել անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ, 
տալ հստակ և իրատեսական առաջադրանքներ: Անհրաժեշտ է հակաճգնաժամային կառավարման թիմ, 
դերերի բաժանում. ով, ինչ և երբ պետք է անի: Անհրաժեշտ է կանխատեսել և պլանավորել հնարավորինս 

ավելի շատ: Ճգնաժամային իրավիճակների կանխատեսումը շատ է օգնում իրական ճգնաժամի ընթացքում: Չպետք 
է մոռանալ ցանկացած մանրուքի մասին:

ՍԱՆԴՐԱ ՍԹԱՅՆԵՐ

“Ամենավատը, որ կարող է պատահել կորպորատիվ կառավարման համակարգում խորհրդի և գործադիր 
մարմնի, խորհրդի նախագահի և գլխավոր տնօրենի իրավասությունների ոչ հստակ բաժանումն է: Որոշ 
դեպքերում խորհուրդն իր վրա է վերցնում գործադիր ղեկավարության պարտականությունները, իսկ որոշ 
դեպքերում` հակառակը: Մյուս կարևոր պայմանը արագ արձագանքելն ու գործելն է, քանի որ իրավիճակն 

անկայուն է և կարող է փոխվել ցանկացած պահի: Բանկերում խնդիրն ավելի բարդ է, քանի որ այստեղ ոչ միայն 
պետք է մտածել բաժնետերերի, այլև ավանդատուների մասին, որոնք պետք է վստահեն բանկին: Անվստահության 
դեպքում ավանդատուները կարող են ետ պահանջել իրենց ավանդները, և բանկը կարող է բախվել լուրջ 
խնդիրների: Ահա թե ինչու է կարևոր բաց ու թափանցիկ հաղորդակցումը:

ՏԻԳՐԱՆ ԴԱՎԹՅԱՆ
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Նստաշրջանի վերջում Տիգրան Կարապետյանի հնչեցրած հարցին, թե ինչն է կարևոր խորհրդի` որպես խմբի ուժը, 
թե հեղինակությունը, բանախոսները պատասխանեցին հետևյալ կերպ.

“Ճգնաժամային իրավիճակներում խորհուրդը պետք է դրսևորի ոչ միայն էներգիա, այլև խանդավառություն 
և բարձր պրոֆեսիոնալիզմ: Անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչ է զգում կոլեկտիվը: Ճգնաժամը վաղ թե ուշ 
ավարտվելու է, և շատ կարևոր է, որ կոլեկտիվը զգա, որ հաղթանակը թիմային աշխատանքի արդյունք է, այլ 
ոչ թե որևէ անհատի անձնական նվաճում:

“Ճգնաժամի առաջին 24 կամ 48 ժամը զուտ ադրենալին է, քանի որ անհրաժեշտ է որոշումներ կայացնել 
յուրաքանչյուր 30 վայրկյանը մեկ: Անհրաժեշտ է չմոռանալ հոգ տանել մարդկանց մասին: Նման լարված 
իրավիճակներում կարևոր է ձևավորել հանգստի ժամանակացույց` հանգստանալու, ուժերը վերականգնելու 
և կենտրոնացումը չկորցնելու համար: Եթե մարդիկ ֆիզիկապես և մտավոր հոգնածություն են զգում, ապա 

սխալվելու հավանականությունը մեծանում է:

ՏԻԳՐԱՆ ԴԱՎԹՅԱՆ

ՍԱՆԴՐԱ ՍԹԱՅՆԵՐ
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“Խորհրդի անդամները նախկին գլխավոր տնօրեններ են, հետևաբար ճգնաժամային իրավիճակում 
նրանք կձգտեն ինչ-որ բան անել: Դերից դուրս գալը և այլ անձանց պարտականությունները ստանձնելը 
չեն խրախուսվում, նույնիսկ եթե դրանք լավ մտադրություններ են հետապնդում։ Որոշումներ կայացնելու 
իրավասությունը գրված է ընկերության փաստաթղթերում և կանոններում, սակայն հեղինակությունը 

անհրաժեշտ է վաստակել: Դուք կարող եք լինել գլխավոր տնօրեն, ունենալ ստորագրելու իրավասություն, սակայն 
եթե դուք չունեք հեղինակություն աշխատակիցների շրջանում, ոչ միշտ է խելամիտ ճգնաժամային իրավիճակի 
կառավարումը դնել այդ անձի ուսերին: Դրանով գլխավոր տնօրենի դերը չի նսեմացվում:

“Այսինքն` ճգնաժամային իրավիճակում կարելի է ունենալ խարիզմատիկ մեկին, ով կառավարում է 
էմոցիաները, և գլխավոր տնօրենին, ով ղեկավարում է ընկերությունը:

“Եթե դուք ունեք իշխանություն, սակայն չունեք հեղինակություն, կամ հակառակը, դուք ոչինչ չեք կարող անել: 
Իրականում հեղինակություն և իշխանություն ունեցող ճիշտ մարդիկ պետք է զբաղեցնեն ճիշտ պաշտոններ:

ՍԱՆԴՐԱ ՍԹԱՅՆԵՐ

ՀԱԳԵՆ ՇՎԱՅՆԻՑ

ՏԻԳՐԱՆ ԴԱՎԹՅԱՆ
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Նստաշրջանի հիմնական եզրահանգումներն են`

• Ճգնաժամը բացահայտում է գոյություն ունեցող խնդիրները: 
• Ճգնաժամերը պետք է կանխատեսել և նախապատրաստվել դրանց: Ճգնաժամային իրավիճակների 

կանխատեսումը օգնում է իրական ճգնաժամի ընթացքում:
• Ճգնաժամային իրավիճակներում կազմակերպությունը պետք է գործի որպես մեկ միասնական 

ամբողջություն:
• Ճգնաժամային իրավիճակներում շատ կարևոր է ձևավորել հակաճգնաժամային կառավարման թիմ` 

դերերի հստակ բաժանմամբ, աշխատակիցների հետ կիսվել անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ, տալ հստակ 
և իրատեսական առաջադրանքներ: 

• Ճգնաժամային իրավիճակներում էական նշանակություն ունի արագ գործելը, քանի որ իրավիճակը կարող 
է փոխվել ցանկացած պահի:

• Ճգնաժամային լարված իրավիճակներում կարևոր է ձևավորել հանգստի ժամանակացույց` հանգստանալու, 
ուժերը վերականգնելու և կենտրոնացումը չկորցնելու համար:

• Ճգնաժամային իրավիճակներում խորհուրդը պետք է դրսևորի ոչ միայն էներգիա, այլև խանդավառություն 
և բարձր պրոֆեսիոնալիզմ: 

• Շատ կարևոր է, որ կոլեկտիվը զգա, որ հաղթանակը թիմային աշխատանքի արդյունք է, այլ ոչ թե որևէ 
անհատի անձնական նվաճում: 
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Սկսելով նստաշրջանը՝ Ալեքսանդր Խաչատուրյանն առաջարկեց իր գործընկերներին նստաշրջանում քննարկել և 
մտքեր փոխանակել հետևյալ հարցերի շուրջ.

• Ինչո՞վ է զբաղվում ղեկավար թիմը թվայնացման ժամանակ, և ի՞նչ կառուցվածքային փոփոխություններ կարելի է 
սպասել այդ գործընթացի արդյունքում:

• Որպեսզի կառուցվածքային փոփոխությունները լինեն իրապես արդյունավետ, ի՞նչ ճշգրտումներ պետք է 
կատարվեն կառավարման համակարգում, և այդ փոփոխությունների մասին ի՞նչ պետք է իմանան խորհրդի, 
գործադիր մարմնի անդամները:

• Ինչպե՞ս կառավարել կիբերանվտանգության հետ կապված ռիսկերը:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ ԴԻՄԻՏՐԻ ՉԻՉԼՈ ԿՈՄԻՏԱՍ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
մոդերատոր բանախոս բանախոս

ԵՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ 

ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

https://www.linkedin.com/in/akhachaturyan/
https://www.linkedin.com/in/dimitrichichlo/
https://www.linkedin.com/in/komitas/
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“Եթե խոսում ենք թվայնացման, կառուցվածքային փոփոխությունների և խորհրդի անելիքների մասին, 
առաջին հերթին պետք է մտածենք մշակույթի մասին: Թվայնացումը կապված է մշակութային, այլ ոչ 
թե տեխնոլոգիական փոփոխությունների հետ: Երբ ուսումնասիրում ենք խորհուրդների կազմը, ապա 
բացահայտում ենք, որ դրանցում հիմնականում ներկայացված են իրավաբաններ, տնտեսագիտական և 

ֆինանսական կրթություն ունեցող անձինք: Խորհուրդները բավարար գիտելիքներ չունեն ՏՏ ոլորտում: Կարիք 
է զգացվում թարգմանչի, որը ՏՏ հարցերը կթարգմանի գործարար լեզվի, որպեսզի օգնի խորհրդի և գործադիր 
մարմնի անդամներին կայացնելու հիմնավորված որոշումներ:

Մեկ այլ նկատառում. երբ կազմակերպությունը դեռևս չունի բավարար հասունություն, գործընթացը կարող է 
սկսվել վերևից` բարձրագույն ղեկավարությունից, հակառակ դեպքում` նախաձեռնությունը կարող է գալ ներքևից: 
Որպես ՏՏ, կիբերանվտանգության և մի շարք այլ գործառույթների համար պատասխանատու անձ` հասկացել 
եմ, որ թվայնացման գործընթացը խթանելու և ստանձնած ռազմավարությունը իրագործելու համար անհրաժեշտ 
են հատուկ միջոցներ: Ես չեմ սպասում նաև բարձրագույն ղեկավարության հրահանգին, քանի որ լավ գիտեմ, 
թե ինչպես են զարգանում տեխնոլոգիաներն աշխարհում, և ես խորհրդին այդ մասին տալիս եմ բավարար 
տեղեկատվություն: Սակայն լավ կլիներ, եթե խորհուրդներում լինեին անձինք, ովքեր ևս նախաձեռնություն 
կցուցաբերեին:

ԿՈՄԻՏԱՍ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
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“Անցած տարի LinkedIn-ում հարցում էր անցկացվում, թե ով է ընկերությունում հանդիսանում թվայնացման 
շարժիչ ուժը: Առաջին տեղում գլխավոր տնօրենն էր, այնուհետև համապատասխանաբար` ՏՏ տնօրենը, 
տեխնիկական տնօրենը, խորհուրդը և COVID-19: Երբ խոսում ենք թվայնացման մասին, պետք է հաշվի 
առնել մի քանի կարևոր գործոններ: Առաջինը բավական ակնհայտ է. աշխատողներին պետք է փոխարինել 

համակարգերով, որոնք կբարելավեն շահույթը: Երկրորդը հաճախորդներին որակյալ ծառայությունների մատուցումն 
է, նրանց ժամանակի տնտեսումը: Երրորդը պայմանավորված է հաճախորդների և նրանց բիզնեսի մասին ավելի 
ու ավելի շատ տեղեկատվության հավաքագրմամբ, ինչը խորքային վերլուծությունների հնարավորություն է տալիս: 
Բանկերի համար դա նաև վարկային ռիսկի որակյալ վերլուծությունն է:

ԴԻՄԻՏՐԻ ՉԻՉԼՈ

“Կառուցվածքային փոփոխությունների առնչությամբ կարելի է փաստել, որ C մակարդակում ձևավորվում 
են հատուկ պաշտոններ` CIO, CISO, իսկ երբեմն` տվյալների գծով տնօրեն (CDO): Այսօր մենք գործ 
ունենք հսկայական տվյալների հետ: Ինչպե՞ս դրանք հավաքել, վերլուծել և օգտագործել որոշումներ 
կայացնելու համար: Սրանք առանցքային հարցեր են, որոնց լուծման համար կարևոր է տվյալների գծով 

տնօրենի պաշտոնը: Եթե ուսումնասիրենք Մեծ Բրիտանիայի կամ Իռլանդիայի փորձը, ապա կտեսնենք, որ 
կազմակերպությունների կառուցվածքում ՏՏ ոլորտը, տեղեկատվությունը և կիբերանվտանգությունը գտնվում են 
նույն հովանու ներքո, քանի որ դրանք թվայնացման վերափոխումների կարևոր բաղադրիչներն են:

ԿՈՄԻՏԱՍ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
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“Երբ ինձ նշանակեցին բանկի դիտորդ խորհրդի անդամ, առաջին բանը, որ ես արեցի, հանդիպեցի 
տեղեկատվական անվտանգության պատասխանատուի, այնուհետև` գործառնական տնօրենի հետ, քանի որ 
խորհրդում ես պատասխանատու եմ բանկի թվայնացման վերափոխումների համար: 

ԴԻՄԻՏՐԻ ՉԻՉԼՈ

“Իրականում խորհրդի հետ չպետք է խոսել տեխնիկական հարցերի կամ կիբերանվտանգության մասին: 
Պարզապես պետք է ասել. «Կա ռիսկ, որը կարող է հանգեցնել ֆինանսական կորուստների: Այդ ռիսկը 
ծածկելու դեպքում շահույթը կաճի որոշակի գումարով»: Կարևոր դերակատարում ունի նաև ներքին 
աուդիտորը: Նա պարտավոր է ստուգել ՏՏ կառավարումը և զեկուցել խորհրդին ՏՏ ռիսկերի, կառավարման 

խնդիրների, կիբերանվտանգության մասին:

“Արհեստական ինտելեկտի միջոցով ներկայումս կարելի է վերլուծել տվյալների հսկայական բազա ձեր 
բիզնեսի, հաճախորդների մասին և ստանալ տվյալներ, որոնց հնարավորությունը նախկինում երբեք չեք 
ունեցել: Խորհուրդներում անհրաժեշտ են մարդիկ, ովքեր հասկանում են տեխնոլոգիաներից: Որպես 
կանոն, դուք գնահատում կամ սիրում եք այն, ինչ գիտեք և ընկալում եք: Եթե մարդիկ ոչինչ չեն հասկանում 

ընկերությունների համար իրական ռազմավարական մարտահրավեր հանդիսացող տեխնոլոգիաներից, նոր 
հնարավորություններից, ապա դուք կարող եք կորցնել կամ բաց թողնել ձեր օգուտը: Այսօր խորհուրդների համար 
մարտահրավեր է ոչ միայն գենդերային, այլև կարողությունների բազմազանությունը:

ԿՈՄԻՏԱՍ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

ԴԻՄԻՏՐԻ ՉԻՉԼՈ
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“Հարյուրտոկոսանոց անվտանգություն հնարավոր չէ ապահովել, քանի որ հնարավոր չէ ծածկել բոլոր 
ռիսկերը: Գոյություն ունի վիճակագրություն. եթե ուզում եք ծածկել ձեր ռիսկերի ավելի քան 85%-ը, 
ապա պետք է նույնքան էլ ներդրումներ կատարեք: Սա նշանակում է, որ որոշ ռիսկեր պետք է ընդունել: 
Հետևաբար, խորհուրդը պետք է որոշի ռիսկ-ախորժակը, ռիսկերի կառավարման ռազմավարությունը: 

Կիբերանվտանգությունը կապված է մարդկանց և մշակույթի, այլ ոչ թե տեխնոլոգիաների հետ: Եթե չփոխեք ձեր 
մտածելակերպը, չեք կարող անցնել հաջորդ մակարդակ և ակնկալել փոփոխություններ աշխատակիցներից:

ԿՈՄԻՏԱՍ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

Նրանք ինձ սկսեցին ներկայացնել և բացատրել իրենց խնդիրները: Թվայնացման վերափոխումները առաջնորդելու 
համար պետք է հաղորդակցվել աշխատակիցների, պատասխանատուների հետ:

Կիբերանվտանգությունը կարևոր է յուրաքանչյուր երկրի համար: Օրինակ` 2017 թվականին Ուկրաինան ենթարկվեց 
աշխարհում հայտնի NotPetya հարձակմանը և արդյունքում կորցրեց իր ՀՆԱ-ի մոտավորապես 0,5%, ինչը շատ 
մեծ գումար է: Կարևոր է անվտանգության ինտեգրումը ձեր ռազմավարությանը և ՏՏ մոդելին: Բավական հաջող 
է ավիացիոն արդյունաբերության փորձը: Նրանք սովորում են իրենց սխալների վրա:  Հայեցակարգի էությունն է 
անվտանգության դիտարկումը` 1. մարդկանց և 2. գործընթացների մակարդակով: Սա ավելի շուտ փիլիսոփայություն 
է, քան տեխնիկական դետալ: Պետք է գործի հետևյալ դրույթը. եթե ես ունեմ բիզնես, ես պետք է մտածեմ նաև դրա 
անվտանգության մասին:
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Նստաշրջանի հիմնական եզրահանգումներն են`

• Թվայնացումը կապված է մշակութային, այլ ոչ թե տեխնոլոգիական փոփոխությունների հետ: 
• Խորհուրդներում անհրաժեշտ են մարդիկ, ովքեր հասկանում են տեխնոլոգիաներից:
• Թվայնացման գործընթացում առաջին հերթին անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն, որ աշխատողներին պետք 

է փոխարինել համակարգերով: Երկրորդը հաճախորդներին որակյալ ծառայությունների մատուցումն է: 
Երրորդը պայմանավորված է հաճախորդների և նրանց բիզնեսի մասին խորքային տեղեկատվության 
հավաքագրման հնարավորությամբ:

• Կազմակերպությունների կառուցվածքում ՏՏ ոլորտը, տեղեկատվությունը և կիբերանվտանգությունը պետք 
է գտնվեն նույն հովանու ներքո, քանի որ դրանք թվայնացման վերափոխումների կարևոր բաղադրիչներն 
են:

• Կարևոր դերակատարում ունի նաև ներքին աուդիտորը: Նա պարտավոր է ստուգել ՏՏ կառավարումը և 
զեկուցել խորհրդին ՏՏ ռիսկերի, կառավարման խնդիրների, կիբերանվտանգության մասին:

• Թվայնացման վերափոխումները առաջնորդելու համար պետք է հաղորդակցվել աշխատակիցների, 
պատասխանատուների հետ:

• Հնարավոր չէ ծածկել բոլոր ռիսկերը: Հետևաբար, խորհուրդը պետք է որոշի ռիսկ-ախորժակը, ռիսկերի 
կառավարման ռազմավարությունը:
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Հրապարակումներ Համաժողովի մասին

Երևանում տեղի կունենա կորպորատիվ կառավարման հարցերին նվիրված 
առաջին միջազգային համաժողովը  «Բարեվարքություն, վստահություն, 

ներդրումներ» կարգախոսով

Հայաստանի գործարարները քննարկել են կորպորատիվ կառավարման 
խնդիրներն ու փորձը

https://finport.am/full_news.php?id=44081&lang=3
https://finport.am/full_news.php?id=44081&lang=3
https://finport.am/full_news.php?id=44081&lang=3
https://finport.am/full_news.php?id=44165&lang=2
https://finport.am/full_news.php?id=44165&lang=2
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Համաժողովը կազմակերպել է Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնը 
Միջազգային Մասնավոր Ձեռնարկատիրության Կենտրոնի 

(CIPE, www.cipe.org) կողմից աջակցվող
«Հայաստան. հզորացնել մասնավոր հատվածը` ժողովրդավարական անցմանն 

աջակցելու համար»  ծրագրի շրջանակում:
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Նարինե Մելիքյան
Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի տնօրեն
Հեռ.՝+374 99 44 44 42
Էլ. հասցե՝ nmelikyan@corpgov.am

Արմինե Խաչատրյան
Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի նախագծերի օգնական
Հեռ.՝ +374 93 71 44 88
Էլ. հասցե՝ akhachatryan@corpgov.am

բարեվարքություն, վստահություն, ներդրումներ…

mailto:nmelikyan%40corpgov.am?subject=
mailto:akhachatryan%40corpgov.am?subject=

