


Համաժողովի մասին
Կորպորատիվ կառավարման համաշխարհային համաժողովն անցումային շուկաներում և զարգացող երկրներում 
կորպորատիվ կառավարման բարեփոխումներին միտված առաջատար գիտելիքների և կարողությունների զարգացման 
պլատֆորմ է: Համաժողովն առաջարկում է զարգացած և զարգացող երկրների կորպորատիվ կառավարման 
առանցքային հարցերի փորձաքննության, փորձի և լուծումների յուրահատուկ հավաքածու:

Համաժողովի առաքելությունն է խթանել մասնավոր հատվածը որպես աճի շարժիչ ուժի, ֆինանսական ճգնաժամի 
նկատմամբ նվազեցնել անցումային և զարգացող շուկաների խոցելիությունը և խթանել ընկերություններին ներդրումներ 
կատարել և գործել՝ արդյունավետ, թափանցիկ, կայուն ու սոցիալապես պատասխանատու կերպով: Այս կերպ, 
Համաժողովը համագործակցում է միջազգային, տարածաշրջանային և տեղական ինստիտուտների հետ՝ հիմնվելով 
համաշխարհային մասնավոր հատվածի ղեկավարների իր ցանցի վրա:

Համաժողովը IFC-ի շրջանակներում տեղակայված բազմակողմանի դոնորային հիմնադրամ է, որը հիմնադրվել է 1999 
թվականին Համաշխարհային բանկի ու Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության համատեղ 
ջանքերով:





ՆԱԽԱԲԱՆ 

Լրագրողական արհեստավարժ նյութեր պատրաստելու համար 
բիզնեսի մասին գրող լրագրողներն այսօր պետք է ըմբռնեն, թե 
ինչպես են կառավարվում ժամանակակից ընկերությունները, 
նրանց հաջող գործունեության համար անհրաժեշտ պայմանները 
և ինչպիսի մարտահրավերներ ու խնդիրներ են կանգնած դրանց 
առջև: Մասնավորապես, կորպորատիվ կառավարման լավագույն 
փորձը գնահատող լրագրողները կկարողանան շահել իրենց 
գործընկերների հարգանքն ու վստահելի աշխատանքային 
հարաբերություններ կառուցել ընկերությունների հետ, որոնց 
մասին գրում են:

2007 թվականից՝ ԶԼՄ-ների Վերապատրաստման ծրագրի մեկ-
նարկման պահից ի վեր, Կորպորատիվ Կառավարման Համաշ-
խարհային Համաժողովը Մերձավոր Արևելքում, Աֆրիկայում, 
Հարավային Ասիայում, Լատինական Ամերիկայում և Արևելյան 
Ասիայում լրագրողների համար անցկացրել է ուսուցողական 
տարբեր սեմինարներ: Դրանց մեծ մասն իրականացվել է 
Thomson Reuters Foundation-ի և Agence France-Presse-ի հետ 
գործընկերությամբ:

Ուսուցողական այդ միջոցառումների ժամանակ մեզ հայտ-
նի դարձան կորպորատիվ կառավարման պրակտիկայի 
մասին գրող, սակայն դրա մասին չիրազեկված բիզնես-
լրագրողների բազմաթիվ դեպքեր: ԶԼՄ-ների հետ աշխա-
տանքը Համաժողովի համար հանդիսանում է անցումային 
շուկաներում և զարգացող երկրներում կորպորատիվ կա-
ռավարման պրակտիկայի կատարելագործմանը և դրա 
խնդիրների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանը 
միտված ջանքերի կարևոր բաղկացուցիչը: Այս ջանքերը 
նախաձեռնվում են Համաշխարհային Բանկի Խմբի անդամ 
Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիայի (IFC) հետ 
համագործակցելով:

Մեր Ծրագրի նպատակն է օգտագործել գործարար  և լայն 

հանրության շրջանում կորպորատիվ կառավարման մասին 

տեղեկատվություն տարածելու լրագրողների յուրահատուկ 

ունակությունը, ինչպես նաև ուսուցանել լրագրողներին ոչ միայն 

բաժնետերերի, այլև հանրության վրա զգալի ազդեցության 

ունեցող ընկերությունների գործունեության մասին ընթերցողին 

տեղեկացնելու եղանակները:

Իրենց հետաքննությունների և խորաթափանցության շնորհիվ 

լրագրողները կարող են ցույց տալ, թե ինչ է կատարվում, երբ 

ընկերությունները վատ են կառավարվում: Լրագրողները կարող 

են նաև լուսաբանել, թե ինչպես են լավագույն պրակտիկային 

հավատարիմ ընկերությունները ոչ միայն լավ աշխատում, այլև 

դառնում ավելի կայուն տնտեսական բարդ իրավիճակներում: 

Բացի այդ, բիզնեսի վերաբերյալ ավելի խորը և բովանդակալից 

նյութերն առանձնացնում են զանգվածային լրատվական միջոցը 

մյուսներից և գրավում են ավելի փորձառու ու տեղեկացված 

բիզնես-լսարան, որը փնտրում է մատուցման եղանակով, 

վերլուծության խորությամբ և կառուցողականությամբ 

տարբերվող տեղեկություններ և նյութեր:

«Եթե դուք անտեսում եք կորպորատիվ կառավարումը, երբ գրում 
եք ընկերության մասին, դուք ձեր ընթերցողին պատմությունը 
ներկայացնում եք մասամբ, - խորհուրդ է տալիս Քրիստինա 
Սեվիլլանո դել Ագիլան Stakeholders Magazine-ից (Պերու): Բացի 
ընկերության կողմից տրամադրվող տեղեկատվությունից, 
ներդրողներին անհրաժեշտ է անկախ տեղեկատվություն առ այն, 
որ ընկերությունը իրավախախտումները վերացնում է 
արդյունավետորեն: Այդ տեղեկատվությունը պետք է գրված լինի 
պարզ ու հասանելի՝ հաշվի առնելով ձեր լսարանի շահերը»:

Այս Ուղեցույցի պատրաստման հարցում Լրագրողների 

Միջազգային Կենտրոնի (International Center for Journalists (ICFJ)) 

հետ գործընկերությունն ամբողջ աշխարհում, հատկապես դժվար 

շուկաներում հիմնվում է լրագրողների հետ աշխատելու` 

Կենտրոնի հարուստ փորձառության վրա:  Եթե Համաժողովն 

առաջարկել է իր գիտելիքները կորպորատիվ կառավարման 

ոլորտում, ապա Կենտրոնն ապահովել է Ուղեցույցի համապա-

տասխանությունը բիզնես-լրագրողի պահանջներին, ով ցանկա-

նում է իրազեկվել կորպորատիվ կառավարման առանցքային 

տարրերի մասին և ներկայացնել հետաքրքիր պատմություններ: 

Կենտրոնը ոչ միայն ըմբռնում է լրագրողների կարիքները, այլև 

այն, թե ինչպես պետք է մատուցել ուսուցողական ծրագրերը: 

Կենտրոնն առաջարկում է լայնածավալ ռեսուրսներ և փորձ, 

որոնք շատ ավելին են, քան նախատեսված է այս Ուղեցույցում:

Այս Ուղեցույցը հիմնվում է բիզնես-լրագրողների պատրաստման և 

կորպորատիվ կառավարման ներուժի զարգացման միջազգային 

ճանաչում ունեցող գործիքների և ուսուցողական նյութերի 

մշակման Համաժողովի և IFC-ի փորձի վրա: Այն ընդգրկում է 

կորպորատիվ կառավարման կարևորագույն թեմաներ և 

առաջարկում է լրագրողական հետաքննությունների օրինակներ՝ 

հիմնված փորձառու լրագրողների ներդրման և մեր սեփական 

դիտարկումների վրա: 

Թեև Ուղեցույցը չի հավակնում լինել կորպորատիվ կառավարման 

վերջնական ռեսուրս, այն բովանդակում է մի շարք օգտակար 

սկզբունքներ անցումային և զարգացող շուկաներում բիզնեսի 

մասին գրող լրագրողների համար: «Ուղեցույցի մասին» բաժնում 

բացատրվում է դրա օգտագործումը, նշանակությունը և 

կիրառությունը:

Ինչպես Համաժողովի բոլոր նախաձեռնությունները, այնպես էլ 

Ուղեցույցի մշակումը ուղեկցվել է բազմաթիվ մարդկանց և 

կազմակերպությունների հետ լայնածավալ համագործակցու-

թյամբ: Այդ ջանքերին նրանց նվիրվածությունը երախտապար-

տորեն գնահատվում է «Երախտագիտություն» բաժնում:

Ֆիլիպ Արմսթրոնգ
Կորպորատիվ Կառավարման Համաշխարհային Համաժողովի 

ղեկավար



 

Մեր Ծրագրի նպատակն է օգտագործել գործարարների  և 
հանրության լայն շրջանում կորպորատիվ կառավարման 

մասին տեղեկատվություն տարածելու լրագրողների 
յուրահատուկ ունակությունը, ինչպես նաև ուսուցանել 

լրագրողներին ոչ միայն բաժնետերերի, այլև հանրության 
վրա զգալի ազդեցություն ունեցող ընկերությունների 
գործունեության մասին ընթերցողին տեղեկացնելու 

եղանակները:
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Ուղեցույցը նախատեսված է բիզնեսի և ֆինանսների ոլորտը 
լուսաբանելու որոշակի փորձառություն ունեցող լրագրողների 
և խմբագիրների համար: Այն նպատակ է հետապնդում օգնել 
լրագրողներին մշակել նյութեր, որոնք հետաքննում են, թե ինչպես 
են կառավարվում ընկերությունները և բացահայտում են ընկերու-
թյունների գոյատևման, բաժնետերերի և շահառուների համար 
լուրջ հետևանքներ ունեցող իրադարձություններ:

Ուղեցույցը բովանդակում է հետևյալ թեմաները. որպես 
«պահապան շներ» ինչ դերակատարում ունեն ԶԼՄ-ները, ինչպես է 
գործում տնօրենների խորհուրդը, ինչ է իրենից ներկայացնում 
լավագույն գործելաոճը, ինչ են բացահայտում ֆինանսական 
հաշվետվությունները, ինչ դերակատարում ունեն բաժնետերերը և 
ինչպես հետևել ու օգտագործել ընկերության ներքին գործունեու-
թյան վրա լույս սփռող տեղեկատվությունը: 
  
Ուղեցույցի միջոցով լրագրողները կսովորեն ճանաչել «կարմիր 
դրոշակները» կամ վտանգի ազդակները, որոնք վկայում են ընկե-
րության կողմից օրենքների ու կարգավորումների հնարավոր 
խախտումների մասին: Նյութեր մշակելու և ձևավորելու վերաբեր-
յալ խորհուրդները լրագրողներին կօգնեն պատրաստել հասկանա-
լի, հավասարակշռված, արդարացի և համոզիչ պատմություններ:

Ուղեցույցում մշտապես հանդիպող հետևյալ երեք բաժինները 
կօգնեն լրագրողներին սեփական «տեղամասերում» կամ 
լուսաբանվող ոլորտներում կիրառել «ստացած դասերը».

Լրագրողի նոթատետր. բիզնեսի ոլորտում հաջողակ    
լրագրողների խորհուրդներ.
Լրագրողական նյութի գործիքակազմ. որտե՞ղ և ինչպե՞ս 
գտնել գաղափարներ նյութերի համար.
Ի՞նչ գիտեք դուք այդ մասին. Ուղեցույցից ստացած դասեր: 

Ուղեցույցի յուրաքանչյուր գլուխ լրագրողներին օգնում է ձեռք 
բերել գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք հնարավորություն 
կտան նրանց ըմբռնել իրենց կողմից լուսաբանվող ընկերություն-
ների վերաբերյալ հնարավոր լրագրողական պատմությունները, 
հայտնաբերել կարևոր փաստեր, մեկնաբանել իրենց բացահայ-
տումները և գրել հասկանալի ու հետաքրքիր պատմություններ 
այն մասին, թե՝

Ÿ Ի՞նչ է կորպորատիվ կառավարումը և ինչպե՞ս է այն 
հանդիսանում լրագրողական նյութերի առարկա (Գլուխ 1. Ի՞նչ 
է լավ կառավարումը, և ինչու՞ այն պետք է հետաքրքրի 
լրագրողներին).

Ինչպե՞ս տնօրենների խորհրդի և նրա հանձնաժողովների դերի 
ընկալումը կարող է լրագրողական նյութի թեմա հուշել, որը 
տեսանելի չէ մրցակիցների համար (Գլուխ 2. Այդքան կարևոր 
տնօրենների խորհուրդ).

Ÿ Բաժնետերերը ոչ միայն հրապարակային ընկերությունների 
վերջնական շահառուներ են, այլև հաճախ լրագրողական 
նյութերի գերազանց աղբյուր (Գլուխ 3. Ամեն ինչ 
բաժնետերերի մասին).

Ÿ Ընկերության կառուցվածքի ըմբռնումը կօգնի լրագրողներին 
ընկալել, թե ինչպես են գործակցում տնօրենների խորհուրդն 
ու ղեկավարները, թե ինչու են ընտանեկան և պետական 
ընկերությունները ոչ միշտ գործում բաժնետերերի և հանրու-
թյան շահերից ելնելով (Գլուխ 4. Ընտանեկան և պետական 
ընկերությունների ներսից).

Ÿ Տեղեկատվության բացահայտման կարգավորումների շրջա-
նակում ընկերությունների կողմից հրապարակվող տվյալները 
կարող են լրագրողական բացառիկ նյութերի հարուստ աղբյուր 
հանդիսանալ այն լրագրողների համար, ովքեր գիտեն, թե 
ինչին է անհրաժեշտ ուշադրություն դարձնել և ինչպես մեկնա-
բանել իրենց տեսածը (Գլուխ 5. Ուղղությունների հատում. 
կարգավորումներ և տեղեկատվության բացահայտում).

Ֆինանսական և տարեկան հաշվետվությունների (հատկապես 
փոքր տառաչափով գրվածի) ընթերցումը հաճախ լրագրողա-
կան սենսացիայի հիմք է (Գլուխ 6. Ինչպե՞ս տեսնել հետա-
քրքիր սյուժե թվերի հետևում).

Ÿ Ընկերությունների մասին նյութեր պատրաստող լրագրողների 
համար կարևորագույն խնդիր է տեղեկատվության աղբյուր-
ների հետ կապի հաստատումը, ինչպես նաև ընկերության 
ղեկավարների ու հանրության հետ կապերի գծով տնօրենների 
դիմադրության ու ճնշումների հաղթահարումը (Գլուխ 7. 
Խորհուրդներ լրագրողական նյութեր պատրաստելու 
վերաբերյալ):

Յուրաքանչյուր գլուխ ավարտվում է «Աղբյուրներ» բաժնով, որը 
բովանդակում է այդ գլխում քննարկված թեմաների վերաբերյալ 
տեղեկատվության աղբյուրների ցանկը: Ուղեցույցի վերջում` 
«Տեղեկատվության ընտրյալ աղբյուրներ» բաժնում, ամփոփվում է 
տեղեկատվություն կորպորատիվ կառավարման թեմաներին առնչ-
վող օգտակար համացանցային էջերի և առաջարկվող գրակա-
նության վերաբերյալ: Բառարանը բովանդակում է եզրույթներ, 
որոնք կիրառվում են ընկերությունների գործունեությունը և 
կորպորատիվ կառավարման թեմաները լուսաբանելիս:

Նշումներ. բոլոր թվերը նշված են ԱՄՆ դոլարով:
«Ընկերություն», «կորպորացիա» և «ձեռնարկություն» 
եզրույթներն օգտագործվում են որպես հոմանիշներ՝ նշելու 
ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող 
սուբյեկտին:

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Ի՞նչ է լավ կառավարումը, 
և ինչու՞ այն պետք է հետաքրքրի լրագրողներին

 

        —The Economist (Հիմունքներ տնօրենների խորհրդի համար)

ԳԼՈՒԽ 1

Վատ կորպորատիվ կառավարման պատճառով կործանվել են ընկերություններ, բանտարկության են 
դատապարտվել տնօրեններ, կործանվել է խոշորագույն գլոբալ հաշվապահական ընկերություն, վտանգվել են 
ընկերություններ ու պետություններ:

 

Լավ լրագրողները նույնիսկ ամենաանվնաս մամուլի հաղորդագրու-
թյան մեջ հոտառությամբ ունակ են ընկալել լավ պատմությունը: 
«Կորպորատիվ կառավարում» արտահայտությունից տագնապի 
ազդակը չի գործարկվում: Սակայն այն միանշանակ միանում է 
«խաբեություն», «կողոպուտ», «վատնում», «անիրազեկություն», 
«երկերեսանիություն», «հովանավորչություն» («ընտանեվարություն»), 
«իշխանության չարաշահում», «գողություն», «շահերի բախում», 
«ֆավորիտիզմ», «կոռուպցիա» բառերից:

Այս խոսքերը լրագրողներին ոգևորում են, քանի որ դրանցից բացա-
ռիկ, սենսացիոն նյութի հոտ է գալիս, ինչն էլ հանդիսանում է լավ 
լրագրության էությունը:

Սակայն կորպորատիվ կառավարման ոչ բոլոր պատմություններն են 
սկանդալների մասին: Դրանք կարող են լինել պատմություններ 
հերոսների, երազողների, փայլուն գաղափարների և խարիզմատիկ 
առաջնորդների, հսկայական կարողություններ ստեղծող կանանց և 
տղամարդկանց մասին, որոնք աշխարհին առաջարկում են նոր 
ապրանքներ ու ծառայություններ, բարելավում մարդկանց կյանքը:

Կառավարումը, ըստ էության, մասնավոր ընկերության կամ պետական 
ձեռնարկության գործունեության և զարգացման համար ուղղու-
թյուններ է ապահովում: Պատշաճ կառավարման մասին շարադրված 
են միջազգային սկզբունքներում, ստանդարտներում և առաջադեմ 
գործելաոճում: Տրամաբանող լրագրողն արագ ըմբռնում է պատշաճ և 
ոչ պատշաճ կառավարման տարբերությունները, քանի որ կառավար-
ման այս եղանակները կարող են դառնալ լրագրողական հիանալի 
պատմության հիմք:

Ուղեցույցից դուք կարող եք իմանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում 
պատշաճ և ոչ պատշաճ կառավարումը, ինչպես ճանաչել «կարմիր 
դրոշակները», որտեղ գտնել տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչով է 
զբաղված ընկերության ղեկավարությունը: Դուք այստեղ կգտնեք 
միջազգային լրագրողների կողմից գրված նյութեր, խորհուրդներ և 
հնարքներ, որոնք կօգնեն լսարանի համար գրավիչ և հասկանալի 
պատմություններ ստեղծելիս:

Կորպորատիվ կառավարումը նկարագրում է ընկերությունների 
գործունեության կառուցվածքներն ու ընթացակարգերը և դրանց 
նկատմամբ հսկողության իրականացումը, ինչպես նաև գործըն-
թացներ, որոնք օգտագործում է տնօրենների խորհուրդը` ընկերության 
գործառնության և դրա արդյունավետ գործունեության վերաբերյալ 
բաժնետերերի նկատմամբ իր հաշվետվականությունն ապահովելու 
շրջանակներում ղեկավարությանը վերահսկելու համար:

Կորպորատիվ կառավարման պատմությունները, ըստ էության, 
պատմություններ են մարդկանց մասին. ընկերության քաղաքակա-
նությունները փոխելու ցանկություն ունեցող բաժնետերերի, տնօրեն-
ների խորհրդի անդամների (ընկերության ռազմավարության և 

քաղաքականությունների մշակման պատասխանատուների) և նրանց 
տեսակետից տարբերվող տեսակետ ունեցող ղեկավարների միջև 
պայքարի մասին: Այդ պատմու-թյուններում մեծ դեր են խաղում 
թափանցիկությունն ու հաշվետվականությունը, ինչպես նաև կարգա-
վորողների, բորսաների, բաժնետերերի և շահառուների գործողու-
թյունները: Թափանցիկություն ապահովելու հարցում զգալի նշանա-
կություն ունեն լրագրողները, որոնք լուսաբանում են էական խախ-
տումները: Ի վերջո, առանց թափանցիկության համակարգը չի կարող 
գործել արդյունավետ:

«Կորպորատիվ կառավարումը, ըստ էության, հանգում է ամբողջ 
ընկերության վրա լույս սփռելուն»,- ասում է Kashf Microfinance Bank 
Ltd.-ի ղեկավար/գլխավոր տնօրեն Ռոշանեհ Զաֆարը (Պակիստան):

Շատ լրագրողներ գրում են կորպորատիվ կառավարման մասին՝ 
առանց դա գիտակցելու: Ղեկավարության փոփոխության կամ 
ձեռնարկությունների ձեռքբերման պատմությունները կորպորատիվ 
կառավարման պատմություններ են, եթե նույնիսկ այդ 
արտահայտությունն ինքնին չի հիշատակվում նյութում:

Լրագրողների ուշադրությունը հիմնականում գրավում են ընկերության 
ռազմավարության, վերահսկման և հաշվետվականության մեջ 
խորանալու հնարավորություն ընձեռող սյուժեները: Սակայն 
արդյունավետ կորպորատիվ կառավարումն ունի շատ ավելի լայն 
նշանակություն, ինչը պաշտոնապես հաստատվում է իրականացված 
հետազոտությունների արդյունքներով: Կորպորատիվ կառավարումը 
հնարավորություն է տալիս՝

Ÿ Ներգրավել ներդրումներ
Ÿ Ամրապնդել ներդրողների վստահությունը/հետաքրքրությունը, 

ինչն ընկերության համար նվազեցնում է վարկերի կամ 
բաժնետիրական կապիտալի արժեքը,

Կորպորատիվ կառավարման հակիրճ նկարագրու-
թյունը տե´ս Տնտեսական Համագործակցության և 
Զարգացման Կազմակերպության (ՏՀԶԿ) 

«Կատարելագործելով բիզնես միջավայրը. Ինչու մենք 
կորպորատիվ կառավարման կարիք ունենք» նյութում. 
http://bit.ly/J11k9R
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Ÿ Բարձրացնել ընկերությունների մրցունակությունը,
Ÿ Օգնել ընկերություններին գոյատևել տնտեսական 

ճգնաժամերի պայմաններում,
Ÿ Նվազեցնել կոռուպցիայի հավանականությունը,
Ÿ Ապահովել արդարացի վերաբերմունք բաժնետերերի 

նկատմամբ,
Ÿ Հանդիսանալ զսպումների և հակակշիռների ընդհանուր 

համակարգի բաղկացուցիչ մաս խոշոր բիզնեսում, ինչը վերջին 
հաշվով օգուտ է բերում նաև հանրությանը:

Հետազոտությունը վկայում է, որ աճը հատկապես ուժեղ է 
արտաքին ֆինանսավորումից առավել մեծ կախում ունեցող 
ոլորտներում: Կորպորատիվ կառավարման որակը տնտեսական 
ցնցումների ժամանակ կարող է ազդել ընկերությունների վարքա-
գծի վրա: Լավ կառավարվող ընկերությունների բաժնետոմսերի 
գները ճգնաժամերի պայմաններում պակաս փոփոխական են:

Պատշաճ կորպորատիվ կառավարումը կարող է օգնել 
ընտանեկան ընկերություններին գոյատևել ժառանգության 
համար մղվող պայքարում, ինչը այդ ընկերությունների մեծ մասի 
կործանման պատճառ է: Սա հաստատում է Հոնկոնգում Չինական 
համալսարանի Տնտեսագիտության և ֆինանսների ինստիտուտի 
համատնօրեն և ֆինանսների պրոֆեսոր Ջոզեֆ Ֆենը 
(http://bit.ly/M2txF7)

Ինչպես են լրագրողները գործում որպես 
«պահապան շներ»
Բաժնետերերի համար մեծ կորուստների հանգեցնող և 
տնտեսության վրա բացասաբար ազդող գործելաոճի բացահայ-
տումը ԶԼՄ-ների «պահապան շան» դերի մի մասն է կազմում: 
Լրագրողի աշխատանքը ընկերության բարձրագույն ղեկավա-
րության գործունեության վրա ուշադրություն հրավիրելն է: Նա 
պետք ունակ լինի հարցեր տալ, թե արդյոք կայացվում են ճիշտ 
որոշումներ տնօրենների և ղեկավարության կողմից, համապա-
տասխանեցնում են արդյոք նրանք իրենց գործողությունները 
ընկերության նկատմամբ ստանձնած պարտավորություններին:

Այս հարցերը կարող են հանգեցնել չափազանց բազմաբնույթ 
լսարանին ծառայող լրագրողական նյութերի: Այդ լսարանը կարող 
է ներառել սպառողների, ներդրողների, հարկատուների, բիզնես 
առաջնորդների, ղեկավարների, կարգավորող մարմինների, 
քաղաքականություն մշակողների և հաճախորդների:

Սովորել ճանաչելը, թե արդյոք տնօրենները գործում են 
բաժնետերերի լավագույն, ինչպես նաև ընկերության երկարա-
ժամկետ շահերից, առաջին քայլն է լրագրողի համար, ով 
մտադրություն ունի խորանալ իր կողմից լուսաբանվող ընկերու-
թյան գործերի մեջ: Ընդունված գործելաոճին չհետևող տնօրեն-
ների խորհրդի անդամներին ու ղեկավարներին անհրաժեշտ է 
հարց տալ, թե ինչու են նրանք այդպես գործում (տե´ս 2-րդ Գլուխը, 
որտեղ առավել մանրամասն ներկայացված է, թե ինչպես է 
տնօրենների խորհուրդը ուղղորդում ռազմավարությունը և 
պաշտպանում բաժնետերերի շահերը, թե ինչպես են տնօրենների 
խորհուրդը և ղեկավարությունը գործակցում միմյանց հետ):

Արդյունավետ կորպորատիվ կառավարման 
սահմանումը և ճանաչումը
Բայց ի՞նչ է իրենից ներկայացնում արդյունավետ կորպորատիվ 
կառավարումը: Ավելի քան 70 երկրներ ունեն կանոնագրքեր և 
հրահանգներ, որոնք պարզաբանում են այն սկզբունքները, որոնց 
պետք է հետևեն տնօրենների խորհրդի անդամներն ու ղեկա-
վարները կորպորատիվ կառավարման նպատակներին հասնելու 
համար: Դրանք, որպես կանոն, չունեն պարտադիր բնույթ և 
նախատեսված են կամավոր համապատասխանությունը խրա-
խուսելու համար: Այդ կանոնագրքերը ձևավորում են լավագույն 
գործելաոճ, դրանց նպատակն է սահմանել պատշաճ կառա-
վարումը խթանող կոնկրետ միջոցառումներ և ընթացակարգեր:

Կանոնագրքերի առաջարկներից էականորեն շեղվող ընկերու-
թյուններն առանձնահատուկ ուշադրության են արժանի և կարող 
են հիմք հանդիսանալ հետաքննական լավ պատմությունների 
համար: Անհամապատասխանության նման դեպքերի լուսա-
բանումն այն եղանակներից է, որոնց միջոցով ԶԼՄ-ները կարող են 
ուշադրություն հրավիրել այնպիսի ընկերությունների վրա, որոնց 
գործունեությունը, հնարավոր է, նույնիսկ անօրինական է:

Արդյունավետ կառավարման ազդեցության 

վերլուծությունը տե´ս «Ֆոկուս 10. Կորպորատիվ 

կառավարումը և զարգացումը» նյութում.        

http://bit.ly/M2shli

 

Սովորել ճանաչելը, թե արդյոք տնօրենները գործում են 

բաժնետերերի լավագույն, ինչպես նաև ընկերության 

երկարաժամկետ շահերից, առաջին քայլն է լրագրողի 

համար, ով մտադրության ունի խորանալ իր կողմից 

լուսաբանվող ընկերության գործերի մեջ: 
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Համեմատեք ձեր երկրի կանոնագիրքը այլ երկրների 

կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքերի հետ. 

http://bit.ly/IttIHR

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ի՞նչ է լավ կառավարումը, և ինչու՞ այն պետք է հետաքրքրի լրագրողներին



Օրինակ` կանոնագրքերի մեծ մասը կոչ է անում տնօրենների 
խորհրդում ունենալ մի քանի անկախ տնօրեն: Անկախ, ըստ 
էության, նշանակում է անձ, ով չունի նյութական հարաբերու-
թյուններ ընկերության ղեկավարության կամ ընկերության հետ 
կապակցված անձանց հետ: Շահերի բախմամբ չծանրաբեռնված 
խորհրդի նման անդամը կարող է որոշումներ կայացնել` առաջ-
նորդվելով ընկերության և նրա բաժնետերերի հնարավոր 
օգուտներով:

Բարձրագույն ղեկավարության ընկերներով և հարազատներով 
համալրված խորհուրդը դժվար թե գործի որպես հակակշիռ և 
զսպում բաժնետերերի շահերին ծառայելիս:

Աշխարհի շատ ընկերություններում որպես գերիշխող բաժնետերեր 
հաճախ հանդես են գալիս միևնույն ընտանիքի անդամները: Սա 
հատկապես տարածված է զարգացող երկրներում: Հաճախ այդ 
ընտանիքը գերիշխում է տնօրենների խորհրդի և ղեկավարության 
կազմում, ինչպես նաև կարող է ազդել քվեարկության գործընթացի 
վրա՝ շնորհիվ հատուկ բաժնետոմսերի, որոնք տալիս են ավելի 
շատ ձայն նույնիսկ այն դեպքում, երբ ընտանիքին պատկանում է 
ընկերության բաժնեհավաք կապիտալի ոչ մեծ փաթեթը:

Զարգացող շուկաներում տարածված են նաև ձեռնարկություններ, 
որոնք կամ պատկանում են պետությանը, կամ, ըստ էության, 
տնօրենների խորհրդի և ղեկավարության կազմի միջոցով վերա-
հսկվում են պետության կողմից: Դա կարող է հանգեցնել ոչ թե  
բաժնետերերի շահերից բխող, այլ քաղաքական նկատառումներով 
որոշումների կայացման:

Կառավարման խնդիրները հանգեցնում են լուրջ 
պատմությունների 
Ընտանեկան ընկերությունները ցանկացած հաջող տնտեսության 
հիմքն են: Դրանց օրինակներն են Ford Motor Co.-ը` ԱՄՆ-ում, Tata 
Group-ը` Հնդկաստանում և Sabanci Holding-ը` Թուրքիայում: 
Սակայն ընտանեկան ընկերությունները կորպորատիվ կառա-
վարման ոլորտում կարող են ունենալ լուրջ թերություններ:

Օրինակ` հնդկական Satyam Computer Systems Ltd.-ում ընտանիքը 
փորձում էր ակտիվները փոխանցել երկու այլ ընտանեկան 
ընկերությունների:

Ինչպես հաղորդել է Times of India թերթը, «Satyam-ի շուրջ 
սկանդալը բացահայտվեց 2009 թվականի հունվարի 7-ին՝ 
կապված ընկերության հիմնադիր Ռամալինգա Ռաջուի` 
ընկերության հաշվապահական փաստաթղթերը մի քանի տարի 
շարունակ կեղծելու խոստավանության հետ»: Կեղծիքը 
բացահայտած տնօրենների խորհրդին հղած իր նամակում Ռաջուն 
հաստատում էր, որ «այն, ինչ սկսվել էր որպես ընկերության 
գործունեության փաստացի եկամուտների և հաշվապահական 
գրքերում արտացոլված եկամուտների տարբերություն, երկար 
տարիների ընթացքում անընդհատ աճել և հասել էր անկառա-
վարելի համամասնության…»: Ավելի ուշ նա այսպես է նկարագրել 
գործընթացը. «Դա նման է վագրին հեծնած զբոսանքի, երբ դու 
չգիտես, թե ինչպես ցատկես ներքև, որ քեզ չուտեն»:

Ավելի ուշ բացահայտվեց, որ Satyam-ը խախտել էր մի շարք օրենք-
ներ, որոնք պաշտպանում են բաժնետերերին, կանխարգելում և 
պատժում ընկերության ակտիվները բաժնետերերից շահագրգիռ 
այլ անձանց փոխանցելու ջանքերը:

‘

Ռիսկի կանխատեսումը
Կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքերում հիշատակվող 
առաջադեմ գործելաոճը պահանջում է, որ ընկերության ղեկավա-
րությունը կանխատեսի և կառավարի ընկերության ռիսկերը: 
Եկամուտները գեներացնելիս ընկերությունները ենթարկվում են 
ռիսկերի: Տնօրենների խորհուրդը պատասխանատվություն է կրում 
բիզնես-ռիսկերի նույնականացումը, գնահատումը, բացահայտումը 
և ընկերության կողմից այդ ռիսկերի կառավարումն ապահովելու 
համար:

Ռիսկերի կառավարման պարտականությունը Ճապոնիայում 
դարձավ առանցքային հարց 2011 թվականի երկրաշարժից ու 
ցունամիից հետո, երբ դրանց արդյունքում քանդվեց Fukushima 
Dai-Ichi ատոմային էլեկտրակայանը՝ հանգեցնելով հանրային 
առողջության ճգնաժամի:

Քննադատները և լրագրողները հարցնում էին ցուցակված Tokyo 
Electric Power Company Inc. (TEPCO) ճապոնական էներգետիկ 
ընկերության տնօրեններին, թե ինչու նրանք նախապես չեն 
կարողացել նախապատրաստվել բացահայտված ռիսկերին, ինչու 
ընկերության տնօրենների խորհրդի կազմում չկային անկախ 
տնօրեններ կամ ռիսկերի կառավարման հանձնաժողով, ինչու 
ընկերությունը չուներ ռիսկերի բացահայտման համապատասխան 
քաղաքականություններ և ատոմային աղետների ռիսկերը մեղմող 
միջոցառումներ:

«TEPCO-ն … չէր կարող կանխատեսել նման ցունամիի ի հայտ 
գալը, սակայն նա կարող էր ավելի լավ նախապատրաստված լինել 
դրան»,- գրում էր վերլուծաբան Նատանիալ Պարիշ Ֆլաններին: Նա 
նշում էր, որ արտաքին փորձագետները զգուշացնում էին, որ 
ատոմային օբյեկտը գտնվում է վտանգի տակ նույնիսկ միջին 
մասշտաբի ցունամիի դեպքում:

Սակայն այս քննադատական դիտողությունները և հարցերը մեծ 
մասամբ հետևում են փաստերին:

Ընկերությունները գնահատելու գործիքակազմում առկա են 
կորպորատիվ կառավարման գնահատման չափանիշներ, որոնք 
կարող են օգնել ընկերություններին գնահատել իրենց համապա-
տասխանությունը կորպորատիվ կառավարման պատշաճ 
սկզբունքներին և գործելաոճին: Շատ երկրներում գնահատման 
այդ չափանիշները հրապարակվում են ամեն տարի և լրագրո-
ղական նյութերի համար հուշում գաղափարներ:

Օրինակ` Համաշխարհային բանկի խմբի անդամ Միջազգային 
Ֆինանսական Կորպորացիայի (IFC) կողմից 2011 թվականին 
Վիետնամում հրապարակված գնահատման քարտեզը հորդորում 
էր բարելավել բաժնետերերի իրավունքների և շահերի պաշտպա-
նությունը: Գնահատման քարտեզն ուսումնասիրել էր Հանոյի և 
Հոշիմինի ֆոնդային բորսաներում ցուցակված 100 խոշորագույն 
ընկերությունների կորպորատիվ կառավարման պրակտիկան:  

Satyam-ի գործով ավելի մանրամասն 
տեղեկատվություն տե´ս 
http://reut.rs/Icj4hL 
http://scr.bi/IA3vm7 
http://bit.ly/HEcrLX

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ



ԳԼՈՒԽ 1

Սոցիալական ցանցերը, ինչպիսիք են Facebook-ը 

և LinkedIn-ը, կարող են անսպասելիորեն լույս 

սփռել կարևոր փաստերի վրա, մասնավորապես` 

աշխատակիցների տեսանկյունից: Եվս մեկ 

օգտակար գործիք բլոգներն են:
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Կանոնագրքերն ու գնահատման ցուցանիշները լրագրողների 
համար հարմար ստուգաթերթեր են`պարզելու, թե արդյոք 
ընկերությունները համապատասխանում են իրենց երկրներում 
ընդունված լավագույն փորձին: (Այս բաժնի Նյութի գործիքա-
կազմում տե'ս լրագրողական նյութերի գաղափարներ՝ հիմնված 
կանոնագրքերի և գնահատման քարտեզի վրա):

Կառավարման ձախողումների հետևանքները
Երբ ընկերությունն ունի լուրջ թերացումներ կորպորատիվ 
կառավարման ոլորտում, որոնք կապված են էթիկական կամ 
հաշվապահական խախտումների, ռիսկերի կառավարման ու 
հսկողության համակարգի անկատարության կամ տնօրենների 
խորհրդի կողմից ոչ արդյունավետ որոշումների ընդունման հետ, 
դրանք կարող են ունենալ լուրջ հետևանքներ:

Օրինակ` բաժնետոմսերի արժեքը կարող է կտրուկ ընկնել, ինչը 
կարող է բացասաբար ազդել բաժնետերերի, իսկ երբեմն նույնիսկ 
այն ճյուղի վրա, որտեղ գործում է ընկերությունը: Վերջին հաշվով 
ընկերությունը կարող է դադարել գոյություն ունենալ, որը կհան-
գեցնի աշխատատեղերի փակման և այլ բացասական հետևանք-
ների ընկերության գործունեության տարածաշրջանում:

Որոշ ծայրահեղ դեպքերում, ինչպիսին ընկերության փրկությունն է 
պետական բյուջեից ֆինանսական աջակցության միջոցով, 
հնարավոր է, որ ընկերության վնասների մարման հոգսն ընկնի 
հարկատուների վրա:

2011 թվականին Մոսկվայի բանկին պետության կողմից 
օգնության տրամադրումը, ըստ համընդհանուր կարծիքի՝ 
կասկածելի վարկերի պատճառով, արժեցավ 14 մլրդ ԱՄՆ դոլար, 
ինչը համարժեք է Ռուսաստանի տնտեսական հասույթի 1%-ին:

Նման պատմությունները հաճախ լի են հետաքրքիր անձնավո-
րություններով: Լրագրողները կարող են բախվել շատ ազդեցիկ և 
գաղտնի բիզնես-ընտանիքների կամ իրենց երկրներում խոշորա-
գույն կորպորացիաներ կառավարող նախկին նախարարների 
մասին գրելու անհրաժեշտության հետ: Լրագրողական այդ 
նյութերում չափազանց կարևոր է իրավահաջորդության հարցը. 
ով է ստանձնելու կառավարման ղեկը:

Հնդկական և արտասահմանյան մամուլը ուշի ուշով հետևում էր, 
թե ով էր փոխարինելու խոշորագույն համաշխարհային կոնգլո-
մերատ Tata Group-ի տնօրենների խորհրդի նախագահ 75-ամյա 
Ռատան Տատային: Ժառանգորդի խնդիրն առնչվում էր ոչ միայն 
ազգային տնտեսության վրա զգալի ազդեցություն ունեցող 
ընկերությանը, այլև նրա 100 դուստր ընկերություններին, որոնց 
գործունեությունն իր հերթին պայմանավորվում էր աշխատա-
տեղերով և ազդում աշխարհի տարբեր երկրների 
տնտեսությունների վրա:

Հենց որ 2011 թվականի նոյեմբերին հրապարակվեց իրավա-
հաջորդի մասին որոշումը, մամուլում ի հայտ եկան նոր 
առաջնորդի՝ Tata Group-ի ֆիզիկական անձ, խոշորագույն 
բաժնետիրոջ որդի Սայրուս Միստրիի ուժեղ և թույլ կողմերը 
ներկայացնող սպեկույլատիվ պատմություններ: 

Կորպորատիվ կառավարման հետ կապված պատմությունները 
հաճախ լի են բանսարկություններով: Դրանցից է, օրինակ` 
Հնդկաստանից Ամբանի երկու եղբայրների միջև ծագած թշնա-
մանքի պատմությունը: Նրանց վիճաբանության թեման իրենց 
հանգուցյալ հոր «Reliance» բիզնես-կայսրության բաժանումն էր, 
ինչը սպառնում էր անուղղելի հարված հասցնել երկրի 
տնտեսությանը:

Իմանալ, թե որտեղ փնտրել և ինչ հարցնել
Այնպիսի պատմությունների լուսաբանման համար, ինչպիսին 
Ամբանի եղբայրների թշնամանքն է, լրագրողները պետք է կարո-
ղանան ճանաչել ընկերության ներսում կատարվող փոփոխու-
թյունների ազդակները և ըմբռնեն, թե ինչ է պետք հարցնել: Դա 
պահանջում է արդյունավետ կառավարման գործելաոճի և 
կոնկրետ ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամների ու 
ղեկավարության գործունեության գերազանց իմացություն:

Ֆոնդային շուկաներում չցուցակված ընկերությունները, հատկա-
պես ընտանեկան ընկերությունները, հաճախ շատ գաղտնապահ 
են, իսկ շատ պետական ընկերություններ կարող են չպահպանել և 
չհաղորդել հավաստի տեղեկատվություն: Երբ լրագրողները գրում 
են այդպիսի գաղտնապահ ձեռնարկությունների մասին, նրանք 
պարտավոր են ընկերության ներսում և դրանից դուրս ունենալ 
աղբյուրներ:

Ամբանի եղբայրների մասին նյութը տե´ս 

http://tgr.ph/I73Ail 

Գնահատման ցուցանիշների մասին նյութը տե´ս 

http://bit.ly/HEcwiH

http://bit.ly/I73s2j 

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ի՞նչ է լավ կառավարումը, և ինչու՞ այն պետք է հետաքրքրի լրագրողներին
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Հիշեք, որ ընկերության աշխատակիցները, մատակարարները, 
մրցակիցները և առաքիչները ընկերության մասին կարող են 
ունենալ ավելի խորը պատկերացումներ:

Սոցիալական ցանցերը, ինչպիսիք են Facebook-ը և LinkedIn-ը, 
կարող են անսպասելիորեն լույս սփռել կարևոր փաստերի վրա, 
մասնավորապես` աշխատակիցների տեսանկյունից: Եվս մեկ 
օգտակար գործիք բլոգներն են, այդ թվում՝ ընկերությանը 
քննադատող: Երկու դեպքում էլ լրագրողները պարտավոր են 
ստուգել ոչ պաշտոնական տեղեկատվությունը, ինչպես նաև 
տեղյակ լինել աշխատակիցների և բլոգերների անձնական 
նպատակների ու դժգոհությունների մասին:
 
Հաճախ լրագրողական նյութ կարող է ի հայտ գալ ընկերության 
ֆինանսական հաշվետվությունները և այլ փաստաթղթերը, 
ինչպես նաև կարգավորող մարմնի հաշվետվությունները 
կարդալու և վերլուծելու արդյունքում, եթե նույնիսկ ընկերության 
ղեկավարությունը հրաժարվում է տալ հարցազրույց:

Մինչև 2000 թվականի սեպտեմբերին լրագրողական նյութ պատ-
րաստելը Wall Street Journal պարբերականի թղթակից Ջոնաթան 
Վեյլը երկու ամիս շարունակ ուսումնասիրել էր էներգետիկ ոլորտի 
ածանցյալ արժեթղթերի հաշվառման նրբությունները՝ խորհրդակ-
ցելով ածանցյալ արժեթղթերի և դրանց հաշվառման փորձագետ-
ների հետ, հետազոտել Enron կորպորացիային առնչվող Արժեթղ-
թերի և բորսաների ԱՄՆ հանձնաժողովի (SEC) փաստաթղթերը: 
Թղթակիցը կասկածի տակ դրեց ընկերության հայտարարած 
շահույթը:

Հոդվածն այդ ժամանակ մեծ ուշադրության չարժանացավ: 
Սակայն ԶԼՄ-ների որոշ վերլուծաբաններ, վերջին հաշվով, ըստ 
արժանվույն են գնահատում Վեյլին և գտնում, որ նա առաջինն է 
բացահայտել ընկերության հաշվապահական հաշվառման կեղ-
ծիքները, որոնք հանգեցրին ընկերության կործանմանը, ընկերու-
թյան բարձրագույն ղեկավարության դատապարտմանը և գուցե 
ԱՄՆ պատմության մեջ ամենամեծ կորպորատիվ սկանդալին:

Կասկածամտությունը, աշխատասիրությունը և 
տեղեկատվության լավ աղբյուրները հատուցվում են
«Խարդախությունները Enron-ում շարունակվել են մի քանի տարի, 
մինչ լրագրողները կարողացան բռնել դրա հոտը»,- նշել է Մայքլ Ջ. 
Բորդենը ֆինանսական ոլորտում լրագրողների դերի վերաբերյալ 
իր հետազոտության մեջ:

«Լրագրողները վերջապես հասկացան Enron-ի մտահղացումը, - 
նշում է Բորդենը, - իրենց կասկածամտության, աշխատասիրու-
թյան, հաշվապահական հաշվետվությունները վերլուծելու 
ունակության, ինչպես նաև վերլուծաբանների և այլ մասնագետ-
ների հետ համագործակցելու շնորհիվ»: «Լրագրողական նմանա-
տիպ խիստ նյութեր պատրաստելու իմացությունը, -ասում է նա, - 
լրագրողներին վերածում է օրենսդրական և կարգավոր-ման 
մակարդակներում ռեակցիա առաջացնող կատալիզատորի՝ 
հանգեցներով բարեփոխումների»: Ինչպե՞ս են լրագրողները 
կոփվում իրենց մասնագիտությունից հեռու գտնվող հարցերում՝ 
առանց հաշվապահական հաշվառման գծով լրացուցիչ աստիճան 
ստանալու համար համալսարան ավարտելու: 

Երբեմն խնդիրը բացահայտելու համար անհրաժեշտ է 
փորձագետ: Ահա, թե ինչու լրագրողները կարիք ունեն բոլոր 
մակարդակներում զարգացնել տեղեկատվական լավ աղբյուրներ:

Հեջ ֆոնդի կառավարիչը արտասահմանյան հայտնի պարբերա-
կանների որոշ լրագրողների նախազգուշացրել էր, որ ռուսական 
Գազպրոմ էներգետիկ ընկերության ղեկավարները կորպորատիվ 
ակտիվները փոխանցում են իրենց ընկերների և հարազատների 
կողմից վերահսկվող ընկերություններին: Արդյունքում ընկերու-
թյան գլխավոր տնօրենը հրաժարական տվեց, իսկ ընկերությունն 
իրականացրեց մի շարք բարեփոխումներ:

Պատմության գաղափար. որքանո՞վ է ձեր կողմից լուսաբանվող 
ընկերությունը հետևում ձեր երկրում ընդունված կորպորատիվ 
կառավարման կանոնագրքին: Իրազեկվեք կորպորատիվ 
կառավարման կանոնագրքի ցանկացած փոփոխության մասին, 
ինչն ինքնին կարող է դառնալ լրագրողական նյութի թեմա:

Լրագրողական նյութ կարող է դառնալ ձեր երկրի ընկերու-
թյունների համեմատական վերլուծությունը տարածաշրջանի 
ընկերությունների հետ, երբ խոսք է գնում կառավարման 
պատշաճ գործելաոճի մասին: Վերցրեք միայն մեկ ասպեկտ՝ 
թափանցիկություն և տեղեկատվության բացահայտում:

Ստուգեք ընկերությունը ըստ հետևյալ չափանիշների՝

· Ունի՞ արդյոք ընկերությունը արտաքին աուդիտոր: 
Հայտնի՞ է արդյոք արտաքին աուդիտն իրականացնող 
աուդիտորական ընկերությունը ազգային կամ 
միջազգային ասպարեզում: Գոյություն ունի՞ արդյոք 
շահերի բախում:

· Ինչպե՞ս են տնօրենների խորհրդի անդամները 
տեղեկատվություն բացահայտում ընկերության` իրենց 
բաժնետոմսերի առքի կամ վաճառքի մասին: 
Ժամանակի՞ն են արդյոք դա նրանք անում:

· Ի՞նչ ծավալի տեղեկատվություն է բացահայտում 
ընկերությունը տնօրենների կենսագրության, փորձի և 
այլ խորհուրդներում զբաղվածության վերաբերյալ: Այդ 
տեղեկատվության հիման վրա կարելի՞ է արդյոք գտնել 
շահերի որևէ բախում: Անկա՞խ է արդյոք ընկերության 
տնօրենների խորհուրդը:

· Որքանո՞վ է ամբողջական ընկերության տնօրենների 
խորհրդի անդամների և ղեկավարների վարձատրության 
վերաբերյալ ընկերության կողմից բացահայտվող 
տեղեկատվությունը: Համապատասխանու՞մ է արդյոք դա 
այլ ընկերությունների գործելաոճին:

· Տնօրենների խորհրդի ոչ գործադիր անդամները 
ստանու՞մ են արդյոք փոխհատուցում: Եթե ոչ, ապա 
որո՞նք են խորհրդում գործելու նրանց շարժառիթները:

· Ի՞նչ է ընկերությունն ասում իր ռազմավարության և 
հնարավոր ռիսկերի մասին:

   Թեմայի վերաբերյալ նյութի օրինակը տե´ս 
   http://bit.ly/IjIFaY 

Փորձագիտական խորհուրդներ, թե բիզնես-
լրագրողները ինչպես կարող են օգտագործել 
LinkedIn-ը կապեր և ընկերության 
պաշտոնյաներին գտնելու համար, տե´ս 
http://bit.ly/IA4ymd 
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ԳԼՈՒԽ 1

Կորպորատիվ կառավարման լրագրողական 

նյութերի խնդիրը դրանց բարդ և խճճված 

լինելն է: Եթե դրանք չլինեին այդքան խճճված, 

ապա բաժնետերերը կարող էին ինչ-որ ձևով 

արձագանքել դրանց… »

-Ալեքսանդր Դիկ, Տորոնտոյի համալսարանի գործարարության և 

ֆինանսների պրոֆեսոր 
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Ինչպես բարդը դարձնել պարզ
«Կորպորատիվ կառավարման լրագրողական նյութերի խնդիրը դրանց 
բարդ և խճճված լինելն է: Եթե դրանք չլինեին այդքան խճճված, ապա 
բաժնետերերը կարող էին ինչ-որ ձևով արձագանքել դրանց… 
Ընկերության գործունեությանը մասնակցող անձինք ունեն խթաններ 
թաքցնել և խճճել իրենց մոտ կատարվողը», - ասում է Տորոնտոյի 
համալսարանի գործարարության և ֆինանսների պրոֆեսոր 
Ալեքսանդր Դիկը, ով ուսումնասիրել է լրագրողական նորությունների 
ազդեցությունը ընկերությունների վրա:

Ահա, թե ինչու է բիզնես-լրագրողների համար կենսապես կարևոր գրել 
բարդ հաշվապահական խորամանկությունների մասին՝ խուսափելով 
պրոֆեսիոնալ ժարգոնից և փաստերը ներկայացնել օգտագործողի 
համար հասանելի ձևով: Եզրույթների սահմանումը և բացատրու-
թյունը, մասնագիտական հասկացություններից խուսափումը և 
մատչելի շարադրումը կօգնեն պատմությունների նկատմամբ գրավել 
ընթերցողների և ուկնդիրների ուշադրությունը: Հակառակ դեպքում 
վերջիններս կարող են աչքաթող անել դրանք՝ համարելով նեղ 
մասնագիտական և, այդ իսկ պատճառով, դժվար ընկալելի:

Ձգտեք առաջ անցնել պատմությունից
Վերջին տասնամյակի ընթացքում գործարար մամուլի էջերում 
գերակշռել են կոռուպցիայի և ագահության մասին նյութերը: Ընդ 
որում, շատ դեպքերում լրագրողները ստիպված են եղել գրել 
իրադարձության արդյունքների մասին: 

Այդպես եղավ Satyam-ի դեպքում, երբ հաշվառման զանգվածային 
կեղծիքները հանգեցրին ընկերության կործանմանը, սակայն այդ 
կեղծիքների մասին չէին գրում, մինչև որ ընկերությունը 
փաստացիորեն չփլուզվեց:

Satyam-ի ուռճացված հաշվեկշիռները մի քանի տարի առանց 
խնդիրների հաստատվում էին այդ պահին ընկերության արտաքին 
աուդիտն իրականացնող PricewaterhouseCoopers-ի կողմից:
Ավելի ուշ լրագրողները և այլ քննադատներ հետաքրքրվում էին 
ընկերության աուդիտորների բավականաչափ անկախ ու իրազեկ 
լինելով և նրանց կողմից վտանգի ախտանիշները չնկատելու, այդ 

թվում՝ միլիոնների հասնող դրամական միջոցների պակասորդի 
պատճառներով:

Սկանդալից ընդամենը մեկ տարի առաջ կորպորատիվ կառավարման 
ոլորտում ակնառու ձեռքբերումների համար Satyam-ը Կորպորատիվ 
կառավարման համաշխարհային խորհրդի կողմից պարգևատրվել էր 
«Ոսկե սիրամարգ» մրցանակով: Հետագայում Խորհուրդը բեկանեց 
որոշումը և դժգոհում էր, որ ընկերությունը ժամանակին իրենից 
թաքցրել է կարևորագույն տեղեկատվություն:

Սակայն ժամանակին Business Week-ի թղթակից Բևերլի Բեխանը գրել 
է, որ Satyam-ի տնօրենների խորհուրդը բացահայտ անտեսում էր 
արդյունավետ կառավարման գործելաոճը: Տնօրենների խորհրդի 
կազմի ուսումնասիրության շնորհիվ լրագրողները կարող էին տեսնել, 
որ խորհրդի անդամները բավարար գիտելիքներ չունեին ֆինանսների 
բնագավառում, և հազիվ թե այդ խորհուրդը կարելի լիներ անվանել 
անկախ, քանի որ այն երբեք առանց ղեկավարության ներկայա-
ցուցիչների նիստեր չէր հրավիրում: Այս ամենը հակասում է 
կառավարման արդյունավետ գործելաոճին:

Ինչպես ցույց է տալիս Satyam-ի փորձը, տպավորիչ բիզնես-
պարգևները և տարեկան փայլակազմ հաշվետվությունները չեն 
երաշխավորում ընկերության օրինական և էթիկական 
գործունեությունը:

Բիզնեսում կոռուպցիայի հետ կապված մեծ հնչեղություն ունեցող 
գործերից է Խորվաթիայում տեղի ունեցածը (2012): Podravka 
պարենային hեղինակավոր ընկերության տնօրենների խորհրդի 
անդամները և ղեկավարությունը երեք տարի շարունակ՝ սկսած 
2009թ., ներգրավված են եղել խարդախ գործողությունների մեջ, որի 
համար նրանց նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել: Խորհրդի որոշ 
անդամներ համաձայնության են եկել օգտագործել ընկերության 
փողերը ապօրինաբար փորձելով կլանել ընկերությունը՝ դրա 
բաժնետոմսերը ձեռք բերելու և այլ ընկերությունում ներդնելու 
միջոցով:

ԼՐԱԳՐՈՂԻ ՆՈԹԱՏԵՏՐ
«Եթե դուք գիտեք, թե ինչպես կարդալ ֆինանսական հաշվետվությունը, դուք ունեք շատ մեծ առավելություն, որն օգնում է 
լրագրողին կամ ցանկացած այլ մարդու չհիմնվել ընկերությունը ղեկավարող անձանց կամ նրանց հնարավոր կարգավորող 
մարմինների պաշտոնական հրապարակումների վրա»:

-Ջոնաթան Վեյլ, Wall Street Journal-ի նախկին լրագրող, ով առաջինը գրեց Enron-ի մասին, ներկայումս Bloomberg-ի նորությունների 
սյունակագիր

Աղբյուրը. Աուդիտորի հարցազրույց, Ռայան Չիտեմ, Columbia Journalism Review

«
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Ի՞նչ է լավ կառավարումը, և ինչու՞ այն պետք է հետաքրքրի լրագրողներին



Սակայն լրագրողական հետաքննությունը լրիվ 

այլ բան է: Դա լրագրողից պահանջում է լինել 

նախաձեռնող և հնարամիտ: Լրագրողը 

հետազոտում է անհայտ տարածք, անում է  

բացահայտումներ և հաստատում կապեր... 

Դատավարության շրջանակներում, որը, ըստ մամուլի հաղորդա-
գրությունների՝ խորվաթական դատական պրակտիկայում ամենա-
մասշտաբայինն է, ընկերության յոթ նախկին ղեկավարներին և 
նրանց գործընկերներին մեղադրանք առաջադրվեց Podravka-ի ոչ 
պակաս, քան 54 մլն եվրո կազմող միջոցներով զեղծարարության 
համար: Երբ գործը դարձավ հրապարակային, երկրի նախկին 
վարչապետը ստիպված եղավ հրաժարական տալ, քանի որ 
մեղադրվում էր այդ սխեմայի հետ կապակցվածության մեջ:

Podravka-ն փոխեց տնօրենների խորհրդի և ղեկավարության 
կազմը, սակայն 2012 թվականի մարտի դրությամբ թերթերը դեռ 
լեփ-լեցուն էին այդ գործի վերաբերյալ վերնագրերով:

Ընկերության նման գործելաոճի մասին գրելը մինչ փաստի ի հայտ 
գալը՝ ճգնաժամի պատճառները արդեն դրա ծագումից հետո 
ներկայացնելու փոխարեն, հանդիսանում է պարզաբանող կամ, 
ինչպես անվանում են, «հնագիտական» նյութի և հետաքննական 
լրագրության տարբերությունը: Պարզաբանող նյութը վերակա-
ռուցում է իրադարձությունների հաջորդականությունը և սահմա-
նում  տեղի ունեցածի պատճառները: Նման լրագրությունը կարող է 
լինել արժեքավոր և ուսուցանող: Դա հաճախ բխում է նրանից, թե 
ինչ են բացահայտում հետաքննությունները և դատավարու-
թյունները:    

Սակայն լրագրողական հետաքննությունը լրիվ այլ բան է: Դա 
լրագրողից պահանջում է լինել նախաձեռնող և հնարամիտ: 
Լրագրողը հետազոտում է անհայտ տարածք, անում է բացահայ-
տումներ և հաստատում կապեր, այլ ոչ թե դոփում է մեկ ուրիշի 
կողմից հարթած ճանապարհը: 

Ինչքան բիզնես լրագրողները ավելի լավ են տիրապետում 
ընկերության ներքին գործընթացները լուսաբանելու արվեստին, 
ինչպես նաև կատարում ավելի խորը հետաքննություն, այնքան 
նրանք ավելի լավ պատրաստված կլինեն բացահայտել խախտում-
ները և տեղեկացնել դրանց մասին մինչև սկանդալի բռնկումը 
(Լրագրողական հետաքննության ոլորտում աջակցություն, 
տեղեկատվություն և ուսուցումներ առաջարկող կազմակեր-
պությունների կայք էջերի հասցեները տե´ս 7-րդ Գլխում): 
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Արագ թեստ
1. Ինչու՞ տնօրենների խորհրդում պետք է 

լինեն անկախ տնօրեններ.
Ա. Նրանք կարող են ստանձնել ղեկավարության 

գործառույթները, եթե դա անհրաժեշտ լինի:
Բ. Նրանք կարող են որոշումներ ընդունել՝ զերծ 

մնալով շահերի բախումից:
Գ. Նրանք չունեն ընկերության բաժնետոմսերի 

խոշոր փաթեթներ:

2. Ո՞վ է ընկերությունում կրում ռիսկերի 

կառավարման հիմնական 

պատասխանատվությունը.
Ա. գլխավոր գործադիր տնօրենը.
Բ. տնօրենների խորհուրդը.
Գ. բաժնետերերը:

3. Գնահատման քարտեզը կարևոր է, 

որպեսզի՝
Ա. որոշվի` հետևում է արդյոք ընկերությունը 

կորպորատիվ կառավարման արդյունավետ 

գործելաոճին.
Բ. հաշվարկվի, թե որ ընկերությունների 

բաժնետոմսերի գինը կբարձրացնա.
Գ. բացահայտվի, թե որ տնօրեններն են 

Ի՞ՆՉ ԳԻՏԵՔ ԴՈՒՔ ԱՅՍ ՄԱՍԻՆ?

Պատասխան. 1. Բ), 2.Բ), 3.Ա) 
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ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ. Գլուխ 1 

Խմբագրական նշում. 1-ին գլխի պատրաստման համար օգտագործվել են տեղեկատվության ներքոնշյալ աղբյուրները: Կայք էջերի մեծ 
մասը հասանելի է ընթերցողին: Որոշ պարբերականների (The Wall Street Journal և Financial Times) նյութերի հասանելիության համար 
պահանջվում է բաժանորդագրություն: The New York Times-ն ընթերցողին տալիս է սահմանափակ քանակությամբ արխիվային նյութերի 
ամսական հասանելիություն: 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
Beverly Behan, Governance Lessons from India's 
Satyam/Կառավարման դասեր հնդկական Satyam ընկերության 
օրինակով, Bloomberg BusinessWeek, Jan. 16, 2009. 
http://buswk.co/HMu6Po

Catherine Belton and Neil Buckley, Russia's Banks: Collateral 
Damage/Ռուսական բանկեր. գրավադրված  գույքի վնասում, 
Financial Times, Sept. 22, 2011.  http://on.ft.com/INw0Pe

Michael J. Borden, The Role of Financial Journalists in Corporate 
Governance/Կորպորատիվ կառավարման շրջանակներում 
ֆինանսների մասին գրող լրագրողների դերը, Cleveland-Marshall 
College of Law, Cleveland State University, October 2006. 
http://bit.ly/ItvWXD 

Ryan Chittum, Audit Interview: Jonathan Weil/Աուդիտորի 
հարցազրույց. Ջոնաթան Վեյլ, Columbia Journalism Review, Nov. 
14, 2008.  http://bit.ly/Itw6OL

Nathanial Parish Flannery, Did Management Problems at TEPCO 
Cause Japan's $ 15B Radiation Leak?/ Արդյո՞ք TEPCO-ում 
կառավարման խնդիրները հանգեցրին 15 մլրդ  դոլարի 
ռադիացիայի արտահոսքի, Forbes, May 27, 2011. 
http://onforb.es/HEdjA5 

James Fontanella-Khan, Tata Succession Hands Over Daunting 
Task/Պարզվեց, որ Tata-ի սերնդափոխությունը դժվար խնդիր է, 
Financial Times, Nov. 24, 2011.  http://on.ft.com/HB37I6

Joe Leahy, Tata Searches for an Heir/Tata-ն փնտրում է ժառանգներ, 
Financial Times, Sept. 5, 2011. http://on.ft.com/HDG9AZ
 
Dean Nelson, Feud Between Reliance's Ambani Brothers Threatens 
Indian Economy/Reliance-ում Ամբանի եղբայրների միջև 
թշնամանքը սպառնում է Հնդկաստանի տնտեսությանը, The 
Telegraph, Aug. 27, 2009.  http://tgr.ph/I73Ail

Melissa Preddy, Track Executive Shifts to Spot Local Corporate 
Governance Stories/Հետևել գործադիր ղեկավարների 
տեղաշարժերին՝ կորպորատիվ կառավարման սյուժեներ գտնելու 
նպատակով, Donald W. Reynolds National Center for Business 
Journalism, Businessjournalism. org, Jan. 21, 2011. 
http://bit.ly/IGmvTM 

Scott Sherman, Enron, Uncovering the Uncovered 
Story/Enron/Բացահայտված պատմության բացահայտում, 
Columbia Journalism Review, March / April 2002.

Manoj Shivanna, The Satyam Fiasco, a Corporate Governance 
Disaster/Satyam-ի ֆիասկո. կորպորատիվ կառավարման աղետ, 
Monash University, 2010.  http://bit.ly/I74BHa

Good News About Bad Press: For Corporate Governance, Humiliation 
Pays Off/Լավ նորություններ վատ մամուլի մասին. կորպորատիվ 
կառավարման ոլորտում ստորացումը հատուցվում է, 2007, 
Knowledge@Wharton, 2007.  http://bit.ly/IGn8Nh

South Korea's Samsung President Resigns Over Corruption 
Scandal/Կոռուպցիոն սկանդալի արդյունքում Հարավային 
Կորեայի Samsung ընկերության նախագահը լքում է իր պաշտոնը, 
April 4, 2008.  http://bit.ly/I74R8T

Lee Returns to Chairman's Role After Pardon/Ներում ստանալով՝ 
Լին վերադառնում է նախագահի պաշտոնին, Financial Times, 
March 24, 2010.  http://on.ft.com/IGnfZf

ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Anya Schiffrin, խմբ., Bad News (How America's Business Press 
Missed the Story of the Century) / Վատ նորություններ (Ինչպես 
Ամերիկայի բիզնես մամուլը բաց թողեց դարի սյուժեն), The New 
Press, New York, 2011.

Rebecca Smith and John R. Emshwiller, 24 Days (How Two Wall 
Street Journal Reporters Uncovered the Lies That Destroyed Faith in 
Corporate America) /24 օր (Ինչպես Wall Street Journal-ի երկու 
լրագրողներ բացահայտեցին կորպորատիվ Ամերիկայի 
նկատմամբ հավատը ոչնչացնող կեղծիքը), HarperBusiness, 2004. 

Bob Tricker, Essentials for Board Directors /Հիմունքներ 
տնօրենների խորհուրդների համար, The Economist in association 
with Profile Books Ltd., Bloomberg Press, United States and Canada, 
2009.

Japan in Focus: Why Risk Management Matters/Ճապոնիան 
ուշադրության կենտրոնում. ինչու է կարևոր ռիսկերի 
կառավարումը, GMI բլոգ, June 28, 2011.  http://bit.ly/HEtslE

Improving Business Behavior: Why We Need Corporate Governance / 
Բարելավելով բիզնես միջավայրը. ինչու է մեզ անհրաժեշտ 
կորպորատիվ կառավարումը (ՏՀԶԿ կորպորատիվ կառավարման 
սկզբունքների 2004 թվականի խմբագրությամբ տարբերակի 
ընդունումից հետո ելույթի խոսքեր), Տնտեսական 
Համագործակցության և Զարգացման Կազմակերպություն: 
http://bit.ly/J11k9R 

Աշխարհի երկրների կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքերը 
բովանդակող կայք.   http://bit.ly/IttIHR
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Լրագրողական պատմությունների համար հարուստ սյուժեներ է 
առաջարկում տնօրենների խորհուրդը՝ ընկերության կառավարման 
բարձրագույն մարմինը:

Սակայն հաճախ լրագրողների հետաքրքրասիրությունը, թվում է, թե 
արթնանում է միայն խնդրի ծագման ժամանակ, օրինակ՝ երբ 
ընկերությունն արդեն իսկ ներգրավված է հաշվապահական 
հաշվառման հետ կապված սկանդալի մեջ կամ, երբ նրա գլխավոր 
տնօրենը ստիպված է հրաժարական տալ:

Սակայն տնօրենների խորհրդի իրավասությունների յուրահատկու-
թյունը և ընկերության գործունեության մեջ ունեցած դերը նրան 
մշտապես պահում են ուշադրության կենտրոնում:

Ընդհանուր առմամբ, տնօրենների խորհրդի պարտականություններն 
են ընկերության շահերի և բաժնետերերի ակտիվների պաշտպա-
նությունը, ինչպես նաև նրանց ներդրումների եկամտաբերության 
ապահովումը: Բոլոր ռազմավարական որոշումները կամ բխում են 
խորհրդից, կամ պետք է հաստատվեն նրա կողմից: Մասնավորապես, 
տնօրենների խորհուրդը վարձում և ազատում է բարձրագույն ղեկա-
վարությանը, մոնիթորինգի է ենթարկում ընկերության գործունե-
ությունը, հաստատում է ֆինանսական հաշվետվությունները, որոշում 
է ղեկավարության վարձատրությունը և արտոնությունները, գնա-
հատում և պլանավորում է հնարավոր ռիսկերը, ընդունում է այլ 
նշանակալի որոշումներ, այդ թվում՝ միաձուլումների և կլանումների 
վերաբերյալ:

Սակայն, առաջին հերթին, տնօրենների խորհուրդը տոն է հաղորդում 
ամբողջ ընկերությանը՝ ձևավորելով պայմաններ նրա էթիկական, 
օրինական և պատասխանատու գործունեության համար:

Խորհրդի և տնօրենների տեսակները
Մեկ կամ մի քանի անձանց մոտ տեղեկատվության կենտրոնացում 
թույլ չտալու համար տնօրենների խորհրդին առաջարկվում է իր 
կազմում հավասարակշռել գործադիր և ոչ գործադիր տնօրենների 
քանակը: Վերջիններիս մի մասը պետք է լինի անկախ (նայի´ր 
սահմանումը): Փորձագետները տարակարծություն ունեն անկախ 
տնօրենների քանակի վերաբերյալ: Սակայն, ընդունված է համարել, որ 
տնօրենների խորհրդի կազմի մեկ երրորդից մինչև կեսը պետք է լինի 
անկախ:

Տնօրենների խորհրդի մասին գրող լրագրողները պետք է ըմբռնեն 
խորհրդի անդամներին և հենց խորհուրդները նկարագրելու համար 
կիրառվող հասկացությունները:

Գործադիր տնօրենը հանդիսանում է նաև ընկերության գործադիր 
ղեկավար, ինչպես, օրինակ՝ գլխավոր տնօրենը կամ ֆինանսական 
տնօրենը: Ոչ գործադիր տնօրենը չի մտնում ընկերության ղեկավարու-
թյան մեջ և արժևորվում է ընկերությանը դրսից նայելու իր յուրա-
հատուկ փորձով ու կարողությամբ:

Կառավարման փորձագետների կարծիքով ոչ գործադիր տնօրենները 
պարտավոր են կանոնավոր հանդիպել առանձին՝ առանց գործադիր 
տնօրենների մասնակցության:

Անկախ տնօրենի սահմանումները կարող են լինել տարբեր, սակայն 
սովորաբար պահանջվում է, որ անկախ տնօրենն ազատ լինի 
ընկերության, նրա տնօրենների և աշխատակիցների նկատմամբ 
ունեցած ֆինանսական, ընտանեկան և աշխատանքային կապերից 
կամ ցանկացած այլ նշանակալի հարաբերություններից:
Այլ չափանիշների թվում են.

 
  Ոչ հեռու անցյալում ընկերության աշխատակից չլինելը,
 
 Ընկերության հետ էական գործարար հարաբերություններ 

չունենալը,
 
 Ոչ հեռու անցյալում և ներկայումս ընկերությունից 

հատուցում` բացառությամբ խորհրդի անդամի 
գործառույթները կատարելու համար, բաժնետոմսերի 
օպցիոններ, ընկերության առևտրային գործունեության հետ 
կապված վարձատրություն կամ թոշակ չստանալը,

 
 Ընկերության խորհրդատուների, տնօրենների և 

բարձրագույն ղեկավարության հետ սերտ ընտանեկան 
կապեր չունենալը,

 
 Այլ ընկերություններում կամ մարմիններում 

մասնակցությամբ պայմանավորված այլ տնօրենների հետ 
խաչաձև կամ նշանակալի կապերի բացակայությունը,

 
 Խոշոր բաժնետեր չլինելը,
 
 Խորհրդի երկարաժամկետ անդամ չլինելը:

Աղբյուրը` Կորպորատիվ կառավարման բնագավառում տնօրենների 
խորհրդի առաջնորդության թեմայով ուսուցողական նյութեր, 

Կորպորատիվ Կառավարման Համաշխարհային Համաժողով, 
Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիա, Համաշխարհային 
Բանկի խումբ

Տնօրենների խորհրդի պարտականությունների 

ցանկը տե´ս G20/ՏՀԶԿ-ի Կորպորատիվ 

կառավարման սկզբունքները՝ «Տնօրենների 

խորհրդի  պարտականությունները». 

http://bit.ly/HArlwY 

Անկախ տնօրեն
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Տնօրենների խորհուրդը կարող է լինել միամակարդականի և 

երկմակարդականի:

Ÿ Միամակարդականի կամ ունիտար խորհուրդը ընթացիկ 

գործերը պատվիրակում է գլխավոր գործադիր տնօրենին, 

գործադիր թիմին կամ գործադիր կոմիտեին և կազմված է ոչ 

գործադիր ու գործադիր անդամներից: Այս կառուցվածքը 

ավելի շատ հանդիպում է ընդհանուր իրավունքի երկրներում, 

ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և 

Համագործակցության երկրները:

Ÿ Երկմակարդականի կամ երկակի խորհուրդը կառավարման և 

վերահսկման գործառույթները բաժանում է առանձին մարմին-

ների միջև: Դիտորդ խորհուրդը վերահսկում է կառավարող 

խորհրդին/վարչությանը, որը զբաղվում է ընթացիկ գործու-

նեությամբ: Այս կառուցվածքը տարածված է քաղաքացիական 

իրավունքի երկրներում` առաջին հերթին Գերմանիայում, 

ինչպես նաև Ֆրանսիայի որոշ ընկերություններում և Արևելյան 

Եվրոպայի երկրներից շատերում: 

Հուշում լրագրողների համար. երկմակարդականի համակարգի 

դեպքում գոյություն ունի՞ արդյոք լարվածություն դիտորդ խորհրդի 

և վարչության միջև: Այդ կոնֆլիկտները կարող են հանգեցնել 

նորությունների, որոնք պարզաբանում են ընկերության լավ 

աշխատելու կարողությունը:

Տնօրենների խորհուրդն ու ղեկավարությունն 

ունեն տարբեր դերեր
Խորհրդի դերն ու պարտականությունները տարբերվում են 

ղեկավարության դերից ու պարտականություններից: Ընկերու-

թյան մասին ճշգրիտ նյութ պատրաստելու համար լրագրողները 

պարտավոր են պարզել, թե պարտականությունները ինչպես են 

բաշխված ղեկավարության միջև և ուշադիր հետևեն գործադիր 

ղեկավարների կազմի փոփոխությանը: Ոչ պակաս կարևոր են 

տնօրենների խորհրդի և ղեկավարության միջև ձևավորված 

հարաբերությունները:

Ղեկավար թիմը մեկնարկում է գլխավոր տնօրենից, ով 

ղեկավարում է ընկերության ամենօրյա գործունեությունը և 

առաջադրում է նրա բիզնես-ռազմավարությունը: Ղեկավար թիմը 

կամ ղեկավարությունը կարող է ներառել գլխավոր գործառնական 

տնօրենին, ֆինանսական տնօրենին և տեղեկատվության 

տնօրենին, ի լրացում սրանց՝ ոլորտով պայմանավորված նաև 

բարձրագույն ղեկավարության այլ ներկայացուցիչներ:  

Իշխանության համար պայքարը և ներքին փոփոխությունները, 

ինչպիսիք են պաշտոնի բարձրացումը, իջեցումը կամ ուղղակի 

ժառանգի հեռանալը, նշանավորում են ընկերության հիերար-

խիայում և նրա գործունեության ապագա ուղղություններում 

հնարավոր փոփոխությունները: Տնօրենների խորհրդում 

փոփոխությունները, այդ թվում՝ տնօրենների խորհրդի անդամ-

ների պաշտոնանկությունը և նշանակումը, ևս վկայում են կարևոր 

փոփոխությունների մասին: Հենց այդ պատճառով լրագրողները 

պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն նման բնույթի 

ցանկացած փոփոխության վրա, դրանք գրեթե միշտ արժանի են 

դառնալ լրագրողական նյութի թեմա: Այդ նպատակով անհրա-

ժեշտ է դուրս գալ մամուլի հաղորդագրության շրջանակ-ներից, 

որոնք ոչ միշտ են հստակորեն բացահայտում տնօրենների 

խորհրդի կազմի փոփոխության իրական պատճառները:

Երբ տնօրենների խորհուրդը սերտ կապեր ունի ղեկավարության 

հետ, ընդ որում՝ նրա կազմում անկախ տնօրենները փոքրա-

մասնություն են կազմում, կորպորատիվ կառավարման 

ակտիվիստները դրանում խնդիրներ են տեսնում: Նմանատիպ 

որոշ դեպքերում խորհրդում գերիշխող դերակատարում ունի 

գլխավոր տնօրենը, իսկ խորհուրդը բացառապես ձևականորեն 

հաստատում է ղեկավարության առաջարկներն ու որոշումները:
 JP Morgan-ի դեպոզիտար ստացականների ստորաբաժանման 

կողմից 2011 թվականին իրականացված հետազոտությունը 

բացահայտել է, որ այս խնդիրն առավել մեծ սրություն ունի 

Լատինական Ամերիկայում, որտեղ տնօրենների խորհուրդները 

բնութագրվում են անկախության ցածր մակարդակով:

«… Իշխանության կենտրոնացումը կարող է բարձրացնել ռիսկերի 

նկատմամբ խոցելիության մակարդակը»,- Governance Metrics 

International-ի (GMI) համար JP Morgan-ի հետազոտության մասին 

իր ակնարկում գրում է վերլուծաբան-հետազոտող Նատանիել 

Ֆլաններին: Հետազոտությունը պետական ֆոնդերի, 

ինստիտուցիոնալ ներդրողների և այլ հաճախորդների համար 

առաջարկում է աշխարհի ավելի քան 20000 ընկերության 

տվյալների վերլուծություն:

Հետազոտության մեջ հիշատակվող ընկերություններից են 

մեքսիկականները, որոնք Grupo Carso SAB ընկերությունների 

խմբի միջոցով պատկանում են հեռահաղորդակցության և մի 

շարք այլ մեքսիկական ընկերությունների խորհրդի նախագահ և 

գլխավոր գործադիր տնօրեն, միլիարդատեր Կարլոս Սլիմին: 

Ինչպես հավաստում է մամուլը, նրա ընտանեկան հսկայական 

կայսրությունը վերահսկում է տարբեր ոլորտներ ներկայացնող 

ավել քան 200 ընկերություն՝ բանկայինից, հեռահաղորդակցու-

թյունից, ճանապարհաշինարարությունից մինչև ռեստորաններ և 

հանրային սնունդ: 

Միամակարդականի մոդել Երկմակարդականի մոդել

Սեփականատերերի 
մակարդակ

Վերահսկման 
մակարդակ

Գործադիր
մակարդակ

Ընդհանուր ժողով

Տնօրենների խորհուրդ

Տնօրեն

Կառավարող 
խորհուրդ

Դիտորդ 
խորհուրդ

Կորպորացիայում դերերի սահմանումը տե´ս 
Investopedia կայք էջի «Կորպորատիվ կառուցվածքի 
հիմունքներ» բաժնում: Կայք էջը նվիրված է 
ֆինանսական գրագիտությանը և ֆինանսական 
ոլորտից ներգրավում է մասնագետներ՝ ներդրողների 
շահերը ներկայացնող թեմաներով բացատրական 
հոդվածներ գրելու նպատակով: Կայքն իրեն 
դիրքավորել է որպես ներդրումային հարցերով 
անաչառ ռեսուրս. http://bit.ly/HG44Qj 

Ընդհանուր ժողով

Նախագահ

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Հնարավոր կոնֆլիկտներ
Լրագրողները կարող են հանդիպել «գործակալական հակամար-
տություն» եզրույթին, որն օգտագործվում է տնօրենների խորհրդի 
և բաժնետերերի շահերի միջև հնարավոր կոնֆլիկտը նկարա-
գրելու համար: Ընկերության ղեկավարության ազդեցությամբ 
տնօրենների խորհուրդն՝ ի հաշիվ բաժնետերերի ավելի 
երկարաժամկետ շահերի, կարող է փնտրել կարճաժամկետ 
օգուտներ: Ընդ որում, բաժնետերերը չեն ցանկանում ավելորդ 
անգամ գնալ ռիսկի, և ղեկավարության նման վերաբերունքը 
կարող է մենաբանվել որպես աճը զսպելու կամ ընկերության 
մրցունակությունը նվազեցնելու փորձ:

Այստեղ առանցքային դերակատարում ունեն տնօրենների 
խորհրդի այն անդամները, ովքեր ունեն ռազմավարական 
մտածելակերպ, տնօրենների խորհրդում ապահովում են բաժ-
նետերերի շահերի ներկայացվածությունը և ղեկավարության 
գործողությունների համաձայնեցված լինելն այդ շահերին (տե´ս 
ներքևում բերված աղյուսակը):

Ուսումնասիրեք տնօրենների խորհրդի կազմը և 
դրա արդյունավետությունը
Պատշաճ կառավարումը խթանող կազմակերպությունների, 
մասնավորապես՝ GMI-ի ուսումնասիրության առարկա հանդի-
սացող հարցերից է տնօրենների խորհրդի կազմը: 
GMI-ի մաս հանդիսացող կորպորատիվ գրադարանը (Corporate 
Library) մշակել է թեմաների ցանկ, որն օգնում է ներդրողներին 
գնահատել տնօրենների խորհրդի անկախությունը և արդյունավե-
տությունը: Այդ ցանկում են՝

Սլիմի և նրա ակտիվների մասին ավելի մանրամասն 

տեղեկատվություն տե´ս 

http://tgr.ph/KEooiO

Ղեկավարման և կառավարման հիմնական տարբերությունները

îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñ Ô»Ï³í³ñÝ»ñ

Աղբյուր. Chris Pierce, The Effective Director (London: Kogan Page, 2003).
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Պարտականություններ, 
պատասխանատվության 
ոլորտներ

Պետք է որոշեն ընկերության ապագան, պաշտպանեն 
նրա ակտիվներն ու հեղինակությունը: Նրանք պետք 
ուշադրություն դարձնեն շահառուների շահերին և 
նորմատիվ իրավական պահանջներին որոշումների 
համապատասխանությանը:

Պատասխանատվություն են կրում ընկերության երկարա-
ժամկետ բարգավաճման համար: Սովորաբար օրենքը 
պահանջում է, որ իրենց պաշտոնական պարտականութ-
յունները կատարելիս և լինելով ֆիդուցիար պարտակա-
նությունների օբյեկտ՝ տնօրենների խորհրդի անդամները 
կիրառեն իրենց կարողությունները, գործեն շրջահայաց: 
Իրենց պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ 
պատշաճ կատարելու համար տնօրենների խորհրդի 
անդամները կարող են ենթարկվել պատասխանատվու-
թյան: Երբեմն նրանք կարող են պատասխանատվություն 
կրել ընկերության գործողությունների համար:

Որպես կանոն, բացակայում է ռազմավարական 
որոշումներ կայացնելու պարտականությունը:

Մտահոգված են տնօրենների խորհրդի որոշումների և 
քաղաքականությունների իրականացմամբ:

Հարաբերություններ 
բաժնետերերի հետ

Բաժնետերերը կարող են տնօրենների խորհրդի 
անդամին զրկել իր պաշտոնից: Բացի այդ, տնօրենների 
խորհրդի անդամները հաշվետու են բաժնետերերին: 

Որպես կանոն, նրանք նշանակվում և ազատվում են 
տնօրենի կամ ղեկավարության կողմից, օրենքով նրանք 
հազվադեպ են պատասխանատվության ենթարկվում:

Առաջնորդություն
Ապահովում են ընկերության ներքին առաջնորդությունը 
և հանդիսանում ընկերության կառավարման 
բարձրագույն մարմին:

Ընկերության ամենօրյա առաջնորդումը գտնվում է 
գլխավոր գործադիր տնօրենի ձեռքերում, ղեկավարները 
գործում են գլխավոր տնօրենի անունից:

Էթիկա, արժեքներ
Ունեն առանցքային նշանակություն ընկերության 
արժեքները և էթիկական դիրքորոշումը սահմանելիս:

Պարտավոր են հետևել էթիկական նորմերին՝ հիմնվելով 
տնօրենների խորհրդի կողմից սահմանված ուղենիշերի 
վրա:

Ընկերության 
վարչական 
կառավարումը

Պատասխանատու են ընկերության վարչական 
կառավարման համար:

Ընկերության վարչարարության հետ կապված 
համապատասխան պարտականությունները կարող են 
պատվիրակված լինել ղեկավարությանը, սակայն դա 
տնօրենների խորհրդի անդամներին չի ազատում 
վերջնական պատասխանատվությունից:

Կանոնադրական 
դրույթներ

Շատ երկրներում գոյություն ունեն բազմաթիվ 
օրենսդրական դրույթներ, որոնք կարող են նախատեսել 
պատժամիջոցներ տնօրենների խորհրդի անդամների 
համար, եթե ընկերությունը չի հետևում դրանց: 

Օրենսդրական այդ դրույթները սովորաբար չեն 
տարածվում ղեկավարության վրա:

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
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· Տնօրենների խորհրդի մեծությունը. սրա վերաբերյալ 
գոյություն չունի մոգական որևէ թիվ, սակայն տնօրենների 
խորհրդի միջին չափը կազմում է 9-10 անդամ: Չափազանց 
մեծ խորհուրդը կարող է լինել դանդաղաշարժ, չափազանց 
փոքրը՝ ի վիճակի չլինել հաղթահարել ծանրաբեռնվածու-
թյունը:

· Տնօրենների խորհրդի անկախ անդամների թվաքանակը. 
դիտորդները գտնում են, որ իդեալական տարբերակում 
նրանք պետք է մեծամասնություն կազմեն:

· Գործադիր, աուդիտի, վարձատրության և առաջադրման 
հանձնաժողովների առկայությունը. վարձատրության և 
աուդիտի հանձնաժողովները պետք է կազմված լինեն 
անկախ անդամներից: Որոշ դիտորդներ գտնում են, որ 
աուդիտի հանձնաժողովի նախագահը պետք է լինի 
որակավորված աուդիտոր կամ գրանցված լինի որպես 
գործող աուդիտոր, սակայն կրկին այս հարցում ընդհանուր 
համաձայնություն չկա:

· Տնօրենների խորհրդի անդամ լինելու սահմանափա-
կումները. ընդհանուր առմամբ, տնօրենների խորհրդի 
անդամը կարող է գործել ոչ ավելի, քան երեք խորհուրդ-
ներում, և այդ խորհուրդները չպետք է ունենան շահերի 
բախում:

· Տեղեկատվության բացահայտումը. ընկերությունները պետք 
է տեղեկատվություն բացահայտեն ղեկավարության, 
տնօրենների խորհրդի անդամների և այլ կապակցված 
անձանց հետ շահերի բախման հանգեցնող գործարքների 
մասին:

Ընդունված է համարել, որ տնօրենները պետք է տիրապետեն 
բավարար քանակությամբ բաժնետոմսերի, որպեսզի ընկերության 
գործունեության մեջ ունենան անձնական հետաքրքրվածություն: 
Մյուս կողմից, կորպորատիվ կառավարման ակտիվիստները զգուշա-
վոր են խորհրդի այն անդամների նկատմամբ, ովքեր տիրապետում են 
բաժնետոմսերի խոշոր փաթեթների կամ օպցիոնների, ինչի հաշվին 
նրանց որոշումները կարող են լրջորեն ազդել բաժնետոմսերի գների 
արագ աճ ապահովելու վրա՝ հաշվապահական հաշվառման մեջ 
հնարքներ բանեցնելու միջոցով կարճաժամկետ օգուտներ ստանալու 
համար:

Տնօրենները պետք է ստանան համապատասխան վարձատրություն 
խորհրդում աշխատելու, ինչպես նաև փոխհատուցումներ՝ իրենց 
գիտելիքների ու փորձառության համար:

Կորպորատիվ կառավարման փորձագետները գտնում են, որ իրենց 
անկախությունը պահպանելու համար անկախ տնօրենները (ընկերու-
թյան հետ չկապված) պետք է սահմանափակեն բաժնետոմսերի իրենց 
փաթեթը ոչ ավելի, քան 5%-ով: Այդ տոկոսը կարող է տարբերվել` ըստ 
երկրների: Բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքը Հնդկաս-
տանում նախատեսում է սահմանափակել արտաքին տնօրենների 
բաժնեմասնակցությունը առավելագույնը 2%-ի մակարդակում:
Բաժնետերերը ընտրում են խորհրդի կողմից առաջադրված 

անդամներին: Սովորաբար դա տեղի է ունենում տարեկան ժողովում: 
Ասիական ընկերություններում, որպես կանոն, գոյություն ունեն հսկող 
բաժնետերեր, որոնք կարող են վերահսկել խորհրդի անդամների 
առաջադրումն ու ընտրությունը:

Ժամկետային սահմանափակումները, ըստ ընկերությունների և 
երկրների, կարող են լինել տարբեր, սակայն սովորաբար տնօրենների 
խորհուրդն իր առաքելությունը ստանձնում է 1-3 տարվա համար:

Ստուգեք տնօրենների խորհրդի կազմի 
բազմազանությունը
Տնօրենների խորհրդի անդամները պետք է ունենան ընկերության 
պահանջներին համապատասխանող հմտություններ ու կարողու-
թյուններ: Նրանք պետք է ունենան բավանաչափ կշիռ ու հեղինակու-
թյուն՝ անհրաժեշտության դեպքում բարձրագույն ղեկավարությանն ու 
նախագահին մարտահրավեր նետելուց չվախենալու համար: Երբեմն 
տնօրենների խորհրդի անդամներից լրագրողներին հասնող այդ 
մարտահրավերները կարող են առիթ հանդիսանալ ընկերության 
ներքին գործունեությունը լուսաբանող լրագրողական հիանալի նյութ 
մշակելու համար:

Վերջին տարիներին արդյունավետ կառավարման կողմնակիցները և 
բաժնետերերի իրավունքները պաշտպանող ակտիվիստները շեշտա-
դրում են բազմազանությունը խորհուրդներում՝ առաջին հերթին 
դրանցում կանանց ներգրավելու միջոցով, ընդ որում, որոշ երկրներ 
նույնիսկ ընդունել են այս պահանջը նախատեսող օրենքներ:

Ակտիվիստներն ասում են, որ գենդերային բազմազանությունը 
ընդլայնում է խորհրդում կարծիքների, կարողությունների, փորձի և 
ունակությունների շրջանակը: Ըստ նրանց` դրա առավելությունը 
հավասարակշռված որոշումներն են, ֆինանսների կառավարման 
նկատմամբ արդյունավետ հսկողությունը, բաժնետերերի նկատմամբ 
պատասխանատվության ուժեղացումը և ռիսկերի խելամիտ 
կառավարումը:

2012 թվականի GMI-ի հաշվետվությունը՝ նախկինում իրականացված 
հետազոտությունների արդյունքների համեմատ, բացահայտել է 
խորհուրդներում կանանց ներկայացվածության աստիճանական 
բարելավում: 43 երկրների 4300 ընկերությունների շրջանում 
իրականացված հարցումը ցույց է տվել, որ կանայք կազմում են 
տնօրենների խորհրդի անդամների10.5%-ը` նախորդ տարվա 10%-ի 
համեմատ: Խորհուրդների տոկոսը, որտեղ ընդհանրապես կանայք 
չկան, ընկել է 40%-ից: GMI-ի հավաստումներով իր ուսումնասիրութ-
յունն առաջին անգամ է վկայում, որ ամբողջ աշխարհում կանայք 
խորհուրդներում զբաղեցնում են 10 տեղից մեկը: 

ԳԼՈՒԽ 2

Ակնարկը տնօրենների խորհրդի 
պարտականությունների և առաջադեմ գործելաոճի 
մասին տե´ս 
http://bit.ly/HDB765  

ԼՐԱԳՐՈՂԻ ՆՈԹԱՏԵՏՐ
Աուդիտորական և խորհրդատվական ընկերությունների 
հետազոտությունները և զեկույցները կարող են 
լրագրողական նյութի գաղափար տալ:

Հնդկական ընտանեկան ընկերությունների կորպորատիվ 
կառավարման հիմնախնդիրների մասին գրելու համար 
Moulishree Srivastava of LiveMint օն-լայն գործարար 
պարբերականը որպես հիմք օգտագործել է իր գործընկեր 
Grant Thornton India-ի փորձաքննությունը: 

Այդ հիմնախնդիրներն են՝
 Մասնավոր ներդրումների նկատմամ 

բաժնետիրական կապիտալի բաց լինելը,
 Խարդախությունների կանխարգելումը և 

ռիսկերի կառավարումը:

Նյութը կարդացե´ք http://bit.ly/HArSyV
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Տնօրենների խորհրդի հանձնաժողովների կառուցվածքի 
հետազոտությունը
Տնօրենների խորհուրդները ձևավորում են հանձնաժողովներ՝ իրենց 
գործունեության որոշ տեսակներ դրանց պատվիրակելու նպատակով, 
օրինակ՝ տեխնիկական հարցերի մանրամասն վերլուծություն և 
առաջարկների մշակում, որոնք այնուհետև, որպես կանոն, պետք է 
հաստատվեն տնօրենների խորհրդի կողմից: Պատվիրակված հարցերի 
ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է խորհուրդը: Հանձնա-
ժողովի կառուցվածքում տնօրենները հնարավորություն ունեն իրենց 
ուշադրությունը կենտրոնացնել կոնկրետ հարցերի վրա, այդ թվում` 
այնպիսինների, որոնցում նրանք կարող են ունենալ հատուկ փորձա-
գիտական գիտելիքներ: Հանձնաժողովները հաշվետու են խորհրդին: 
Նրանք տնօրենների խորհրդի կողմից կայացվող որոշումների համար 
ղեկավարության առաջարկներից ընտրում են ռազմավարական բնույթ 
ունեցողները:

Խորհրդի կողմից ձևավորվող հիմնական հանձնաժողովներն են. 

Աուդիտի հանձնաժողովը. ընտրում է աուդիտորներ և  
վերահսկում դրանց աշխատանքը:

Փոխհատուցումների և վարձատրության հանձնաժողով. 
առաջարկներ է ներկայացնում բարձրագույն ղեկավարու-
թյան դրամական, բաժնետոմսերի տեսքով վարձատրու-
թյան և խրախուսման այլ եղանակների վերաբերյալ:

Առաջադրման հանձնաժողով. փնտրում, գնահատում և   
թեկնածուներ է առաջարկում տնօրենների խորհրդում 
ընտրելու կամ նշանակելու համար: 

 Կորպորատիվ կառավարման հանձնաժողով. վերանայում 
է քաղաքականությունները և անհրաժեշտության  դեպքում 
առաջարկում փոփոխություններ դրանցում:

Տնօրենների խորհուրդն իրավունք ունի ձևավորել նաև գործադիր, որն 
իրականացնում է խորհրդի իրավասությունները նիստերի միջև ընկած 
ժամանահատվածում և ռիսկերի հանձնաժողով, որը կանխատեսում է 
հնարավոր ռիսկերը և դրանց հետ կապված պլանավորում 
գործողություններ:

Ֆինանսական հատվածում որոշ հանձնաժողովների ձևավորման, 
նույնիսկ դրանց կազմի և գործառույթների վերաբերյալ կան 
ցուցումներ և պարզաբանումներ, մասնավորապես՝ ռիսկերի կառա-
վարման վերաբերյալ ավելի հաճախ սահմանվում են բանկային 
օրենսդրությամբ և նորմատիվ ակտերով: Ընկերությունները նույնպես 
կարող են ինքնուրույնաբար ձևավորել մշտական կամ ժամանակավոր 
հանձնաժողովներ այնպիսի հարցերի գծով, ինչպիսիք են էթիկան, 
ճգնաժամային կառավարումը, բնապահպանական քաղաքակա-
նությունը, աշխատանքային և տեխնոլոգիական հարցերը:

Հատուկ դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է տնօրենների խորհրդի 
շահագրգռվածությունից զերծ անդամների անկախ կարծիքը, կարող 
են ստեղծվել շահերի հնարավոր բախումները կամ միաձուլումների և 
կլանումների հնարավորությունները հետազոտող հանձնաժողովներ:

Կորպորատիվ կառավարման լավագույն գործելաոճին համապա-
տասխան որոշ հանձնաժողովներ, մասնավորապես՝ աուդիտի, 
առաջադրման, վարձատրության և կորպորատիվ կառավարման, 
պետք է կազմված լինեն գլխավորապես անկախ տնօրեններից:

Այդ հանձնաժողովների կազմի վերլուծությունը կարող է բացահայտել 
թաքնված խնդիրների գոյությունը մատնանշող  որոշ «կարմիր 
դրոշակներ»: Օրինակ՝

Արդյո՞ք նախագահը խստորեն է վերահսկում որոշումների 
կայացման գործընթացը:

Գոյություն ունի՞ արդյոք շահերի բախում (օրինակ՝ աուդիտի 
հանձնաժողովում ներգրավված տնօրեններից որևիցե մեկն ունի՞ 
արդյոք գործարար հարաբերություններ աուդիտորի, հիմնական 
բաժնետիրոջ հետ):

Համապատասխա՞ն է արդյոք տնօրենների խորհրդի 
փորձառությունը (աուդիտի հանձնաժողովի կազմում կա՞ն 
արդյոք ֆինանսների և հաշվապահական հաշվառման ոլորտում 
փորձառություն ունեցող անձինք):

Սովորեք նկատել «կարմիր դրոշակները»
Հենց որ ընկերությունը փլուզվում է, ուշադրության կենտրոնը 
տեղափոխվում է տնօրենների խորհրդի վրա, և հաճախ մակերես են 
դուրս գալիս բաներ, որոնք հետադարձ հայացքի ներքո թվում են 
ակնհայտ խնդիրներ: Հնդկական Satyam Computer Systems Ltd. 

ընկերության տնօրենների խորհուրդն ամբողջությամբ կազմված էր 
ներքին անդամներից, որոնք կամ բիզնեսը վերահսկող ընտանիքի 
անդամներ էին, կամ սերտ գործարար կամ անձնական հարա-
բերություններ ունեին ընկերության ղեկավարության հետ, կամ էլ 
ոլորտում ունեին բավական համեստ աշխատանքային փորձա-
ռություն, ինչպես նաև ֆինանսական գրագիտության ցածր 
մակարդակ:

Տնօրենների խորհրդում գենդերային 
բազմազանության մասին ավելի մանրամասն տե´ս 
«Կանայք տնօրենների խորհրդում. հարցազրույց 
տղամարդ տնօրենների հետ».  http://bit.ly/LEphFk

Լրագրողական նյութի գաղափար. ուսումնասիրեք ձեր կողմից  
լուսաբանվող ընկերության տնօրենների խորհրդի 
հանձնաժողովների կառուցվածքը.

 տնօրենների խորհրդում գոյություն ունե ն արդյոք ՞
բոլոր առաջարկվող հանձնաժողովները:

 Ի նչ որակավորում ունեն հանձնաժողովների ՞
անդամները:

 Ունե ն արդյոք հանձնաժողովների անդամները ՞
հատուկ փորձառություն (օրինակ՝ աուդիտի 
հանձնաժողովի անդամները): 

Ÿ Անկա խ են արդյոք հանձնաժողովի անդամները  ՞
(տե´ս այս Գլխում բերված սահմանումը): 

Տնօրենների խորհրդի հանձնաժողովների հետ 
կապված այլ հնարավոր «կարմիր դրոշակներ» 
տե´ս http://bit.ly/HGJADd 

 ՆՅՈՒԹԻ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄ
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Խնդիրները կարող են լույս աշխարհ գալ սկանդալի բռնկման 
դեպքում, սակայն լրագրողները դրանք  կարող են բացահայտել 
նախապես՝ իրենց նյութերը պատշաճ ջանասիրությամբ մշակելով: 
Այստեղ նկատի է առնվում հսկող բաժնետերերի, գործադիր 
ղեկավարության և տնօրենների խորհրդի անդամների կյանքի, 
գիտելիքների, փորձառության և կապերի մասին փաստերի 
բացահայտումը:

Ստուգեք այլ խորհուրդներում տնօրենների անդամ լինելը: 
Հնարավոր է, որ նրանցից ոմանք պաշտոն են զբաղեցնում նույն 
խորհուրդներում, և նրանց միջև հարաբերությունները ձևավոր-
վում են այդ հիմքով:

«Չնայած որ անկախ տնօրենները, որպես կանոն, անկախ են 
ընկերության ղեկավարությունից, նրանք կարող են զգալի կապեր 
ունենալ կամ տնօրենների խորհրդի այլ անդամների, կամ խոշոր 
բաժնետերերի հետ»,- ասում է Դուբայի Hawkamah Կորպորատիվ 
կառավարման ինստիտուտի գործադիր ղեկավար և առաջատար 
տնտեսագետ Նասեր Սաիդին:

Անկախ տնօրենների հեռանալը խորհրդից նկատելի է և՛ 
լրագրողների, և՛ ներդրողների համար: Նման պաշտոնանկու-
թյունները սովորական իրադարձություն չեն: Դրանք կարող են 
տեղեկատվություն հաղորդել ընկերության ավելի խորը խնդիր-
ների մասին: Ընտանեկան կամ անձնական պատճառներով 
պաշտոնանկությունները մշտապես արժանի են լրագրողական 
հետաքննության:

Չինաստանում գործող Automated Touchstone Machine Ltd. (ATM) 
ընկերության երկու անկախ տնօրեններ հրաժարական տվեցին 
2007 թվականի սեպտեմբերին՝ հայտարարելով, որ չեն կարող 
երաշխավորել ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների 
հավաստիությունը: Տնօրենների հեռանալը հատկապես ցուցա-
դրական էր, քանի որ նրանցից մեկը Սինգապուրի ֆոնդային 
բորսայում գնանշվող ATM ընկերության տնօրենների խորհրդի 
նախագահն էր, իսկ մյուսը՝ աուդիտի հանձնաժողովի անդամ: 

Նման հրաժարականները ATM-ի համար դարձան սովորական 
երևույթ, մինչև որ 2008 թվականին բորսան չապացուցակեց 
ընկերությունը:

Տագնապի նմանօրինակ ազդակ հաղորդեց նաև Սինգապուրի 
ֆոնդային բորսայում գնանշվող China Aviation Oil ընկերության 
տնօրեններից մեկը, ով, ընկերությունում աշխատելով 2 տարի, 
2008 թվականին հրաժարական տվեց` հայտարարելով, որ այլևս ի 
վիճակի չէ կատարել անկախ տնօրենի իր պարտականու-
թյունները, քանի որ տնօրենների խորհուրդն արհամարական 
վերաբերմունք ունի լավագույն գործելաոճի նկատմամբ: 
Մամուլում հրապարակած իր նամակում նա հարցականի տակ 
դրեց նաև տնօրենների խորհրդի այլ անդամների անկախությունը:

Տնօրենների խորհրդի նախագահ և գլխավոր 
գործադիր տնօրեն. երկու՞սը, թե՞ մեկը 
Խիստ ուշադրության է արժանի տնօրենների խորհրդի նախագա-
հի և գլխավոր գործադիր տնօրենի դերերի համատեղման հարցը:

Դերերի տարանջատման կողմնակիցների կարծիքով տնօրենների 
խորհրդի անկախ նախագահը կարող է ավելի լավ պաշտպանել 
բաժնետերերի շահերը՝ ղեկավարելով խորհուրդը, մինչդեռ  գլխա-
վոր տնօրենը պետք է ղեկավարի բիզնեսը: Դերերի տարանջա-
տումը հնարավորություն է տալիս խուսափել շահերի բազմաթիվ 
բախումներից:

Սակայն այլք համաձայն չեն այդ կարծիքի հետ՝ հավաստելով, որ 
դերերի բաժանումը շատ ընկերությունների համար լավագույն 
ընտրությունը չէ: Ըստ նրանց` մեկ ղեկավար ունենալն ավելի լավ 
է, քանի որ դա թույլ է տալիս խուսափել իշխանության համար 
մղվող պայքարից:

Խոշոր ընկերություններում ավելի հաճախ այդ դերերը բաժանված 
են, և կորպորատիվ կառավարման նոր օրենքների և կանոնա-
գրքերի մեծամասնությունը հաստատում է բաժանման գաղա-
փարի իրավաչափ լինելը, սակայն ներկա փուլում սա հեռու է 
համընդհանուր ճանաչում լինելու գործելաոճից: 

Մեքսիկական Grupo Televisa S.A.-ում տնօրենների խորհրդի 
նախագահի և գլխավոր տնօրենի դերերի միավորումը արժանա-
ցավ GMI-ի քննադատությանը: Վերջինս արդյունավետ կառա-
վարման սկզբունքները խախտող կորպորատիվ գործելաոճերը 
հաճախ լուսաբանում է ավելի շուտ, քան դրանք կնկատեն 
լրագրողները:

Grupo Televisa S.A.-ի առնչությամբ GMI-ի քննադատական դիտար-
կումների թվում էին.

Televisa-ի տնօրենների խորհրդի նախագահ և գլխավոր 
տնօրեն Ասկարագա Ժանը, ով ժառանգել էր ընկերությունն 
իր հորից, չնշանակեց անկախ նախագահ:

Պարզվեց, որ տնօրենների խորհրդի 20 անդամներից միայն 
հինգն էին ամբողջությամբ անկախ, նրանցից ոմանք 
աշխատում էին Televisa-ի գործընկերների տնօրենների 
խորհրդում:

Ոչ գործադիր տնօրեններից ոչ ոք չուներ հեռուստատեսու-
թյունում աշխատելու նշանակալի փորձառություն:

Հարցեր, որոնք լրագրողները կարող են տալ իրենց կող-
մից լուսաբանվող ընկերությունների տնօրենների 
խորհուրդների մասին.

Ինչքա՞ն ժամանակ են տնօրենների խորհրդի անդամ-
ները ծառայում խորհրդում:

Որքա՞ն է տնօրենի պաշտոնավարման ժամկետը:

Քանի՞ խորհուրդներում են տնօրենների խորհրդի 
անդամները զբաղված: Որո՞նք են նրանց այլ շահերն 
ընկերությունում:

Ծառայու՞մ են նրանցից ոմանք այլ խորհուրդներում 
միասին: Ի՞նչ կարգի վարձատրություն են ստանում:

Ընկերության ի՞նչ քանակի բաժնետոմսերի են 
տիրապետում:

Վերջին ժամանակահատվածում տնօրեններից որևիցե 
մեկը վաճառե՞լ է արդյոք իր բաժնետոմսերը: Դրանում 
գոյություն ունի՞ արդյոք որևէ օրինաչափություն:

Ինչպիսի՞ն է տնօրենների խորհրդի նիստերին 
յուրաքանչյուր տնօրենի հաճախելիությունը: 

Այդքան կարևոր տնօրենների խորհուրդ

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ



Տնօրենների խորհրդի անկախությունը զգալիորեն տուժում 
էր խորհրդի առանձին տնօրենների, ինչպես նաև Televisa-ի և 
տնօրենների միջև առկա գործարար հարաբերություններից:

GMI-ն քննադատեց նաև Televisa-ի տնօրենների խորհրդին կից 
հանձնաժողովների բացակայությունը և աուդիտի, վարձատրու-
թյան ու կորպորատիվ կառավարման առանձին հանձնաժողովներ 
ձևավորելու անկարողությունը: Televisa-ի աուդիտի և կորպորա-
տիվ կառավարման հանձնաժողովի նախագահը 80 տարեկան էր: 
Նա գործարքներ էր իրականացրել ընկերության հետ, այդ թվում՝ 
և´ նախագահը, և´ խորհրդի այլ երկու անդամներ կապված էին 
Cablevision-ի հետ, որը, ինչպես նշել է GMI-ն, պատկանում էր 
Televisa-ին:

Ուշադրություն դարձրեք փոխհատուցումների 
հարցերին
Տնօրենների խորհրդի անդամների անկախությունը կարող է 
ունենալ որոշիչ նշանակություն, երբ խոսք է գնում փոխհա-
տուցումների մասին: Դրանք վերջին երկու տասնամյակում 
զարգացած շուկաների համար հիվանդագին թեմա են դարձել:

Ընկերությունների պաշտոնատար անձանց փոխհատուցումների 
հետ կապված սենսացիոն սկանդալներն առավել տարածվեցին 
ԱՄՆ-ում, քան աշխարհի այլ հատվածներում: Սակայն The 
Economist-ը նշում է, որ 2008 թվականին ամերիկյան ոճով 
բարձրագույն ղեկավարության պարգևավճարները և խրախու-
սումները սովորական երևույթ էին դարձել եվրոպական բազմա-
թիվ ընկերություններում, և այդ ժամանակից ի վեր միտումներն 
ավելի նշանակալի դարձան:

Ֆոնդային բորսաներում գնանշվող ընկերությունները փոխհատու-
ցումների մասին տեղեկատվությունը հաճախ բացահայտում են 
մինչև իրենց տարեկան ժողովը՝ բաժնետերերին հասցեագրված 
տեղեկատվական նամակներում: Հաճախ հենց այդ փաստա-
թղթում է տեղեկատվություն բացահայտվում ոչ միայն բարձրա-
գույն ղեկավարության տարեկան վարձատրության, այլև 
պարգևավճարների, նպաստների, բաժնետոմսերի օպցիոնների և 
հրաժարական տալու կամ թոշակի անցնելու համաձայնագրերի 
փոփոխությունների ու հարակից վճարների մասին:

Զարգացող երկրներում շատ բորսաներ չեն պահանջում կամ 
պարտադիր կարգով չեն ապահովում ղեկավար անձնակազմի 
փոխհատուցումների մասին տեղեկատվության բացահայտումը: 
Հետևաբար, լրագրողների համար այդ թվերը գտնելը կարող է 
դժվար լինել: CFA ինստիտուտի Ֆինանսական շուկաների 
ամբողջականության հարցերով կենտրոնի հետազոտությունը, 
օրինակ, հաստատում է, որ ասիական շուկաներում փոխհատու-
ցումների մասին տեղեկատվության հրապարակումը հետ է մնում 
միջազգային լավագույն գործելաոճից, և ներդրողների շահերի 
պաշտպանությունը կարիք ունի կատարելագործման:

«Ասիայում առկա պրակտիկան հնարավորություն չի տալիս 
բաժնետոմսերի սեփականատերերին իմանալ, թե իրենց օգնու-
թյամբ ձևավորված կորպորատիվ միջոցներից որքան գումար 
պետք է վճարվի անձանց, ում հանձնարարված է իրենց բիզնեսի 
կառավարումը»,- ասվում է զեկույցում: Սա հնարավորություն է 
տալիս աչք փակել անհատական պատասխանատվության վրա:

Զարգացող շուկաներում առավել անհետաձգելի խնդիր է ոչ 
գործադիր տնօրենի աշխատանքի համար ոչ բավարար հատու-
ցումը կամ նույնիսկ որևիցե հատույցի բացակայությունը: Որոշ 
ընկերություններ խորհրդի ոչ գործադիր անդամներին տարեկան 
հոնորարի փոխարեն վճարում են ոչ մեծ աշխատավարձ՝ յուրա-
քանչյուր նիստի մասնակցության համար: Տարեկան հոնորարի 
վճարումը ավելի նախընտրելի է: Ոչ գործադիր տնօրենների 
աշխատանքի համար ոչ համապատասխան վարձատրությունը 
կարող է ստիպել նրանց պաշտոններ զբաղեցնել մի քանի 

խորհուրդներում՝ իրենց անձնական եկամուտներն ավելացնելու 
նպատակով: Սա կարող է նվազեցնել ինչպես նրանց հետաքրքրու-
թյունները ընկերությունում, այնպես էլ պատասխանատվության 
զգացումը:

Օգտագործեք հաշվետվությունները կարևոր 
հարցեր բացահայտելու համար 
Այնպիսի զեկույցները, ինչպիսին տեղեկատվության բացահայտ-
ման մասին CFA-ի հետազոտությունն է, կորպորատիվ կառավար-
ման մասին պարբերաբար նյութեր պատրաստելու ցանկություն 
ունեցող լրագրողների համար կարող են ունենալ «ոսկեբեր» 
նշանակություն: Գիտական հոդվածները, վերլուծությունները և 
բլոգները նույնպես մատնանշում են հնարավոր կոնֆլիկտը կամ 
կորպորացիաների ոչ արդյունավետ գործելաոճը, սակայն դրանք 
հաճախ անտեսվում են նույնիսկ ընկերությունների մասին գրող 
փորձառու լրագրողների կողմից: Կորպորացիաները ուսումնա-
սիրվում և դասակարգվում են կարգապահությանը հետևելու, 
թափանցիկության, անկախության, հաշվետվականության, 
պատասխանատվության և արդարության մակարդակով:

Տեղեկատվության բացահայտման CFA-ի հետազոտության 
հիմքով, օրինակ, լրագրողները կարող էին ուսումնասիրել տեղե-
կատվության բացահայտման հարցը իրենց կողմից լուսաբանվող 
ընկերություններում և մանրամասն դիտարկել դրանց համապատաս-
խանությունը առաջադեմ գործելաոճին: Կարելի է նաև համեմատա-
կաններ անցկացնել տարածաշրջանի և ճյուղի այլ ընկերությունների 
հետ:
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Պատասխան. 1. Բ), 2.Ա), 3.Բ) 

Արագ թեստ
1.  գործադիր և ոչ գործադիր տնօրենների   Ո±րն է

տարբերությունը: 
Ա. Գործադիր տնօրենը ղեկավարում է տնօրեն-

ների խորհրդին կից հանձնաժողովը, ոչ 
գործադիրը՝ ոչ:

Բ. Գործադիր տնօրենը հանդիսանում է 
ղեկավարության անդամ, մինչդեռ ոչ 
գործադիրը՝ ոչ:

Գ. Ոչ մի տարբերություն էլ չկա:

2. Բնութագրիչներից ո՞րը հնարավորություն չի  

տալիս տնօրենին կոչել անկախ: 
Ա. Նույն ընկերության ղեկավարության 

կազմում պաշտոն է զբաղեցնում:
Բ. Փորձագետ է ընկերության գործունեության 

ոլորտում:
Գ. Այլ ընկերությունում գործադիր ղեկավար է:

3. Ներքոնշյալ հանձնաժողովներից մեկն ավելի 

հաճախ է հանդիպում տնօրենների խորհր-

դում: Մնացածը պարտադիր չեն: Ո՞րն է 

դրանցից առավել տարածվածը:
Ա. Կլանումների և միաձուլումների 

հանձնաժողովը.
Բ. Աուդիտի հանձնաժողովը.
Գ. Էթիկական հարցերով հանձնաժողովը:

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ



Տարեկան հարցումները և ըստ տարածաշրջանների գնահատման 
քարտեզները նույնպես կարող են օգտակար լինել հետաքրքիր սյուժե 
պրպտող լրագրողների համար: CLSA Asia Pacific Markets բրոքերային 
և ներդրումային անկախ խումբը Կորպորատիվ կառավարման 
ասիական ասոցիացիայի հետ համատեղ հրապարակում է տարեկան 
հաշվետվություն Ասիայում կորպորատիվ կառավարման հարցերի 
վերաբերյալ: Հարցմանը մասնակցում են ասիական բորսաներում 
գնանշվող 580 ընկերություն 11 երկրներից:

ԳԼՈՒԽ 2
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2010 թվականի հետազոտության արդյունքների 
հակիրճ շարադրանքը տե´ս http://bit.ly/IESikf

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ. Գլուխ 2 

Խմբագրական նշում. 2-րդ գլխի պատրաստման համար օգտագործվել են տեղեկատվության ներքոնշյալ աղբյուրները: Կայք էջերի մեծ 
մասը հասանելի է ընթերցողին: Որոշ պարբերականների (The Wall Street Journal և Financial Times) նյութերի հասանելիության համար 
պահանջվում է բաժանորդագրություն: The New York Times-ն ընթերցողին տալիս է սահմանափակ քանակությամբ արխիվային նյութերի 
ամսական հասանելիություն: 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
Annalisa Barrett, senior research associate, It All Comes Down to the 
People in the Boardroom/Տնօրենների խորհրդի նիստում ամեն ինչ 
հանգում է մարդկանց, The Future of Corporate Reform, The 
Corporate Library, 2009.  http://bit.ly/HGJADd

Nathaniel Parish Flannery, research analyst at Governance Metrics 
International, Telenovela: Ongoing Board Accountability Issues at 
Mexico's Televisa/Հեռուստանովել. Մեքսիկական Televisa 
ընկերության տնօրենների խորհրդի հաշվետվականության 
ընթացիկ խնդիրները, Forbes, June 9, 2011. http://onforb.es/IOMgNe

Nathaniel Parish Flannery, research analyst at Governance Metrics 
International, New Survey Highlights Ongoing Corporate Governance 
Concerns in Latin America/Նոր հետազոտությունները 
հայտնաբերում են ընթացիկ խնդիրներ Լատինական Ամերիկայի 
կորպորատիվ կառավարման մեջ, Sept. 27, 2011. 
http://bit.ly/J7LCtC 

Kalpana Rashiwala, Independent Directors at ATM Quitting/Անկախ 
տնօրենները հեռանում են ATM-ից, The Business Times (Singapore), 
Sept. 17, 2007.  http://bit.ly/IlMhcz

Aude Lagorce, Notable Executive Pay Deals in Europe/Եվրոպայում 
գործադիրների վարձատրության ուշագրավ գործարքներ, 
MarketWatch. May 14, 2009.  http://on.mktw.net/IS6LeO

Ric Marshall, chief analyst, Director Flags: Highlighting Shareholder 
Concerns/Տնօրենների դրոշակներ. բաժնետերերի 
մտահոգությունների կարևորումը, The Corporate Library, 2010.

Michelle Quah, Asia Needs to Improve Executive Compensation 
Disclosure: Study/Ասիան կարիք ունի բարելավել վարձատրության 
մասին տեղեկատվության բացահայտումը, The Business Times 
(Сингапур), March 3, 2008.  http://bit.ly/Iv2nDM

Moulishree Srivastava, Family Businesses Face Governance 
Challenges/Ընտանեկան ընկերությունները բախվում են 
կառավարման խնդիրների, LiveMint, Sept. 21, 2011. 
http://bit.ly/HP6I3M 

Pavan Kumar Vijay, New Companies Bill Takes Ethics to a Newer 
Level/Ընկերությունների մասին օրենքի նոր նախագիծը էթիկան 
բարձրացնում է նոր մակարդակի վրա, DNA India, Dec. 30, 2011. 
http://bit.ly/I9jdFN

ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Bridging Board Gaps/Բացթողումների հաղթահարումը 
տնօրենների խորհրդում, Study Groups on Corporate Boards blue 
ribbon panel, Columbia Business School and the John L. Weinberg 
Center for Corporate Governance at the University of Delaware, 
2011.  http://bit.ly/JyJ9OM

Corporate Governance Documents, including board responsibilities 
and best practices/Կորպորատիվ կառավարման հարցերի, այդ 
թվում՝ տնօրենների խորհրդի պատասխանատվության և 
առաջադեմ փորձի մասին փաստաթղթեր, Corporate Directors 
Forum.    http://bit.ly/HDB765/

Corporate Governance Watch 2010/Կորպորատիվ կառավարման 
տարեկան դիտարկում (2010), CLSA Asia Pacific Markets и Asian 
Corporate Governance Association (ACGA).  http://bit.ly/IESikf

Independent Non-Executive Directors (A Search for True 
Independence in Asia)/Անկախ ոչ գործադիր տնօրեններ (Ասիայում 
իրական անկախության որոնում), Asia-Pacific Office of the CFA 
Institute for Financial Market Integrity, 2010.  http://scr.bi/HRt9Vo

Women on Boards: A Conversation with Male Directors/Կանայք 
տնօրենների խորհրդում. զրույց տղամարդ տնօրենների հետ, 
Global Corporate Governance Forum, 2011.  http://bit.ly/LEphFk

Այդքան կարևոր տնօրենների խորհուրդ

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Ամեն ինչ բաժնետերերի մասին 

        

ԳԼՈՒԽ 3

Փոխարենն ինքնուրույն հետևելու, թե ինչպես են ընթանում 
գործերն ընկերությունում, պատասխանատու է գործում արդյոք 
տնօրենների խորհուրդը, կառավարվում են արդյոք իրենց 
ներդրումները բարեխղճորեն` շատ բաժնետերեր ապավինում և 
վստահում են լրագրողների կարծիքին:

Սակայն վերջին տարիներին բաժնետերերն ավելի ակտիվ դերա-
կատարում են ստանձնել և մի շարք հարցերում ունեն ավելի մեծ 
ներգրավվածություն: Տարբեր երկրներում կարգավորող մարմին-
ները բաժնետերերին լայն իրավասություններ են տալիս՝ ապահո-
վելով տնօրենների խորհրդի անդամ առաջադրելու նրանց 
իրավունքը:

ԱՄՆ-ում հիփոթեքային վարկավորման շուկայի փլուզումը 2008 
թվականին և դրան հաջորդած համաշխարհային ֆինանսական 
ճգնաժամը անհրաժեշտություն առաջացրին ավելի ուշադիր 
հետևել, թե ինչ բարեխղճությամբ են տնօրենների խորհրդի 
անդամները կատարում իրենց պարտականությունները բաժնե-
տերերի նկատմամբ: Սա հանգեցրեց դատական հայցերի զգալի 
հոսքի և նյութերի տեղատարափի ԶԼՄ-ներում:

Բաժնետերերի ապստամբությունները ոչ միշտ են բռնկվում մոլի 
ակտիվիստների կամ ինստիտուցիոնալ ներդրողների (ընկերու-
թյուններում մեծ բաժնեմասնակցություն ունեցող ապահովագրա-
կան ընկերություններ, կենսաթոշակային ֆոնդեր և ներդրումային 
հավատարմագրային ֆոնդեր) կողմից: Ընտանեկան ընկերու-
թյունները նույնպես կարող են բախվել նման բռնկումների, 
դժգոհությունների հետ:

Մակաոյում իր կայսրությունը վերահսկելու ներընտանեկան 
պայքարը դադարեցնելու համար խաղատների սեփականատեր, 
մագնատ Ստենլի Հոն, վերջին հաշվով, ստիպված եղավ հրա-
ժարվել իր բաժնեմասնակցության զգալի մասից և դրանով լուծել 
սեփական ժառանգների միջև ծագած վեճերը: 

Հո ընտանիքի սագան զարգանում էր ընտանիքի անդամների միջև 
դատավարությունների ֆոնի վրա: Լրագրողները գործադրում էին 
բոլոր հնարավոր ջանքերը տեղեկանալու վերջին իրադարձու-
թյուններից և թուլ չտալու, որ մրցակիցները գերազանցեն իրենց: 
Հաճախ դատավարությունն այն կապուղին է, որի միջոցով լրա-
գրողները տեղեկանում են բաժնետերերի գործողությունների 
մասին, սակայն ինստիտուցիոնալ ներդրողների, կարգավորող 
մարմինների, վերլուծաբանների, տնօրենների խորհրդի անդամ-
ների և ընկերության ինսայդերների շրջանում աղբյուր ունենալը 
պակաս կարևոր չէ:

Հանրության ուշադրությունն իրենց քննադատական մոտեցում-
ների նկատմամբ գրավելու համար բաժնետերերը շատ հաճախ 
տեղեկատվություն են հաղորդում ԶԼՄ-ներին: Հաճախ նույնիսկ 
մեկ բաժնետիրոջ ահազանգը բավարար է լրագրողների ուշա-
դրությունը ընկերության գործունեության վրա հրավիրելու 
համար:

Հենց սա տեղի ունեցավ, երբ բաժնետերերից մեկը կասկածի տակ 
դրեց Լոնդոնյան բորսայում գնանշվող Bumi plc.-ի հետ կապված 
PT Bumi Resources ինդոնեզական ածխային ընկերության վար-
կային գործունեությունը: Այդ բաժնետերը Նատ Ռոտշիլդն էր՝ 
ժառանգաբար բանկիրը, ով տիրապետում էր Bumi-ի բաժնետոմ-
սերի 11%-ին: Նրա քննադատությունը թափվեց PT Bumi 
Resources-ի վրա այն բանի համար, որ վերջինս վարկեր էր տրա-
մադրում իր դուստր ընկերություններին և միաժամանակ փորձում 
էր բարձր տոկոսներով վերաֆինանսավորել սեփական պարտքը:

Ռոտշիլդը նամակ ուղղեց ընկերության տնօրենների խորհրդին՝ 
մանրամասն ներկայացնելով սեփական դժգոհությունները, իսկ 
նամակի պատճենը փոխանցեց Financial Times-ի լրագրողին:

Բաժնետերերի մասին տեղեկացված լինելը նույնպես կարող է 
օգնել լրագրողներին ըմբռնել ընկերության խնդիրները: Լրագրող-
ները պետք է տեղեկանան, թե ով է հանդիսանում ընկերության 
իրական շահառուն, ով է օգուտներ քաղում սեփակնության իրա-
վունքից՝ չնայած բաժնետոմսերը կարող են գրանցված լինել այլ 
անձի անունով, օրինակ՝ սեփական ֆոնդ կամ ներդրումային 
հավատարմագրային ֆոնդ: Անցումային և զարգացող երկրների 
արժեթղթերի շուկան, որպես կանոն, գտնվում է զարգացման վաղ 
փուլում և կարող է ունենալ բաժնային սեփականության գրանց-
ման ոչ բավարար արդյունավետ ընթացակարգեր: Սա դժվարաց-
նում է իրական սեփականատերերին հետևելու գործընթացը:

Որոշ բաժնետերերի կարող են դուրս հրել 
Ինստիտուցիոնալ ներդրողները սկսեցին քննադատել Ռուպերտ 
Մերդոկի News Corp. կորպորացիան հեռախոսային ձայնային 
հաղորդագրությունները գաղտնալսելու սկանդալից հետո: Սրա 
շնորհիվ 2011 թվականին հանրության ուշադրության կենտրոնում 
հայտնվեցին լրատվական այդ գործակալության տնօրենների 
խորհրդի կառավարման և էթիկայի եղանակները: 

Ամերիկյան California Public Employees Retirement System (Calpers) 
խոշորագույն պետական կենսաթոշակային ֆոնդը չքվեարկեց 
Ռուպերտ Մերդոկի և նրա որդիներ Ջեյմսի ու Լաչլանի News 
Corp.-ի տնօրենների խորհրդում վերընտրվելու օգտին՝ դրանով 
իսկ կոչ անելով այլ ինստիտուցիոնալ ներդրողների գործել նույն 
կերպ: 2012 թվականի մարտի սկզբին հայտնվելով բաժնետերերի 
աճող ճնշման տակ՝ Մերդոկի որդի Ջեյմսը հրաժարական տվեց` 
լքելով News International-ի գործադիր նախագահի պաշտոնը: 

Իմանալու համար, թե Financial Times-ը 

ինչպես ներկայացրեց հզոր ընկերության դեմ 

միայնակ պայքարող բաժնետիրոջ մասին 

սյուժեն, նայի´ր http://on.ft.com/IF2PvR

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Ինչպես նշում էին շատ մեկնաբաններ, 2011 թվականի հոկտեմբե-
րին բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով հրավիրելուց 
նույնիսկ մի քանի շաբաթ առաջ բաժնետերերը (նույնիսկ 
նշանակալից) իրենց նպատակին հասնելու համար բավական 
նվազ հնարավորություններ ունեին: News Corp.-ը ուներ երկու 
դասի բաժնետոմսեր, ընդ որում՝ Մերդոկի ընտանիքին պատ-
կանում էր B դասի բաժնետոմսերի 40%-ը: Բաժնետոմսերի 
մոտավորապես 60%-ը ձայնի իրավունք ընդհանրապես չուներ:

«Նման իրավիճակները կարող են զգալի ռիսկեր դնել փոքր 
բաժնեմասնակցություն ունեցող սեփականատերերի վրա և 
նրանց հնարավորություն չտալ դուրս մղել ոչ իրազեկ և անազնիվ 
ղեկավարներին»,- գրում է The Guardian-ի (Մեծ Բրիտանիա) 
մեկնաբան Դեն Գիլմորը:

Նմանատիպ խնդիրների բախվում են նաև զարգացող շուկաների 
բաժնետերերը, և նրանց իրավունքների պաշտպանությունը ավելի 
մեծ նշանակություն է ձեռք բերում:

Ռուսաստանում ՅՈՒԿՈՍ ընկերության մինորիտար բաժնետերերը 
խաղից դուրս մղվեցին, երբ կառավարությունը, ըստ էության, 
2004 թվականին լուծարեց ընկերությունը: Ընկերության 
հիմնադիր և սեփականատեր Միխայիլ Խոդորկովսկին դատա-
պարտվեց ազատազրկման Սիբիրում: Քննարկումները, թե արդյոք 
դատավարությունն ու վճիռը պայմանավորված էին քաղաքական 
շարժառիթներով, շարունակվում են մինչ օրս:

ՅՈՒԿՈՍ-ի ներդրողները, հիմնականում օտարերկրյա, ընկերու-
թյունում իրենց մոտավորապես 100 մլրդ ԱՄՆ դոլար կազմող 
ներդրումները վերադարձնելու նպատակով փորձեցին օգտա-
գործել տարբեր իրավական կառուցակարգեր: Չնայած 
միջազգային դատարաններում որոշ աննշան հաղթանակների` 
բաժնետերերը, այդուհանդերձ, չհասան որևէ նշանակալի 
հաջողության:

Փնտրեք պատմություններ մինորիտար 
բաժնետերերի մասին
Որոշ դեպքերում մինորիտար բաժնետերերի իրավունքների 
ոտնահարումը խթանում է կարգավորող մարմինների գործո-
ղությունները: Հենց դա տեղի ունեցավ Մեքսիկական TV Azteca 
հեռուստաընկերության հետ կապված: Բաժնետերերն ըմբոս-
տացան, երբ ընկերության նախագահ և գլխավոր գործադիր 
տնօրեն Ռիկարդո Սալինաս Պլիեգոն մտադրվեց ֆինանսավորել 
հեռահաղորդակցային մի նոր ձեռնարկություն: Վերջինումս 
ներդրումներ պետք է իրականացներ TV Azteca հրապարակային 
ընկերությունը, ընդ որում՝ նախատեսվող գործարքի վերաբերյալ 
բաժնետերերը չէին էլ տեղեկացվել:

Մինորիտար բաժնետերերը դիմեցին դատարան: Մի քանի տարի 
անց Արժեթղթերի և ֆոնդային բորսաների ԱՄՆ հանձնաժողովը 
(SEC) և մեքսիկական իշխանությունները սկսեցին հետաքննել 
ինչպես Պլիեգոյի, այնպես էլ նրա գործընկերների գործարքները և 
մինորիտար բաժնետերերի հաշվին վաստակած շահույթները:

Վերջին հաշվով SEC-ը Պլիեգոյին մեղադրեց խարդախության մեջ: 
Վերջինս հարցը կարգավորեց առանց դատարանի, վճարեց 
տուգանք՝ չընդունելով իրեն առաջադրած մեղադրանքը, սակայն 
հետո որոշեց ապացուցակել իր ընկերությունները: Մեքսիկայի 
կարգավորող մարմինները ձեռնամուխ եղան օրենսդրական 
փոփոխությունների, որոնք ընկերություններից պահանջում են 
ավելի շատ տեղեկատվություն տրամադրել մինորիտար 
ներդրողներին: 

Փոքր բաժնետերերի շահերի ոտնահարումը կորպորացիաների 
կողմից կանխելու նպատակով որոշակի քայլեր ձեռնարկեց նաև 
Հնդկաստանի կառավարությունը:

Համաձայն 2012 թվականին ընդունված բաժնետիրական 
ընկերությունների մասին նոր օրենքի՝ ընկերությունները պետք է 
բաժնետերերին տան ելքի հնարավորություն, երբ նրանք չեն 
համաձայնվում կորպորատիվ կարևոր որոշումների հետ (դիվերսի-
ֆիկացիա կամ խոշոր ձեռքբերում): Փոփոխությունների 
արդյունքներն ավելի շոշափելի են, քան պարզապես չհամաձայն-
ված բաժնետերերի կողմից իրենց բաժնետոմսերը վաճառելը: 
Ընկերությունները ստիպված են բաժնետերերին առաջարկել 
տարբերակներ (ներառյալ բաժնետոմսերի հետգնումը):

Հաճախ ընկերություններում բացահայտված խնդիրների մասին 
լրագրողներին ակնարկում են խոշոր բաժնեմասնակցություն 
ունեցող ինստիտուցիոնալ ներդրողները: Այս տեսանկյունից 
հատկապես ակտիվ է Calpers-ը: Այս կենսաթոշակային ֆոնդը 
2010 թվականին կասկածի տակ դրեց Բրիտիշ Պետրոլիումի (BP) 
տնօրենների խորհրդի կոմպետենտությունը Մեքսիկական ծոցում 
նավթի արտահոսքի խնդրի լուծման հարցում: BP-ի 60.6 մլն 
բաժնետոմսերին տիրապետող Calpers-ի տեղեկացմամբ՝ BP-ի 
խորհուրդը չէր կարողանում Ամերիկայում վերահսկել 
ընկերության գործառնությունները դեռ մինչև արտահոսքը:

2011 թվականի ապրիլին BP-ի տարեկան ժողովում Calpers-ը 
հայտնվեց հաշվետվությանն ու հաշվապահական փաստա-
թղթերին, ինչպես նաև տնօրենների խորհրդի անվտանգության 
հարցերով հանձնաժողովի նախագահ հանդիսացող տնօրենի 
վերընտրմանը դեմ քվեարկած բաժնետերերի շարքում:

2012 թվականի մարտին իրավիճակի ոչ կոմպետենտ լուծման 
պատճառով ընկերությունը ստիպված եղավ 7.8 մլրդ դոլար 
փոխհատուցում վճարել նավթի արտահոսքից տուժած ավելի 
քան 100000 անձի:

Զարգացող շուկաներում, որտեղ ինստիտուցիոնալ բաժնետերերը, 
որպես կանոն, փոքր են, բաժնետերերը պետք է հնարավորություն 
ունենան ապավինել լրագրողներին, որոնք կբացահայտեն նման 
պատմությունները և կտեղեկացնեն ընկերության ներսում կամ 
բաժնետերերի միջև առկա տարաձայնությունների մասին: Նման 
պատմությունների լավ սկզբնաղբյուր են բաժնետերերի ասոցիա-
ցիաները, որոնք ընդլայնվում և ավելի ակտիվ են դառնում 
Ասիայում և Աֆրիկայում:

Օրինակ` Մալայզիայում Minority Shareholder's Watchdog Group-ը 
ունի իր վեբ կայքը  Ներկայումս նա  ( ):http://www.mswg.org.my/web/
հրապարակում է ընկերությունների կորպորատիվ կառավարումը 
և ընթացիկ հարցերը լուսաբանող շաբաթական էլեկտրոնային 
տեղեկագիր: Սինգապուրի Արժեթղթերում ներդրողների ասո-
ցիացիան (SIAS)  իրականացնում է նման-( )http://www.sias.org.sg/
օրինակ գործառույթներ և որոշակի հաջողությունների է հասել 
բաժնետերերի դժգոհությունների պատճառների մասին 
ընկերություններին տեղեկացնելու հարցում:

Մեկ այլ լավ ռեսուրս է Հարավային Աֆրիկայում 

պատասխանատու ներդրումների կանոնագիրքը. 

http://bit.ly/HDK2ol
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Ամեն ինչ բաժնետերերի մասին



ԻՆՉՊԵՍ ՄԵԶ ՄՈՏ ՆՅՈՒԹ ՍՏԱՑՎԵՑ
Երբեմն մինորիտար բաժնետերերի և նրանց պայքարի մասին 
լրագրողական նյութ գրելուն կարող է դրդել փոքրիկ հուշումը: 
Նման սյուժեի ձևավորման համար մեծ նշանակություն ունի 
աղբյուրների լավ ցանցը և կորպորատիվ կառավարման 
սկզբունքների իմացությունը:

Ահա, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ Մանկական ներդրումային ֆոնդի 
(TCI) չինովնիկները նախազգուշացրին լրագրողներին, որ ֆոնդը 
պլանավորում է դատական հայց ներկայացնել վերջերս 
մասնավորեցված Coal India Limited հնդկական ածխային 
ընկերության տնօրենների խորհրդի առանձին անդամների 
նկատմամբ: TCI-ը այդ ընկերության մինորիտար բաժնետերն էր, 
բաժնետոմսերի 90%-ը պատկանում էր պետությանը:

Իր խմբագրական հոդվածում լրագրող Ն. Սանդարեշա 
Սուբրամանիանը պատմում է, թե ինչպես իր լրագիրը՝ հնդկական 
Business Standard օրաթերթը, ստացավ նյութը.

«Հենց որ TCI-ը մեզ ակնարկեց այդ մասին, ես զգացի, որ կարող է 
ստացվել հզոր նյութ՝ դասական մենամարտ Դավիթի և Գողիաթի 
ոճով, երբ ընկերության ինչ-որ դժբախտ մեկ տոկոսն ունեցող 
ներդրողը որոշում է հարձակվել ընկերության 90%-ը հսկող մեծ 
տղայի վրա: Ես զանգահարեցի TCI-ի գործընկեր Օսկար 
Վելդուիզենին:

Վելդուիզենն ասաց, որ Coal India Limited-ի ղեկավարությանը 
նամակներ է հասցեագրել սկսած այն պահից, երբ ֆոնդը 2010 
թվականին բաժնետոմսերի առաջնային հրապարակային 
տեղաբաշխման ժամանակ նեդրումներ իրականացրեց 
ընկերությունում: TCI-ը որոշեց քայլեր ձեռնարկել, երբ 
հրապարակվեց կառավարության կողմից ածխի գների աճը 
զսպող նախարարական հրամանագիրը: Իսկ դա ընկերության 
շահութաբերության վրա լրջորեն ազդող քայլ էր:

Վելդուիզենը ստացավ ածխի գների մասին հրամանագրի 
պատճենը՝ հիմնվելով Տեղեկատվության նկատմամբ իրավունքի 
մասին (RTI) հնդկական օրենքի վրա, որը թույլ է տալիս 
քաղաքացիներին հասանելիություն ունենալ կառավարության 
կողմից հրապարակվող տեղեկատվությանը: Նա մեզ տրամադրեց 
փաստաթղթի պատճենը, ըստ որի՝ կառավարության բարձր 
պաշտոնյան ածխի գների մասին հրամանագիրն ուղարկել էր Coal 
India-ի խորհրդի նախագահին:

Քանի որ փաստաթուղթը ստացվել էր շահառու կողմից, 
պաշտոնական կայք էջերն ուսումնասիրելու միջոցով ես ստուգեցի 
դրա իսկությունը և համոզվեցի, որ նշված չինովնիկներն 
իրականում զբաղեցրել են համապատասխան պաշտոնները:

Մեզ հարկավոր էր լսել այդ պատմությունը մյուս կողմից ևս, քանի 
որ Coal India-ի տնօրենների խորհուրդը մեղադրվում էր 
մինորիտար ներդրողների շահերը պաշտպանելու և իր 
ֆիդուցիար պարտականությունները կատարելու անկարողության 
մեջ: Դելիում նախարարությունում և ընկերության պաշտոնատար 
անձանց հետ կապեր ունեցող իմ գործընկերը կապվեց 
ընկերության հետ: Coal India-ն հրաժարվեց հաստատել, որ 
գրություններ է ստացել TCI-ից: Մենք համոզված էինք 
գրությունների առկայության հարցում և ունեինք ֆոնդի 
պաշտոնատար անձանց անձնական հավաստումները, այդ իսկ 
պատճառով որոշեցինք հրապարակել այդ նյութը:

Այս ամենը կատարվեց մի քանի ժամվա ընթացքում: Մենք 
հրապարակեցինք այդ սյուժեն մեր կայք էջում հենց այդ երեկո, 
իսկ նյութը տպագրվեց հաջորդ օրը»:

Նյութը կարդացե´ք. : http://bit.ly/I9kRay

Պակիստանում Karachi Electric Supply մասնավորեցված ընկերության 
բաժնետերերը դեմ էին արտահայտվում 2011 թվականի տարեկան 
հաշվետվության հաստատմանը, քանի որ ընկերությունը 2011 
թվականին 2010-ի համեմատ նվազեցրել էր իր վնասները հարկերը 
վճարելուց հետո: Բաժնետերերի ասոցիացիան մեղադրում էր 
ընկերությանը այն բանի համար, որ վնասների փոքր գումարը 
ստացվել էր ավելորդ բեռը թոթափելու հաշվին: Այս արտահայ-
տությունն օգտագործվում է բարձր պահանջարկի ժամանակահատ-
վածում էլեկտրաէներգիայի մատակարարման դադարացումը և 
չափազանցված հաշիվների ներկայացումը նկարագրելու համար: 
Բաժնետերերը ընկերությանը քննադատում էին նաև պետական 
ընկերություն լինելու ժամանակահատվածի համեմատ էլեկտրա-
էներգիայի արտադրության նվազեցման և ավելի բարձր պետական 
սուբսիդիաներ ստանալու համար:

Նյութը կարդացե´ք.   http://bit.ly/Hxaexa

Բաժնետերերի հարցերը. ստուգեք ընկերության 
սերնդափոխության պլանները 
Բաժնետերերի իրավունքները պաշտպանող ակտիվիստները որոշ 
հարցերում խիստ տարակարծիք են: Հարցը, թե ինչ մանրամաս-
նությամբ գլխավոր տնօրենը պետք է իր առողջության մասին 
տեղեկատվություն բացահայտի, մի քանի տարի առաջ դարձավ 
վիճաբանությունների առարկա այն բանից հետո, երբ Apple Inc-ի 
գլխավոր տնօրեն Սթիվ Ջոբսը հիվանդության պատճառով անընդմեջ 
թողնում էր զբաղեցրած պաշտոնը, ընդ որում՝ այդ մասին ոչինչ 
չհրապարակելով: 

2009 թվականին The Wall Street Journal-ը Ջոբսի լյարդի փոխպատ-
վաստման վիրահատության մասին տեղեկատվությունը հրապարակեց 
դրանից մի քանի ամիս հետո: 

SEC-ը կոչ է անում ընկերություններին բացահայտել սերնդափո-
խության պլանները, իսկ եթե հանկարծ բարձրագույն ղեկավարներից 
որևիցե մեկը անսպասելի արձակուրդ է գնում, ապա այս մասին 
հարցեր պարտավոր են տալ նաև լրագրողները: Բացի առողջության 
հետ կապված խնդիրներից` տնօրենների անսպասելի հեռանալու այլ 
պատճառներ կարող են լինել տնօրենների խորհրդի հետ ունեցած 
տարաձայնությունները կամ մրցակից ընկերության կողմից 
աշխատանքի առաջարկ ստանալը:

Ընկերության ապագա առաջնորդության սերնդափոխության 
պլանները առանձնահատուկ կարևոր են ընտանեկան ընկերու-
թյունների համար (տե´ս 4-րդ Գլուխը): Հիմնադրի հարգարժան 
տարիքը ապագա իրավահաջորդի առնչությամբ ևս պետք է 
հարցադրումների տեղիք տա:

Հնարավոր է, որ Ջոբսի հետ կապված իրավիճակի պատճառով 2011 
թվականին շատ բաժնետերեր պահանջեցին, որ տնօրենների խոր-
հուրդը հրապարակի սերնդափոխության իր պլանները: Ակտիվիստ-
ները պնդում են, որ, եթե գործադիր ղեկավարի առողջությունը կարող 
է ազդել ընկերության հեռանկարների վրա, ապա տնօրենների 
խորհուրդը պարտավոր է բացահայտել այդ տեղեկատվությունը: 
Բարձրագույն ղեկավարության առողջական խնդիրների հետ կապված 
տեղեկատվությունը հրապարակելու պահանջն առաջ է քաշվել նաև 
Berkshire Hathaway-ի ղեկավարի՝ Ուորեն Բաֆեթի կողմից:

«Եթե ինձ մոտ լուրջ հիվանդություն է ի հայտ գալիս, կամ եթե ինձ 
սպասվում է շատ կարևոր որևէ իրադարձություն, օրինակ` վիրահա-
տություն կամ նմանատիպ այլ բան, ես մտածում եմ, որ այդ մասին 

պետք է ասել Berkshire-ի բաժնետերերին: Չէ՞ որ ես աշխատում եմ 
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նրանց համար»,- ասել է Բաֆեթը Ստենֆորդի համալսարանի 
Closer Look պարբերականի` սերնդափոխության թեմայով 
հոդվածի մեկնաբանություններում:

Սյուժեներ գտնելու համար այցելեք բաժնետերերի 
տարեկան ժողովներ
Որոշ լրագրողներ գտնում են, որ տարեկան ժողովներ այցելելը 
ժամանակի զուր կորուստ է, քանի որ շատ հարցեր լուծվում են 
նախապես, և ժողովի արդյունքները որոշվում են գերիշխող 
բաժնետերերի կողմից: Սակայն բիզնեսի ոլորտում փորձառու 
լրագրող Մելիսա Պրեդդին գտնում է, որ չարժե արհամարել 
տարեկան ժողովները:

«Ընդհանուր ժողովը գերազանց վայր է ընկերության ղեկավա-
րության հետ հաղորդակցվելու, ակտիվ բաժնետերերի, տնօրեն-
ների, վերլուծաբանների, բլոգերների, կորպորատիվ հարցերով 
հասարակական գործիչների և այլ շահառուների հետ ծանոթու-
թյուններ հաստատելու համար»,- գրում է Պրեդդին Ռոնալդ Ու. 
Ռեյնոլդսի բիզնես-լրագրության ազգային կենտրոնի իր բլոգում:

Նրա հոդվածը կարդացե´ք http://bit.ly/HPaTwk

Տարեկան ժողովի նախապատրաստման շրջանակներում 
լրագրողները պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրեն օրակար-
գային հարցերի որոշումների նախագծերը/լիազորագրերը, 
ներդրողներին հասցեագրված ծանուցումները կամ քվեաթեր-
թիկները, որոնք, որպես կանոն, թողարկվում են ժողովի 
անցկացման ամսաթվից մոտավորապես վեց շաբաթ առաջ 
(«լիազորագիր» հասկացության սահմանումը տե´ս Բառարանում): 

Օրակարգային հարցերի որոշումների նախագծերն այն երկր-
ներում, որտեղ դա պահանջում են բորսաները կամ արժեթղթերի 
շուկան կարգավորող մարմինները, պետք է մանրամասն տեղե-
կատվություն ներառեն այդ հարցերի վերաբերյալ: Սրա հետ 
մեկտեղ նորաստեղծ շատ ֆոնդային բորսաներ առաջադրում են 
տեղեկատվության բացահայտման նվազագույն պահանջներ և 
թույլ հսկողություն են իրականացնում դրանց իրագործման 
նկատմամբ: Այնուամենայնիվ, օրակարգային հարցերի 
որոշումների նախագծերն արժե ստուգել` ըստ հետևյալ 
բովանդակության.

 Տնօրենների խորհրդի անդամների և ղեկավարների 
վարձատրության վերաբերյալ տեղեկատվությունը, այդ 
թվում՝ հատուկ արտոնություններն ու վարկերը,

 Տարեկան ընդհանուր ժողովում քվեարկության դրված 
հարցերը, այդ թվում՝ տնօրենների խորհրդի անդամների 
ընտրությունը,

 Տնօրենների խորհրդի անդամների թեկնածուների 
կրթության և փորձառության վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը՝ բաժնետերերի կողմից 
տեղեկացված որոշումներ կայացնելու նպատակով,

 Բաժնետոմսերի օպցիոնների տրամադրումը,

 Գործող տնօրենների փորձառության և այլ 
խորհուրդներում նրանց զբաղվածության վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը:

Տարեկան ժողովի համար առաջադրվող ցանկացած տեղեկատ-
վություն պետք է լինի պարզ ու ամբողջական: Եթե դա այդպես չէ, 
ապա լրագրողները պետք է հետաքրքրվեն պատճառներով:

Օրակարգային հարցերի վերաբերյալ որոշումների նախագծերը 
կարող են նաև տեղեկատվություն բովանդակել կապակցված 
կողմերով գործարքների վերաբերյալ, որտեղ ընկերությունները 
բացահայտում են տնօրենների խորհրդի` իրենց անդամների և 
ղեկավարների հետ գործարքների մասին տեղեկատվությունը 
(տե´ս 5-րդ Գլուխը՝ կապակցված կողմերով գործարքների մասին 
ավելի մանրամասն տեղեկանալու համար):

Տարեկան ժողովի օրակարգային հարցերի որոշումների 
նախագծերի մեջ լրագրողական նյութի գաղափարներ 
գտնելու համար ավելի մանրամասն տեղեկատվու-
թյուն, տե´ս Մելիսա Պրեդդիի «Տարեկան ժողովի 
օրակարգի որոշումների նախագծերը` որպես 
տեղեկատվության աղբյուր գործադիր ղեկավարների 
վարձատրության և այլ սյուժեների մասին» նյութում. 
http://bit.ly/J7XjAt

ԼՐԱԳՐՈՂԻ ՆՈԹԱՏԵՏՐ
Ռուսաստանից փաստաբան-ակտիվիստ և բլոգեր Ալեքսեյ 
Նավալնին գնել է երկրի խոշորագույն մի շարք ընկերություն-
ների մի քանի բաժնետոմս, այնուհետև սկսել է հետազոտել 
այդ ընկերությունների գործելաոճը: Նա բացահայտել է, որ 
Ռուսաստանում խողովակաշարերի մենաշնորհային 
օպերատոր Տրանսնաֆթ ընկերությունը 2009 թվականին 
112 մլն դոլարի բարեգործական հանգանակություններ է 
իրականացրել, ինչը մոտավորապես ութ անգամ գերազանցել 
է ներդրողներին վճարված շահութաբաժինները: 

Բարեգործական հանգանակությունները կատարվել են մի 
քանի տարի շարունակ, միայն 2007 թվականին դրանք 
կազմել 300 մլն դոլար: Սրան զուգահեռ, 2003-2009 
թվականներին, չնայած շահույթի մշտական աճին, 
Տրանսնավթ ընկերությունը մասնավոր բաժնետերերի 
շահութաբաժինները նվազեցրել է 75%-ով:

Ընկերությունը մերժել է փաստաթղթեր ստանալու Նավալնիի 
բազմաթիվ հարցումներն այն մասին, թե ուր են ուղղվում 
բարեգործական հանգանակությունները: Այս ամենը 
հանգեցրին Նավալնիի հետևյալ եզրակացությանը. ոչ ոք չի 
տեսել բարեգործության որևէ հետք:

«Ես խոսել եմ խոշոր բարեգործական կազմակերպություն-
ների բազմաթիվ ղեկավարների և աշխատակիցների հետ, և 
նրանք ասում էին, որ երբևէ չեն տեսել այդ փողերը». 
http://bloom.bg/HAykpC

Կարդացե´ք Նավալնիի պրոֆայլը The New Yorker-ում. 
http://nyr.kr/HGk4Bz
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Բիզնես-լրագրողներն ու բաժնետերերը 
կոռուպցիայի բարձր մակարդակ ունեցող
երկրների ընկերություններում պետք է 
ուշադրություն դարձնեն պետության վերահսկման 
տակ գտնվող ռուսական ընկերությունների կողմից 
ձեռնարկվող քայլերին և դրանց վնասակար 
գործողությունների դեմ ունենան ավելի հստակ 
դիրքորոշում»:

-Ալեքսեյ Նավալնի և Մաքսիմ Տրուդոլյուբով
Նիեմանի զեկույց, 2011թվական, գարուն

Ինչպես ստանալ առավելագույն հատույց 
տարեկան ժողովներից
Լրագրողները չպետք է սպասեն, որ նրանց ավտոմատ կերպով 
թույլ կտան մասնակցել տարեկան ժողովներին, չնայած, որպես 
կանոն, նրանց մասնակցությունը չի խոչընդոտվում: Կողմնակի 
անձինք` ներառյալ մամուլը, չունեն օրինական իրավունք ներկա 
գտնվել ընդհանուր ժողովում, եթե նրանք բաժնետոմսերի 
սեփականատեր չեն: Որոշ լրագրողներ (եթե նրանց կազմակեր-
պությունը դա թույլատրում է), ինչպես նաև բաժնետեր-
ակտիվիստներ այս խնդիրը լուծում են ընկերության մեկ կամ մի 
քանի բաժնետոմս գնելու միջոցով, որպեսզի պարզապես 
օրինական հիմքերով ներկա գտնվեն տարեկան ժողովներին:

Ուրիշներն աշխատում են ժողովի անցկացման վայրից ոչ հեռու 
կամ հեռախոսով հարցազրույց են վերցնում բաժնետերերից և այլ 
անձանցից:

«Արևի լույսը ախտահանող լավագույն միջոցն է, և ընկերու-
թյունները, որոնք ոչինչ չունեն թաքցնելու, մամուլին ընդունում են 
գրկաբաց», ասել է Corporate Library անկախ հետազոտական 
կազմակերպության խմբագիր Նել Մինոուն 2005 թվականին՝ այն 
բանից հետո, երբ ընկերություններից մեկն իր տարեկան ժողովին 
արգելեց Times-ի լրագրողի մասնակցությունը:

2001 թվականին քննադատների զայրույթն իր վրա գրավեց 
Yahoo! Inc.-ը, երբ արգելեց լրագրողներին մասնակցել իր 
տարեկան ժողովին: Բաժնետերերը կարող էին լսել, թե ինչ է 
կատարվում ընդհանուր ժողովում Համացանցի միջոցով: 
Այնուամենայնիվ լրագրողները բողոքում էին, որ այդ արգելքը 
խոչընդոտում է բաժնետերերին իրենց հասանելիությունը և 
խանգարում  նրանց ամբողջապես զգալու ընդհանուր ժողովում 
տիրող մթնոլորտը:

Վերջին տարիներին ավելի շատ ընկերություններ են իրենց 
տարեկան ժողովներն անցկացնում Համացանցում: Քննա-
դատներն ասում են, որ դա ընկերությանը հնարավորություն է 
տալիս խեղդել այլախոհությունը և իրենց մեկուսացնել բաժնե-
տերերից: Սակայն կորպորատիվ հատվածի ներկայացուցիչները 
հավաստում են, որ ժամանակի իրական ռեժիմով ժողովները 
կարող են ավելի հետաքրքրել բաժնետերերին և ավելի շատ 
անձանց հնարավորություն տալ մասնակցել դրանց:

Տարեկան ժողովներին հաճախելու պատճառների թվում է 
ակտիվիստների կողմից բոռ-բաժնետերերին հետևելը: 
Ակտիվիստները ելույթ են ունենում ընկերության ներսում 
փոփոխությունների օգտին՝ հաճախ տարեկան ժողովներին 
հաճախելու և իրենց հետաքրքրող հարցերով կամ գաղափար-
ներով տնօրենների խորհրդի ու ղեկավարության վրա ազդելու 
միջոցով: Որոշ լրագրողներ իրենց հեռու են պահում բոռերից՝ 

նրանց մեջ ավելի շուտ տեսնելով վնասատուների, քան 
տեղեկատվության աղբյուրի, սակայն հաճախ բոռերը լույս են 
սփռում կասկածելի գործելաոճի և տնօրենների խորհրդի 
սխալների վրա:

Ընկերության ներսում կարևոր խնդրի մասին ակնարկը հաճախ 
գալիս է բոռ-բաժնետերերի առաջարկություններից: Այդ իսկ 
պատճառով բիզնես-լրագրողների մեծ մասը տեղեկատվություն է 
հավաքում նաև նրանցից՝ միաժամանակ ցուցաբերելով որոշակի 
զգուշավորություն:

Ուշադրություն դարձրեք բաժնետերերի 
իրավունքներին վերաբերող հարցերին
Կորպորատիվ սկանդալների լայն տարածմամբ, ԱՄՆ-ում 
հիփոթեքային ճգնաժամի և գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամով 
պայմանավորված բաժնետերերը հանդես են գալիս ընկերության 
վրա իրենց ազդեցությունը և իրենց ներդրումները պաշտպանելու 
հնարավորությունն ընդլայնելու նախաձեռնություններով: Դրանք 
կարող են հանգեցնել դիմադրության և հուշել գաղափարներ 
լրագրողական նյութերի համար:

Միացյալ Նահանգներում SEC-ի կարգավորումներով ցանկացած 
բաժնետեր, ով տիրապետում է 2000 դոլարից ավելի բաժնետոմ-
սերի կամ ընկերության մեկ տոկոսին, իրավունք ունի ներկայաց-
նել բաժնետիրոջ առաջարկ (այդ շեմը այլ երկրներում կարող է 
տատանվել):

Կարգավորում և իրավակիրարկում
Որոշ շուկաներում բաժնետերերը պնդում են ընկերությունների 
գործունեության ավելի խիստ կարգավորման, մասնավորապես` 
տեղեկատվության բացահայտման և հաշվետվականության, 
ինչպես նաև իրավակիրառման ապահովման վրա: Յուրաքանչյուր 
նման ակտիվություն արժանի է լրագրողների ուշադրությանը, 
ովքեր կարող են օգտագործել առիթը սեփական բորսաների 
պահանջների խստությունը այլ երկրների նմանատիպ 
պահանջների հետ համեմատելու համար:

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն
Բաժնետերերը և շահառուները, օրինակ՝ հաճախորդները, 
տեղական համայնքը և գործընկերները, ինչպես նաև պետական 
մարմինները հաճախ պահանջում են, որ ընկերությունը պատաս-
խանատու վերաբերմունք ունենա շրջակա միջավայրի նկատմամբ, 
խնայողաբար օգտագործի բնական ռեսուրսները և արդարացի 
լինի իր աշխատակիցների նկատմամբ:

“
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 ՆՅՈՒԹԻ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄ
Որքանո՞վ է դյուրին բաժնետերերի մասնակցությունը ընկերու-
թյան ժողովներին: Այդ մասին գրիր լրագրողական նյութ ավելի 
վաղ, քան ընդհանուր ժողովն է:

· Գոյություն ունե՞ն արդյոք քվեարկության 
խոչընդոտներ:

· Գոյություն ունե՞ն արդյոք իրավական խոչընդոտներ, 
օրինակ՝ նոտարական վավերացմամբ լիազորագրի 
պահանջ կամ դրանք ընկերություն առաքելու 
դժվարություններ:

· Գոյություն ունե՞ն արդյոք արհեստական 
խոչընդոտներ, օրինակ՝ ընդհանուր ժողովները ոչ 
հասանելի, հեռավոր վայրերում անհարմար ժամին 
անցկացնելը:

· Արդյո՞ք բավականաչափ ժամանակ է հատկացվում 
օրակարգի վերաբերյալ մտքերի ու հարցերի 
բովանդակալից փոխանակման համար: 

· Ինչպե՞ս են առաքվում ժողովի ծանուցումները. 
պաշտոնական հայտարարությունների տեսքով 
պաշտոնական տեղեկագրերում, որոնք ոչ ոք չի 
կարդում, փոստով, էլեկտրոնային փոստով, թե՞ 
հրապարակվում են հայտնի պարբերականում:

· Տարեկան ժողովը Համացանցում անցկացնելու 
դեպքում բաժնետերերը իրավունք ունե՞ն արդյոք 
ուղղակիորեն հարց տալ:

· Ներդրողների հետ հարաբերությունների բաժինը 
պատասխանու՞մ է արդյոք ընկերությանը վերաբերող 
հարցերին:

-Աղբյուրը. ադապտացված է` ըստ «Կորպորատիվ կառավարման 
հիմունքներ» նյութի, Քաղաքական երկխոսության նախաձեռնություն:

Ներդրողները մատնանշում են կորպորատիվ սոցիալական պատաս-

խանատվության բիզնես հնարավորությունները՝ ասելով, որ ընկերու-

թյունները դրանց շնորհիվ կարող են ավելացնել իրենց շահույթը և 

առաջ անցնել մրցակիցներից: Կենսաթոշակային ֆոնդերը, օրինակ՝ 

Նորվեգիայում, զինված են կանոնագրքերով և գործիքակազմով, որոնց 

շնորհիվ գնահատում են իրենց պորտֆելային ընկերություններին կամ 

այն ընկերությունների կորպորատիվ քաղաքացի լինելը, որոնց հետ 

նախատեսում են համագործակցել:18 տրլն դոլարի միջոցներ կառա-

վարող ավելի քան 550 ներդրումային ֆոնդեր ստորագրել են ՄԱԿ 

պատասխանատու ներդրումների սկզբունքները (միջազգային մի շարք 

ուղղորդող սկզբունքներ):

Լրագրողական լավ սյուժեների համար գաղափարներ կարող են ծնվել 

ընկերությունների և հասարակական ակտիվիստների ու ներդրողների 

ընդհարումների արդյունքում: Մի քանի տարի հնդկական Coca-Cola 

Co-ն գտնվում էր ջրի սակավության խնդիրը լուծելու ճնշման տակ, որի 

պատճառը, ըստ ֆերմերների, կոկա-կոլայի շշալցման գործարանի 

գործունեությունն էր: Այդ վեճի և Չինաստանում Intel կորպորացիայի 

մասին նյութը տե´ս http://bloom.bg/HRwPGC

Սկսած 2011 թվականից Bear Creek Mining Corporation-ի դեմ ուղղված 

բողոքի ակցիաներին Պերուում մասնակցել էին ոչ ավելի, ոչ պակաս 

25000 մարդ: Ի նշան արծաթի նոր հանքավայրի դեմ բողոքի, որը 

ֆերմերների կարծիքով վտանգ էր ներկայացնում իրենց հանգիստ 

կյանքի ու աշխատանքի համար` ֆերմերները կազմակերպում էին 

գործադուլներ և խոշոր քարերով արգելափակում հիմնական 

ավտոճանապարհները: Իսկ Նիգերիայում` Նիգեր գետի հունում 

տեղակայված նավթային ընկերության աշտարակները զավթել էին 

տեղացի կանայք, ովքեր նյութական հատուցում էին պահանջում 

Chevron Nigeria Limited-ից:

Պետությունը ևս կարող է ճնշում գործադրել իր երկրում գործող 

ընկերությունների վրա, հատկապես, եթե այդ ընկերությունների 

տնտեսական գործունեությունը ենթադրում է երկրի բնական 

ռեսուրսների օգտագործում: Տանզանիայում, օրինակ, նախագահ 

Jakaya Kikwete արդյունահանող ձեռնարկություններին կոչ արեց 

ապրանքներ և ծառայություններ գնել երկրի ազգաբնակչությունից:

«Դա հնարավորություն կտա լավ հարաբերություններ ապահովել 

ընկերությունների և այն համայնքների միջև, որտեղ նրանք 

աշխատում են, հակառակ դեպքում հնարավոր չէ խուսափել 

հակամարտություններից»,- նա այսպես է արտահայտել իր միտքը:

Սոցիալական պատասխանատվության հարցերին տնօրենների 

խորհրդի վերաբերմունքը լույս է սփռում նրանց կորպորատիվ 

քաղաքականությունների և գործելաոճի, ինչպես նաև ներդրումային 

հեռանկարների վրա: Երբ ընկերությունը թույլ է տալիս իրեն 

քիմիկատներով աղտոտել հարևան բնակավայրերը, դա կարող է լինել 

ավելի խորը և բազմաբնույթ խնդիրների ախտանիշ՝ սկսած 

արտադրության հնացած տեխնոլոգիաներից մինչև շահույթի անկումը:

Ահա, թե ինչպիսի հարցեր պետք է տան կորպորատիվ սոցիալական 

պատասխանատվության հարցերում ներգրավված լրագրողները.

· Լսու՞մ է արդյոք ընկերությունը բողոքները և 

հասցեավորու՞մ է արդյոք դրանք:

· Ունի՞ արդյոք տնօրենների խորհրդի կամ բարձրագույն 

ղեկավարության անդամներից որևիցե մեկը շահերի 

բախում, որը նրան հնարավորություն է տալիս օգուտներ 

կորզել զբաղվածության և շրջակա միջավայրի 

պաշտպանության ոլորտներում իրավախախտումներ 

թույլտված գործընկերոջ հետ համագործակցելիս:

· Իրակա՞ն է արդյոք շահառուների քննադատությունը:

· Ի՞նչ պետք է անել խնդիրները շտկելու համար, և ի՞նչ արժեն 

այդ լուծումները:

· Փորձու՞մ է արդյոք ընկերությունը թաքցնել որևիցե բան:

Բացահայտելու համար դիտարկեք. ԿՍՊ ոլորտի հակամար-

տությունները բերու՞մ են արդյոք ղեկավարության փոփոխությունների, 

վնասու՞մ են արդյոք ընկերության հեղինակությանը և նրա 

շահույթներին, կառավարության համար ստեղծու՞մ են արդյոք 

քաղաքական խնդիրներ կամ ստիպու՞մ են արդյոք կարգավորող 

մարմիններին ընդունել աշխատաշուկան, բնապահպանական 

պահանջները և այլ կանոնները կարգավորող նորմատիվ ակտեր:

Ինստիտուցիոնալ ներդրողները և ոչ կառավարական կազմակեր-

պությունները, ինչպես, օրինակ՝ ընկերությունների անկախ 

գնահատումն իրականացնող բնապահպանական խմբերը, որպես 

կանոն, ԿՍՊ նյութի լավ աղբյուր են:

Ավելի լավ հասկանալու համար` հետևում է արդյոք ընկերությունը 

լավագույն գործելաոճին, համեմատեք նրա գործելաոճը 

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ամեն ինչ բաժնետերերի մասին
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ասիական-խաղաղօվկիանոսյան շուկաների համար CLSA-ի 
(ասիական ընկերությունների տարեկան վերլուծություններ 
իրականացնող կազմակերպություն) առաջարկների, ՄԱԿ-ի 
Համաշխարհային պայմանագրի, Միջազգային Ֆինանսական 
Կորպորացիայի Էկվատորի սկզբունքների և աշխարհի խոշորա-
գույն կենսաթոշակային ֆոնդերի կողմից մշակված ՄԱԿ-ի 
պատասխանատու ներդրումների սկզբունքների հետ:
Լավագույն փորձը ներառում է.

Համատեղ վաճառքի իրավունք
Պաշտպանում է մինորիտար բաժնետերերին, եթե մաժորիտար 
բաժնետերը վաճառում է իր բաժնեմասնակցությունը: Համաձայն 
այս կանոնի` եթե այն ընդունված է ընկերության կողմից, մինորի-
տար բաժնետերերն իրավունք ունեն միանալ գործարքին և 
վաճառել իրենց բաժնետոմսերը:

Տնօրենների խորհրդի նախագահի և գլխավոր տնօրենի 
պաշտոնների բաժանումը
Տե´ս 2-րդ Գլուխը, որտեղ քննարկվում է այդ հարցը:

Վարձատրության հարցերով ձայնի իրավունքը
Բաժնետերերին տալիս է պարտադիր ուժ չունեցող ձայնի 
իրավունք գործադիր ղեկավարների վարձատրության հետ 
կապված հարցերով: Որոշ երկրներում բաժնետերերը այս հարցի 
առնչությամբ ստանում են խորհրդակցական ձայնի իրավունք: 
Դեմ արտահայտված խորհրդակցական ձայներն անհրաժեշտ է 
հաշվի առնել, հատկապես, եթե դրանք հնչում են կանոնավոր 
կերպով և մի քանի տարի անընդմեջ:

«Երկու առարկությունների» սկզբունքի վրա հիմնված 
ավստրալիական քաղաքականության մասին նյութը տե´ս 
http://bit.ly/HPb2Qv 

Կասկածելի գործարքներ չթույլատրելու համար՝ 
եղեք զգոն 
Անկախ բաժնետերերի կողմից ձեռնարկվող միջոցներից՝ 
լրագրողները պետք է պատրաստ լինեն նրան, որ ընկերությունը 
կարող է կատարել որոշ գործողություններ` ոչ ի շահ ներդրողների:

Օրինակ` 2007 թվականին Հոնկոնգի ֆոնդային բորսայում 
ցուցակված China National Offshore Oil Corporation Ltd. (CNOOC) 
ձգտում էր երեք տարի ժամկետով ավանդ ներդնել մեկ այլ 
պետական ընկերությունում: Այդ քայլը բաժնետերերին կարող էր 
ենթարկել վնասների ռիսկի մի ձեռնարկության կողմից, որը 
նրանց չէր պատկանում: Այդ իսկ պատճառով գործարքի 
քննարկման համար հատուկ հրավիրված արտահերթ ընդհանուր 
ժողովում անկախ բաժնետերերի 52%-ը դեմ քվեարկեց 
առաջարկվող սխեմային:

Տեղեկացված լրագրողները կարող էին նկատել, որ CNOOC-ն 
նմանատիպ գործարք նախաձեռնել էր դեռևս 2004 թվականին: 
Բաժնետերերը հաստատել էին գործարքը, սակայն բաժնետերերի 
ժողովի մասին ծանուցումը ստացել էին ժողովի նախօրեին, իսկ 
ժողովը գումարվել էր հանգստյան օրը: Bloomberg-ում 
հրապարակված նյութում նշվում էր, որ «չինական պետական 
ձեռնարկությունները քննադատության են ենթարկվում 
հրապարակային ընկերությունների հաշվին շահույթներ կորզելու 
համար … առանց բաժնետերերին ծանուցելու»:

Հոնկոնգի կարգավորող մարմիններն ավելի ուշ պատասխանատ-
վության կանչեցին CNOOC-ն՝ 2004 թվականի գործարքի մասին 
տեղեկատվության բացահայտման կանոնները խախտելու համար:

Զգուշացեք էթիկական փակուղիներից
Ընկերության մասին պատկերացում ունենալու կամ լրագրողա-
կան նյութ գրելու համար բաժնետոմսեր ձեռք բերող անձինք 
պետք է հիշեն էթիկայի մասին: Եթե ձեռքբերումն ազնիվ ու 
թափանցիկ է, իսկ ձեռքբերման ծավալները՝ փոքր (մեկ կամ 
երկու), դա խնդիրներ չի առաջացնում:

Սակայն ցանկացած այլ հնարքներ կարող են խնդրահարույց 
լինել: Wall Street Journal-ի թղթակից Դենիս Բերմանը ձևացրել էր, 
թե ինքն իր հանգուցյալ տատն է՝ փորձելով գնել Facebook 
սոցիալական ցանցի բաժնետոմսերը ոչ հրապարակային տեխնոլո-
գիական ընկերությունների բաժնետոմսերի SharesPost շուկայից: 
Բերմանի նպատակն էր ստուգել՝ կբացահայտեր արդյոք 
համակարգը կանոնները շրջանցելու իր փորձը:

Բերմանն արդարացնում էր իր գործողությունները՝ հավաստելով, 
որ «բիզնեսի վարման վերաբերյալ պարզ թեստի անցկացումն 
օգնեց լույս սփռել ներդրողների և շուկաների համար կարևոր 
թեմայի վրա …»:

Սակայն իր մասին տվյալները թաքցնելու պատճառով նա 
ենթարկվեց լրագրող-մրցակիցների, այդ թվում՝ Reuters-ի բլոգեր 
Ֆելիքս Սելմոնի սուր քննադատությանը: Սելմոնը դա անվանեց 
էժանագին հնարք և կասկածի տակ դրեց Բերմանի էթիկան (տե´ս 
7-րդ Գլուխը, որտեղ ավելի մանրամասն է  խոսվում  բիզնես-
լրագրողների էթիկայի մասին):

Ի՞ՆՉ ԳԻՏԵՔ ԴՈՒՔ ԱՅՍ ՄԱՍԻՆ?

Պատասխան. 1. Բ, 2.Գ, 3.Գ

Արագ թեստ

1. Բաժնետոմսերի համատեղ վաճառքի  
իրավունքը նշանակում է՝

    Ա. դրսից քաղաքացիները կարող են մասնակցել 
ընկերության տարեկան ժողովին.

    Բ. մինորիտար բաժնետերերը կարող են միանալ 
գործարքին, եթե մաժորիտար բաժնետերերը 
վաճառում են իրենց բաժնեմասնակցությունը.

    Գ. տնօրենների խորհրդի անդամի նշանակման 
ժամանակ քվեարկության եղանակ:

2. Սերնդափոխության պլանավորման համար 
պատասխանատու են՝

    Ա. բաժնետերերը.
    Բ. ներկա ղեկավարները.
    Գ. տնօրենների խորհուրդը:

3. Վարձատրության գծով ձայնի իրավունքը 
նշանակում է`

   Ա. տնօրենների խորհրդի նախագահը որոշում է 
ընդունում գլխավոր տնօրենի վարձատրության 
վերաբերյալ.

    Բ. որոշումը կայացնում է վարձատրության 
հանձնաժողովը.

    Գ. բաժնետերերն ունեն խորհրդակցական ձայնի 
իրավունք վարձատրության հետ կապված 
հարցերի վերաբերյալ: 
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Խմբագրական նշում. 3-րդ գլխի պատրաստման համար օգտագործվել են տեղեկատվության ներքոնշյալ աղբյուրները: Կայք էջերի մեծ 

մասը հասանելի է ընթերցողին: Որոշ պարբերականների (The Wall Street Journal և Financial Times) նյութերի հասանելիության համար 

պահանջվում է բաժանորդագրություն: The New York Times-ն ընթերցողին տալիս է սահմանափակ քանակությամբ արխիվային նյութերի 

ամսական հասանելիություն: 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
Dennis Berman, Meet My Departed Grandma, Fledgling Facebook 
Investor/Ծանոթացեք, իմ հանգուցյալ տատը սկսնակ ներդրող է 
Facebook-ում, The Wall Street Journal, April 12, 2011. 
http://on.wsj.com/HGk9VE 

Maryann Bryant-Rubio, TV Azteca: A Case Study of Corporate 
Governance in Mexico/TV Azteca: Մեքսիկայում կորպորատիվ 
կառավարման օրինակի ուսումնասիրում, Columbia University, New 
York, Chazen Web Journal of International Business, Winter 2005. 
http://bit.ly/IEyn7r 

Jason Corcoran and Henry Meyer, Transneft Says Higher Dividends 
Would Deprive Orphans, Sick/Տրանսնավթն ասում է, որ ավելի 
բարձր շահութաբաժինները որբուկներին և հիվանդներին կզրկեն 
անհրաժեշտից, Bloomberg, April 19, 2011. http://bloom.bg/HAykpC
 
Maureen Nevin Duffy, BP Shareholders Send Message at Annual 
Meeting/ВР բաժնետերերը հայտարարություններ են անում 
տարեկան ժողովում, Institutional Investor, April 21, 2011. 
http://bit.ly/IOWrBe 

Dan Gillmor, Why Rupert Murdoch Should Announce a New Direction 
for News Corp/Ինչու էր Ռուպերտ Մերդոկին անհրաժեշտ News  
Corp-ի համար հայտարարել նոր ուղի, The Guardian, Oct. 19, 
2011. http://bit.ly/HDUtZ6
 
Julia Ioffe, Net Impact – One Man's Cyber Crusade Against Russian 
Corruption/Ցանցային ազդեցություն. մեկ անձի կիբեր արշավ 
ռուսական կոռուպցիայի դեմ, The New Yorker, April 4, 2011. 
http://nyr.kr/HGk4B z

Ross Kerber, Analysis: Shareholder Meetings via Web Mute Dissident 
Voices/Վերլուծություն. բաժնետերերի ժողով կամ ցանցում 
համրեցված այլախոհների ձայներ, Reuters, Sept. 24, 2010. 
http://reut.rs/IP0rln 

Craig McGuire, What is a Corporate Gadfly?/Ի՞նչ է իրենից 
ներկայացնում կորպորատիվ բոռը, The Shareholder Activist, Nov. 
6, 2011.  http://bit.ly/I9uKVJ

Alexei Navalny and Maxim Trudolyubov, Russian Journalists Need 
Help in Exposing Corruption/ Ռուսաստանյան լրագրողներն 
օգնության կարիք ունեն կոռուպցիայի լուսաբանման հարցում, 
Nieman Reports, Spring 2011.  http://hvrd.me/J84PLR

Melissa Preddy, Mine Proxy Statements for Executive Pay and Other 
Stories/Փնտրեք սյուժեներ գործադիր ղեկավարության 
վարձատրության և այլ պատմությունների վերաբերյալ տարեկան 
ժողովների որոշումների նախագծերում, Donald Reynolds Center 
for Business Journalism, April 27, 2011.  http://bit.ly/J7XjAt

Felix Salmon, Dennis Berman's Ethics/Դենիս Բերմանի Էթիկա, 
Reuters, April 18, 2011. http://reut.rs/HGCfVV

Richard Siklos, Phone Company Bars Journalists from Annual 
Meeting/Հեռախոսային ընկերությունը թողնում է լրագրողներին 
մասնակցել տարեկան ժողովին, The New York Times, Dec. 12, 
2005.  http://nyti.ms/HGdWcL

Walter Stuart and Jessica Mussallem, Shareholder Suits: You Ain't 
Seen Nothing Yet/Բաժնետիրոջ կոստյում. դուք դեռ ոչինչ չեք 
տեսել, Corporate Board Member, January/ February 2009. 
http://bit.ly/JT6uFz 

Tim Webb, Yukos Shareholders Win First Round in Legal 
Battle/Յուկոսի բաժնետերերը հաղթում են  իրավական 
ճակատամարտի առաջին փուլում, The Guardian, Nov. 30, 2009. 
http://bit.ly/HRAOmG 

Xioa Yu and Darren Boey, CNOOC to Seek Approval for Transfers to 
Affiliate/CNOOC-ն փնտրում է դուստր ընկերություններում 
կատարված փոխանցումների հաստատումը, Bloomberg, April 20, 
2004.  http://bloom.bg/HGneVS

A Bunch of Angry Mexican Shareholders/Բարկացած մեքսիկական 
բաժնետերերի փունջ, BusinessWeek, June 28, 1999. 
http://buswk.co/HxeZqN 

CEO Health Disclosure at Apple: A Public or Private Matter?/Apple-ի 
գլխավոր տնօրենի առողջության մասին տեղեկատվության 
բացահայտում. անձնակա՞ն, թե՞ հրապարակային 
տեղեկատվություն, Stanfordknowledgebase, Stanford Graduate 
School of Business, Jan. 25, 2011. http://bit.ly/IFkaVo
 
Despite Business Tradition, Yahoo Barring Reporters from Annual 
Meeting/Չնայած գործարար սովորույթներին` Yahoo-ն չի թողնում 
լրագրողներին մասնակցել տարեկան ժողովին, Associated Press, 
April 26, 2001.  http://bit.ly/IlSfdi

KESC Losses Decline Due to Inflated Bills/KESC-ն կրճատում է 
վնասները` ի հաշիվ ուռճացրած հաշիվների, Dawn.com, Karachi, 
Oct. 14, 2011.  http://bit.ly/Hxaexa

Ricardo Salinas Pliego and family/Ռիկարդո Սալինաս Պլիեգոն և 
ընտանիքը, The World's Billionaires, issue, Forbes, Oct. 2010. 
http://onforb.es/HGVcWJ

Russia Violated Rights of Yukos Oil Company, Rules European 
Court/Համաձայն Եվրոպական բանկի որոշման՝ Ռուսաստանը 
խախտել է Յուկոս նավթային ընկերության իրավունքները,  
Associated Press, Sept. 20, 2011.  http://bit.ly/IFkymM

Unlocking the Secrets of a Proxy Statement/Բացահայտում ենք 
բաժնետերերի տարեկան ժողովների նախագծերի գաղտնիքները, 
Business-Week, March 4, 2002.  http://buswk.co/ILLOUC

Yukos Shareholders Win a Large Victory in Stockholm 
Arbitration…/Յուկոսի բաժնետերերը խոշոր հաղթանակ են 
տանում Ստոկհոլմի արբիտրաժում…, Investment Arbitration 
Reporter, Dec.20, 2010.  http://bit.ly/LCLOTD
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Ամեն ինչ բաժնետերերի մասին



Անցումային տնտեսություն ունեցող երկրների մեծ մասում գերիշխող 

պետական և ընտանեկան ձեռնարկություններ ներթափանցելը 

լրագրողների համար կարող է դժվար լինել:

Իրենց կառուցվածքով այդ ձեռնարկությունները կարող են նման լինել 

բաց բաժնետիրական ընկերությունների, ունենալ տնօրենների խոր-

հուրդ, բաց բաժնետիրական ընկերություններին հատուկ կառա-

վարման կառուցվածք, բաժնետերեր, հրապարակել ֆինանսական 

հաշվետվություններ: Շատ պետական և ընտանեկան ընկերություններ 

ցուցակված են ֆոնդային բորսաներում:

Միաժամանակ ձեռնարկությունները կարող են ունենալ զսպումների և 

հակակշիռների թույլ համակարգ և տեղեկատվության բացահայտման 

ցածր մակարդակ, ինչի հետևանքով լրագրողների համար դժվար 

կլինի ըմբռնել դրանց ներքին բարդ գործընթացները:

Միջազգային դիտորդները և ֆինանսական կազմակերպությունները 

պետական ընկերություններից ավելի հաճախ են պահանջում, որ 

դրանք գործառնեն ինչպես հրապարակային բաժնետիրական 

ընկերություններ, հատկապես, երբ խոսքը գնում է տեղեկատվության 

բացահայտման մասին:

Մերձավոր Արևելքում, օրինակ, աճում է հետաքրքրությունը պետա-

կան և ընտանեկան ընկերությունների թափանցիկության ուժեղացման 

նկատմամբ: Ֆինանսական փորձագետները նշում են, որ պետական և 

ընտանեկան ձեռնարկություններն ունեն կարևոր նշանակություն 

տնտեսության համար, սակայն որոշ դեպքերում դրանք գործում են 

առանց ներքին հսկողության պատշաճ համակարգի:

«Մասնավոր ընկերությունները և ընտանեկան ձեռնարկությունները 

կազմում են կորպորատիվ հատվածի հիմքը, դրանցում զբաղված են 

մարդկանց մեծ մասը: Տարածաշրջանում գործազրկության խնդիրը 

լուծելու և նոր աշխատատեղեր ձևավորելու համար անհրաժեշտ է 

ամեն կերպ նպաստել այդ հատվածի աճին»,- ասում է Դուբայի 

Hawkamah Կորպորատիվ կառավարման ինստիտուտի ղեկավար ու 

առաջատար տնտեսագետ Նասեր Սաիդին:

Ընտանեկան ձեռնարկությունների կազմակերպական 
կառուցվածքը կարող է լինել տարբեր.

· Ընկերություններ, որոնք ամբողջությամբ գտնվում են 
հիմնադիրների կամ դրանց ընտանիքի սեփականության և 
կառավարման ներքո:

· Հրապարակային կամ մասնավոր բաժնետիրական 
ընկերություններ, որտեղ հիմնադրի ընտանիքին 
պատկանում է հսկիչ փաթեթը, ինչպես նաև նա առաջատար 

դերակատարում ունի ընկերության կառավարման 
համակարգում:

Ընկերություններ, որոնցում ընտանիքները դեռ ունեն 
զգալի ազդեցություն:

Ընտանեկան բիզնեսի ըմբռնումը
Ընտանեկան ֆիրմաների ինստիտուտի (Family Firm Institute Inc.) 

կողմից 2010 թվականին իրականացված համաշխարհային ուսումնա-

սիրության արդյունքների համաձայն՝ ընտանեկան ձեռնարկություն-

ները տարեկան ձևավորում են համաշխարհային ՀՆԱ-ի 70-90%-ը:

Նման ձեռնարկությունների մասին, որպես կանոն, գրում են հետա-

քրքիր պատմություններ՝ ներկայացնելով ոչ ստանդարտ անձանց, 

ովքեր հզոր, հարուստ և շատ խորհրդավոր ընտանիքների մաս են 

կազմում: Այնուամենայնիվ, լրագրողների համար ընտանեկան 

ընկերությունների ոչ թափանցիկ բնույթով պայմանավորված՝ կարող է 

շատ դժվար լինել գրել դրանց մասին:

«Ընտանեկան սեփականություն հանդիսացող» և «ընտանեկան 

վերահսկման տակ գտնվող» եզրույթները հաճախ օգտագործվում են 

որպես հոմանիշներ: Որպես կանոն, ընտանիքի անդամները ընտանե-

կան սեփականությունը հանդիսացող ընկերության հիմնական բաժնե-

տերերն են: Եթե խոսքը գնում է ընտանեկան վերահսկման տակ 

գտնվող ընկերության մասին, ապա այստեղ ընտանիքի անդամները 

լինելով մինորիտար բաժնետերեր՝ վերահսկում են ընկերությունը 

բարեկամական կապերի հաշվին, ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու 

և հատուկ դասի բաժնետոմսերի տնօրինելու միջոցով:

Այդ ընկերություններն ունեն մի շարք առավելություններ` ներառյալ

որոշումներ կայացնելիս երկարաժամկետ տեսլական,

ճկունություն,

ապագա սերունդների համար բիզնես կառուցելու ցանկություն,

ընկերության շահերին ղեկավարության նվիրվածություն:

Մյուս կողմից ընտանեկան ընկերություններն ունեն ընդհանուր 

խնդիրներ. տնօրենների խորհրդի ոչ բավարար անկախությունը, 

ընտանիքի կողմից ընդունվող ռազմավարական որոշումների ավտո-

մատ հաստատումը տնօրենների խորհրդի կողմից, տնօրենների 

խորհրդի և ղեկավարության իրավասությունների ոչ հստակ սահմա-

նազատումը և դրանց հարաբերություններում աճող լարվածությունը՝ 

կառավարող ընտանիքի անդամների ծերացմամբ և քանակի 

ավելացմամբ պայմանավորված:

Միաժամանակ առանցքային են համարվում հետևյալ խնդիրները.

Ոչ պրոֆեսիոնալ ղեկավարումը. ընտանիքի անդամները
զբաղեցնում են ղեկավար պաշտոններ՝ չունենալով պատշաճ
որակավորում:

33
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 Սերնդափոխությունը (իրավահաջորդությունը). 
տնտեսագետ Ջոզեֆ Ֆենը՝ ուսումնասիրելով ասիական 
շուկան, ընտրանքում գտնվող ընկերությունների համար 
նշում է. «Ընկերության հիմնադրի կողմից կառավարման 
լծակները հաջորդ սերունդին փոխանցելուց 5 տարի հետո 
ընկերությունները միջինում կորցրել են շուկայական արժեքի 
մոտավորապես 60%-ը: Հաշվի առնելով զարգացող 
շուկաների համար ընտանեկան բիզնեսի կարևորությունը` 
դա լուրջ խնդիր է տնտեսական զարգացման համար»:

Բազմաթիվ ընտանեկան ձեռնարկություններ ձևավորում են 
ընտանեկան խորհուրդ, որը կոորդինացնում է ընտանիքի շահերը 
և կապող օղակ հանդիսանում ընտանիքի, տնօրենների խորհրդի 
և բարձրագույն ղեկավարության միջև: Բացի այդ, ընտանեկան 
խորհուրդն առաջարկում է տնօրենների խորհրդի անդամների 
թեկնածուներ և մշակում քաղաքականություններ հետևյալ 
հարցերի վերաբերյալ. աշխատանքի տեղավորում, վարձա-
տրություն և ընտանիքի անդամների միջև բաժնետոմսերի 
բաշխում:

Ընտանեկան խորհրդում աղբյուր ունենալն առաջնահերթ 
նշանակություն ունի լրագրողների համար, ովքեր ցանկություն 
ունեն քաջատեղյալ լինել ընկերության զարգացումներից:

Տեղեկացեք տնօրենների խորհրդի վրա ընտանիքի 
ազդեցության մասին
Լրագրողներին հարկավոր է աղբյուր ունենալ նաև տնօրենների 
խորհրդում՝ ինչպես ընտանիքի հետ կապված անդամների, 
այնպես էլ անկախ տնօրենների շրջանում:

Տնօրենների խորհրդի անկախությունը հնդկական Satyam 
Computer Systems Ltd-ի ընկերության շուրջ ծագած սկանդալի 
կարևորագույն խնդիրն էր:

    Ընտանեկան բիզնեսի վերաբերյալ տրվող հարցեր 

· Ունի՞ արդյոք ընտանիքը ղեկավար մարմին տնօրենների 
խորհրդի և ղեկավարության հետ գործակցելու համար:

· Տնօրենների խորհրդի կազմում ներկայացվա՞ծ են 
արդյոք ընտանիքի անդամ չհանդիսացողներ: Նրանք 
իրապես անկա՞խ են թե՞ ամեն դեպքում ինչ-որ ձևով 
կապված են ընտանիքի հետ:

· Ընտանիքի քանի՞ սերունդ է կառավարում 
ընկերությունը: Գոյություն ունի՞ արդյոք լարվածություն 
տարբեր սերնդի ներկայացուցիչների միջև:

· Տիրապետու՞մ է արդյոք ընկերությունը ընտանեկան 
կոնֆլիկտները վերահսկելու և լուծելու միջոցների:

Ընտանիքի անդամները ձայնի ոչ հավասար իրավունքի 
ուժով ունե՞ն արդյոք անհամաչափ ավելի մեծ դեր 
բաժնետերերի կողմից կայացվող որոշումներում: 

Satyam-ում խարդախությունը բացահայտվեց, երբ ընկերությունն 

անմիջապես համաձայնվեց վճարել 1.6 մլրդ ԱՄՆ դոլար երկու 
ընկերությունների ձեռքբերման համար, որոնք կառավարվում էին 
Satyam-ի հիմնադիր և նախագահ Ռամալինգա Ռաջուի տղաների 
կողմից: Ռաջու ընտանիքը կառավարում էր Satyam-ը, Ռաջուի 
եղբայրը գլխավոր տնօրենն էր՝ ունենալով բաժնետոմսերի 
ընդամենը 8%-ը:

Սակայն, երբ ընկերությունը փորձեց ձեռք բերել ընտանեկան 
երկու ընկերությունները հսկայական բարձր գնով, բաժնետերերն 
արտահայտեցին իրենց դժգոհությունը, և ընկերության բաժնե-
տոմսերի գինն անկում ապրեց: Տնօրենների խորհուրդը վերա-
նայեց ընկերությունները ձեռք բերելու իր որոշումը:

Ռաջուն իր բաց նամակում ստիպված էր խոստովանել, որ ինքն մի 
քանի տարի շարունակ կեղծել էր հաշվառման փաստաթղթերը, և 
որ իրականում ընկերությունը չի տիրապետում ընկերության 
եռամսյակային հաշվետվության մեջ որպես ակտիվ ներկայացրած 
1.04 մլրդ ԱՄՆ դոլար կանխիկի և բանկային վարկերի: 

Վերջիվերջո, ընկերությունն ստիպված եղավ վերանայել իր 
գործունեության վերջին վեց տարիների (2002-2008թթ.) 
արդյունքները, ինչն օգնեց բացահայտել խարդախության չափերը:

Ինչպե՞ս էր հաջողվել Ռաջուին երկար տարիներ անպատիժ 
զբաղվել խարդախությամբ տնօրենների խորհրդի, կարգավորող 
մարմինների և աուդիտորների վերահսկման ներքո: Պարտավո՞ր 
էին արդյոք լրագրողները մինչև սկանդալի բռնկումը հասկանալ, 
որ ընկերության հետ ինչ-որ բան այնպես չէ: BusinessWeek-ի 
հոդվածը ներկայացնում է Satyam-ում չբացահայտված կարմիր 
դրոշակները.

Տնօրենների խորհրդում արտաքին անդամները վեցն էին, 
սակայն նրանցից 4-ը գիտնականներ էին և մեկը՝ կառավա-
րության աշխատակազմի նախկին քարտուղար: Տնօրենների 
խորհրդի անդամներից միայն մեկն էր նախկինում եղել 
տեխնոլոգիական ընկերության բարձրագույն ղեկավար:

Ընկերության աուդիտի հանձնաժողովում չկար ֆինանսների 
և ոչ մի փորձագետ:

Չնայած որ Satyam-ն առանձնացրել էր գլխավոր տնօրենի և 
տնօրենների խորհրդի նախագահի պաշտոնները, դրանք 
զբաղեցնում էին եղբայրներ, որոնք ունեին մեծ բաժնեմաս-
նակցություն և հանդիսանում էին ղեկավարության 
անդամներ:

Տնօրենների խորհուրդը գլխավորում էր ոչ անկախ 
նախագահը:

Ընտանեկան ընկերությունների կառուցվածքի 
ուսումնասիրությունը
Ընտանեկան ընկերությունների համար բնութագրական է բրգաձև 
կառուցվածքը: Իրավաբանորեն անկախ ընկերությունները 
սեփականատիրական հարաբերությունների շղթայի միջոցով 
գտնվում են միևնույն ընտանիքի վերահսկման տակ: Հսկող 
բաժնետերը նա է, ով, որպես կանոն, տնօրինում է ընկերության 
քվեարկող բաժնետոմսերի 20%-ին, վերահսկում է ընկերությունը 
գոնե մեկ այլ ցուցակված ընկերության տիրապետելու միջոցով:

Այդ ընկերությունները կարող են գործել իրավական և էթիկական 
շրջանակներում, սակայն նման կառուցվածքը մտահոգեց 
ամերիկյան ներդրողներին, երբ 2011 թվականին չինական Renren 
Inc. ինտերնետ ընկերությունն իր բաժնետոմսերը տեղաբաշխեց 
Նյու Յորքի ֆոնդային բորսայում:

ԳԼՈՒԽ 4
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Թե ինչպես են գործում ընտանեկան 
ընկերությունները, տե´ս «Ընտանեկան բիզնեսի 
կառավարումը» ՄՖԿ-ի ձեռնարկը. 
http://bit.ly/JNjkqO

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ընտանեկան և պետական ընկերությունները ներսից
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Ինչպես նշվել էր Motley Fool ներդրումային վեբ-կայքում, Renren-ի 
բաժնետոմսերն առաջարկում էր Կայմանյան կղզիներում գրանց-
ված հոլդինգային ընկերությունը: Renren-ի կառավարող 
կազմակերպությունը Չինաստանում Beijing Qianxiang Tiancheng 
Technology Development ընկերությունն էր, որի 99%-ը նախկինի 
պես շարունակում էր մնալ Renren-ի գլխավոր տնօրենի` Չինաս-
տանի քաղաքացի հանդիսացող տիկնոջ սեփականության ներքո:

Բաժնեհավաք կապիտալի երկդաս կառուցվածքը, որի դեպքում 
բաժնետոմսերի մի մասն ունի ձայնի իրավունք, իսկ մյուսը՝ ոչ, ևս 
սահմանափակում է արտաքին բաժնետերերի ազդեցությունը: Սա 
ընտանեկան ընկերություններին առնչվող տիպային իրավիճակ է:

Չնայած այս և այլ տագնապալի ազդակների՝ Renren-ին (RENN) 
հաջողվեց ներգրավել 740 մլն ԱՄՆ դոլար, մեկ բաժնետոմսի 
հաշվարկով՝ 14 ԱՄՆ դոլար:

Բաժնետոմսերի այս առաջնային տեղաբաշխման հաջողությունը 
ցույց է տալիս, որ նույնիսկ կարմիր դրոշակներն ի զորու չեն 
կանգնեցնել ներդրողներին, եթե նրանք մտածում են, որ գտել են 
բարձր գնանշում ունեցող ընկերություն: Սակայն շուտով չինական 
ընկերություններում հաշվապահական պրակտիկայի հետ 
կապված ներդրողների մտավախությունը խաղաց իր դերը ՝ 
չինական այլ ընկերությունների հետ միասին ծանր հարված 
հասցնելով նաև Renren-ին, և ընկերության բաժնետոմսերի գինը 
2012 թվականին նվազեց մինչև 4.05 ԱՄՆ դոլար:

Թշնամանքն ընտանիքում. հետաքրքիր նյութ 
ընթերցողի համար
Երբեմն ԶԼՄ-ներում ընտանեկան տարաձայնությունները 
լուսաբանվում են դեղին մամուլի ոգով: Մեքսիկայում, օրինակ, 
Ասկարագա ընկերությունը երեք սերունդ շարունակ հսկում էր 
Grupo Televisa SA խոշորագույն հեռուստաընկերությանը:

Սակայն լրագրողներն սկսեցին վերլուծել ընկերության գործունե-
ությունը և նրա տնօրենների խորհրդի կազմը միայն այն բանից 
հետո, երբ ընկերության նախկին նախագահի ամուրին ձերբա-
կալվեց և ստիպված եղավ հրաժարվել ընկերության բաժնետոմ-
սերի խոշոր փաթեթի իր հավակնություններից: Սովորաբար 
ընտանիքում թշնամանքն ակնառու է դառնում որևէ կարևոր 
իրադարձության, օրինակ` իշխանությունը զավթելու փորձի 
արդյունքում, ինչպես դա եղավ Grupo Televisa-ի դեպքում:

Գարեջրի միջազգային արտադրող Kirin Holdings Co-ն, որի 
գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Ճապոնիայում, ընտանե-
կան թշնամանքի մեջ ներքաշվեց, երբ փորձեց ձեռք բերել 
գարեջրի բրազիլական արտադրող Schincariol Participacoes e 
Representacoes SA-ի բաժնետոմսերի հսկիչ փաթեթը, որը 
գտնվում էր հիմնադրի ընտանիքի հսկողության տակ:

Kirin-ը ձեռք բերելու փորձ անող բրազիլական ընկերության 
բաժնետոմսերի մոտավորապես 50%-ը պատկանում էր Shincariol-
ի հիմնադրի ժառանգներին՝ գլխավոր տնօրենին և նրա եղբորը: 
Shincariol-ի բաժնետոմսերի մնացած 49%-ը պատկանում էր մի 
ընկերության, որը կառավարվում էր այդ նույն ընտանիքի զարմիկ 
եղբայրների կողմից:

Գլխավոր տնօրենն իր եղբոր հետ միասին ձգտում էին վաճառել 
իրենց բաժնեմասնակցությունը, սակայն զարմիկ եղբայրները դեմ 
էին և դիմեցին դատարան: Ճապոնական ազգային Asahi Shimbun 
օրաթերթում հրապարկված նյութը մանրամասնորեն նկարագրում 
էր ընտանեկան պատերազմը, որի աղբյուրները սկիզբ էին առնում 
դեռևս 1950-ական թվականներից, երբ ընկերության իտալացի 
ներգաղթյալ հիմնադիրը ընկերությունը բաժանեց իր երկու որդի-
ների միջև: Գարեջրի ոլորտի ինսայդերները ասում էին, որ դա 

բավականին հայտնի փաստ է, սակայն Kirin-ը, ամենայն հավա-
նականությամբ, չէր սպասում նման դիմադրության:

Ընտանեկան ընկերությունների մասին արժանահավատ և հեղի-
նակավոր նյութ պատրաստելու համար պահանջվում են տեղե-
կատվության լավ աղբյուրներ ինչպես ընկերությունում՝ լինեն 
դրանք ինսայդերներ, թե կամ աութսայդերներ, այնպես էլ 
ընտանիքում:

Ընտանեկան գաղտնիքներ բացահայտելու համար 
ուսումնասիրեք դատական վեճերը 
Դատավարությունների պատշաճ ուսումնասիրությունն ու լուսա-
բանումը լրագրողներին օգնում են ընտանեկան ֆիրմաների 
վրայից հանել շղարշը, քանի որ դրանց վեճերը կարող են ավարտ-
վել դատարանում, որտեղ շատ փաստաթղթեր և գործեր դառնում 
են հանրության սեփականություն:

Ընտանեկան թշնամանքի օրինակելի դեպք է 2008 թվականին 
Հոնկոնգի մեծահարուստ ընտանիքներից մեկին պատկանող 
հոնկոնգյան Sun Hung Kai Properties Ltd (SHKP) խոշորագույն 
կառուցապատող ընկերությունում բռնկվածը:

Ընտանեկան դրաման բորբոքվեց, երբ ընկերության նախագահը 
և միևնույն ժամանակ գլխավոր տնօրենը ցանկացավ տնօրենների 
խորհրդում ներգրավել իր սիրեցյալին: Սա դրդեց նրա երկու 
կրտսեր եղբայրներին հեղաշրջում իրականացնել ընկերության 
տնօրենների խորհրդում, որի արդյունքում նախագահին փոխա-
րինեց նրա 79-ամյա մայրը: Բազմաթիվ դատական հայցերից էր 
նաև գահազուրկ գլխավոր տնօրենի հեղինակության պաշտպա-
նության համար ընդդեմ եղբայրները հարուցվածը: Եղբայրներն 
իրենց նամակներում վերջինիս անվանում էին խաբեբա և 
մոլագարային դեպրեսիայով տառապող:

Ընտանեկան նման պառակտումները կարող են բավականին լուրջ 
հետևանքներ ունենալ բաժնետերերի համար:

«Ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ ընտանեկան նվիրվածությունը 
թշնամանքի է վերածվում: SHKP-ի դեպքում ընկերության 
շուկայական արժեքը 7 օրվա ընթացքում ընկավ 4.6 ԱՄՆ մլրդ 
դոլարով»,- գրում էին Asia Times Online-ի լրագրողներն իրենց 
նյութերում:

Նյութը կարդացե´ք  http://bit.ly/ILNhdw
 
(2011 թվականին կրտսեր եղբայրները դարձան SHKP-ի համանա-
խագահներ՝ այդ պաշտոնում փոխարինելով իրենց մորը: Նրանց 
ավագ եղբայրը դարձավ ոչ գործադիր տնօրեն):

Թե ինչպես են լրագրողները ներկայացրել այս 
պատմությունը, տե´ս «Ընտանեկան թշնամանքը 
խափանում է  Kirin-ի ընդլայնման պլանները 
Բրազիլիայում». http://bit.ly/IhYdK1

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ



ԳԼՈՒԽ 4

 

 
36

Ասիայում, որտեղ բիզնեսի 70%-ն ընտանեկան է, շատ գերիշխող ընկերություններ 
ներկայումս անցումային փուլում են, քանի որ հիմնադիրները բավականին տարեց են: 
Եթե ընտանեկան վեճերը հանգեցնում են բիզնեսին վնաս պատճառող որոշումների, 
ապա դա կարող է մեծ վնաս հասցնել նաև այդ տնտեսություններին ... »:

--Ջոզեֆ Ֆան, Հոնկոնգի Չինական Համալսարանի 
Տնտեսագիտության և ֆինանսների ինստիտուտի համատնօրեն և ֆինանսների պրոֆեսոր

“
Հետևեք սերնդափոխությանը 
(իրավահաջորդությանը)
Սերնդափոխությունը ընտանեկան ընկերությունում հանդիսանում 
է առանձնահատուկ բարդության հարց: 2011 թվականին անցկա-
ցված համաշխարհային ուսումնասիրության տվյալներով նման 
ձեռնարկությունների 27%-ը մոտակա հինգ տարիների ընթացքում 
սպասում է սեփականատիրոջ փոփոխության: Սակայն դրանց 
47%-ը չունի սերնդափոխության մշակված պլան:

Եթե ընտանեկան ընկերությունում գոյություն չունի սերնդափո-
խության պլան, գլխավոր տնօրենի անսպասելի հիվանդությունը 
կամ անգործունակությունը կարող է դառնալ լուրջ խնդիր: Ընդ 
որում՝գլխավոր հարցերից մեկն է դառնում. կա՞ արդյոք ընկերու-
թյունում համապատասխան թեկնածու, թե՞ անհրաժեշտ է  արդյոք 
դիտարկել կողմնակի անձանց թեկնածությունը:

Լրագրողները պարտավոր են ուշադրություն դարձնել 
պետական ձեռնարկությունների հնարավոր 
խնդիրների վրա, օրինակ՝

· Կա՞ն արդյոք տնօրենների խորհրդում պետության 
կողմից չնշանակված և անկախության որոշակի 
մակարդակ ունեցող անդամներ կամ կապվա՞ծ են 
արդյոք տնօրենները միմյանց հետ, կամ նախկինում 
կապված եղե՞լ են պետական  մարմինների հետ:

· Արդյո՞ք տնօրենների խորհուրդը պետական 
քաղաքականությանն ավտոմատ կերպով ենթարկվող 
մարմին է:

· Ընկերության ղեկավարները հանդիսանու՞մ են արդյոք 
ոլորտի մասնագետներ, թե՞ դրանց նշանակումն ունի 
քաղաքական հնչերանգ:

· Դիտարկվու՞մ է արդյոք քաղաքական միջամտություն 
կառավարչական որոշումներում: Օրինակ, եթե 
աշխատատեղերի կրճատումը հակասում է լրիվ 
զբաղվածության քաղաքական նպատակին, կմիջամտի՞ 
արդյոք պետությունը նման իրավիճակում:

Պետությունը խրախուսու՞մ է, թե՞ ճնշում է ներքին և 
արտաքին մրցակցությունն իր պետական 
ընկերություններում:

2011 թվականին PricewaterhouseCoopers-ի կողմից իրականաց-
ված «Ազգականները խաղի մեջ» ուսումնասիրությունը բացա- 
հայտեց, որ հարցմանը մասնակցած ընտանեկան ձեռնարկու-
թյունների 38%-ը գլխավոր տնօրենի հանկարծամահ լինելու 
դեպքում չունեն ժամանակավոր պաշտոնակատար` մինչև նրա 
զավակներից մեկի կամ այլ հարազատի կողմից կառավարումն 
ստանձնելու համար բավանաչափ հասուն լինելը:

Բազմաթիվ փորձագետների կարծիքով ընկերությունն իր 
կառավարման համակարգ պետք է ներգրավի նաև արտաքին 
պրոֆեսիոնալների: 

«Ընդհանուր առմամբ, ընտանիքի անդամների քանակի համեմատ՝ 
որքան ընկերությունում շատ են պրոֆեսիոնալ մենեջերները, 
այնքան ավելի լավ է գործում ընկերությունը»,- Financial Times-ի 
իր հարցազրույցում ասել է Ernst & Young-ի Մումբայի գրասենյակի 
ներկայացուցիչ Մանեշ Պատելը:

Պետական ձեռնարկությունները
Ամբողջ աշխարհում լրագրողները լուսաբանում են պետական 
կամ պետության կողմից հսկվող ձեռնարկությունների գործու-
նեությունը: Դրանցում մասնավոր հատվածի բաժնետոմսերի 
փաթեթը շատ փոքր է: Սա խնդիրներ է ստեղծում ոչ միայն 
քաղաքական հանգամանքներով պայմանավորված: Նման ձեռ-
նարկությունները, որպես կանոն, թաքցնում և չեն ցանկանում 
բացահայտել իրենց ֆինանսական տեղեկատվությունը կամ 
գործունեությունը հանրության առջև: 

Այդուհանդերձ, դրանք հաճախ հանդիսանում են երկրի տնտե-
սության հիմքը:

«Ոչ արդյունավետ պետական ընկերությունները խափանում են 
մրցակցությունը և խոչընդոտում աճին», ասում է պարոն Սաիդին 
Hawkamah ինստիտուտից:Լուծումը. «Մենք պարտավոր ենք հա-
վասար խաղի կանոններ սահմանել մասնավոր հատվածի հետ, 
պետական ընկերություններում ուժեղացնել սեփականության 
գործառույթները, փորձել առանձնացնել պետական կամ սոցիա-
լական քաղաքականությունը բիզնես-որոշումներից, բարձրացնել 
թափանցիկությունը, ընդլայնել տնօրենների խորհրդի իրավա-
սությունները և ուժեղացնել դրանց հաշվետվականությունը», 
շարունակում է Սաիդին:
 

Պետական ընկերություններում աղբյուրներ 
փնտրելը
Լրագրողների համար պետական ընկերություններում լավագույն 
աղբյուրը, որպես կանոն, ոչ թե հրապարակային փաստաթղթերն 
են, այլ ինսայդերները, միջին օղակի ղեկավարները, 
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Ընտանեկան և պետական ընկերությունները ներսից



աշխատակիցները, օտարերկրյա ներդրողները, մրցակիցները, 
կառավարության աշխատակիցները, ընդդիմադիր կուսակցութ-
յունների առաջնորդները, մատակարարները և նույնիսկ 
հաճախորդները:

Ռուսաստանյան Գազպրոմ պետական նավթային ընկերության 
ստվերային գործելաոճի մասին 2000 թվականին լրագրողներին 
հայտնեց հեջ ֆոնդի կառավարիչը: Hermitage ֆոնդի կառավարիչ 
Բիլ Բրաուդերը, կարդալով ռուսական արժեթղթերի ցուցակման 
տվյալները, բացահայտեց, որ Գազպրոմի ղեկավարներն ընկերու-
թյան կորպորատիվ ակտիվները փոխանցում են իրենց ընկերների 
ու հարազատների կողմից հսկվող ձեռնարկություններին: 

Financial Times-ի, BusinessWeek-ի և New York Times-ի հոդ-
վածները, վերջին հաշվով, Գազպրոմում հանգեցրին բարեփո-
խումների, այդ թվում՝ ընկերության գլխավոր տնօրենի փոփոխ-
ության: Բրաուդերն ազնվորեն խոստովանեց, որ նա լրագրող-
ներին տեղեկացնելու հարցում ուներ ֆինանսական շահ: Նրա 
ներդրումների գումարը խախտումները բացահայտելու արդյուն-
քում 50 մլն ԱՄՆ դոլարից աճեց 1.5 մլրդ-ի:

Հեջ ֆոնդի մենեջերն ուներ ժամանակ, փորձառություն և ռեսուր-
սներ Գազպրոմի ներքին բարդ կառուցվածքը քանդելու և 
իրականությունը բացահայտելու համար: Այնուհետև նա այդ 
տեղեկատվությունը փոխանցեց առանձին լրագրողների՝ 
ճշգրտորեն հաշվարկելով, որ ԶԼՄ-ների ուշադրությունը կճնշի 
ընկերությանը և կստիպի նրան կարգուկանոն հաստատել իր 
գործուներում:

Հետևեք, թե ինչպես է պետությունն օգտագործում 
իր ազդեցությունը
Քաղաքականությունը կարևոր դեր է խաղում պետական ձեռնար-
կությունների գործունեության մեջ:Օրինակ՝ շահույթն ավելաց-
նելու և ծախսերը նվազեցնելու համար ընկերության լավագույն 
ռազմավարությունը կարող է լինել աշխատատեղերի կրճատումը 
և գների բարձրացումը: Այդուհանդերձ, ընկերության սեփականա-
տերը՝ պետությունը, կարող է դեմ արտահայտվել գործազրկու-
թյան կամ գնաճի հանգեցնող ցանկացած գործողության: 
Կարգավորող մարմիններն իրենց հերթին կարող են աչք փակել 
աշխատանքի պաշտպանության կանոնների խախտումների վրա:

Նույնիսկ եթե պետությունը չի հանդիսանում մաժորիտար բաժ-
նետեր կամ բաժնեհավաք կապիտալում այլևս չի տիրապետում 
բաժնեմասնակցության, նա կարող է միջամտել կորպորատիվ 
հարաբերություններին և ազդել ընկերության գործունեության 
վրա:

Երկաթի հանքաքարի խոշորագույն միջազգային արտադրողը Vale 
SA բրազիլական ընկերությունը մասնավորեցվեց 1997 թվա-
կանին: Սակայն պետությունը պետական կենսաթոշակային 
ֆոնդի ներդրումների միջոցով շարունակում էր ընկերությունում 
պահել իր դիրքերը: 2011 թվականին ընկերության գլխավոր 

տնօրեն Ռոջեր Անիելլին կառավարության ճնշման տակ ստիպված 

եղավ լքել ընկերությունը: Կառավարությունը բավարարված չէր 
այլ երկրներ արտահանումը ընդլայնելու նրա ռազմավարությամբ:

Երկար տարիներ քաղաքական գործիչները քննադատում էին 
Անիելլիին, մեղադրում 2008 թվականի ճգնաժամից հետո աշխա-
տատեղերի ձևավորման և պահպանման անկարողության ու 
ներդրումների կրճատման մեջ: Նա անտեսում էր Բրազիլիայում 
մետալուրգիական գործարաններ կառուցելու և օտարերկրյա 
պողպատ արտադրողների (օրինակ՝ Չինաստան) համար երկաթի 
հանքաքարի արտահանումը դադարեցնելու նրանց խնդրանքը: 
Վերջին հաշվով Անիելլին վճարեց այն բանի համար, որ ընկերու-
թյանը չէր տանում պետության կողմից առաջարկվող 
ուղղությամբ:

Նման ձևով ռուսական չինովնիկները ազատվեցին ТНК-ВР Ltd 
համատեղ ձեռնարկության գլխավոր տնօրեն Բոբ Դադլիից: 
Լոնդոնյան BP PLC-ի 50%-անոց փաթեթը չէր կարող մրցակցել 
ռուսական մագնատների իշխանության հետ, որոնք 2008 
թվականին ընկերության վրա իրավական և կարգավորման 
ճնշումներ էին գործադրում:

Բազմաթիվ արևմտյան մենեջերներ, այդ թվում՝ Դադլին, լքեցին 
ТНК-ВР-ին՝ դժգոհելով, որ ռուսաստանյան բաժնետերերը կառա-
վարության աջակցությամբ նախաձեռնում էին իրավական և 
կարգավորման ճնշումներ: Վերջին հաշվով, 2009 թվականին 
ձեռքբերված համաձայնության արդյունքում տնօրենների 
խորհրդի անդամների թիվը 13-ից կրճատվեց 6-ի, BP-ին կորցրեց 
վերահսկման իր էական բաժինը, նշանակվեց նոր գլխավոր 
տնօրեն:

ТНК-ВР-ն գլուխ էր գովում վերաձևավորված տնօրենների խոր-
հրդին նոր անկախ անդամներ միանալու փաստով: Դրանց թվում 
էր նաև Գերմանիայի նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրոյդերը: 
Սակայն 2012 թվականի սկզբին Շրոյդերը և մեկ այլ անկախ 
տնօրեն լքեցին իրենց պաշտոնը, երբ ТНК-ВР-ն դիմեց դատարան 
ընդդեմ BP-ի՝ վերջինիս մեղադրելով մեկ այլ ռուսական խոշորա-
գույն էներգետիկ ընկերության՝ Ռոսնեֆթի հետ անօրինական 
գործարք կնքելու մեջ:

Val-ի և ТНК-ВР-ի օրինակները վկայում են այն մասին, թե ինչու են 
լրագրողները պարտավոր լուրջ ուշադրություն դարձնել ընկերու-
թյան գործունեության վրա պետության ունեցած ազդեցությանը, 
որն ի զորու է նույնիսկ միջամտել կառավարմանը և դուրս մղել իր 
հրահանգներին չհետևող ղեկավարներին:

Քաղաքական գործընթացները հաճախ ազդում են պետական 
հսկողությունից իբր թե ազատ ընկերությունների վրա: Հաճախ 
դա վերաբերում է հեռահաղորդակցության հսկաներին, որոնք 
խստորեն կարգավորվում են և ենթակա են քաղաքական 
միջամտությունների:

Հարավային Աֆրիկայում արհմիութենական քննադատները 
հավաստում էին, որ քաղաքականությունն իր դերն է խաղացել 
Telkom հեռահաղորդակցային ընկերության կողմից Աֆրիկայի 
խոշորագույն օպերատոր Vodacom-ի իր բաժնեմասնակցությունը 
բրիտանական Vodafone օպերատորին վաճառելու որոշումն ընդու-
նելու հարցում, և որ մրցութային գործընթացը չի եղել ազնիվ:

«Հեռահաղորդակցության աշխատակիցների արհմիությունը և 
Հեռահաղորդակցության հարավ-աֆրիկյան միությունը 
հայտարարեցին, որ Telkom-ի որոշ քայլեր` ներառյալ որոշ 
գործողությունների աութսորսը, կապված են եղել քաղաքական 
հուզումների հետ, երբ ընկերության ղեկավարությունը ձգտել է 
ապահովել իր անվտանգ ապագան՝ մինչև նոր քաղաքական 

Գազպրոմի պատմության զարգացումները 

դիտարկվել են Փենսիլվանիայի համալսարանի 

Ուորտոն դպրոցի Միջազգային ֆինանսական 

հետազոտությունների Վայս կենտրոնի կողմից 

կազմակերպված համաժողովում: Այդ մասին տե՛ս 

http://bit.ly/IhYdK1
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գործիչները կկարողանային ինչ-որ բան փոփոխել»,- գրում է 
Johannesburg's Business Day-ի թղթակից Լեսլի Ստոունը:

Արհմիությունները կարող են օգտակար աղբյուր լինել լրագրող-
ների համար, երբ քաղաքական միջամտությունը վտանգում է 
աշխատատեղերին: Միաժամանակ նրանց մեղադրանքների 
արժանահավատությունն ու արդարացի լինելն անհրաժեշտ է 
ստուգել ամենայն մանրամասնությամբ: 

Դրական պահեր
Այս ամենը չի նշանակում, որ պետության կողմից վերահսկվող 
բոլոր ընկերությունները ենթարկվում են ոչ ճիշտ կառավարման 
կամ մանիպուլյացիաների: Ընդհակառակը, դրանցից շատերը 
հանդիսանում են խոշոր գործատուներ և շահույթի գեներա-
տորներ: Ինչպես նշել է The Economist պարբերականը զարգացող 
շուկաներում անդրազգային ընկերությունների մասին իր հատուկ 
հաշվետվության մեջ, պահուստների ծավալով 10 խոշորագույն 
նավթագազային կորպորացիաներ աշխարհում գտնվում են 
պետական սեփականության ներքո: Ենթակառավարական 
ընկերություններին բաժին է ընկնում Չինաստանի ֆոնդային 
շուկայի 80 և Ռուսաստանի՝ 62%-ը:

Հոդվածը կարդացե´ք   http://econ.st/HGWktw

Հնդկական Business Times թերթը, գիտակցելով պետական 
ձեռնարկությունների խնդիրները, գերադասում է իր ուշադրու-
թյունը կենտրոնացնել բացառիկ դրական արդյունքների հասած 
ընկերությունների վրա, օրինակ՝ Indian Oil, Steel Authority of India 
Ltd, Հնդկաստանի պետական բանկը և ուրիշներ:

Business Times գրել է նաև Hindustan Copper ընկերության մասին, 
որի գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Կալկաթայում: Այս 
ընկերությունը ինչ-որ ժամանակ անցել է պետական ձեռնարկու-
թյուններին բնորոշ բազմաթիվ խնդիրների միջով. աշխատա-
կիցների ուռճացված թվաքանակ, մասշտաբից ցածր արդյունք, 
շուկայում պահանջարկի անկմանն ադապտացվելու անկարո-
ղություն: Սակայն կամավոր կենսաթոշակային ապահովա-
գրության ծրագրի շնորհիվ աշխատակիցների թվաքանակը 
26000-ից կրճատվեց 6000-ի: Ընկերությունը ռացիոնալացրեց 
արտադրության իր մեթոդները և մարեց պարտքերը՝ դառնալով 
Business Times-ի կողմից հրապարակված ամենահաջող 
պատմություններից: 

Նյութը կարդացե´ք  http://bit.ly/IlSYLF

Թափանցիկություն. լուրջ հարց պետական 
ընկերությունների համար
Որպես կանոն, պետական ընկերություններն իրենց գործունեու-
թյան, ֆինանսական արդյունքների և կառավարման կառուց-
վածքի մասին տեղեկատվության բացահայտմամբ զիջում են 
ցուցակված ընկերություններին:

Տեղեկատվության բացահայտման հիմնական ստանդարտները 
նրանց համար պետք է լինեն նույնը, ինչ որ բորսաներում ցուցակ-
ված ընկերություններինն են: Սակայն հաճախ այդ պահանջները 
չեն կիրառվում նույնիսկ այն պետական ընկերությունների կողմից, 
որոնք ցուցակված են ազգային կամ տարածաշրջանային ֆոն-
դային բորսաներում: Ներկայացնու՞մ է արդյոք ընկերությունը 
տարեկան և պարբերական ֆինանսական հաշվետվություններ: 
Անցնու՞մ է արդյոք աուդիտորական ստուգումներ: Ո՞վ է իրակա-
նացնում աուդիտը: Ստանու՞մ են արդյոք բաժնետերերը հա-
մապատասխան տեղեկատվություն և մասնակցու՞մ են արդյոք 
բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովներին:

Ռուսաստանյան Տրանսնեվթ ընկերությունն ակնառու օրինակն է 
այն բանի, թե ինչպիսի դժվարությունների կարող են բախվել 
բաժնետերերը, երբ պետության կողմից վերահսկվող ընկերությու-
նը հրաժարվում է տեղեկատվություն բացահայտել իր գործունեու-
թյան մասին: Բաժնետեր-ակտիվիստ Ալեքսեյ Նավալնին բացա-
հայտել է, որ 2003-2009 թվականների ընթացքում բաժնետերերին 
հասանելիք շահութաբաժինները կրճատվել են 75%-ով՝ 2009 
թվականին իբր թե 112 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով բարեգործական 
հանգանակություններ կատարելու պատճառով (Ավելի մանրա-
մասն տեղեկատվության համար, թե ինչպես է Նավալնին հետևել 
ընկերությանը բաժնետերերի անունից, տե´ս Լրագրողի 
նոթատետրը 3-րդ Գլխում):

Չնայած Նավալնու կողմից ներկայացված դատական հայցերին՝ 
նրան չհաջողվեց ստիպել ընկերությանը բացահայտել հանգանա-
կություններ ստացած անձանց ցուցակը: Տրանսնեվթը այդ տեղե-
կատվությունը որակում էր գաղտնի, չնայած բարեգործական 
հանգանակությունները կատարվել էին ընկերության շահույթից:

Պետական ընկերությունների ոչ պատշաճ կառավարումը կարող է 
ունենալ հեռու գնացող հետևանքներ: Որպես կանոն, նման 
ձեռնարկություններն աշխատում են իրենց հնարավորություն-
ներից զգալիորեն վատ` դրանով հանրությանը զրկելով այն 
բարիքներից, որոնք նա կստանար ձեռնարկության լավ աշխա-
տանքի դեպքում: Վերջին հաշվով լրագրողները պետք է հարցնեն. 
կայու՞ն է արդյոք ընկերության բիզնեսը, թե՞ նա զգալիորեն 
կախված է պետական սուբսիդիաներից: Հետևյալ հարցերը կարող 
են օգնել լրագրողներին բացահայտելու՝ հետևու՞մ է արդյոք 
պետական ընկերությունը տեղեկատվության բացահայտման 
նվազագույն ստանդարտներին, թե՞ ոչ.

ընկերության կայք էջում հրապարակվե՞լ են արդյոք նրա 
առաքելությունը, նրա առջև դրված կոնկրետ նպատակները` 
ներառյալ գործունեության առաջնահերթությունները:

Պետական ձեռնարկությունների թափանցիկության 

և տեղեկատվության բացահայտման հարցերի 

խորացված քննարկման մասին` տե´ս «ՏՀԶԿ-ի 

պետական ձեռնարկությունների կորպորատիվ 

կառավարման ուղենիշային սկզբունքները». 

http://bit.ly/IhYVXR: 

 ՆՅՈՒԹԻ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄ

Հետազոտեք ձեր երկրի մի քանի պետական ընկերություն-
ների տնօրենների խորհրդի անդամների և ղեկավարների 
կենսագրությունը, փորձառությունը, անձնական 
գործնական կապերը: 

Շատ դեպքերում ընկերությունը չի բացահայտում նման 
տեղեկատվություն և դա չի ներառում իր հրապարակային 
փաստաթղթերում: Սա նշանակում է, որ լրագրողները 
պետք է փնտրեն առանցքային պաշտոնատար անձանց 
կենսագրական տվյալները՝ հավաստիանալով դրանց բիզ-
նես փորձառության, կառավարության ու այլ առանցքային 
գործիչների հետ կապակցվածության ու դրա բնույթի մեջ:
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Հրապարակային տեղեկատվության մեջ ներկայացվե՞լ են 
արդյոք ընկերությանը տրամադրված հատուկ օգուտները, 
օրինակ՝ արտոնյալ վարկավորումը:

Ունի՞ արդյոք ընկերությունը հատուկ պարտավորություններ, 
որոնց կատարումից նա չի կարող հրաժարվել (օրինակ՝ 
պետական ավիաընկերությունները պետական չինովնիկնե-
րին պարտավոր են տրամադրել անվճար տոմսեր): Բա՞ց է 
արդյոք այդ տեղեկատվությունը: Հստա՞կ են արդյոք 
ձևակերպված նման պարտավորությունները:

Բացահայտվե՞լ է արդյոք տնօրենների խորհրդի անդամների 
առաջադրման և ընտրության մասին տեղեկատվությունը:

Հանրությանը հասանելի՞ են արդյոք ընկերության տնօրեն-
ների խորհրդի անդամների և ղեկավարության կենսա-
գրական տվյալները: Ունե՞ն արդյոք նրանք տվյալ ոլորտում 
աշխատելու փորձառություն:

Հետևեք բաժնետերերի նկատմամբ 
վերաբերմունքին
Ինչպես ֆոնդային բորսայում ցուցակված ընկերությունները, 
այնպես էլ պետական ձեռնարկությունները բաժնետերերի նկատ-
մամբ պետք է ապահովեն հավասար վերաբերմունք: Սակայն 
գործնականում դա ամենևին էլ այդպես չէ: Վերջին տարիներին 
պետական ձեռնարկությունների հետ կապված շատ պատմու-
թյուններ առնչվում են մինորիտար բաժնետերերի իրավունքների 
խախտումների հետ:

Հատկապես Ռուսաստանում և Արևելյան Եվրոպայում 
մասնավորեցման առաջին տարիներին պետական ընկերու-
թյունների կողմից մինորիտարներին իրենց ակտիվներից զրկելու 
նպատակով կիրառվող մեթոդներից մեկը կոչվում է «ակտիվների 
դուրսբերում»: Դրա տակ հասկացվում է ընկերության ռեսուրս-
ների փոխանցում ֆիզիկական կամ իրենց սեփականության տակ 
գտնվող իրավաբանական անձանց: Սա կարող է ներառել ցանկա-
ցած բան` սկսած ակտիվների շահավետ գնով վաճառքից մինչև 
շուկայականից չափազանց ցածր տոկոսադրույքներով վարկային 
երաշխիքները:

Մինորիտար բաժնետերերին օգուտներից զրկելը տեղի ունի, երբ 
խոշոր բաժնետերերն իրենց բաժնեմասնակցությունը ավելացնում 
են մինորիտարների բաժնետոմսերը նոսրացնելու միջոցով կամ 
պարզապես դուրս մղելով նրանց:

Մասնավորեցման հետխորհրդային որոշ պատմություններ 
առաջվա նման ի հայտ են գալիս թերթերի էջերում. Շվեյցարիայի 
դաշնային դատախազության գրասենյակը մեղադրանք է առաջա-
դրել վեց չեխի և մեկ բելգիացու փողերի լվացման և ընկերության 
դրամական միջոցները յուրացնելու փաստով, ինչը հնարավորու-
թյուն է տվել 1999 թվականին ձեռք բերել չեխական լեռնաարդյու-
նաբերական ընկերություն:

Վերջին հետազոտական աշխատանքներից մեկում քննարկվում էր 
չինական ընկերություններում տեղի ունեցած իրադարձություն-
ների նմանությունը ակտիվների փոխանցմանը: Այս դեպքում 
հետազոտողները կարծում են, որ սխեմաների հետևում կանգնած 
են խոշոր մասնավոր բաժնետերեր և սեփականատերեր, այլ ոչ թե 
պետությունը:

? Ի՞ՆՉ ԳԻՏԵՔ ԴՈՒՔ ԱՅՍ ՄԱՍԻՆ

Պատասխան. 1. Բ, 2.Գ, 3.Գ

Արագ թեստ

1. Ի՞նչ է ակտիվների դուրսբերումը.
Ա. ըստ գործառույթների` կառավարչական դերերի 

բաժանում,
Բ. ընկերության շահույթի ուղղումը ընկերության 

գործունեությանը, այլ ոչ թե շահութաբաժինների 
վճարմանը,

Գ. ընկերության ակտիվների փոխանցում 
բաժնետերերին օգուտներից զրկելու նպատակով:

2. Ընտանեկան ընկերությունների բրգաձև կառուց-
վածքը ենթադրում է՝ 

Ա. հիմնադիրը հանդիսանում է տնօրենների խոր-
հրդի նախագահ, իսկ նրա հարազատները բարձ-
րագույն ղեկավարության ներկայացուցիչներ են,

Բ. տնօրենների խորհրդում գերիշխում են ընտանիքի 
անդամները,

Գ. իրավաբանորեն անկախ ընկերությունների 
խումբը գտնվում է ընտանիքի հսկողության տակ:

3. Ընտանեկան ընկերություններում տարածված 
բաժնետիրական կապիտալի երկդասային 
կառուցվածքը՝

Ա. բաժնետոմսերի մեկ դասի սեփականատերերին 
տալիս է արտոնություններ, մասնավորապես` 
ձայնի իրավունք,

Բ. թույլ է տալիս որոշ բաժնետերերի վաճառել իրենց  
բաժնետոմսերն անվանականից բարձր գնով,

Գ. վերաբերում է միայն շահութաբաժիններին:

ԼՐԱԳՐՈՂԻ ՆՈԹԱՏԵՏՐ
Financial Times-ի թղթակից Քևին Բրաունը ուսումնասիրել է 
սերնդափոխության պլանավորման դժվարությունները 
ընտանեկան ընկերություններում, հատկապես Ասիայում: 
Նրա պատմություններում բերվում են մի շարք օրինակներ` 
սկսած Ինդոնեզիայի Bakrie ընտանիքից մինչև Հնդկաստանի 
Tata-ն, ներքին պայքարը Ստենլի Հոյի Macao խաղատնային 

կայսրության համար: Այս տեսակ պատմություններն 
իդեալական է այն երկրների համար, որոնցում ընտանեկան 
ընկերությունները գերիշխում են:

Պատմությունը կարդա՛ :http://on.ft.com/HxfCjX
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Խմբագրական նշում. 4-րդ գլխի պատրաստման համար օգտագործվել են տեղեկատվության ներքոնշյալ աղբյուրները: Կայք էջերի մեծ մասը 
հասանելի է ընթերցողին: Որոշ պարբերականների (The Wall Street Journal և Financial Times) նյութերի հասանելիության համար պահանջվում է 
բաժանորդագրություն: The New York Times-ն ընթերցողին տալիս է սահմանափակ քանակությամբ արխիվային նյութերի ամսական 
հասանելիություն: 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
Beverly Behan, Governance Lessons from India's 
Satyam/Կառավարման դասեր հնդկական Satyam ընկերության 
օրինակով, BusinessWeek, Jan. 16, 2009.  http://buswk.co/HMu6Po

Kevin Brown, Succession Pains Make Family Planning 
Crucial/Ընտանիքի պլանավորման կարևորությունը 
իրավահաջորդության խնդիրներից խուսափելու համար, Financial 
Times, Oct. 11, 2011.  http://on.ft.com/HxfCjX

Jason Corcoran and Henry Meyer, Transneft Says Higher Dividends 
Would Deprive Orphans, Sick/Տրանսնավթն ասում է, որ ավելի 
բարձր շահութաբաժինները որբուկներին և հիվանդներին կզրկեն 
անհրաժեշտից, Bloomberg, April 19, 2011.  http://bloom.bg/HAykpC

Samnath Disgupta, Hindustan Copper, In Its Element/Hindustan 
Copper ընկերությունն իր տարերքի մեջ, India Times, Aug. 21, 
2011.  http://bit.ly/IlSYLF

Nathaniel Parish Flannery, research analyst at Governance Metrics 
International, Telenovela: Ongoing Board Accountability Issues at 
Mexico's Televisa/Հեռուստանովել. մեքսիկական Televisa 
ընկերության տնօրենների խորհրդի հաշվետվականության 
ընթացիկ խնդիրները, Forbes, June 9, 2011. http://onforb.es/IOMgNe

Owen Fletcher and Dinny McMahon, Investors Spooked by 
China/Ներդրողները վախեցած են Չինաստանով, The Wall Street 
Journal, Oct. 1, 2011.  http://on.wsj.com/HE0cOQ

Gaurav Ghose, Call to Expand Disclosure Norms/Տեղեկատվության 
բացահայտման ստանդարտների բարձրացման կոչ, Gulf-news. 
com, Oct. 29, 2011.  http://bit.ly/ILOAch

Emily Godson, TNK-BP Directors Resign Over Lawsuit Bid/TNK-BP-ի 
տնօրենները հրաժարական են տալիս դատական հայցի 
պատճառով, The Telegraph, Jan. 14, 2012.  http://tgr.ph/IlTglD

Samantha Pearson, Brazil Raises Pressure on Vale /Բրազիլիան 
ավելացնում է ճնշումը Vale-ի վրա, Financial Times, March 23, 
2011.  http://on.ft.com/IlTjOi

Lesley Stones, South Africa: Telkom Not Picking Up on Corruption 
Claims/Հարավային Աֆրիկա. Telkom-ը չի ընդունում կոռուպցիայի 
վերաբերյալ մեղադրանքները, Business Day, Dec. 9, 2008. 
http://bit.ly/HDSWOd 

Jonathan Wheatley, It's Official: Agnelli to Leave Vale/Պաշտոնական 
հայտարարություն. Ագնելին հեռանում է Vale-ից, Financial Times, 
April 1, 2011.  http://on.ft.com/I9zSZR

Jonathan Wheatley, Metals and Mining: Government Intent on More 
Control/Մետաղներ և արդյունահանում. կառավարությունը 
մտադիր է ստանալ ավելի բարձր հսկողություն, Financial Times, 
Nov. 4, 2009. http://on.ft.com/HJ9mWI

“Emerging-market multinationals: The rise of state 
capitalism/Անդրազգային կորպորացիաները զարգացող 
շուկաներում. պետական կապիտալիզմի աճը, The Economist, Jan. 
19, 2012.  http://econ.st/HGWktw

Global Data Points, Family Firm Institute Inc./Համաշխարհային 
տվյալներ, ընտանեկան ընկերությունների ինստիտուտ, 2010, 
http://bit.ly/HRCTyV 

Good News About Bad Press: For Corporate Governance, Humiliation 
Pays Off/Լավ նորություններ վատ մամուլի մասին. կորպորատիվ 
կառավարման ոլորտում ստորացումը հատուցվում է, 2007, 
Knowledge @ Wharton, 2007.  http://bit.ly/IGn8Nh

Renren, China's Facebook, Raises $740 Million…/ Renren. չինական 
Facebook-ը ներգրավել է 740 մլն դոլար, Wired, May 4, 2011. 
http://bit.ly/HADylb 

Swiss File Charges Over Alleged Tunneling of Czech Coal Miner 
MUS/Շվեցարացին մեղադրանքներ է առաջադրում MUS չեխական 
լեռնաարդյունաբերական ընկերությանը՝ ակտիվները դուրս 
բերելու առնչությամբ, Czechposition.com, Oct. 24, 2011. 
http://bit.ly/HGoTKX  

Will You Buy the Facebook of China?/Կգնե՞ք չինական Facebook-ը, 
The Motley Fool, April 28, 2011. http://bit.ly/IEIOIk

ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Corporate Governance/The Intersection of Public and Private 
Reform/Կորպորատիվ կառավարում/պետական և մասնավոր 
բարեփոխումների հատումը, 2009, Center for International Private 
Enterprise (CIPE).  http://bit.ly/JssrvA

Kin in the Game,” PwC Family Business Survey/Հարազատները 
խաղի մեջ, PwC Family Business Survey, 2010-2011. 
http://bit.ly/HGgZ4B 

Guidelines on Corporate Governance of State-Owned 
Enterprises/Պետական ընկերությունների համար կորպորատիվ 
կառավարման ուղեցույց, Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD), 2005.  http://bit.ly/IhYVXR

Hot Topics: Corporate Governance Trends – Looking Back as We 
Look Forward/Թեժ թեմաներ. կորպորատիվ կառավարման 
միտումներ՝ ետ նայելով անցյալին այնպես, ինչպես նայում են 
ապագային, July 2011, Deloitte Development.

Tunneling Through Inter-corporate Loans: The China 
Experience/Ակտիվների դուրսբերումը ներկորպորատիվ վարկերի 
միջոցով. Չինաստանի փորձ, Guohua Jiang, Charles M.C. Lee and 
Heng Yue, Nov. 2, 2009.

Ընտանեկան և պետական ընկերությունները ներսից
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Վերջին երկու տասնամյակում կորպորատիվ կառավարման որոշ 
բարձր հնչեղությամբ սկանդալներ պայմանավորված են 
կանխամտածված խարդախությամբ:

Լրագրողական հետաքննություններ վարող բիզնես-լրագրողները 
պետք է կարողանան բացահայտել պարտադիր հաշվետվության 
ֆինանսական և ոչ ֆինանսական տեղեկատվության մեջ տեղ 
գտած խախտումները: Դրա համար անհրաժեշտ է կարդալ այն, 
ինչ գրված է փոքր տառաչափով և համառորեն փորձել հասկանալ 
ֆինանսական տեղեկատվությունն ու տեխնիկական լեզուն:

Խարդախությունները բացահայտելու և հետաքննելու պարտակա-
նությունն ընկած է ֆինանսական վերահսկման մարմինների և 
ֆոնդային բորսաների վրա: Սակայն դա միշտ չէ, որ տեղի է 
ունենում: Enron կորպորացիային բազմաթիվ եռամսյակների 
ընթացքում հաջողվում էր խուսափել SEC-ի ուշադրությունից, 
քանի դեռ քննիչները մեծ ուշացումով չսկսեցին հետաքննությունը:

Վերջին երկու տասնամյակների խոշոր կորպորատիվ խարդա-
խություններն ամբողջ աշխարհում տեղի են ունեցել կարգավորող 
մարմինների, աուդիտորների, բանկերի և այլ ֆինանսական 
հաստատությունների քթի տակ` էլ չխոսելով խորհրդի անդամների 
և բաժնետերերի մասին:

Ինչպե՞ս է դա նրանց հաջողվում
Պատմությանը հայտնի ամենախոշոր խարդախություններից է 
(չնայած դրան հետևած իրադարձությունների մեջ կան մրցա-
կիցներ) 1990-ական թվականների վերջում կորեական Daewoo 
Group-ի ղեկավարների կողմից 15.3 մլրդ դոլարի փողերի 
լվացումը, որը ներառում էր ընկերության սեփական կապիտալի 
ուռճացումը 32 մլրդ դոլարով: Այս սխեմային մասնակցել են 
ընկերության տասնյակ պաշտոնատար անձինք, որոնցից մի 
քանիսը ազատազրկվեցին և վճարեցին խոշոր տուգանքներ:

Ընկերության հիմնադիրը և տնօրենների խորհրդի նախագահը 
մեղադրվեց քրեական մի շարք հանցանքների մեջ, դատա-
պարտվեց 10 տարի ազատազրկման՝ 22 մլրդ դոլարի բռնա-
գրավմամբ, որոնց մեծ մասը նա դուրս էր հանել երկրից:

Ինչպես այս Ուղեցույցում հիշատակված սկանդալների մեծ մասի, 
այնպես էլ սրա մասին լրագրողները գրեցին փաստի արձանա-
գրումից հետո: Սակայն ԶԼՄ-ների նպատակը խախտումների կամ 
կասկածելի պահանջների մասին տեղեկացման միջոցով նման 
իրադարձությունների կանխարգելումն է մինչև դրանց` հրապա-
րակային սկանդալի վերածումը: Հնարավո՞ր է արդյոք դա: 

2001թ.-ին BusinessWeek-ին տրված հարցազրույցում Կորեայի 
նախագահի տնտեսական հարցերով նախկին խորհրդատու Լի 
Դնոգ Գալն ասել է. «Daewoo-ի փաստաթղթերի մանրակրկիտ 
ուսումնասիրության դեպքում ցանկացած մեկը կարող էր բացա-
հայտել նման մասշտաբային սխալը» (Խորհուրդներ, թե ինչպես 
ճանաչել հաշվապահական որոշ խարդավանքներ, տե´ս 6-րդ 
Գլխում):

Լին ավելացնում է, որ նմանօրինակ խարդախ գործողությունների 
մեղավորների թվին անհրաժեշտ է դասել հաշվապահական 
ֆիրմաներին և կարգավորող մարմինների չինովնիկներին, ովքեր 
աչքաթող են արել խաբեությունը:

Այդ մանիպուլյացիաները պարտավոր են հայտնաբերել ֆոնդային 
բորսաները և կարգավորող մարմինները՝ խստորեն հետևելով 
տեղեկատվության բացահայտման և տրամադրման պահանջների 
կատարմանը:Հաճախ, սակայն, դա տեղի չի ունենում մի շարք 
պատճառներով.

Զարգացող շուկաներում վերահսկող մարմինները և շատ
ֆոնդային բորսաներ չունեն խիստ կարգավորումներ,
տնօրինում են սահմանափակ ռեսուրսների կամ չեն
տիրապետում բարդ օրենքների և նորմատիվ ակտերի հետ
աշխատելու համար անհրաժեշտ կարողությունների:

Իրավակիրարկումը թույլ է կամ ընդհանրապես բացակա-
յում է:

Ընկերության ներսում ղեկավարները և ֆինանսական
փորձագետները սովորել են վարպետորեն թաքցնել իրենց
հակաօրինական գործողությունները:

ԶԼՄ-ները բավարար ջանքեր չեն գործադրում, որպեսզի
կարդան և լուսաբանեն ֆինանսական կամ այլ բնույթի
տեղեկատվություն կամ գրեն ընկերությունների մասին,
որոնք ի վիճակի չեն ժամանակին տրամադրել
հաշվետվություն կամ բաց են թողնում էական
տեղեկություններ:

Ներկայումս ֆոնդային շուկաները կարգավորող մարմիններից 
պահանջվում է խստացնել վերահսկումը, և այդ ճնշումն արդեն 
տվել է որոշակի արդյունքներ: 2011 թվականին Վիետնամի 
շուկայի կարգավորող մարմինը՝ Արժեթղթերի պետական 
հանձնաժողովը, հրապարակեց 14 ընկերությունների անվա-
նումներ, որոնք խախտել էին տեղեկատվության բացահայտման 
պահանջը՝ հիմնականում ֆինանսական հաշվետվությունները ոչ 
ժամանակին ներկայացնելու պատճառով:

Հանձնաժողովի` նման խիստ դիրքորոշումը պայմանավորված էր 
հետևյալ բացահայտմամբ. Հոշիմինի ֆոնդային բորսայում 
ցուցակված Vien Dong Pharmaceutical ընկերությունը բաժնե-
տերերից և կարգավորող մարմիններից թաքցրել էր խոշոր 
պարտքերով պայմանավորված իր հարկադիր սնանկացումը: 
Սակայն քննադատները հայտարարում էին, որ  նախազգուշա-
ցումները, տուգանքները և առևտրի կասեցումը բավականաչափ 
ուժեղ միջոց չեն շուկաները բարեփոխելու համար, և միայն 
օրինազանց ընկերությունների ապացուցակումը կօգնի 
կարգավորող մարմիններին բարելավել թափանցիկ 
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Ուղղությունների հատում. կարգավորումներ և տեղեկատվության
բացահայտում
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ԳԼՈՒԽ 5

գործելաոճը: Թերևս հաջողության ամենափայլուն օրինակը 
Բրազիլական բորսային հարթակն է (Novo Mercado): Սա հատուկ 
ֆոնդային բորսա է կորպորատիվ կառավարման պատշաճ 
գործելաոճին կամովին հետևող ընկերությունների համար: 2000 
թվականին Bovespa Բրազիլական ֆոնդային բորսայի կողմից 
ստեղծված այդ հարթակը գովաբանվում է, քանի որ այն բարձր 
պահանջներ է ներկայացնում Բրազիլիայում կորպորատիվ 
կառավարման ստանդարտների կիրառման նկատմամբ և օրինակ 
ծառայում զարգացող այլ շուկաներում գործող բորսաների 
համար:

Մինչ Novo Mercado-ի հայտնվելը ինչպես ներքին, այնպես էլ 
արտասահմանյան ներդրողները զգուշանում էին բրազիլական 
ընկերություններից: Բաժնետոմսերի առաջնային տեղաբաշխում-
ները (IPO) հազվադեպ երևույթներ էին: Չնայած Novo Mercado-ն 
զարգանում է դանդաղ, նրանում արդեն գնանշվում են ավելի քան 
հարյուր ընկերություն, և բաժնետոմսերի առաջնային տեղաբաշ-
խումները իրականացվում են կանոնավոր հիմունքներով:

Ներդրողների բրազիլական ասոցիացիայի ղեկավարը նույնիսկ 
գտնում է, որ Novo Mercado-ի կողմից կորպորատիվ կառավարման 
պրակտիկայի բարելավման նախաձեռնությունն օգնեց երկրին 

պատվով դիմակայել 2008-2009թթ. համաշխարհային ֆինան-
սական ճգնաժամին:

Ի՞նչ և որտե՞ղ փնտրել
Հետազոտողների համար առանձնակի հետաքրքրություն ներկա-
յացնող առանցքային ոլորտներից են կապակցված կողմերի հետ 
գործարքները: Դրանք գործարքներ կամ համաձայնություններ են 
հատուկ հարաբերություններով միմյանց հետ կապված կողմերի 
միջև: Դրանք կարող են լինել գործարքներ խոշոր բաժնետիրոջ և 
ընկերության կամ ընկերության ու նրա տնօրենների խորհրդի 
անդամների կամ բարձրագույն ղեկավարության միջև:
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Ամբողջ աշխարհում բազմաթիվ կարգավորող մարմիններ 
և բորսաներ պահանջում են փաստաթղթեր, որոնք նման 
են SEC-ի կողմից պահանջվողներին:

Աուդիտորական ստուգում չանցած պարբերական (որպես 
կանոն, եռամսյակը մեկ) ֆինանսական հաշվետվություն 
(10-Q ձև). Փնտրեք.

Կտրուկ տեղաշարժեր հասույթի գումարում,
շահույթների, ծախսերի, դրամական հոսքերի, 
ակտիվների և պարտավորությունների մեջ: Ինչո՞վ են 
բացատրվում այդ փոփոխությունները:

Բաժնետոմսերի ձեռքբերում. ընկերությունն ավելացրել
կամ նվազեցրել է բաժնետոմսերի ձեռքբերումը: Ինչու՞:

Ընթացիկ վեճեր. գոյություն ունե՞ն արդյոք դատական
նոր գործեր կամ հնարավոր վնասները ծածկելու համար
դրամական պահուստներ: Եթե այո, ապա ինչ բնույթ
ունեն սպասվող վնասները:

Ծախսերի պլաններ. սպասվու՞մ են արդյոք խոշոր
ձեռքբերումներ:

Միաձուլումների և միացումների մասին թարմ 
տվյալներ. ինչպիսի՞ն է վերջերս իրականացրած 
միաձուլման կամ միացման ազդեցությունը: Գոյություն 
ունի՞ արդյոք ողջամիտ բացատրություն եկամուտների և 
շահույթների գումարների փոփոխության վերաբերյալ:

Աուդիտորական ստուգում անցած տարեկան 
ֆինանսական հաշվետվություններ (10-K ձև). բոլոր 
վերոնշյալ տվյալները ներկայացվում են նաև 10-K ձևում: 

Ընթացիկ տեղեկատվություն, այդ թվում՝ էական 
իրադարձություններ, որոնց մասին բաժնետերերը պետք է 
տեղեկացվեն (8-K). ներառում է.

Տնօրենների խորհրդի անդամի կամ բարձրագույն 
պաշտոնատար անձի հեռանալը կամ հիվանդությունը,
Աուդիտորական ընկերության փոփոխությունը,

Խոշոր ձեռքբերում կամ օտարում,
Հարկային տարվա փոփոխություններ,
Ֆոնդային բորսայում ընկերության բաժնետոմսերի
ապացուցակում,
Կարգավորման միջոցառումներ,
Սնանկացում կամ հարկադիր լուծարում:

Տարեկան ժողովի օրակարգային հարցերի որոշումների 
նախագիծ (proxy statement) (14A ձև). սա տեղեկացնում է 
բաժնետերերին հերթական տարեկան ժողովի մասին և 
բովանդակում քվեարկության դրված հարցերը, այդ թվում՝ 
տնօրենների խորհրդի անդամների ընտրությունը, ինչպես 
նաև տեղեկատվություն բարձրագույն ղեկավարության 
վարձատրության վերաբերյալ:

Գրանցման փաստաթղթեր. ներառում են գալիք թողարկման 
ազդագրերը (S-1 ձև կամ IPO իրականացնող արտասահման-
յան մասնավոր ընկերությունների համար F-1 ձև):

Ինսայդերների ակտիվներ և գործառնություններ (3, 4 և 5 
ձևեր), այդ թվում՝ ընկերության ղեկավարության բաժնե-
տոմսերի սկզբնական փաթեթը, բաժնեմասնակցության մեջ 
փոփոխությունները, առուվաճառքը:

Հաշվետվության ներկայացման յուրաքանչյուր պահանջի 
մանրամասն բացատրությունը, ինչպես նաև SEC-ի EDGAR 
տվյալների անվճար բազայում ընկերությունների 
հաշվետվությունները փնտրելու հրահանգները տե´ս 
http://1.usa.gov/Ivpgae 

(Պարբերական և ֆինանսական հաշվետվությունները 
կարդալու և մեկնաբանելու մասին մանրամասն տեղեկա-
տվություն բովանդակում է 6-րդ Գլուխը: Տարեկան ժողովի 
օրակարգային հարցերի որոշումների նախագծերի մասին 
պարզաբանող տեղեկատվություն բովանդակում է 3-րդ 
Գլուխը): 

Novo Mercado-ի ազդեցության մասին կարդացե´ք 
http://bit.ly/IFrv7o
Novo Mercado-ի ծագման մասին ավելի 
տեղեկացե´ք http://bit.ly/HGhfRh

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ուղղությունների հատում. կարգավորումներ և տեղեկատվության բացահայտում 



Կապակցված կողմերով գործարքները կարող են 

լինել օրինական, սակայն ընկերությունները 

դրանք կարող են օգտագործել իրենց 

եկամուտները բարձրացնելու կամ ծախսերը 

նվազեցնելու և ֆինանսական հաշվետվության 

մեջ բարձր շահույթներ ցույց տալու համար:

Ցուցակված ընկերություններն իրենց տարեկան հաշվետվության 
մեջ պարտավոր են բացահայտել նման հարաբերությունները: 
Դրա հետ մեկտեղ ընկերությունները պետք է բացահայտեն 
բաժնետերերի հետ կապակցված կողմերի հարաբերությունները:

Կապակցված կողմերի միջև գործարքները կարող են լինել 
օրինական, սակայն ընկերությունները կարող են դրանք օգտա-
գործել իրենց եկամուտները բարձրացնելու կամ ծախսերը 
նվազեցնելու և ֆինանսական հաշվետվություններում ավելի 
բարձր շահույթներ ցույց տալու նպատակով: Նման գործարքները 
կարող են օգտագործվել նաև ընկերության դրամական միջոցները 
կամ ակտիվները ընկերությունը հսկող կամ բաժնետեր հանդի-
սացող ինսայդերներին փոխանցելու նպատակով (4-րդ Գլխում 
տե´ս «Ակտիվների դուրսբերումը»):

Լրագրողները պետք է ուշադրություն դարձնեն հետևյալ կարմիր 
դրոշակներին. ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամների 
կապը մատակարար ընկերությունների հետ, գործարար հարաբե-
րություններ ունեցող ընկերություններում միևնույն ընտանիքի 
անդամների կողմից առանցքային պաշտոններ զբաղեցնելը, 
ապրանքների և ծառայությունների մատակարարման ոչ 
համամասնական բարձր ծախսերը:

Տնօրենների խորհրդի ներսում հակամարտությունները ևս կարող 
են մատնանշել կապակցված կողմերի միջև կասկածելի գործարք-
ների մասին: Օրինակ՝ քենիական Cooper Motor Corporation (CMC) 
ընկերության կառավարիչ տնօրենը հավաստում էր, որ երկու այլ 
տնօրենները ձևավորել էին սինդիկատ՝ ընկերության փողերը 
օֆշորային հաշիվների վրա փոխանցելու նպատակով: Քենիայի 
Կապիտալի շուկան կարգավորող գերատեսչության նախագահը 
խոստովանեց, որ կարգավորող մարմինն ի սկզբանե լսել էր 
մեղադրանքների մասին մամուլից, և հայտնեց, որ ընկերության 
տնօրենների խորհուրդը հաշվետու փաստաթղթերում ամբողջա-
պես չի բացահայտել ընկերության ֆինանսական վիճակը:

CMC-ի բաժնետոմսերի բորսայական սակարկությունները 
կասեցվեցին, քանի դեռ կարգավորող մարմինը հետաքննում էր 
ներքին տարբեր մեղադրանքները, այդ թվում՝ հավաստումը, որ 
տնօրենների խորհրդի նախկին անդամն իր ծառայությունների 
համար պահանջել էր չափազանց բարձր գին: Նման կոնֆլիկտ-
ները տնօրենների խորհրդին հանգեցրել էին պատերազմական 
դրության, ինչի մասին էր վկայում Նայրոբիի Daily Nation թերթում 
հրապարակված Ներդրողների վստահության մասին 
վերլուծությունը:

Նյութը կարդա´ http://bit.ly/HDSWOd

Գլխավոր տնօրենը բացահայտում է 

խարդախություն Olympus-ում
Ճապոնիայում տեսախցիկներ և էնդոսկոպներ արտադրող 
Olympus-ը 2011 թվականի նոյեմբերին՝ բրիտանացի գլխավոր 
տնօրենի անսպասելի հեռանալուց հետո ուշացրեց ֆինանսական 
տարվա երկրորդ եռամսյակի շահույթների մասին իր հայտարա-
րագրի հրապարակումը. երկու կարմիր դրոշակ իրար հետևից: 
Գլխավոր տնօրենը բարձրացրեց կատարված միաձուլումների 
հարցը, որոնք, ամենայն հավանականությամբ, ունեցել էին չնչին 
արժեք: Նա այդ հարցը բարձրաձայնեց հրապարակավ:

Մի քանի տարի շարունակ իրականացվող գործարքների միջոցով 
փորձում էին ծածկել քսան տարվա վաղեմություն ունեցող ներ-
դրումային կորուստները: Բացահայտվեց, որ սխեմային մաս-
նակցել են ընկերության բարձրագույն պաշտոնատար անձինք, 
այդ թվում՝ տնօրենների խորհրդի նախագահը, գլխավոր տնօրենը 
և ներքին աուդիտորը:

Հնարավոր է` կասկածները ծագեին ավելի շուտ, եթե Olympus-ի 
կողմից ձեռք բերվող ընկերությունները ենթարկվեին ավելի 
մանրակրկիտ ուսումնասիրության: Հետագա հետաքննություն-
ների ընթացքում տնօրենների խորհրդի կողմից նշանակված 
հանձնաժողովը բացահայտեց, որ ընկերությունների գնման 
միջնորդավճարները որոշ դեպքերում կազմել էին ընկերություն-
ների արժեքի մեկ երրորդը: Սակայն այդ խորամանկությունները 
երկար տարիներ շարունակ մնացել էին աննկատ:

Այն բանից հետո, երբ տնօրենների խորհրդի նախագահը հրաժա-
րական տվեց, և նշանակվեց միաձուլումները հետաքննող հատուկ 
հանձնաժողով, Տոկիոյի ֆոնդային բորսան (TSE) Olympus-ից 
պահանջեց բացահայտել տեղեկատվություն և քննադատեց նրա 
դանդաղկոտությունը ներդրողների նկատմամբ, ինչը հանգեցրեց 
ընկերության բաժնետոմսերի արժեքի կտրուկ անկմանը: TSE 
սպառնաց ապացուցակել ընկերությունը:

Սակայն նման գործողությունները ոչ միշտ են օգուտներ բերում 
բաժնետերերին: Ասիական երկրների կորպորատիվ կառավարման 
ասոցիացիան TSE-ից հրապարակավ խնդրեց չապացուցակել 
Olympus-ը՝ ասելով, որ ապացուցակումը, որպես կանոն, արժե-
թղթերով խարդախությունների համար հարմար պատիժը չէ, 
քանի որ բաժնետերերը պատժվում են մեղավոր ղեկավարների 
հետ հավասարապես:

Ասիական երկրների կորպորատիվ կառավարման ասոցիացիան 
նշեց նաև, որ զարգացող երկրների բորսաների մեծ մասը, 
առաջնորդվելով տնտեսապես կենսունակ ձեռնարկությունների 
անընդմեջ գործելու սկզբունքով, չի ապացուցակում Olympus-ի 
նման ընկերություններին:

43  Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Գտեք կասկածելի հայտարարություններ
Խախտումներ բացահայտելու համար լրագրողները չպետք է 
սահմանափակվեն միայն պարտադիր հաշվետվություններով, 
նրանք կարող են փնտրել այլ աղբյուրներ ևս:

2011 թվականին կանադական The Globe and Mail թերթի 
լրագրողները և Muddy Waters հետազոտական ընկերությունը 
հայտարարեցին, որ Կանադայում գնանշվող խոշորագույն 
ընկերություններից՝ անտառանյութ արտադրող չինական Sino-
Forest Corp ընկերությունը Չինաստանի Յուննան նահանգում 
գերազանցել է անտառանյութի պաշարների ծավալները (Թե 
ինչպես են լրագրողները ստուգում տվյալների անհամապատաս-
խանությունը, տե´ս այս Գլխի Լրագրողի նոթատետրը): 

Sino-Forest-ը սկսեց հերքել իրեն առաջադրված մեղադրանքները 
միայն այն բանից հետո, երբ կասկածներն արդեն բարձրաձայնվել 
էին: Օնտարիոյի Արժեթղթերի հանձնաժողովը մեղադրեց ընկե-
րությանն անտառանյութի պաշարները ուռճացնելու և եկամուտ-
ների վերաբերյալ տվյալները թաքցնելու մեջ: Օնտարիոյի 
Արժեթղթերի հանձնաժողովը ժամանակավորապես կասեցրեց 
ընկերության բաժնետոմսերով սակարկությունները, ինչպես նաև 
պահանջեց նախագահի/գլխավոր տնօրենի և որոշ տնօրենների 
հրաժարականը: 

Իրավիճակին միջամտեց նաև Կանադական թագավորական 
ոստիկանությունը, որը հետաքննություն հարուցեց խարդախու-
թյան մեղադրանքով: Երկրների մեծ մասում էական կամ 
ընկերության արժեքի վրա էական ազդեցություն ունեցող 
տեղեկատվության բացահայտումից հրաժարվելու համար 
ընկերությունները տուգանվում են: Ավելին, նման տեղեկատ-
վության բացահայտումը պետք է լինի ժամանակին:

Տեղեկատվության բացահայտման ժամկետների խախտումը 
լրագրողների և կարգավորող մարմնի համար հանդիսանում է 
կարմիր դրոշակ:

Ինչպե՞ս են կարող լրագրողները գտնել պատմություններ` 
ընկերության կողմից բացահայտվող տեղեկատվությանը 
հետևելով: Ահա մի քանի խորհուրդներ.

1.Ծանոթացեք կարգավորման պահանջներին
Ֆոնդային բորսաները և արժեթղթերի շուկան կարգավորող 
մարմինների դերը ընկերության օրինական և բաժնետերերի 
լավագույն շահերի վրա հիմնված գործունեությունն ապահովելու 
հարցում հատկապես կարևոր է զարգացող շուկաներում, որտեղ 
կարգավորումն ու վերահսկումը դեռևս թույլ են: Այնուամենայնիվ, 
նման պահանջները, ինչպես և իրավակիրարկումը խիստ 
տարբերվում են:

Լրագրողները պետք է ծանոթանան իրենց կողմից լուսաբանվող 
ֆոնդային բորսաների ցուցակման և ապացուցակման կանոն-
ներին, այնուհետև ուշադիր հետևեն դրանց կատարմանը: Սա 
նշանակում է ուշադրություն դարձնել նույնիսկ բազիսային շատ 
պահանջների կատարմանը, օրինակ՝ արդյոք ընկերությունները 
ժամանակին են ներկայացնում իրենց ֆինանսական հաշվետվու-
թյունները: Որպես կանոն, ցուցակման և ապացուցակման 
կանոնները հրապարակվում են ֆոնդային բորսաների կամ 
արժեթղթերի շուկան կարգավորող մարմինների կողմից՝ հաճախ 
նրանց կայք էջերում:

Հաշվետվության ուշացումները վկայում են, որ ընկերությունում ոչ 
ամեն ինչ է հավուր պատշաճի: 2007 թվականին մալազիական 
բեռնափոխադրման օպերատոր Transmile Group-ը իր տարեկան 
հաշվետվության հրապարակումն ուշացրեց մի քանի ամիս: Երբ 
այն վերջապես ներկայացվեց, ընկերությունը նրանում ցույց տվեց 
նոր վնաս՝ 36.05 մլն դոլարի չափով: Հաշվետվության ներկայա-
ցումն ուշացնելուց հետո բացահայտվեց, որ ընկերությունը 2004 և 
2005 թվականների համար չափազանցրել էր իր եկամուտները:

Որպես այս սկանդալի արդյունք՝ Transmile-ի աուդիտի հանձնա-
ժողովի երկու անկախ տնօրեններ հետագայում տուգանվեցին և 
դատապարտվեցին ազատազրկման Bursa Malaysia ֆոնդային 
բորսա ներկայացրած եռամսյակային հաշվետվության մեջ 
մոլորեցնող հայտարարություններ անելու համար:

Եթե նույնիսկ հաշվետվության ուշացումները կապված չեն 
վնասների կամ սուտ հայտարարությունների հետ, դրանք կարող 
են վկայել ընկերության ֆինանսական գործառույթի ռեսուրսների 
անբավարարության կամ ոչ կոմպետենտ լինելու մասին:

Դրան հակառակ կորպորատիվ կառավարման բարելավումները և 
իրավական համապատասխանությունը դրական ազդեցություն են 
ունենում ընկերության հեղինակության վրա: 2012 թվականին 
Standard & Poor's (S&P) և Renaissance Capital (RenCap) ռեյտին-
գային գործակալությունները բարելավում արձանագրեցին 
Նիգերիայի բանկային հատվածում` հատկապես ռիսկերի 
կառավարման և կորպորատիվ կառավարման ոլորտում:

«Նիգերիայում բանկերի ընդհանուր թիվը նվազել է, սակայն 
ավելացել է մեծ բանկերի թիվը, որոնք ունեն կարգավորող 
մարմնի կողմից վերահսկվող կորպորատիվ կառավարման լավ 
համակարգ»,- ասվում էր S&P-ի հաշվետվության մեջ:

Իրենց կողմից լուսաբանվող ոլորտների (լինի դա բանկային, լայն 
սպառման ապրանքների, արդյունաբերական արտադրության 
կամ այլ ոլորտներ) նորմատիվ պահանջներին քաջատեղյակ 
լրագրողները հնարավորություն ունեն ըմբռնել այն կարևոր 
նորությունները, որոնք տեղ են գտնում կարգավորող մարմինների 
կողմից հրապարակվող մամուլի հաղորդագրություններում կամ, 
ինչպես այս դեպքում, ռեյտինգային գործակալությունների կողմից 
Լագոսի This Day-ում ներկայացված հաշվետվությունում:

Կարդացե´ք լրագրողական նյութը  http://bit.ly/Hxh6Lg

 

Լրագրողական նյութի գաղափար. «տաք» կամ անկում 

ապրող բաժնետոմսերի հետքի վրա դուրս գալու համար 

հետևեք ականավոր ներդրողների կողմից բաժնետոմսերի 

առուվաճառքին:

Օրինակ, խոշոր ներդրողների` այնպիսին, ինչպիսին Ուորեն 

Բաֆեթի Berkshire Hathaway-ն է, համար առևտրի օբյեկտ 

հանդիսացող ցանկացած բաժնետոմս գրավում է ԶԼՄ-ների 

ուշադրությունը: Չնայած որ Բաֆեթը մշտապես խուսափել է 

ներդրումներ իրականացնել տեխնոլոգիական ընկերություն-

ներում, 2011 թվականի աշնանը լրագրողները նշեցին, որ նա 

գնել է IBM-ի և Intel-ի բաժնետոմսեր:  http://aol.it/HEaj6c

 ՆՅՈՒԹԻ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄ

Աուդիտորների և ներդրումային վերլուծաբանների 

կարծիքների միջև երբեմն ծագող կոնֆլիկտների 

մասին հոդվածը տե´ս  http://nyti.ms/HAEPZC
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ԼՐԱԳՐՈՂԻ ՆՈԹԱՏԵՏՐ
Ընկերության կողմից բացահայտվող տեղեկատվության 

արժանահավատությունը ստուգելու համար երբեմն պահանջվում 

են ավելի մեծ ջանքեր, քան պարզապես հաշվետվության և 

թվերի ուսումնասիրությունն է: 

2011 թվականի աշնանը կանադական The Globe and Mail թերթի 

լրագրողները կանադական ֆոնդային բորսայում ցուցակված 

չինական Sino-Forest Corp անտառանյութի արտադրության 

խոշորագույն ընկերությունը հետաքննելու նպատակով մեկնեցին 

Չինաստան և այնտեղ մնացին երկու շաբաթ:

Ահազանգը բարձրացրել էին Muddy Waters LLC հետազոտական 

ընկերության վերլուծաբանները՝ հայտարարելով, որ ընկերու-

թյունը խարդախություն է արել անտառանյութի իր պաշարների 

ծավալները ուռճացնելու միջոցով: 

Լրագրողները երկու շաբաթ անցկացրեցին Յուննան նահանգում, 

փաստեր հավաքելու նպատակով հարցազրույցներ ունեցան տե-

ղական չինովնիկների, անտառային տնտեսության փորձագետնե-

րի, բիզնես-օպերատորների և բրոքերների հետ: Նրանց բացա-

հայտումները վերջին հաշվով հաստատեցին Muddy Waters-ի 

մեղադրանքները: Sino-Forest-ը շարունակում է ժխտել դրանք:

Կարդացե´ք The Globe and Mail-ի նյութը.  http://bit.ly/HAF1rW

       
     Ի՞նչ կարող են անել կարգավորող մարմինները: Կախված 

երկրի  օրենսդրական և նորմատիվ-իրավական դաշտից` 

նրանք կարող են.

  Զրկել ընկերությանը գործունեության թույլտվությունից,

  Կասեցնել ընկերության բաժնետոմսերով
  սակարկությունները,

  Ընկերությանը հանրային պարսավանքի ենթարկել,

  Կիրառել ֆինանսական պատժամիջոցներ,

  Հասնել դատական արգելանքի,

  Դիմել դատարան ընկերության ակտիվները սառեցնելու
  պահանջով,

  Տնօրենների խորհրդի անդամներին պարսավանքի
  ենթարկել, տուգանել, պատասխանատվության կանչել և 
ազատազրկել:

2. Ուշադրություն դարձրեք ինսայդերական 
գործարքներին
Որոշ մարդիկ «ինսայդերական գործարք» հասկացությունը կապում են 
ոչ օրինական գործունեության հետ, սակայն ընկերության տնօրենների 
խորհրդի անդամները և ղեկավարներն իրավունք ունեն գնել և վաճա-
ռել իրենց ընկերության բաժնետոմսերը, եթե նրանք կատարում են 
տեղեկատվության բացահայտման պահանջները և խստորեն պահպա-
նում ընկերության բաժնետոմսերի վաճառքի ներքին քաղաքականու-
թյունները:

Ցանկացած ինսայդերի համար անօրինական է ոչ հրապարակային 
տեղեկատվության (բաժնետոմսերով գործառնություններ իրականաց-
նելու նպատակով հատուկ գիտելիքներ` ներառյալ ընկերներին և 
հարազատներին բաժնետոմսերի գնի կտրուկ աճի կամ անկման 
հանգեցնող իրադարձությունների, այսպես կոչված, էական 
նորությունների մասին տեղեկացումը) օգտագործումը:

Բորսաների մեծ մասում կորպորատիվ ինսայդերները (ներառյալ 
ղեկավարները և տնօրենները, ինչպես նաև ընկերությունում նշանա-
կալից մասնակցություն ունեցողները) պարտավոր են հաշվետվություն 
ներկայացնել ընկերության բաժնետոմսերով իրենց գործառնություն-
ների վերաբերյալ:

Ինսայդերներ են ոչ միայն ընկերության բարձրագույն ղեկավարները, 
տնօրենները, այլև նրանց ընկերները, հարազատները, բրոքերները, 
գործընկերները և խորհրդատուները, որոնք կարող են հասանելիու-
թյուն ունենալ հրապարակային չհանդիսացող ներքին տեղեկատ-
վությանը:

Ինսայդերական առևտրի մասին տեղեկատվության բացահայտման 
պահանջը տարբեր բորսաներում տարբեր է, իսկ զարգացող շուկա-
ներում այդ պահանջները կարող են լինել նվազագույն: Սակայն 
այնտեղ, որտեղ նման տեղեկատվության բացահայտումը նորմա-
տիվային պահանջ է, լրագրողները պետք է հետևեն ցանկացած 
գործարքի, սեփականության փոփոխության և առևտրային գործառ-
նությունների կառուցվածքին: Սա կարող է լավ նյութ հանդիսանալ 
տնօրենների և բարձրագույն ղեկավարության կողմից առևտրի 
վերաբերյալ ամսական կտրվածքով պարբերական պատմություններ 
գրելու համար:

Մեր ժամանակներում ինսայդերական առևտրի հետ կապված ամենա-
լուրջ մեղադրանքն առաջադրվել է ներդրող Ռաջ Ռաջարատնեմին, որը 
ինչ-որ ժամանակ կառավարում էր աշխարհի խոշորագույն հեջ ֆոն-
դերից մեկը՝ Galleon Group-ը: 2011 թվականին ինսայդերից ստացած 
տեղեկատվության հիման վրա բաժնետոմսերի առևտրի համար նա այդ 
պահի համար ստացավ ամենախիստ վճիռը՝ 11 տարի ազատազրկում 
և 10 մլն դոլար տուգանք: Գործարքի իրականացման արդյունքում նա 
ստացել էր ավելի քան 50 մլն դոլարի եկամուտ: Ավելի ուշ SEC-ը 
Ռաջարատնեմի գործողությունների համար նրան տուգանեց 92.8 մլն 
դոլարով, որն ինսայդերական առևտրի համար երբևէ նշանակված 
պատժամիջոցներից ամենաբարձրն էր:

Բաժնետոմսերի առուվաճառքի ինսայդերների որոշումները, եթե 
նույնիսկ դրանք հանցավոր չեն, հաճախ ազդակներ են հաղորդում 
բաժնետերերին և հնարավոր ներդրողներին, և այդ իսկ պատճառով 
արժանի են ԶԼՄ-ներում ներկայացման:

2011 թվականի նոյեմբերի 3-ին ԶԼՄ-ները հաղորդեցին, որ 

Google Inc.-ի համահիմնադիր և տնօրեն Սերգեյ Բրինը 

վաճառել է Google Inc.-ի իր 83,334 բաժնետոմսերը, որոնք 

նոյեմբերի 1-ի դրությամբ կազմում էին գրեթե 48.5 մլն դոլար: 

Սա Բրինի ու համահիմնադիր Լարի Փեյջի կողմից պլանա-

վորված ռազմավարության մասն էր՝ որոշ ժամանակահատ-

վածում վաճառել իրենց սեփականությունը և հրաժարվել 

ընկերությունը վերահսկելուց: Ներքին գործարքի մասին 

հրապարակումը տե´ս http://yhoo.it/L0IC8P
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Օրինակ` 2006 թվականին թայլանդական հայտնի ընտանիքը 
հեռահաղորդակցության մասին նոր օրենքի ուժի մեջ մտնելու 
պահից երեք օր հետո վաճառեց թայլանդական հեռահաղոր-
դակցային Shin Corp ընկերությունում ունեցած իր բաժնեմասնակ-
ցությունը (49.6%): Ընտանիքը այդ գործարքի վրա աշխատեց 
մոտավորապես 1.88 մլրդ դոլար: Անկասկած, այլ ներդրողները և 
բաժնետերերն այդ տեղեկատվությունը կհամարեին ուշադրության 
արժանի:

3.Զգոն եղեք բաժնետոմսերով մանիպուլյացիաների նկատմամբ
Լրագրողների համար դժվար կլինի հայտնաբերել բաժնետոմսերով 
մանիպուլյացիաները, եթե այդ մասին նրանց չեն տեղեկացնում 
կարգավորող մարմինները, բրոքերները կամ վերլուծաբանները, 
որոնք նկատում են բաժնետոմսերով արտառոց գործարքներ և 
գների տատանումներ:

Եղել են դեպքեր, երբ լրագրողները մեղադրվել են ընկերություն-
ների կողմից՝ բաժնետոմսերի գների վրա ազդող բացասական 
լուրերի հրապարակման համար, սակայն քանի դեռ լրագրողական 
նյութերը ճշգրիտ են և հիմնվում են փաստերի վրա, լրագրողները 
պատասխանատվություն չեն կրում բաժնետոմսերի գնանշումների 
վրա իրենց հրապարակումների ազդեցության համար:

2012 թվականի փետրվարին բաժնետոմսերով մանիպուլյացիա-
ները Հարավային Կորեայում դարձան քրեական հետաքննության 
առարկա: Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան մեղադրվեց 
հարավ-կորեական CNK International նախագծային ընկերության 
գործունեության շուրջ Կամերունում ալմաստի արդյունահանման 
ծրագրի վերաբերյալ աղմուկ հարուցելու մեջ: Արտաքին գործերի 
նախկին առաջին փոխնախարարը, որը խորհրդատվություն էր 

մատուցում ալմաստ արդյունահանող ընկերությանը, մամուլի 
հաղորդագրություն տարածեց այն մասին, թե CNK-ը Կամերունում 
շահել է մոտավորապես 420 մլն կարատ ալմաստի արդյունահան-
ման ծրագիր:

Արտաքին գործերի նախարարությունը հրապարակեց մամուլի այդ 
հաղորդագրությունը, ինչը միանգամից հանգեցրեց ընկերության 
բաժնետոմսերի գների կտրուկ աճի: Այս սխեմայով նախկին նախա-
րար Չո Յունգ-Պյոն, ենթադրաբար, աշխատել էր ավելի քան 1 մլրդ 
դոլար: Դատախազության կարծիքով այլ պետական չինովնիկներ 
ևս կարող էին մասնակից լինել այս գործարքին:

4.Ուսումնասիրեք աուդիտորների հաշվետվությունները
Այս Ուղեցույցում հիշատակված գրեթե բոլոր կորպորատիվ սկան-
դալներում ասուդիտորական ընկերությունները ենթարկվել են 
խիստ քննադատության խարդախությունները բացահայտելու 
անկարողության համար, իսկ որոշ աուդիտորների նկատմամբ 
առաջադրվել է նաև քրեական գործ:

Աուդիտորի սկզբունքային դերն է որոշել, թե ընկերության 
ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են արդյոք 
հաշվապահական հաշվառման սկզբունքներին և կանոններին 
համապատասխան: Աուդիտորները նշում են, որ նրանք հիմնվում 
են բացառապես ընկերության ղեկավարության կողմից տրամա-
դրվող տեղեկատվության վրա: Նրանց կարծիքը սահմանափակ-
վում է փաստմամբ, թե որքանով է ընկերությունը հետևում 
հաշվապահական հաշվառման կանոններին ու սկզբունքներին:

ԱՄՆ-ում Arthur Andersen աուդիտորական ընկերությունը, որը 
ստորագրել էր Enron-ի բոլոր գործառնությունների տակ և իր 
ծառայությունների համար ընկերությունից ստացել էր բարձր 
վարձատրություն, փաստացիորեն կործանվեց Enron-ի սնանկա-
ցումից և ԱՄՆ արդարադատության դեպարտամենտի քրեական 
մեղադրանքից հետո, չնայած որ այդպես էլ մեղավոր չճանաչվեց 
աուդիտորական ստուգումներ իրականացնելիս իր կողմից թույլ 
տրված խախտումների համար: 
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Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն, թե ինչպես 
կարելի է հետևել ինսայդերական առևտրին, տե´ս 
http://bit.ly/ISulrE 

Ընկերության գործունեության ֆինանսական հաշվետվա-
կանությունը և տարեկան հաշվետվությունները լուսաբա-
նող լրագրողները պետք է ըմբռնեն աուդիտորական եզրա-
կացությունների տարբերությունները:

Աուդիտորական հաշվետվության մեջ աուդիտորական 
ընկերությունն արտահայտում է իր անկողմնակալ կարծիքը 
ընկերության ֆինանսական հաշվետվության վերաբերյալ: 
Աուդիտորի կարծիքը  ողջամիտ հավաստում է տրամադրում 
առ այն, որ հաշվետվությունը չի բովանդակում էական 
խախտումներ, սակայն դա երաշխիք չի հանդիսանում:

Չորակավորված կարծիք. ֆինանսական հաշվետվություն-
ների վերաբերյալ վերապահումները բացակայում են:

Որակավորված կարծիք. ընթացիկ ժամանակահատվածի 
հաշվապահական հաշվառման որոշ հայտարարությունների 
առնչությամբ աուդիտորը բացառություն է անում կամ չի 
կարողանում սահմանել էական անորոշության հնարավոր 
ելքը:

Կարծիքի մերժում. աուդիտորը չունի բավականաչափ 
տեղեկատվություն բավարար ապացույցներ ստանալու 

համար և չի կարող կարծիք հայտնել ֆինանսական հաշվետ-
վությունների վերաբերյալ:

Հակառակ կարծիք. աուդիտորը պնդում է, որ ֆինանսական 
հաշվետվությունները չեն արտացոլում ընկերության ֆինան-
սական վիճակը, գործունեության արդյունքները և ֆինանսա-
կան վիճակի փոփոխությունները՝ համընդհանուր ընդունված 
հաշվապահական սկզբունքներին համապատասխան:

Լրագրողները պետք է ուշադրություն դարձնեն աուդիտորա-
կան եզրակացության հնարավոր մաս հանդիսացող, այսպես 
կոչված, «հարցի շեշտման» վրա: Դրանք օգտագործվում են 
աուդիտորի կողմից ընթերցողի ուշադրությունը տնօրենների 
հաշվետվության որոշ բացահայտումների վրա հրավիրելու 
համար, և ըստ որոշ փորձագետների` դրանք մեծ տարածում 
են ստանում: Հարցի շեշտման պնդումները, որպես կանոն, 
վկայում են ընկերության անընդհատության/ կենսունակու-
թյան մտավախությունների մասին: «Անընդհատ/կենսունակ 
ձեռնարկություն» եզրույթը նշանակում է, որ գոյություն ունեն 
ողջամիտ սպասելիքներ, որ ընկերությունը կշարունակի իր 
գործունեությունը գալիք ժամանակահատվածում, և չկան 
էական կասկածներ, որ ընկերությունը կկարողանա վճարել 
տվյալ ժամանակահատվածի իր պարտքերը:

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ուղղությունների հատում. կարգավորումներ և տեղեկատվության բացահայտում 
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Իտալիայում Grant Thornton-ի և Deloitte Touche Tohmatsu-ի 
աուդիտորների հեղինակությանը ջախջախիչ հարված հասցվեց՝ 
սնանկացած Parmalat կաթ արտադրող ընկերության հաշվետվութ-
յուններում խաբեությունը բացահայտելու նրանց անկարողության 
համար: Արդյունքում նրանք համաձայնեցին բաժնետերերին 
վճարել 15 մլն ԱՄՆ դոլար:

Փաստորեն, «Մեծ Քառյակի» բոլոր ընկերությունների անուններն 
իրենց ժամանակին տեղը գտել են հաճախորդների հետ կապված 
քրեական գործերում: PricewaterhouseCoopers-ի երկու գործընկեր-
ներին քրեական մեղադրանք է ներկայացվել Հնդկաստանում 
Satyam Computer Systems Ltd-ի խարդախությունների առնչու-
թյամբ: ԱՄՆ SEC-ը մեղադրանք առաջադրեց KPMG աուդիտորա-
կան ընկերությանը այն բանի համար, որ նա թույլ էր տվել Xerox 
ընկերությանը մանիպուլյացիաներ անել հաշվառման գրանցումնե-
րի հետ կապված: KPMG-ն բողոքարկեց այդ հարցը 2005 թվա-
կանին՝ չճանաչելով իր գործողությունների հակաօրինական լինելը:

Հարցերը, որոնք լրագրողները կարող են տալ աուդիտորներին 
ընկերությունում նրանց աուդիտորական ստուգման մասին, 
ներառում են.

· Ունի՞ արդյոք արտաքին աուդիտորը որակավորում, 
հեղինակություն, անկախություն և ազա՞տ է արդյոք նա 
նորմատիվ կամ իրավական խնդիրներից:

· Որո՞նք են աուդիտորական կարծիքի 
սահմանափակումները:

· Ի՞նչ գործընթացներ են օգտագործվել ֆինանսական 
հաշվետվությունների ստուգումն իրականացնելու 
նպատակով:

· Ի՞նչ է գրված աուդիտորական կարծիքում ընկերության 
ֆինանսական հաշվետվությունների մասին:

· Ի՞նչ գործարար հարաբերություններ ունի 
աուդիտորական ընկերությունը հաճախորդի հետ` 
բացառությամբ աուդիտորական ծառայությունների 
մատուցումից: Կա՞ն արդյոք շահերի բախումներ:

· Իրազե՞կ է արդյոք աուդիտորների թիմը հաճախորդի 
բիզնեսից:

· Համագործակցե՞լ է արդյոք ղեկավարությունը 
աուդիտորների հետ:

Կորպորատիվ սկանդալները հաճախ հանգեցնում են ավելի կոշտ 
կարգավորումների և իրավակիրարկման խիստ վերահսկման: 
Enron-ի և WorldCom-ի ճգնաժամերից հետո 2002 թվականին 
Սարբեյնս-Օքսլիի օրենքը, բազմաթիվ նոր կանոններից բացի, 
ներմուծեց աուդիտի, աուդիտորական ընկերությունների, աուդիտի 
հանձնաժողովների կարգավորման նոր դրույթներ և արտահաշվե-
կշռային գործառնությունների բացահայտման մասին նոր պահանջ-
ներ: Օրենքը տնօրենների խորհրդի նախագահի, գլխավոր և 
ֆինանսական տնօրենների համար նախատեսում է նաև անձնա-
կան պատասխանատվություն ֆինանսական հաշվետվությունների 
համար՝ ստիպելով նրանց ավելի ուշադիր վերահսկել աուդիտոր-
ների աշխատանքը:

5.Ֆինանսական աշխարհում ունեցեք տարբեր աղբյուրներ
Լրագրողների համար արժեքավոր աղբյուր կարող են լինել հեջ 
ֆոնդերի կառավարիչները, կարճ դիրքով վաճառողները, վերլուծա-
բանները և հետազոտողները, քանի որ նրանք խորանում են 
ընկերությունների ֆինանսական և ոչ ֆինանսական տեղեկատվու-
թյան մեջ ու իրենց հաճախորդների համար անցկացնում 

համալիր փորձաքննություններ: 2011 թվականի ընթացքում Muddy 
Waters LLC ընկերությունը, որը զբաղվում էր կարճաժամկետ 
վաճառքների վերլուծությամբ, քննադատության ենթարկեց ԱՄՆ 
բորսաներում ցուցակված չինական ընկերություններին՝ մեղադրե-
լով նրանց ակտիվների և եկամուտների չափազանցման մեջ 
(նախազգուշացում լրագրողների համար. որոշ դեպքերում հենց 
ընկերությունների ներքին հետաքննությունները հերքել են այդ 
մեղադրանքները): 

Այնուամենայնիվ, Muddy Waters-ը շարունակում էր չինական ընկե-
րությունների գործառնությունների ոչ պատշաճ վերահսկման մեջ 
մեղադրել աուդիտորական ընկերությունների Մեծ Քառյակին՝ 
PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG և Ernst & 
Young:

Լրագրողների համար կարող են տեղեկատվության լավ աղբյուր 
լինել նաև տնտեսության համապատասխան ոլորտներում և 
հատվածներում գործող կարգավորող մարմինները:

 (Լրագրողների համար տեղեկատվության հնարավոր աղբյուրներ 
տե´ս 7-րդ Գլխում):

? Ի՞ՆՉ ԳԻՏԵՔ ԴՈՒՔ ԱՅՍ ՄԱՍԻՆ

Պատասխան. 1. Բ), 2. Բ), 3.Բ) 

Արագ թեստ

1. Հետևյալ ֆինանսական փաստաթղթերից միայն 
մեկը պետք է ենթարկվի աուդիտորական 
ստուգման: Ո՞րն է դա.
Ա. շահույթների մասին պարբերական հաշվե-

տվությունը.
Բ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը.
Գ. բաժնետերերի տարեկան ժողովի որոշման 

նախագիծը:

2. Ընկերության ֆինանսական հաշվետվության 
վերաբերյալ չորակավորված կարծիքը 
նշանակում է՝

Ա. Աուդիտորը չի ստորագրում հաշվետվությունը:
Բ. Աուդիտորը ողջամտորեն համոզված է, որ 

հաշվետվությունները հանդիսանում են 
ընկերության ֆինանսական վիճակի ստույգ 
արտացոլումը:

Գ. Աուդիտորը հրաժարվում է դատողություն անել:

3. Ինսայդերական առևտուրն անօրինական է, եթե
Ա. Բաժնետոմսերի քանակը գերազանցում է ներ-

դրողին պատկանող բոլոր բաժնետոմսերի 10%-ը:
Բ. Ներդրողը տիրապետում է ընկերության մասին 

գաղտնի, ոչ հրապարակային, էական տեղեկատ-
վության, որը ստացել է ներքին աղբյուրներից և 
բաժնետոմսերի առևտուրն իրականացնում է այդ 
տեղեկատվության հիման վրա:

Գ. Գնորդը կամ վաճառողը կապված են ընկերութ-
յան ինսայդերի հետ: 

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Խմբագրական նշում. 5-րդ գլխի պատրաստման համար օգտագործվել են տեղեկատվության ներքոնշյալ աղբյուրները: Կայք էջերի մեծ 
մասը հասանելի է ընթերցողին: Որոշ պարբերականների (The Wall Street Journal և Financial Times) նյութերի հասանելիության համար 
պահանջվում է բաժանորդագրություն: The New York Times-ն ընթերցողին տալիս է սահմանափակ քանակությամբ արխիվային 
նյութերի ամսական հասանելիություն: 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
Jamie Allen, Corporate Governance Failures in Asia: How Can Directors 
and Corporate Counsel Help Manage Risk?/Ասիայում կորպորատիվ 
կառավարման անհաջողությունները. ինչպե՞ս կարող են տնօրենները և 
կորպորատիվ խորհուրդն օգնել կառավարել ռիսկերը, Asian Corporate 
Governance Association (ACGA) presentation, May 6, 2009. 
http://bit.ly/IidfPV 

Catherine Belton and Neil Buckley, Russia's Banks: Collateral 
Damage/Ռուսական բանկեր. կողմնակի վնաս, Financial Times, Sept. 
22, 2011.  http://on.ft.com/INw0Pe

Joseph Bonyo, Kenya: Boardroom Wars Expose CMA's Soft 
Underbelly/Քենիա.պառակտումները տնօրենների խորհրդում 
մերկացնում են կապիտալի շուկայի խոցելի կողմերը, Daily Nation, 
Nairobi, Sept. 19, 2011.  http://bit.ly/HDSWOd

Obinna Chima, Nigeria: S&P – Banks Now Better in Corporate 
Governance/Նիգերիա. S&P – բանկերը բարելավել են իրենց 
կորպորատիվ կառավարումը, March 1, 2012, This Day, Lagos, Nigeria. 
http://bit.ly/Hxh6Lg 

Hans Christianson and Alissa Koldertsova, The Role of Stock Exchanges 
in Corporate Governance/ Ֆոնդային բորսաների դերը կորպորատիվ 
կառավարման մեջ, Financial Market Trends, OECD 2008. 
http://bit.ly/IvwX07 

Steve Eder and Amy Or, Manager Blasts Green Mountain/Մենեջերը 
քննադատում է Green Mountain, The Wall Street Journal, Oct. 18, 2011. 
http://on.wsj.com/IFBj18 

Nathaniel Parish Flannery, researcher, Governance Metrics International, 
New Developments: Management Woes and Risk at Foreign-Listed 
Companies/Նոր միտումներ. արտասահմանյան ցուցակված 
ընկերությունների կառավարման դժվարություններն ու ռիսկերը, Aug. 
26, 2011.  http://onforb.es/HH3App

Moon Ilwahn, Kim's Fall from Grace at Daewoo/Կիմի անկումը Daewoo-
ում, BusinessWeek, Feb. 19, 2001.  http://buswk.co/HDXVCV

Kana Inagaki, TSE Pressure on Olympus Intensifies/Տոկիոյի ֆոնդային 
բորսան ուժեղացնում է ճնշումը Olympus-ի վրա, The Wall Street Journal, 
Oct. 31, 2011.  http://on.wsj.com/IvxnDx

Peter Lattman, “Rajaratnam Ordered to Pay $92.8 million 
Penalty/Ռաջարատնեմը պարտավոր է վճարել 92.8 մլն դոլարի 
տուգանք, The New York Times, Nov. 8, 2011. http://nyti.ms/HH3JZG
 
Dinny McMahon, Could a Signature Bolster China Audits?/Կարո՞ղ է 
արդյոք ստորագրությունը բարելավել աուդիտի հետ կապված 
իրավիճակը Չինաստանում, Wall Street Journal, Oct. 22, 2011. 
http://on.wsj.com/HPnLCO 

Mark MacKinnon and Andy Hoffman, Key Partner Casts Doubt on Sino-
Forest Claim/Առանցքային գործընկերները կասկածի տակ են դնում 
Sino-Forest-ի պահանջները, Globe and Mail, June 18, 2011. 
http://bit.ly/HAF1rW 

Duncan Mavin and Ken Brown, Embattled Sino-Forest Fights Back 
Against Muddy Waters/Sino-Forest-ը պատասխան հարված է հասցնում 
Muddy Waters-ին, The Wall Street Journal, Nov. 16, 2011. 
http://on.wsj.com/HDYaOq 

Rick Aristotle Munarriz, The 5 New Stocks That Warren Buffett Is 
Buying/5 նոր բաժնետոմսեր, որոնք գնում է Ուորեն Բաֆեթը, The 
Motley Fool, Nov. 18, 2011.  http://aol.it/HEaj6c

Floyd Norris, Troubled Audit Opinions/Ահազանգող աուդիտորական 
կածիքներ, The New York Times, June 9, 2011.  http://nyti.ms/HRM52T

Kate O'Keeffe, Hong Kong Charges Executive in Inside Deal/Հոնկոնգը 
մեղադրում է գործադրին ինսայդերական գործարքներում, The Wall 
Street Journal, Aug. 26, 2011.  http://on.wsj.com/HH41js

Chris Roush, How to Use SEC Filings to Cover Companies/Ինչպես 
օգտագործել SEC-ի տվյալները ընկերությունների գործունեությունը 
լուսաբանելու համար, Harvard's Shorenstein Center and Carnegie-
Knight, March 17, 2011.  http://bit.ly/IEU0oo

Neil Stewart, Brazilian Companies Blossom on Novo 
Mercado/Բրազիլական ընկերությունները ծաղկում են Novo Mercado-
ում, Inside Investor Relations, March 1, 2010.  http://bit.ly/IvzXth

Emphasis of Matter Paragraphs in Company Accounts/Պարզաբանող 
պարբերություններ ընկերության հաշվետվություններում, 
accountingweb.co.uk, June 5, 2009.  http://bit.ly/HRLnpB

Prosecutors Summon Ex-vice FM in Stock Manipulation 
Scandal/Բաժնետոմսերով մանիպուլյացիայի առնչությամբ կանչել է 
արտաքին գործերի նախկին փոխնախարարին, Yonhap News, Feb. 28, 
2012.  http://bit.ly/HGKv8m

Shincorp Deal /Shincorp գործարք, Oct. 18, 2006.  http://bit.ly/HDZctB
What Investors Can Learn from Insider Trading /Ի՞նչ կարող է սովորեցնել 
ինսայդերական առևտուրը ներդրողներին, Investopedia, Nov. 10, 2011. 
http://bit.ly/ISulrE 

Google Co-founders to Sell Shares/Google-ի համահիմնադիրները 
վաճառում են իրենց բաժնետոմսերը, BBC News, Jan. 24, 2010. 
http://bbc.in/HGwklt 
  
48.4M of Google Inc. (GOOG stock) Sold by Sergey Brin/Սերգեյ Բրինի 
կողմից վաճառված բաժնետոմսերը՝ Google Inc-ի համար 48,4 մլն 
դոլար, Marketbrief.com, Nov. 3, 2011.  http://bit.ly/HJfJJK

Raj Rajaratnam – Galleon Group Founder Convicted in Insider Trading 
Case /Galleon Group-ի հիմնադիր Ռաջ Ռաջարատնեմը դատապար-
տվել է ինսայդերական առևտրի համար, The New York Times, Oct. 26, 
2011.  http://nyti.ms/HPpR5x

Time for Transparency: What Will it Take to Improve Corporate 
Governance in the Middle East? /Եկել է թափանցիկության ժամանակը. 
ի՞նչ է անհրաժեշտ անել Մերձավոր Արևելքում կորպորատիվ կառավա-
րումը բարելավելու համար, knowledge@wharton, Wharton School, 
University of Pennsylvania, March 11, 2009 http://bit.ly/HRNE0P

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ուղղությունների հատում. կարգավորումներ և տեղեկատվության բացահայտում 



Ինչպե՞ս են լրագրողները, որոնց մեծ մասը հաշվապահ չէ և 

բավարար փորձառություն չունի այս մասնագիտության մեջ, 
սովորում բացահայտել հաշվապահական հաշվառման բարդ 
հնարքները, առավել ևս հայտնաբերում ընկերության ղեկավա-
րության սուտն ու խարդախությունները:

Բացի հաշվապահական հաշվառման դասընթացներ անցնելուց` 
լրագրողները կարող են ինքնուրույնաբար ծանոթանալ ընկերութ-
յունների ֆինանսական հաշվառման մեջ օգտագործվող տերմինա-
բանությանը և սովորել մեկնաբանել թվերը:

·   Կրթական տարբեր գործիքները, այդ թվում՝ գրքերը, 
կարող են օգնել լրագրողներին կատարելագործել իրենց 
գիտելիքները (տե´ս Ընտրված աղբյուրները Ուղեցույցի 
հավելվածում): Տարբեր ուսումնական ձեռնարկներ և 
հոդվածներ ազատ հասանելի են ֆինանսական կայք 
էջերում: Տե´ս այս Գլխում և դրա վերջում՝ Աղբյուրներ 
բաժնում բերված հղումները:

·   Ինքնուրույն ուսանել բիզնես-լրագրողների համար 
մշակված անվճար դասընթացը, որը կօգնի հասկանալ 
ֆինանսական հաշվետվությունները: Այն հասանելի է 
Արիզոնայի համալսարանի Դոնալդ Վ. Ռեյնոլդսի բիզնես-
լրագրության ազգային կենտրոնում. http://bit.ly/HRNIxk

·   Մեկ այլ ռեսուրս` «Ֆինանսական հաշվետվություններում 
խարդախությունների հայտնաբերումը և զսպումը. հար-
թակ գործողությունների համար» անվանմամբ, մշակվել է 
Աուդիտի որակի ամերիկյան կենտրոնի կողմից 2010 
թվականի հոկտեմբերին: Այն հասանելի է.

    http://thecaq.org

Ահա մի քանի այլ խորհուրդներ.

1.Սկսեք համացանցից
Ուսումնասիրեք ընկերության պաշտոնական կայք էջը, ստուգեք, 
թե որ բորսայում են գնանշվում ընկերության բաժնետոմսերը, 
ընկերության ոլորտի հետ կապված փնտրեք վերլուծական կայքեր 

ու բլոգներ: Փնտրեք և պարբերաբար այցելեք ոլորտը կարգավո-
րող մարմինների կայք էջերը:

Համացանցային տեղեկատվությունը կարող է բովանդակել.

·  ընկերության գործունեության առանցքային ցուցանիշները` 
ներառյալ ֆինանսական վիճակագրությունը, օրինակ՝ 
ընկերության հասույթը, շահույթները և բաժնետոմսերի 
եկամտաբերությունը,

·  հրապարակային ընկերության ֆինանսական 
հաշվետվությունները,

·  ընկերության մրցակիցների մասին տեղեկատվությունը,

·  վերլուծաբանների կարծիքի ամփոփագիրը ընկերության, 
նրա ռազմավարության մասին, ինչպես նաև ընկերության 
բաժնետոմսերի ապագա գնի կանխատեսումները: Երբեմն 
այդ տեղեկատվությունը վճարովի է,

·  ընկերության հիմնական բաժնետերերի, ղեկավարների և  
դրանց վարձատրության վերաբերյալ տեղեկատվությունը,

·  ընկերության վերաբերյալ ընթացիկ նորություններն ու 
տեղեկատվությունը, այդ թվում՝ ընթացիկ իրադարձութ-
յունների մամուլի հաղորդագրությունները,

·  ընկերության վերաբերյալ տեղեկատվություն բովանդակող 
ֆինանսական բլոգները,

·  ընկերության, այդ թվում՝ պատմության, ռազմավարության 
և հիմնական իրադարձությունների մասին տվյալները:

2.Վերլուծեք Ֆինանսական հաշվետվությունները
 Ֆինանսական հաշվետվությունները սովորաբար ներառում են՝

·  հաշվապահական հաշվեկշիռը,
·  շահույթների և վնասների մասին հաշվետվությունը,
·  դրամական միջոցների շարժի վերաբերյալ 

հաշվետվությունը,
·  բաժնետիրական կապիտալի մասին հաշվետվությունը,
·  ֆինանսական հաշվետվության պարզաբանումները/ 

ծանոթագրությունները:

Հաշվապահական հաշվեկշիռ. Հաշվապահական հաշվեկշիռը 
հաճախ անվանում են ակնթարթային պատկեր, որն արտացոլում 
է ընկերության ֆինանսական վիճակը կոնկրետ ժամանակահատ-
վածի` որպես կանոն, հարկային տարվա վերջին օրվա դրությամբ: 
Այս հաշվետվությունը հանդիսանում է ընկերության ֆինանսական 
հաշվետվության առանցքային բաղկացուցիչը և արտացոլում է 
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ԳԼՈՒԽ 6

Դուք գիտե՞ք ինչպես հետազոտել օֆշորներում գրանցված 
ընկերությունները:

Խորհրդակցեք Investigative Dashboard-ի՝ հետաքննող 
լրագրողների վեբ-կենտրոնի հետ, որպեսզի գտնեք 
ռեսուրսներ, փոխանակվեք տեղեկատվությամբ և սովորեք 
վաճառքի նոր հնարքներ: Տեխնիկական աջակցությունը 
տրամադրում է Լրագրողների Միջազգային Կենտրոնը. 
http://www.datatracker.org/ 

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
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ԳԼՈՒԽ 5
Ինչպե՞ս թվերի հետևում տեսնել հետաքրքիր սյուժե

գործառնական գործունեության իրականացման համար ընկերու-
թյան տրամադրության տակ գտնվող ակտիվները և ընկերության 
պարտավորությունները:

Հաշվապահական հաշվեկշիռն արտացոլում է ակտիվների (այն, ինչ 
ընկերությունն ունի) և պասիվների (ընկերության պարտավորութ-
յուններ) միջև կապը: Այն, ինչ մնում է ընկերության տրամադրութ-
յան տակ, կոչվում է բաժնետիրական (սեփական) կապիտալ, որը 
նաև անվանում են «զուտ արժեք» կամ «հաշվեկշռային արժեք»: 
Դա համարժեք է բաժնետիրական կապիտալի և չբաշխված 
շահույթի գումարին՝ հանած հետգնված սեփական բաժնետոմսերը: 
Ֆինանսական իրազեկման Investopedia կայք էջը բաժնետիրական 
կապիտալը սահմանում է որպես  հասարակ և արտոնյալ բաժնե-
տոմսերի թողարկման հաշվին ընկերությանը ֆինանսավորելու 
գումար:

Կամ էլ, եթե դա արտահայտենք բանաձևի տեսքով`

Բաժնետիրական կապիտալ = 
համախառն ակտիվներ – համախառն պասիվներ

Կամ
Բաժնետիրական կապիտալ = 

բաժնային (կանոնադրական) կապիտալ + չբաշխված շահույթ – 
հետգնված բաժնետոմսեր

Ընթացիկ պարտավորությունները ներառում են վարկային պար-
տավորությունները, կարճաժամկետ պարտքային պարտավորութ-
յունները և երկարաժամկետ պարտավորությունների ընթացիկ 
մասը: Ոչ ընթացիկ պարտավորությունները ներառում են մուրհակ-
ներ և վճարման ենթակա պարտատոմսեր, երկարաժամկետ 
պարտքային պարտավորություններ, ինչպես նաև կենսաթոշա-
կային և հետկենսաթոշակային պարտավորություններ, որոնք 
կարող են բովանդակել էական տեղեկատվություն: 

Վնասները քողարկելու կամ շահույթների պատրանք ստեղծելու 
համար կարող են օգտագործվել արտահաշվեկշռային հաշիվները: 
Վերջին տարիների հաշվապահական խարդախությունների սիրելի 
հնարք հանդիսացող արտահաշվեկշռային հաշիվների մասին 
նյութը տե´ս http://bit.ly/IvAFGS

Շահույթների և վնասների մասին հաշվետվություն. Այն կարող է 
կոչվել նաև եկամուտների հաշվետվություն, շահույթների հաշվե-
տվություն կամ տնտեսական գործունեության արդյունքների մա-
սին հաշվետվություն: Այն ներկայացնում է ընկերության եկամուտ-
ները և ծախսերը որոշակի ժամանակահատվածի դրությամբ՝ առա-
վել հաճախ մեկ հարկային տարվա համար և օգտակար տեղեկատ-
վություն է բովանդակում նախորդ տարվա համեմատ եկամուտ-
ների աճի վերաբերյալ: Սա նաև ցույց է տալիս համախառն շահույ-
թի մարժան, ծախսերի և զուտ շահույթի փոփոխությունները:

Գործառնական ծախսերը ընկերության հիմնական տնտեսական 
գործունեության համար ընկերության կողմից կատարվող սովո-
րական ծախսերն են: Ոչ գործառնական ծախսերի թվին են դաս-
վում ընկերության ֆինանսական և ներդրումային գործունեության 
հետ կապված ծախսերը:

Շահույթների և վնասների հաշվետվությունն արտացոլում է ընկե-
րության շահութաբերությունը, ոչ թե ընկերության դրամական 
միջոցների շարժը (տե´ս հաջորդիվ): Շահույթների և վնասների 
հաշվետվության մեջ օգտագործվող բազային հասկացությունների 
և ֆունդամենտալ վերլուծությունների բացատրությունը, ինչպես 

նաև նման հաշվետվության օրինակը տե´ս :http://bit.ly/IFH5jj

Դրամական հոսքերի հաշվետվություն. շատ վերլուծաբաններ 
և ներդրողներ գտնում են, որ դրամական հոսքերի հաշվետվու-
թյունը ընկերության ֆինանսական հաշվետվություններից ամենա-
կարևորն է: Բորսաների մեծ մասը հրապարակային բաժնետիրա-
կան ընկերություններից պահանջում է տրամադրել հաշվետվու-
թյուն ընկերության ընթացիկ գործառնություններից, ֆինանսական 
և ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների բոլոր 
ներհոսքերի, ինչպես նաև արտահոսքերի մասին: Դրամական 
միջոցների ներհոսքն ու արտահոսքը ցույց են տալիս, թե որտեղից 
են միջոցներ մուտքագրվում ընկերություն և ինչպես են դրանք 
ծախսվում տարվա ընթացքում:

Դրամական հոսքերը կարող են լինել դրական, եթե նույնիսկ 
ընկերությունը շահութաբեր չէ: Այն չի հաշվառում ընկերության 
ակտիվները և պասիվները, դեբիտորական և կրեդիտորական 
պարտավորությունները: Ընկերության առողջության մասին 
ամբողջական պատկերացում կազմելու համար այն պետք է վեր-
լուծվի ֆինանսական մյուս հաշվետվությունների հետ միասին:

«Խուսափելով ապագա Enron-ից» հոդվածում Columbia Journalism 
Review (CJR) պարբերականը նշում է, որ իրենց նյութերը սեղմ 
ժամկետներում պատրաստող լրագրողները ավելի հաճախ իրենց 
ուշադրությունը հրավիրում են շահույթների և վնասների հաշվետ-
վության մեջ ներկայացված հասույթի և շահույթի վրա:

«Սակայն դրամական հոսքերի, մասնավորապես` գործառնական 
գործունեությունից միջոցների հոսքի ցուցանիշների ուսումնասի-
րությունն ավելի հստակ պատկերացում է տալիս, թե իրականում 
ընկերություն ինչքան դրամական միջոցներ են մտնում ու դուրս 
գալիս որոշակի ժամանակահատվածում: Այն կարող է լինել ավելի 
ներկացուցչական»,- գրում է Անյա Շիֆրինը CJR պարբերականի իր 
հոդվածում:

Ընկերությունը կարող է շահույթ ստանալ և միաժամանակ ցույց 
տալ դրամական բացասական հոսքեր: Դրա պատճառներից մեկը 
ապառիկ վաճառքներն են, իսկ կանխիկի ստացումը կախված 
կլինի այն հանգամանքից, թե որքան հուսալի կլինեն վճարումներն 
ապագայում: Գործառնություններից դրամական մշտական բացա-
սական հոսքը կարմիր դրոշակ է: Առանց դրամական միջոցների 
ընկերությունը չի կարող վճարել իր աշխատողներին կամ ծածկել 
այլ ընթացիկ ծախսերը:

Գործառնություններից դրամական պարբերական բացասական 
հոսքերը վատ ազդակ են, քանի որ վկայում են, որ ընկերությունն ի 
վիճակի չէ իր բնականոն գործունեությունից գեներացնել զուտ 
դրամական միջոցներ: Եթե նման իրավիճակը շարունակվում է, 
ամենայն հավանականությամբ, մոտ ապագայում ընկերությունը 
կբախվի ֆինանսական խնդիրների:

Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքերը կարող են 
նաև արհեստականորեն բարձրացվել ընկերության կողմից վճա-
րումները ձգձգելու կամ հետաձգելու միջոցով: Դա կարտացոլվի 
դրամական միջոցների շարժի հաշվետվության մեջ՝ որպես գոր-
ծառնական միջոցների արտահոսքի նվազում: Սակայն նման 
պրակտիկան չի կարող կրել մշտական բնույթ, քանի որ վերջին 
հաշվով պարտատերերը ընկերության վրա ճնշումներ կգործադրեն՝ 
պահանջելով ժամանակին կատարել վճարումները: Նման իրավի-
ճակը կբացահայտվի, եթե «գործառնություններից դրամական 
միջոցների արտահոսքը» համադրվի հաշվապահական հաշվեկշռի 
«կրեդիտորական պարտավորությունների» հետ:

 Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն, թե ինչպես 
կարդալ և մեկնաբանել հաշվապահական 
հաշվեկշիռը, տե´ս http://bit.ly/IFGGxw

Դրամական հոսքերի բացատրությունը և դրամա-
կան հոսքերի հաշվետվության ձևը տե´ս 
http://bit.ly/HRM3eE 
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է տալիս ներդրողներին սովորել ճանաչել այն, ինչ 

այստեղ կոչում են կանաչ, դեղին և կարմիր 

դրոշակներ: Դրանք հաճախ առկա են տարեկան 

հաշվետվության այնպիսի բաժնում, ինչպիսին 

«Հաշվապահական քաղաքականության հիմնական 

սկզբունքների ամփոփագիր»-ն է:

3. Փնտրեք պատմություններ տարեկան հաշվետվություններում 
և պարբերական հայտարարություններում
Տարեկան հաշվետվությունը, որը ներառում է ընկերության տարե-
կան ֆինանսական հաշվետվությունները, որպես կանոն, լրագրո-
ղական նյութի համար բովանդակում է բազմաթիվ գաղափարներ 
և կարող է ընկերության ռազմավարության կամ նրա նախորդ 
տարվա գործառնությունների մասին բացահայտել նոր տեղեկու-
թյուններ: Հաճախ տարեկան հաշվետվությունները կարող են 
ավելի շատ լույս սփռել ընկերության գործունեության վրա, քան 
շահույթների մասին պարբերական հաշվետվությունները, քանի որ 
կարգավորող մարմինները պահանջում են լրացուցիչ տեղեկատ-
վություն: 

Բացի ամբողջ հաշվետությունն ընթերցելուց` լրագրողները պետք է 
հատուկ ուշադրություն դարձնեն տարվա վերջի դրությամբ 
ընկերության ֆինանսական հաշվետվությանը:

Մերկ թվերը հազվադեպ են հետաքրքրաշարժ պատմություններ 
պատմում, սակայն, ինչպես  ցանկացած հաշվետվության դեպքում, 
այդ նոր տեղեկատվությունը լույս է սփռում ընկերության ռազմա-
վարության, ընկերության գործունեության մեջ հնարավոր փոփո-
խությունների վրա, որոնք լրագրողական նյութի համար տալիս են 
գաղափար:

·   Հաշվետվությունների թվերում փնտրեք փոփոխություններ 
նախորդ տարվա համեմատ: Տոկոսային փոփոխություն-
ները ավելի արժեքավոր տեղեկատվություն են: 

·   Հարց տվեք. արդյո՞ք ներկայիս տնտեսական իրավիճակի 
տեսանկյունից դիտարկվող փոփոխություններն իմաստ 
ունեն:

·   Ուսումնասիրեք ռիսկի գործոնները լրագրողական նյութի 
հնարավոր գաղափարների համար: Ճի՞շտ է արդյոք գնա-
հատված ռիսկը և նախապատրաստվա՞ծ է արդյոք ընկե-
րությունը դրան: Օրինակ` Coca-Cola ընկերությունը 2007 
թվականի իր հաշվետվության մեջ նշել էր խմելու ջրի 
պակասի ու դրա վատ որակի մասին և, թե այդ գործոնը ինչ 
ազդեցություն կարող է ունենալ ընկերության 
շահութաբերության վրա:

·   Կարդացեք ծանոթագրությունները: Հաճախ դրանք գաղա-
փարներ են տալիս ապագա նյութերի համար: Ինպես նշվել 
էր Columbia Journalism Review-ի «Խուսափելով ապագա 
Enron-ից» հոդվածում, Enron-ի ֆինանսական հաշվետվութ-
յան ծանոթագրությունների մանրակրկիտ ուսումնասիրութ-
յունը կարող էր հարցեր առաջացնել արտահաշվեկշռային 
գործընկերությունների մասշտաբների և շահերի բախում-
ների մասին: Մեկ այլ հնարավոր կարմիր դրոշակ է ընկե-
րության փոխհարաբերությունները նրա հաճախորդների և 
մատակարարների հետ, որոնց մասին հաճախ հիշատակ-
վում է ծանոթագրություններում:

·   Փնտրեք հաշվապահական քաղաքականության ցանկացած 
փոփոխություն կամ հաշվապահական հաշվառման նոր 
կանոններին հետևելու հնարավոր հետևանքները: 

Investopedia ֆինանսական կրթական կայքը խորհուրդ է տալիս 
ներդրողներին սովորել ճանաչել այն, ինչ այստեղ կոչում են կանաչ, 
դեղին և կարմիր դրոշակներ: Դրանք հաճախ առկա են տարեկան 
հաշվետվության այնպիսի բաժնում, ինչպիսին «Հաշվապահական 
քաղաքականության հիմնական սկզբունքների ամփոփագիր»-ն է: 
Իմացեք, թե ինչպես սովորել ճանաչել դրանք.  http://bit.ly/HJg8vC

Լրագրողների կողմից թվերը հասկանալու կարևորության 
մասին.
«… Սոսկալի է, թե ինչքան քչերն են (լրագրողներ) իրականում 
հասկանում գնի և եկամտաբերության տարբերությունը: 
Բիզնես-լրագրողներից քչերն են գրում ֆինանսական ոլորտի 
մասին: Ասենք` դուք գրում եք ընկերության մասին, և հան-
կարծ նրա ծախսերը փոխառությունների գծով 100 բազիսա-
յին կետից աճում են 250-ի կամ 300-ի (դա նշանակում է, որ 
ըստ ներդրողների՝ ռիսկերն էականորեն աճել են), և ոչ ոք 

հարց չի տալիս: Երբ նման բան է կատարվում, և ոչ ոք հարց 
չի տալիս, դա արդեն խնդիր է: Ես գտնում եմ, որ մեր մասնա-
գիտության մեջ հմտանալու համար դեռ հսկայական աշխա-
տանք պետք է տարվի: Մենք նման ենք մարդու, ով հրաձգու-
թյան եկել է դանակով»:

-Մարկ Պիտտման, Bloomberg News-ի լրագրող

Աղբյուրը՝ Աուդիտորական հարցազրույց, Ryan Chittum, Columbia 
Journalism Review

ԼՐԱԳՐՈՂԻ ՆՈԹԱՏԵՏՐ

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ



 
52

 

ԳԼՈՒԽ 5

·   Դիտարկեք ընկերության պարտքային պարտավորություն-
ների ծավալները հաջորդ տարվա և հեռանկարի համար ու 
մտածեք ընկերության ֆինանսավորման աղբյուրների 
մասին:

·   Ուսումնասիրեք ընկերության ընթացիկ հայցերի և այլ 
իրավական հարցերի վերաբերյալ բաժինը: Երբեմն 
դատական հայց են ներկայացնում բաժնետերերը, սակայն 
մատակարարների, հաճախորդների կամ մրցակիցների 
պահանջները կարող են հուշել հնարավոր ստվերային 
գործելաոճի մասին, կամ ծայրահեղ դեպքում դրանք 
ազդակ են ընկերությունից դժգոհության մասին:

·   Հաճախ նախորդ տարվա հաշվետվությունը և ապագա 
ռազմավարության պարզաբանումները մատուցում են 
արդեն հայտնի տեղեկատվություն, սակայն նյութերի 
համար գաղափարները երբեմն կարող են թաղվել այդ 
քննարկումներում:

·   Տարեկան հաշվետվություններում մեծամասամբ ներառ-
վող և արժեթղթերի շուկաները կարգավորող որոշ մար-
մինների կողմից պահանջվող «Կառավարման քննար-
կումներ և վերլուծություն» բաժինը ընկերության ղեկավա-
րությանը հնարավորություն է տալիս բացատրել նախկի-
նում տեղի ունեցած իրադարձությունները և նախանշել 
աճի պլանները: Այդ բաժինը օգնում է հասկանալ ընկե-
րության կառավարման ոճը: Այդ տեղեկատվությունը 
աուդիտորական ստուգում չի անցնում:

·   Իրատեսորե՞ն են արդյոք գնահատված ընկերության խոշոր 
ձեռքբերումները կամ վաճառքները:

Օրինակ` Fortis Healthcare India ընկերությունը հայտարարեց, որ 
2011 թվականի սեպտեմբերին իր բաժնետերեր Մալվինդոր և 
Շիվինդեր Սինգհերից ձեռք է բերել  արտասահմանյան բժշկա-
սանիտարական ընկերություն: Դրանից հետո ներդրումային 
վերլուծաբանները մտահոգություն արտահայտեցին առ այն, թե 
իրականում որքանով է 665 մլն դոլար արժողությամբ գործարքը, 
որը տեղի է ունեցել խմբի ներսում, արդարացի ցուցակված 
ընկերության բաժնետերերի համար:

Economic Times of India-ի կողմից կատարված վերլուծությունը 
հարցականի տակ դրեց բիզնեսի ձեռքբերման համար 20% 
պարգևավճար տալու ընկերության կարողությունը: Իր եզրահան-
գումների համար թերթը օգտագործել էր նորմատիվ փաստաթղ-
թեր, ընկերության մամուլի հաղորդագրություններ և պրեզենտա-
ցիոն նյութեր:

Շատ բիզնես-լրագրողներ ձևական նյութեր են գրում ընկերության 
պարբերական ֆինանսական հաշվետվությունների կամ շահույթ-
ների մասին: Սակայն ֆինանսական հաշվետվությունների քննա-
դատաբար ընթերցումը կարող է հանգեցնել մանրամասնություն-
ներ բացահայտող հետաքրքիր պատմությունների: 

Կորպորատիվ գործողությունների կամ որոշումների խնդրահա-
րույց տեղերի ուսումնասիրությունը, որպես կանոն, լավ պատմութ-
յունների ճանապարհ է:

4.Տվեք անհարմար հարցեր
Թեև քիչ հավանական է, որ լրագրողները կկարողանան ինքնու-
րույնաբար բացահայտել խարդախ թրեյդերների խարդախ գոր-
ծունեությունը, նրանք, անշուշտ, կարող են հարցեր տալ բանկերին 
և ներդրումային ընկերություններին՝ ռիսկերի կառավարման  
քաղաքականությունների, ռիսկերի կառավարման հարցում նրանց 
տնօրենների խորհրդի անդամների և բարձրագույն ղեկավարութ-
յան որակավորման, չթույլատրված գործարքներից պաշտպանութ-
յան նրանց համակարգերի առկայության վերաբերյալ: Չնայած 
վերջին տարիների շատ կորպորատիվ սկանդալներ նախագծվել 
են բարձրագույն ղեկավարության կողմից, որոշ ստվերային գոր-
ծարքներ կատարվել են խարդախ աշխատակիցների կողմից, 
որոնց հաջողվել է շատ երկար ժամանակ իրենց գործողություն-

ները թաքցնել ղեկավարությունից:

Բորսայում ցուցակված ընկերության շահույթների մասին 
պարբերաբար նյութ գրելիս ընկերության մամուլի հաղոր-
դագրության մեջ բերված սեփական գործունեության վեր-
լուծության արդյունքները համեմատեք ֆինանսական 
հաշվետվության փաստացի տվյալների, ինչպես նաև 
ընկերության ծանոթագրությունների հետ:

Հաճախ մամուլի հաղորդագրությունները դրական լույսի 
ներքո են ներկայացնում որոշակի թվեր և ամբողջությամբ 
արհամարհում են տարբերվող պատմություններ պատմող 
թվերը:

Նույնը ճիշտ է նաև տարեկան հաշվետվությունների հա-
մար. փայլուն լուսանկարները և լավատեսական վերլու-
ծությունը հաճախ հակասում են ֆինանսական հաշվետ-
վության թվերին: Լրագրողի խնդիրը թվերի ուսումնասի-
րությունն է, և ոչ թե հաղորդագրությունների կրկնումը: 

 ՆՅՈՒԹԻ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄ

«Ընկերություններում խնդիրներ բացահայտելու 
տասը խորհուրդներ», տե´ս.  http://bit.ly/HGol8e

? Ի՞ՆՉ ԳԻՏԵՔ ԴՈՒՔ ԱՅՍ ՄԱՍԻՆ

Արագ թեստ

1. Այս հաշվետվությունը տալիս է ընկերության 
ֆինանսական վիճակի «ակնթարթային պատկերը» 
որոշակի պահի դրությամբ.
Ա. շահույթների մասին պարբերական հաշվետվությունը.
Բ. հաշվապահական հաշվեկշիռը.
Գ. դրամական հոսքերի հաշվետվությունը:

2. Ոչ գործառնական ծախսերն են՝
Ա. ֆինանսական և ներդրումային գործունեության հետ

կապված ծախսերը.
Բ. ընկերության բնականոն գործունեության հետ

կապված ծախսերը.
Գ. չնախատեսված ծախսերը:

3. Ընկերության համախառն ակտիվների և 
պարտավորությունների տարբերությունը՝
Ա. զուտ եկամուտ.
Բ. կարճաժամկետ պարտքային  պարտավորություններ.
Գ. բաժնետիրական կապիտալ:

Պատասխան. 1. Բ), 2.Ա), 3. Գ)

Ինչպե՞ս թվերի հետևում տեսնել հետաքրքիր սյուժե

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ



53

Բրիտանական Barings բանկում ֆյուչերսների առևտրով զբաղվող 
Նիկ Լիկսոնը 1990-ականների սկզբում ընկերության աստղն էր: 
Մեկ տարվա ընթացքում նա կարողացել էր աշխատել բանկի 
տարեկան ընդհանուր շահույթի 10%-ը: Սակայն սկսվեց ասիական 
ֆինանսական ճգնաժամը և դրա հետ մեկտեղ ընկերության 
վնասները: Լիսոնին հաջողվեց մեկ անհասկանալի հաշվում 
թաքցնել ավելի քան 800 մլն ֆունտ ստերլինգի հասնող վնասը:

1995 թվականին ղեկավարությունը ընտրանքային ստուգման 
միջոցով սկսեց հայտնաբերել խարդախությունները, սակայն այդ 
ժամանակ բանկի բոլոր ակտիվները և նրա ապագա գոյությունը 
արդեն իսկ վտանգված էին: Վերջիվերջո հատուցման ժամը եկավ: 
Լիսոնը հայտնվեց ճաղերի ետևում, իսկ Barings բանկը վաճառվեց:

Չնայած հետաքննություններին և Լիսոնի գործից քաղած 
դասերին` տարիներ անց՝ 2008 թվականին, մեկ այլ խարդախ 
թրեյդեր պատճառ հանդիսացավ նմանատիպ խնդրի ծագման 
համար: Այս անգամ դա Societe Generale ֆրանսիական բանկային 
հսկան էր: Ջերոմ Կեվիելի խարդախ գործարքների գինը հասավ 
յոթ միլիարդ ֆունտ ստերլինգի:

Նույն տարում UBS շվեցարական ներդրումային բանկի բրոքեր 
Կվեկու Ադոբոլին սկսեց թաքցնել իր առևտրային վնասները, ինչը 
վերջին հաշվով հանգեցրեց երկու միլիարդ դոլարի վնասի: Սա 
բացահայտվեց 2011 թվականին:

Ադոբոլին մեղադրվեց խարդախության և կեղծ հաշվառման մեջ, 
իսկ կորպորատիվ կառավարման փորձագետներն անմիջապես 
կասկածի տակ դրեցին բանկի ռիսկերի կառավարումն և 
հսկողությունը: Բանկի գլխավոր տնօրեն Օսվալդ Գրուբելը 
սկզբում հայտարարում էր, որ UBS-ի ռիսկերի կառավարման 
ստորաբաժանումը ոլորտի լավագույններից է: Սակայն, շուտով նա 
հրաժարական տվեց՝ հայտարարելով, որ ինքը ցնցված է, թե 
ինչպես է թրեյդերին հաջողվել չթույլատրված գործարքների 
միջոցով բանկին հասցնել միլիարդավոր վնասներ:

5.Խարդախություններ բացահայտելու խորհուրդներ 
Հաշվապահական խարդախությունների բացահայտումը սկսնակ-
ների համար չէ, սակայն հաշվապահական հաշվառման պրոֆեսոր 
Հովարդ Մ. Շիլիտը փորձել է թեթևացնել խորամանկ հնարքների 
բացահայտումը: Նրա «Ֆինանսական խարդախություններ. ինչպես 
ֆինանսական հաշվետվություններում բացահայտել հաշվապա-
հական հնարքներ և խարդախություններ» գիրքն առաջին անգամ 
հրատարակվեց 1993 թվականին, իսկ 2010 թվականին հրապա-
րակվեց լրամշակումներով (տե´ս այս Գլխի վերջում բերված 
նյութերի աղբյուրների ցանկը):

Ստորև ներկայացված աղյուսակներն օգտագործվել են հեղինակի 
թույլտվությամբ և ցույց են տալիս, թե թղթակիցն ինչին պետք է 
ուշադրություն դարձնի ֆինանսական հաշվետվություններում 
խարդախություններ և հնարքներ հայտնաբերելու համար:

Երկու աղյուսակն էլ «Ֆինանսական խարդախություններ. ինչպես 
ֆինանսական հաշվետվություններում բացահայտել հաշվապա-
հական հնարքներ և խարդախություններ» գրքից են («Financial 
Shenanigans: How to Detect Accounting Gimmicks and Fraud in 
Financial Reports», Հեղինակ. Howard Schilit и Jeremy Perler, 3-րդ 
հրատարակում, McGraw-Hill, 2010)

Ֆինանսական խարդախություններ

Մանիպուլյացիաներ եկամուտներով

·   Ստացված եկամուտի ժամանակից շուտ 
հայտարարագրում

·   Ուռճացված եկամուտի հայտարարագրում
·   Եկամուտների բարձրացում միանգամյա կամ ոչ կայուն 

գործարքների միջոցով
·   Ընթացիկ ծախսերի փոխանցում գալիք 

ժամանակահատված
·   Ծախսերը թաքցնելու համար այլ հնարքների 

օգտագործում
·   Ընթացիկ եկամուտների փոխանցում գալիք 

ժամանակահատված
·   Ապագա ծախսերի փոխանցում նախորդ 

ժամանակահատված

Մանիպուլյացիաներ դրամական միջոցների հոսքերով
·   Ֆինանսական դրամական ներհոսքի փոխանցում 

գործառնական բաժին
·   Բնականոն գործունեությունից դրամական արտահոսքի 

փոխանցում ներդրումային բաժին
·   Գործառնական գործունեությունից դրամական 

միջոցների ուռճացում՝ օգտագործելով ձեռքբերումները 
և իրացումները

·   Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքերի 
ավելացում ոչ կայուն գործունեության հաշվին

Հնարքներ առանցքային ցուցանիշներով
·    Ապակողմնորոշիչ ցուցանիշների արտացոլում, որոնք 

գունագեղում են կատարողականը
·    Վատթարացումները քողարկելու նպատակով 

հաշվապահական հաշվեկշռի տվյալների 
խեղաթյուրում:

Բարերար հող խարդախությունների համար
·    Նախազգուշացնող ազդակներ  
.    Ընկերության բարձրագույն ղեկավարության 

մակարդակով զսպումների և հակակշիռների 
համակարգի բացակայություն

·    Ուոլ-Սթրիթի ընդլայնված սպասումներին 
համապատասխանում կամ գերազանցում 

·    Ընկերության ղեկավարության, սեփականատերերի 
կամ տնօրենների խորհրդի անդամների կազմում մեկ 
ընտանիքի գերակշռում

·    Փոխկապակցված գործարքների առկայություն
·    Վարձատրության ոչ նպատակահարմար կառուցվածք, 

որը խրախուսում է ագրեսիվ ֆինանսական 
հաշվետվությունները

·    Տնօրենների խորհրդի կազմում համապատասխան 
որակավորում չունեցող անդամների առկայություն

·    Ընկերության և նրա տնօրենների խորհրդի 
անդամների միջև անընդունելի գործարար 
հարաբերություններ

·    Աուդիտորական ոչ պրոֆեսիոնալ ընկերություն
·    Անկախության և օբյեկտիվության ոչ բավարար 

մակարդակ ունեցող աուդիտոր
·    Կարգավորման և իրավական ստուգումներից 

խուսափելու` ընկերության ղեկավարության փորձեր:

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Խմբագրական նշում. 6-րդ գլխի պատրաստման համար օգտագործվել են տեղեկատվության ներքոնշյալ աղբյուրները: Կայք էջերի մեծ 
մասը հասանելի է ընթերցողին: Որոշ պարբերականների (The Wall Street Journal և Financial Times) նյութերի հասանելիության համար 
պահանջվում է բաժանորդագրություն: The New York Times-ն ընթերցողին տալիս է սահմանափակ քանակությամբ արխիվային նյութերի 
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Կվեկու Ադոբոլին մեղադրվում է 2008 թվականին կատարած 
կեղծիքների մեջ, The Guardian, Sept. 17, 2008. 

http://bit.ly/IFIPJD

Jill Treanor, Trading Tactics: Soc Gen's Jerome Kerviel, and UBS's 
Kweku Adoboli/Առևտրային մարտավարություն. Societe Generale-
ից Ջերոմ Կերվիելը և UBS-ից Կվեկու Ադոբոլին, The Guardian, 
Sept. 15, 2011.  http://bit.ly/IEXJlF

Jill Trainor, UBS Admits Failure of Internal Controls/UBS-ը ճանաչում 
է ներքին հսկողության անկարողությունը, The Guardian, Oct. 25, 
2011.  http://bit.ly/HxlTML

Rick Wayman, Footnotes: Early Warning Signs for Invetors/ Ծանո-
թագրություններ.վաղ նախազգուշացման ազդանշաններ ներդրող-
ների համար, Investopedia, Feb. 22, 2008.  http://bit.ly/HJgwKF

Rick Wayman, An Investor's Checklist to Financial 
Footnotes/Ֆինանսական ծանոթագրությունների նկատմամբ 
ներդրողների ստուգիչ ցուցակը, Investopedia, Feb. 15, 2008. 
http://bit.ly/IFJbjm 

The Essentials of Corporate Cash Flow/Կորպորատիվ դրամական 
հոսքերի հիմունքները, Investopedia, March 14, 2011. 
http://bit.ly/HRMANT 

Free, self-directed course on financial statements from the, Donald 
W. Reynolds National Center for Business Journalism at Arizona State 
University/Ֆինանսական հաշվետվություններն ինքնուրույն կար-
դալու անվճար դասընթաց, Արիզոնայի համալսարանին կից Դո-
նալդ Վ. Ռեյնոլդսի անվ. բիզնես-լրագրողների ազգային կենտրոն, 
http://bit.ly/HRNIxk 

Beginners Guide to Financial Statements/ Ֆինանսական հաշվետ-
վությունների ուղեցույց սկսնակների համար, ԱՄՆ արժեթղթերի և 
ֆոնդային բորսաների հանձնաժողով,  http://1.usa.gov/HEfOBP

How Leeson Broke the Bank/Ինչպես Լիսոնը սնանկացրեց բանկը, 
BBC News, June 22, 1999.  http://bbc.in/HAKsqR

CAO Case 'Bitter Medicine' for State Companies/САО-ի գործը. դառը 
դեղամիջոց պետական ընկերությունների համար, Xinhua News 
Agency, Dec. 20, 2004.  http://bit.ly/HRNiL1

ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Robert A. G. Monks, Alexandra Reed Lajoux, Corporate Valuation for 
Portfolio Investment/Ներդրումային պորտֆելի համար ընկերութ-
յունների գնահատումը, New York: Bloomberg Press, 2011.

Howard Schilit and Jeremy Perler, Financial Shenanigans: How to 
Detect Accounting Gimmicks and Fraud in Financial Reports/ Ֆի-
նանսական խարդախություններ. ինչպես հայտնաբերել հաշվա-
պահական հնարքները և խարդախությունները ֆինանսական 
հաշվետվություններում, third edition, McGraw-Hill, 2010.

Ինչպե՞ս թվերի հետևում տեսնել հետաքրքիր սյուժե

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ



Լրագրողները հազվադեպ են երախտագիտության խոսքեր լսում 
իրենց կողմից բացահայտված սկանդալների արդյունքում բան-
տում հայտնված կամ կարիերան աղմուկով եզրափակած 
«աշխարհի հզորներից»:

Որոշ ղեկավարներ և տնօրեններ լրագրողների դերը տեսնում են 
շուկային և ներդրողներին սպասարկելու մեջ: Սակայն լրագրող-
ների մեծ մասն ունի այլ կարծիք. մամուլը հանդիսանում է «պա-
հապան շուն», որի մասնագիտական պարտքն է բացահայտել և 
գրել ընկերության գործունեության, այդ թվում՝ կորպորատիվ 
չարաշահումների մասին:

«Ներկայիս ճգնաժամը հիանալի ձևով ցուցադրում է, որ վարկա-
վորման ոլորտում համակարգային չարաշահումների մասին 
համառորեն թմբկահարելը կարող էր, օրինակ, ապահովել կենսա-
կան կարևորության երկարաժամկետ նախազգուշացման ազդակ-
ներ, ինչն այդ պահին ակնհայտորեն բացակայում էր ներդրողների 
համար»,- այսպես է արտահայտվել Դին Ստարկմանը Columbia 
Journalism Review համար գործարար մամուլի The Audit կոչվող իր 
բլոգում:

Ինչպե՞ս են կորպորատիվ կառավարման հարցերը համաձայնեց-
վում «պահապան շան» պարտականությունների հետ: Այս հարցի 
պատասխանն է այն, որ շատ դեպքերում կորպորատիվ կառավար-
ման սկզբունքները կամ դրանց ակնհայտ արհամարհումը հանդի-
սանում են ընկերության մասին նյութ գրելու առիթ: Երբ սկանդալը 
դառնում է հրապարակային, ներդրողները և կարգավորող մար-
միններն անմիջապես տալիս են միևնույն և ամենագլխավոր 
հարցը. որտե՞ղ էր տնօրենների խորհուրդը:

2011 թվականին լուսանկարչական ապարատներ և էնդոսկոպներ 
արտադրող ճապոնական Olympus Corp ընկերությունում իրադար-
ձությունների շղթան մեկնարկեց բրիտանացի գլխավոր տնօրենի 
և ճապոնական տնօրենների խորհրդի միջև առկա մշակութային 
տարաձայնություններից: Համենայնդեպս, Olympus-ի տնօրենների 
խորհրդի նախագահ Ցույոշի Կիկուկավան որպես գլխավոր տնօ-
րեն Մայքլ Վուդվորտի հրաժարականի պատճառը նշեց հենց դա:

Սակայն շուտով, Վուդվորտից մասնավոր կարգով ստացված 
տեղեկությունների շնորհիվ, լրագրողներն իմացան, որ իրական 
խնդիրն այլ է. գլխավոր տնօրենը փորձել է տնօրենների խորհրդին 
և նախկին ղեկավարությանը պատասխանատվության կանչել 
ընկերության հսկայական վնասները ծածկելու նպատակ հետա-
պնդող մի շարք խնդրահարույց գործարքների համար: Ընկերութ-
յան նախագահ Կիկուկավան ստիպված եղավ հրաժարական տալ, 
բաժնետերերը ընկերությանը հեղեղեցին դատական հայցերով, 

կարգավորող մարմինները սկսեցին հետաքննություններ: Ուշա-
դրության կենտրոնում հայտնվեցին ոչ թե բրիտանացի գլխավոր 
տնօրենի և ճապոնական տնօրենների խորհրդի միջև առկա 
մշակութային տարաձայնությունները, ինչպես նշում էր տնօրեն-
ների խորհուրդը, այլ վերջինիս ձախողումները:

Ինչպես տեսնել կորպորատիվ կառավարման 
պատմություն
Ինչպե՞ս են լրագրողները կորպորատիվ կառավարման թեմայով 
սյուժեներ տեսնում այնպիսի նորություններում, ինչպիսիք են 
գլխավոր տնօրենի հանկարծակի հրաժարականը, տնօրենների 
խորհրդի նախագահի «թոշակի անցնելը» կամ ռազմավարության 
շուտափույթ, չսպասված փոփոխությունը: 

Հաճախ նման պատմություններ ի հայտ են գալիս ընկերությունում 
կատարվող լուրջ փոփոխությունների հետ միաժամանակ: Դա 
կարող է լինել խոշոր կլանում, ընդլայնում կամ որևէ անհաջող 
իրադարձություն: 5-րդ և 6-րդ գլուխներում նկարագրված կարգա-
վորման և ֆինանսական խնդիրներից բացի` այլ հավանական 
ազդակ կարող են հանդիսանալ՝

· այլ ընկերությունների ձեռքբերման կամ կլանման պլան-
ների մասին հայտարարությունները,

· ստորաբաժանումների, առևտրային ապրանքանշան-
ների, արտադրական օբյեկտների վաճառքը,

· տնօրենների տեղափոխումը այլ խորհուրդ, ընկերու-
թյունից ազատումը կամ ընկերության բաժնետոմսերի 
վաճառքը,

· ընկերության քաղաքականությունները կամ գործելաոճը 
վիճարկելու անհատ կամ կորպորատիվ ներդրողների 
գործողությունները:

Անհատապես գլխավոր տնօրենի, տնօրենների խորհրդի և ղեկա-
վարության միջև կոնֆլիկտների, կարգավորող մարմինների և 
ընկերության պաշտոնատար անձանց միջև տարաձայնություն-
ների կամ ընկերության աշխատակիցների և ղեկավարության, 
կամ բաժնետերերի անհանգստությունների մասին սյուժեները մեծ 
գրավչություն են ներկայացնում լսարանի համար կամ դրանք 
ունեն տաք նորություն դառնալու հնարավորություն:
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ԳԼՈՒԽ 7

«Ձեզ և ձեր մերձավորներին ցանկանում եմ դանդաղ և տանջալի մահ»:

Իտալական Parmalat ընկերության նախկին ֆինանսական տնօրեն Ֆաուստո Տոննա, ով այս 
«բարեմաղթանքը» հղեց լրագրողներին, երբ ոստիկանությունը նրան բանտից տեղափոխում էր դատարան

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ



 
56

ԳԼՈՒԽ 7
Լրագրողական նյութ գրելու խորհուրդներ

 

Ինչ անել, որ կորպորատիվ կառավարման 
մասին ձեր նյութը հայտնվի առաջին էջում

Լրագրողի աշխատանքը ոչ միայն պատմություններ փնտրելն է, 
այլև դրանք խմբագրին վաճառելը՝ համոզելով, որ հենց այդ նյութն 
է արժանի լինել առաջին էջում: 

Վերջիվերջո ձեր կողմից առաջարկվող սյուժեն պետք է նորություն 
լինի:

Լրագրողների մեծ մասը կիսում է այն կարծիքը, որ ներքոշարա-
դրյալ ութ չափանիշներն օգնում են գրավել խմբագիրների և, որն 
ավելի կարևոր է, ընթերցողների ուշադրությունը:

Օպերատիվություն. արդյո՞ք տնօրենների խորհրդի որոշումը կամ 
ընկերության գործողությունը տեղի է ունեցել այսօր, թե այն դեռ 
նախատեսվում է:

Արդիականություն. ինչպե՞ս է կորպորատիվ կառավարման հարցն 
ազդում համայնքի, տարածաշրջանի կամ երկրի վրա: Եթե 
երկրում ընկերությունները վատ են կառավարվում, կարո՞ղ է 
արդյոք նման տնտեսությունն ունենալ կայուն աճ երկարաժամկետ 
հատվածում:

Հայտնիություն. հանդիսանու՞մ են արդյոք նախագահը, գլխավոր 
գործադիր տնօրենը, տնօրենների խորհրդի անդամները հայտնի 
անձինք:

Անսովորություն. արդյո՞ք տնօրենների խորհուրդը հավանություն 
է տվել լողափին հանգստավայր ձեռք բերելուն, երբ նրա բիզնեսը 
համակարգիչների արտադրությունն է:

Կոնֆլիկտ. առկա՞ են արդյոք տարաձայնություններ տնօրենների 
խորհրդի անդամների, ներդրողների, այլ շահառուների, կառա-
վարիչների կամ ղեկավարության միջև:

Անորոշություն. առկա՞ է արդյոք վերջնաժամկետ, որի միջոցով, 
օրինակ, ընկերությունը պետք է ապացուցի բիզնեսի կենսունա-
կության համար նոր վարկերի ստացման ֆինանսապես շահավետ 
լինելը:  

Զգացմունքայնություն. սա նոր չափանիշ է, որը հաճախ անվա-
նում են մարդկային շահ: Այն վերաբերում է այնպիսի լրագրո-
ղական նյութերին, որոնք շոշափում են մարդու հիմնարար ինչպես 
ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեբանական կարիքների մասին մեր 
պատկերացումները:

Հետևանքներ. եթե շահերի բախումը հանգեցնում է նրան, որ 
տնօրենների խորհուրդն ու ղեկավարությունը ընդունել են անհա-
ջող որոշումներ, կարո՞ղ է արդյոք ընկերությունը շարունակել իր 
գործունեությունը: Նման կոնֆլիկտների մասին արդյոք պատշաճ 
կարգով տեղեկացվա՞ծ են ներդրողները և շուկաները, և ներառ-
վա՞ծ է արդյոք հետևանքների գինը ընկերության բաժնետոմսերի 
արժեքի մեջ:

Աղբյուրը` “Business Reporting
Beyond Numbers: Looking for the Good,

the Bad and the Ugly in Corporate Governance”
«Առանց թվերի գործարար լրագրողական նյութ. հետազոտում ենք 

լավը, վատը, այլանդակը կորպորատիվ կառավարման մեջ»
Կորպորատիվ կառավարման գլոբալ ֆորում

http://bit.ly/I9LEmZ

Ինչպես գտնել ճիշտ աղբյուրներ
Կորպորատիվ կառավարման հարցերը լուսաբանող շատ լրագրողներ 
դիմում են փորձագետների, ովքեր ահազանգում են սյուժեների մասին 
և պատրաստակամորեն պարզաբանում ընկերությունում կատարվող 
իրադարձությունները: Նման փորձագետներից են կորպորատիվ կառա-
վարման վերլուծական կենտրոնների աշխատակիցները, այս ոլորտում 
մասնագիտացված գիտնականները, ինչպես նաև խոշոր բիզնես-դպրոց-
ների կառուցվածքում գործող կորպորատիվ կառավարման ինստի-
տուտների (կենտրոնների) աշխատակիցները (տե´ս Տեղեկատվության 
ընտրյալ աղբյուրներ բաժնում ներկայացված կոնտակտների և 
համացանցային էջերի ցանկը):

Կորպորատիվ կառավարման համալսարանական ծրագրերի շրջանակ-
ներում դասախոսների և գիտաշխատողների ակադեմիական հետազո-
տությունները կարող են բովանդակել օգտակար խորհուրդներ և լրա-
գրողական նյութի համար հանդիսանալ գերազանց աղբյուր: Ձեռնար-
կում բերվում են մի շարք ակադեմիական աշխատանքներ՝ նվիրված 
այնպիսի դեպքերի, ինչպիսիք են TV Azteca-ն Մեքսիկայում, Satyam 
Computer Systems Ltd.-ն Հնդկաստանում, Parmalat SpA-ն Իտալիայում, 
Enron Corp.-ը ԱՄՆ-ում: Սրանք միայն մի քանի օրինակներ են (գլխի 
վերջում տե´ս «Տեղեկատվության աղբյուրներ» բաժինը, ինչպես նաև 
«Տեղեկատվության ընտրյալ աղբյուրներ» հավելվածը):

Հարվարդի համալսարանի համացանցային էջում հասանելի, կորպորա-
տիվ կառավարմանը նվիրված աշխատանքային զեկույցներում շոշափ-
վող թեմաները միայն 2011թ.-ի վերջում  ներառել են ավել վճարված 
աշխատավարձերին, ատոմային էլեկտրակայանների ռիսկերին և տնօ-
րենների ոչ կայուն խորհուրդներին վերաբերող հետազոտություններ:

Հաշվապահական պրակտիկայի ծանոթագրությունների, լրացումների 
և պարտադիր հաշվետվութ-յունների այլ դետալների մանրակրկիտ 
ուսումնասիրությունը հանդիսանում է ընկերության մասին նորություն-
ների հավաքագրման առանցքային բաղկացուցիչը, ինչի մասին 
մանրամասն շարադրվել է 5-րդ և 6-րդ գլուխներում:

Այլ աղբյուրներն ինչպես ընկերության ներսում, այնպես էլ դրանից 
դուրս կարող են հավասարապես օգտակար լինել: Շատ ընկերություն-
ներում օգտակար տեղեկատվության աղբյուր են միջին օղակի ղեկա-
վարները, հատկապես ֆինանսական ստորաբաժանման:
  
Յուրաքանչյուր լրագրող ցանկանում է լսել ահազանգողների (whistle-
blower), ովքեր կարող են առիթ հանդիսանալ հզոր պատմության 
բացահայտման համար: Սակայն ահազանգողներն ունեն թերություն-
ներ` ներառյալ անձնական շահ և դժգոհություններ, սահմանափակ 
պատկերացումներ ընկերության գործունեության վերաբերյալ և 
փաստերի մանրակրկիտ ստուգման պակաս:

Տեղեկատվության գերազանց աղբյուր կարող են հանդիսանալ ակտիվ-
ների կառավարիչները, ներդրողները և վերլուծաբանները: Հեջ ֆոնդերի 
կառավարիչները և կարճ դիրքերով վաճառողները լավագույնս հասկա-
նում են ֆինանսական խճճված մանիպուլյացիաները և հաշվապա-
հական հնարքները, որոնք կարող են վրիպել սովորական բիզնես-
լրագրողի աչքից: Մասնագիտական խորհուրդներով և փորձառությամբ 
կարող են կիսվել նաև արհմիությունների ղեկավարները, մարդկային 
ռեսուրսների կառավարման գծով խորհրդատուները, կորպորատիվ 
վարձատրության հարցերով փորձագետները և կադրային գործակա-
լությունները:

Երբեմն լրագրողները խորանում են գործարար նորությունների ամենօրյա մանրունքների մեջ և մոռանում, 
որ լավագույն լրագրողական նյութերը պատմում են մարդկանց և նրանց  հարաբերությունների մասին: 

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Խմբագրի խորհուրդներ

Խմբագիրները կարող են օգնել լրագրողներին սովորական 
գործարար նորություններում ճանաչել կորպորատիվ 
կառավարման հետաքրքրաշարժ խնդիրներ:

Ուշադիր եղեք, թե ինչ է թաքնված սովորական գործարար 
իրադարձության հետևում: Հաճախ դրանք շոշափում են 
կորպորատիվ կառավարման ավելի խորը հարցեր (այդ 
թեմաները մանրամասնորեն դիտարկվել են Ձեռնարկի 
նախորդ գլուխներում).

տնօրենների խորհրդի կամ բարձրագույն 
ղեկավարության անդամների նշանակումը կամ 
ազատումը,

ընկերության սեփականության կառուցվածքում 
էական փոփոխությունները (բաժնետոմսերի 
թողարկում և ընկերության կողմից սեփական 
բաժնետոմսերի հետգնում, նշանակալի 
սեփականատերեր, այդ թվում՝ ինստիտուցիոնալ 
ներդրողներ, բաժնետոմսերի դասի փոփոխություն 
կամ բաժնետիրական կապիտալի բաշխվածության 
կամ կառուցվածքի մեջ այլ փոփոխություններ, 
միաձուլումներ և կլանումներ, ընտանեկան 
տիրապետումից անցում ապակենտրոնացված 
տիրապետման կամ մասնավորեցում),

տնօրենների խորհրդի կամ բարձրագույն 
ղեկավարության անդամների վարձատրության 
փոփոխություն,

շահույթի կամ ընկերության գործունեության ցուցա-
նիշների արտասովոր փոփոխություններ, որոնք 
կարող են հանգեցնել հաշվապահական հնարքների 
կամ ցուցադրել, որ ընկերության կառավարումը 
պատշաճ է,

ընկերության գործունեության նոր ռազմավարական 
ուղղություն, օրինակ՝ ընկերության մուտքը նոր 
շուկա կամ նոր արտադրատեսակի թողարկում,

ընկերությունն ապրում է տևական անկում կամ 
ունի խնդիրներ, որոնք կարող են ուժեղացնել 
ղեկավարության և տնօրենների խորհրդի ներքին 
տարաձայնությունները ընկերության 
կենսունակության առնչությամբ,

կողոպուտ, կոռուպցիա կամ ընկերության 
միջոցների ոչ օրինական օգտագործում,

կոնֆլիկտներ բաժնետերերի և տնօրենների 
խորհրդի /ղեկավարության միջև,

տարաձայնություններ հասարակական լիդերների և 
խմբերի, մատակարարների կամ արհմիությունների 
հետ բնապահպանության, մասնագիտական 
հիվանդությունների կամ հանրային առողջության 
հետ կապված հարցերով,

ֆոնդային բորսայում ցուցակման պայմանների 
փոփոխություն: Ի՞նչն է դրա համար խթան 
հանդիսացել և ինչու՞: 

Փնտրեք գծապատկերներ և ենթավերնագրեր
Երբեմն լրագրողները խորանում են գործարար նորությունների 
ամենօրյա մանրուքների մեջ՝ մոռանալով, որ լավագույն լրա-
գրողական նյութերը կապված են մարդկանց և մարդկային 
հարաբերությունների հետ: Ինչպես վկայում են 4-րդ գլխում 
բերված ընտանեկան թշնամանքի օրինակները, կորպորատիվ 
կառավարման բազմաթիվ պատմություններ կապված են նրա 
հետ, թե ինչպես է եղբայրն ապստամբում եղբոր դեմ, առաջին 
ամուսնության երեխաները մարտնչում հոր նոր կնոջ հետ, իսկ 
ժառանգները վիճարկում այլ հավակնորդների ժառանգության 
իրավունքը: 

Նմանատիպ պատմություններ գտնելու եղանակներից է դատա-
վարության նյութերի ուսումնասիրությունը: Երբեմն դրանք 
բովանդակում են մանրամասներ, որոնք թույլ են տալիս լրագրող-
ներին խորասուզվել ընտանեկան հարաբերությունների մեջ: 
Այսպես, Մակաոյում խաղային բիզնեսի թագավոր Սթենլի Հոյի 
կանայք և երեխաները դատարանում կռվում էին գլխավորապես 
նրա կայսրությանը տիրանալու իրավունքի համար: Սրա շնորհիվ 
բացահայտվեցին առաջին հայացքից տաղտուկ թվացող գործի 
հյութալի մանրամասները:

Խուսափեք ժարգոնից
Ընթերցողները չեն ընկալում գործարար նյութերը, եթե դրանք 
հագեցած են թվերով, համեմված են ժարգոնով և շարադրված են 
ճոռոմ նախադասություններով:

Ժարգոնից խուսափելու լավ եղանակը եզրույթի սահմանումն է: 

Երբեմն անհնար է խուսափել հատուկ տերմինաբանությունից. 
օրինակ` հիփոթեքային վարկավորման շուկայի կործանումից հետո 
գործածվում էր «ապահովված պարտքային պարտավորություն-
ներ» արտահայտությունը: The New York Times պարբերականը 
տվեց այդ եզրույթի հստակ և հակիրճ բացատրությունը. 
«Ապահովված պարտքային պարտավորությունները ձևավորում են 
բանկերը, որոնք միավորում են իրար հետ չկապված պարտքային 
գործիքները, օրինակ՝ պարտատոմսերը, այնուհետև դրանց հիմքով  
ներդրողներին վաճառում են արժեթղթեր»: 

Ինչպես ցանկացած պատմության մեջ, ընթերցողի ուշադրությունը 
գրավելու հարցում կարող են օգնել խնդրի էության ուսումնասի-
րությունը, համապատասխան ոլորտում փորձագիտական 
պարզաբանումները և փաստերի հստակ շարադրումը:

   Թիվ մեկ կանոն. ըմբռնեք այն, ինչի մասին գրում եք:

   Բլեֆ մի արեք, այսինքն՝ մի ձևացրեք, թե գիտեք ավելին, 
քան իրականում է:

   Հաշվեք ստորադասական նախադասությունների, 
ստորակետերի, բութերի քանակը: Փորձեք պարզեցնել 
ձևակերպումները:

Իրավիճակն իրապես ըմբռնող լրագրողը մեծ հավանականությամբ 
կգրի հստակ, նպատակադրված հոդված և կկենտրոնանա 
ընթերցողներին հետաքրքրող հարցերի վրա:

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Գործնականում ցանկացած գործարար նյութ կարելի է 
ուժեղացնել՝ տպագիր տեքստի հետ մեկտեղ օգտագործե-
լով տեսա- և աուդիո- ձայնագրություններ: Մեծամասամբ 
դա տեքստին մարդկային ձայն կամ դեմք է ավելացնում: 
Բիզնես-լրագրողն առաջին հերթին պետք է որոշի. 
տեղեկատվության փոխանցման ո՞ր միջոցն է լավագույնս 
մատուցում սյուժեն՝ տեսահոլովակը, լուսանկարը, տեքս-
տային բացատրություններով լուսանկարների շարքը, թե 
աուդիո մեկնաբանությունները:

Ինչպես ընտրել լրագրողական ժանրը
Կորպորատիվ կառավարման թեմայով լրագրողական նյութի 
պատրաստման միասնական բանաձև չկա: Հաճախ դրանք 
մարդկային ողբերգությունների՝ անձնային կոնֆլիկտների, 
վերահսկման համար պայքարի, ագահության, վախի, իշխանութ-
յան և կարգավիճակի ձեռքբերման մոլուցքի մասին պատմութ-
յուններ են: Նյութի բնույթը թելադրում է դրա ձևաչափը. նորու-
թյուն, ակնարկ, նորություն-ակնարկ, դիմանկար, լրագրողական 
հետաքննություն:

Ձևաչափն ընտրելիս անհրաժեշտ է տալ երեք հարց.

Ո՞րն է պատմությունը ներկայացնելու, ընթերցողի ուշա-
դրությունը գրավելու լավագույն ուղին:

Ո՞ր ժանրն է առավել համապատասխանում տվյալ նյութին:

Ինչու՞ ընթերցողին պետք է հետաքրքրի այս պատմությունը:

Ներքևում բերվում են լրագրողական նյութերի տարբեր տեսակ-
ների ընդհանուր սահմանումները: 

Նորություն
Եթե պատմությունը դեռևս չհաղորդված թարմ նորություն է այն 
մասին, թե ինչ է կատարվել մոտ անցյալում կամ ինչ պետք է 
կատարվի շուտով, սովորաբար դրա ձևաչափը նորությունն է: 
Ամփոփիչ առաջին հաղորդագրությամբ ընթերցողին մատուցվում 
է առավել կարևոր տեղեկատվությունը, իսկ մնացած նյութը 
ներկայացվում է շրջված բուրգի ոճով:

Գործարար նյութում հատկապես կարևոր է ամփոփող հաղոր-
դագրության համար առանցքային թվերի մանրակրկիտ ընտրու-
թյունը և առաջին նախադասությունները թվերով ծանրաբեռ-
նելուց խուսափելը: Օրինակ՝ պատմություններ ընկերության 
բարձրագույն ղեկավարության հրաժարականների կամ աշխա-
տանքից հեռացնելու, խոշոր ձեռքբերումների կամ բիզնեսի 
վաճառքի, բաժնետերերի նախաձեռնությունների մասին:

Ակնարկ
Ակնարկը պատմություն է, որը խիստ կախվածություն չունի 
ժամանակից կամ վերաբերում է  ընդհանուր թեմային կամ 
նորության վերաբերյալ ներկայացնում է հատուկ տեսակետ: 
Օրինակ` Hewlett-Packard-ի տնօրենների խորհրդի մասին պատ-
մությունը, որը հայտնվեց մամուլում գլխավոր տնօրենին հեռաց-
նելուց հետո մի քանի օր անց: Սա հանդիսանում է ակնարկ կամ 
ֆոնային ռեպորտաժ: Օրինակ՝ ընկերության ռազմավարության 
կամ գործունեության ուղղության փոփոխության, բարձրագույն 
ղեկավարության հնարավոր հետնորդների մասին տեղեկություն-
ները, սերնդափոխության հարցերը, հատկապես ընտանեկան 
բիզնեսում:

Նորություն-ակնարկ
Որոշ պատմություններ միջանկյալ տեղ են զբաղեցնում նորու-
թյան և ակնարկի միջև: Թեման կարող է լինել ընթացիկ իրադար-
ձություն կամ անձ, ում մասին հիշատակվել է նորության մեջ: 
Սակայն նման նյութն իրենից ներկայացնում է ավելի լայն հայացք 
և բացահայտում է ավելի շատ անդրկուլիսային մանրամասներ, 
քան նորությունը: Օրինակ՝ ինչպես տնօրենների խորհրդի նոր 
անդամներն ազդեցին ընկերության քաղաքականության և որո-
շումների վրա, ինչպես է ընկերությունը վերականգնում իր ուժերը 
հաշվապահական հաշվառման մեթոդների հետ կապված սկան-
դալից կամ բաժնետոմսերի արժեքի անկումից հետո:

Դիմանկար
Դիմանկարը նվիրվում է մեկ անձի: Դրանով փորձ է կատարվում 
ներկայացնել այդ անձի ամբողջական պատկերը: Դա կարող է 
հիմնվել ներկայացվող անձի հետ դիմանկարային հարցազրույցի 
վրա, սակայն այն պետք է ներառի այլ աղբյուրներ ևս. գործը-
նկերներ, հարազատներ, ընկերներ և նույնիսկ մրցակիցներ: 
Դիմանկարը կարող է կենտրոնանալ կոնկրետ բիզնեսի կամ 
ընկերության վրա, եթե դրանում գոյություն ունի տարբերակիչ 
կամ հետաքրքրության արժանի ինչ-որ բան: Օրինակ՝ ընտա-
նեկան բիզնեսում ընտանիքի կրտսեր անդամներ, հայտնի բաժ-
նետեր, ով մարտահրավեր է նետում ընկերության քաղաքա-
կանությանը կամ որոշումներին:

Լրագրողական հետաքննություն
Լրագրողական հետաքննությունը համադրում է ինչպես նորու-
թյունների, այնպես էլ ակնարկի տարրերը և կարող է արդյունա-
վետ գրվել ցանկացած ոճով: Որպեսզի պատմությունը համարվի 
լրագրողական հետաքննություն, այն պետք է բացահայտի չա-
րաշահումներ և առաջինը դրանք բարձրաձայնի: Սովորաբար դա 
ծավալուն է, քան տիպիկ նորությունը կամ ակնարկը, այն կարող 
է ներկայացվել որպես մի քանի օրերի իրադարձությունների 
շարք և ներառել սյունակ-ներդիրներ: Սյունակ-ներդիրները կարճ 
պատմություններ են, որոնք ուղեկցում են հիմնական սյուժեն և 
կենտրոնանում առանձին առարկաների վրա: Դրանք բովանդա-
կում են լրացուցիչ մանրամասներ կամ տեղեկատվություն: 
Օրինակ՝ ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների 
վերաբերյալ մանրամասն ռեպորտաժը կարող է համարվել 
լրագրողական հետաքննություն, եթե նրանում բացահայտվել են 
կասկածելի կամ նույնիսկ անօրինական մանիպուլյացիաներ: 
Որպես լավ օրինակ կարելի է դիտարկել The Globe and Mail-ի 
հոդվածը Չինաստանում Sino-Forest Corp-ի անտառային 
պաշարների մասին: (5 գլուխ)

Լրագրողական նյութ գրելու խորհուրդներ

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Խմբագրի սյունակ/մեկնաբանի վերլուծություն
Լրագրողները կարող են հարցականի տակ դնել ընկերության 
ռազմավարությունը, քննադատել նրա ղեկավարությանը և իրենց 
սեփական դատողություններով կիսվել հատուկ սյունակում, որի 
ձևաչափը ավելի մեծ ազատություն է տալիս, քան խիստ փաստերի 
վրա հիմնված նորությունը: Նշված հղմամբ դուք կարող եք ծանո-
թանալ հնդկական India's Livemint.com-ի Թամալյա Բանդիոպա-
դխայի խմբագրական սյունակին: Ուշադրություն դարձրեք, որ 
հեղինակին հաջողվել է բարձրացնել Praval Kumar Tayal-ի դերի 
մասին հարցը Bank of Rajastham իրադարձությունների մեջ. 
http://bit.ly/I9LOuC  

Այս գործիքներն օգտագործեք պատմություն կառուցելու 
համար
Կորպորատիվ կառավարման թեմայով լրագրողական նյութեր 
գրելիս հաճախ իմաստ ունի բարդ տեղեկատվությունը ընթերցողի 
և հանդիսատեսի համար բաշխել ավելի փոքր մասերի:

Տեխնիկական ցուցակ
Հաճախ օգտագործվում է բյուջեի մասին լրագրողական նյութե-
րում: Այս եղանակն ընդունելի է նաև այլ պատմությունների հա-
մար, որոնք ներառում են մի քանի հիմնական կամ կարևոր պահեր: 
Այս եղանակով շարադրանքը սկսվում է ավանդական ամփոփիչ 
հաղորդագրությամբ, որպես կանոն, նորություն բովանդակող, որին 
մի քանի պարբերությամբ հետևում է ուղեկցող տեղեկատվությու-
նը, իսկ այնուհետև՝ խնդրի էությունը բացահայտող թվարկումը:

Թիկ-թակ
Այս ժարգոնային եզրը (ժամացույցի սլաքների ձայնը հիշեցնող) 
օգտագործվում է ֆոնային պատմություն նկարագրելու համար, 
որը, որպես կանոն, գլխավոր գործող անձանց տեսանկյունից 
ներկայացնում է կարևոր նորությունը՝ իր ժամանակագրական 
հաջորդականությամբ:

Բաժինների տեխնիկա
Սա հիմնականում վիզուալ եղանակ է, որը ծառայում է սյուժեն 
մասերի բաժանելուն, ինչպես, օրինակ՝ գիրքն է բաժանվում գլուխ-
ների, որպեսզի ընթերցողի ուշադրությունը հրավիրվի տարբեր 
թեմաների և առարկաների վրա: Բաժիններն ընդգծվում են գրա-
ֆիկորեն՝ մեծ կետի կամ մեծատառի, կամ ենթավերնագրերի 
միջոցով:

Wall Street Journal-ի բանաձև
Այս տեխնիկան կոչվում է այն հայտնաբերած և զարգացրած պար-
բերականի պատվին: Սա սովորաբար օգտագործվում է ակնարկի 
կամ նորություն-ակնարկի համար: Որպես կանոն, այն սկսվում է 
«փափուկ» ենթավերնագրից, այսինքն՝ մուտքային կարճ պար-
բերությունից, որում խոսքը գնում է անձի, իրավիճակի կամ իրա-
դարձության մասին: Պատմությունը սովորաբար կառուցվում է 
մասնավորից դեպի ընդհանուրը սկզբունքի վրա: Երրորդ և 
չորրորդ պարբերությունները պետք է բովանդակեն հիմնական 
միտքը կամ գաղափարը, ինչը բացահայտում է գլխավոր թեման 
կամ լրագրողական նյութի առարկան:

Հարստացրեք լրագրողական նյութը մուլտիմեդիայի 
միջոցներով
Գործնականում ցանկացած գործարար ռեպորտաժ կարելի է 
հարստացնել՝ տպագիր տեքստի հետ մեկտեղ օգտագործելով 
տեսա և աուդիո ձայնագրությունը: Մեծամասամբ դա տեքստին 
մարդկային ձայն կամ դեմք է ավելացնում: Բիզնես-լրագրողն 
առաջին հերթին պետք է որոշի. տեղեկատվության փոխանցման 
ո՞ր միջոցն է լավագույնս մատուցում սյուժեն՝ տեսահոլովակը, 
լուսանկարը, տեքստային բացատրություններով լուսանկարների 
շարքը, թե՞ աուդիո մեկնաբանությունը:

Որոշումը մասնավորապես կախված է այն բանից, թե վիզուալ 
ինչպիսի նյութեր են հասանելի տվյալ տպագիր պատմության 
առնչությամբ: Օրինակ՝ աղբյուրը կարող է հարցազրույց տալ 
տեսախցիկի առաջ տեսաձայնագրման համար: Կամ հարցազրույ-
ցը կարող է ձայնագրվել աուդիոֆայլում, որը կարելի է արտա-
բեռնել համացանցային էջից և լսել համակարգչով կամ MP3 նվա-
գարկիչով: Աուդիո մեկնաբանություններով և սլայդերի ցուցա-
դրմամբ լուսանկարների շարքը լավ եղանակ է բարդ տեխնոլո-
գիաները բացատրելու համար:

Ներկայումս նորությունների շատ գործակալություններ ունեն ստու-
դիաներ սեփական թվային մուլտիմեդիա բաժիններով: Եթե ձեզ 
բախտ է վիճակվել աշխատել նման պայմաններում, ձեր խմբագիրը 
կարող է ձեզ առաջադրանքի ուղարկել տեսա կամ լուսաօպերա-
տորի հետ: Սակայն շատ լրագրողներ գնում են պարզ, ոչ թանկ 
տեսախցիկներ կամ թվային ձայնարկիչներ՝ թվային նյութն ինքնու-
րույն հավաքելու և համացանցում տեղադրելու համար:

Կար ժամանակ, երբ լրագրողները խստորեն հիմնվում էին 
խորհուրդներ և պարզաբանումներ տրամադրող վերլուծա-
բանների վրա: Սակայն իրավիճակը փոխվել է Enron կորպո-
րացիայի կործանումից հետո: Վերլուծաբանները մեծամա-
սամբ ոչ միայն չէին արտահայտում քննադատական նկատա-
ռումներ, այլև չափազանց լավատեսորեն էին տրամադրված 
ընկերության նկատմամբ: Ինչպես պարզվեց, վերլուծական 
շատ ընկերություններ Enron-ից ծառայությունների մատուց-
ման համար պայմանագրով ստանում էին հոնորարներ: Նման 
վերլուծաբանները չեն հանդիսանում անկախ և հակված են 
խրախուսել լավ նորությունները:

«Հնարավոր է, որ բիզնես-լրագրողները ընդհանրապես չեն 
ճանաչում վերլուծաբաններին», նշել է The New York Times-ից 
Գրետխեն Մորգենսոնը 2002 թվականին Columbia Journalism 
Review-ում հրապարակված «Enron. բացահայտում բացա-
հայտված պատմության» հոդվածում: Մորգենսոնը շարունա-
կում է. «Իսկ, եթե նրանք ամեն դեպքում մեջբերում են վերլու-
ծաբաններին, ապա նրանք ծայրահեղ դեպքում պետք է 

նույնականացնեն վերլուծական ընկերությանը և այն ընկե-
րության հետ դրա հարաբերությունները, որի առիթով արտա-
հայտվել են»:

2012 թվականին Մորգենսոնը զարգացրեց այդ տեսակետը 
ասելով. «Մասնավորապես հայտնի են բազմաթիվ դեպքեր, 
երբ խոշոր ներդրումային բանկերի վերլուծաբանները բարե-
նպաստ վերլուծություններ են արել ընկերությունների հա-
մար, որոնց մատուցել են այլ ծառայություններ. կապիտալի 
ավելացում՝ ներդրողների ներգրավման հաշվին կամ կլանում-
ների և միաձուլումների վերաբերյալ խորհրդատվություն: Այս 
հակասական դիրքորոշումը պայթեցրեց հանրային կարծիքը, 
այսպես կոչված, համացանցային պղպջակներից հետո, իսկ 
վերլուծաբանների գործունեությունը հետաքննելու արդյուն-
քում հայտնաբերվեց ներքին էլեկտրոնային գրագրություն, 
որտեղ վերլուծաբանները ցածր գնահատականներ էին տա-
լիս ներդրողներին առաջարկված ընկերություններին:  

ԼՐԱԳՐՈՂԻ ՆՈԹԱՏԵՏՐ
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Որոշ լրագրողական նյութեր պահանջում են 
քաջություն
Ընկերությունների ֆինանսական և գործառնական գործընթաց-
ները հետազոտելիս իրավախախտումներ բացահայտող լրագրող-
ները կարող են բախվել խոշոր ընկերությունների կամ մեծահա-
րուստ գործարարների կողմից գործադրվող ճնշումների:

Ավելին, լրագրողը կարող է հայտնվել իրավիճակում, երբ խմբա-
գիրը կամ հրատարակիչը կարող է խուսափել լրագրողական խիստ 
նյութերից կամ լրագրողական հետաքննություններից՝ վախենալով 
հարուցել խոշոր գովազդային ընկերությունների, ազդեցիկ գործա-
րարների կամ հզոր քաղաքական գործիչների դժգոհությունը: 
Նյութի հրապարակումը կարող է լինել շատ բարդ, սակայն լրա-
գրողները, ովքեր ի զորու են ապացուցել, որ իրենց պատմություն-
ները մանրակրկիտ հետազոտված են և օբյեկտիվ, կարող են 
համոզել ղեկավարությանը, որ իրենց նյութն արժանի է հրապա-
րակման:

Որտե՞ղ գտնել վաղ հուշումներ լրագրողական նյութի համար

Սոցիալական լրատվամիջոցները լրագրողների համար դարձել 
են տեղեկատվության սիրված աղբյուր: Նրանք կանոնավոր 
դիտարկում են ֆինանսական բլոգները, բաժանորդագրվում են 
“tweet”-ների և հաղորդակցվում սոցիալական ցանցերում, 
օրինակ՝ Facebook-ում:

Reuters-ի համար “A slice of lime in the soda” անվամբ ֆինան-
սական իր բլոգում Ֆելիքս Սալմոնը հաճախ է հրապարակում 
տաք նորություններ ընկերություններում իրադարձությունների 
և ղեկավարության փոփոխության մասին 
http://blogs.reuters.com/felix-salmon

Zero Hedge-ը մեկ այլ բլոգ է, որը գրավում է լրագրողների 
ուշադրությունը ֆինանսական որոշ գաղտնի հարցեր խորութ-
յամբ ուսումնասիրելու համար, որոնք չնայած որ առօրյա լրա-
գրության նյութ չեն, կարող են աղբյուր հանդիսանալ լրագրո-
ղական գաղափարների համար http://www.zerohedge.com/

Երկու բլոգերներն էլ ունեն արժանահավատ և վստահելի աղ-
բյուրի հեղինակություն, սակայն լրագրողներին անհրաժեշտ է 
զգուշավոր լինել սոցիալական ցանցերում և բլոգներում նյութեր 
փնտրելու հարցում: 

Հրապարակումը խափանելու կամ վախեցնելու փորձերից պաշտ-
պանվելու լավագույն միջոցը նյութի արժանահվատությունն է: 
Սակայն, որոշ դեպքերում դա էլ բավարար չէ:

Ինդոնեզիայի ազդեցիկ գործարարի մասնակցությամբ պատմու-
թյունը տհաճությունների պատճառ դարձավ Բամբանգա Հարի-
մուրտիի համար, ով այդ ժամանակ հանդիսանում էր Ինդոնեզիա-
յում նորությունների ամենախոշոր Tempo պարբերականի գլխա-
վոր խմբագիրը: Լրագրողական նյութը մանրամասնորեն մեղա-
դրանք էր ներկայացնում 2003 թվականին Ջակարտի շուկայի 
կասկածելի հրդեհի և այդտեղ թանկարժեք առևտրային կենտրոն 
կառուցելու կառուցապատողի մտադրությունների կապի առնչու-
թյամբ:

Այդ շինարարության հետևում կանգնած գործարար Թոմի Վինա-
տան քաղաքացիական հայց ներկայացրեց Հարիմուրտիի և նրա 
երկու գործընկերների նկատմամբ՝ պահանջելով զրպարտության 
համար փոխհատուցում: Այնուհետև իրավիճակին խառնվեց 
կառավարությունը, որը զրպարտության համար արդեն ներկայաց-
րեց քրեական մեղադրանք և պահանջեց երկու տարով ազատա-
զրկել լրագրողներին: Այդ մեղադրանքները հարուցեցին աշխարհի 
լրագրողների դժգոհությունների ալիքը: Ըստ նրանց՝ Tempo-ի 
աշխատակիցներին պատասխանատվության կանչելը ոչ թե մամու-
լի օրենքով, այլ քրեական օրենսգրքով Ինդոնեզիայում խոսքի 
ազատության և ժողովրդավարության հսկայական արգելք է:

Հարիմուրտին մեղավոր ճանաչվեց գործարարին զրպարտելու 
համար և դատապարտվեց մեկ տարի ազատազրկման, իսկ երկու 
լրագրողները արդարացվեցին: Սակայն Ինդոնեզիայի բարձրա-
գույն դատարանը վերջիվերջո փոխեց ստորին ատյանի դատա-
րանի որոշումը և հայտարարեց, որ լրագրողին անհրաժեշտ էր 
դատել մամուլի մասին օրենսդրությունը խախտելու համար:

Դատական հայցերը մեծ վտանգ են ներկայացնում լրագրողների 
համար, սակայն ավելի հաճախ լրագրողները հայտնվում են 
կորպորացիաների և հասարակության հետ կապերի ներկայացու-
ցիչների ճնշման տակ: Լրագրողական բացասական նյութերը 
կարող են հանգեցնել անհապաղ արձագանքի, հատկապես եթե 
սյուժեի առարկան խոշոր գովազդատու է: Խմբագիրների և սեփա-
կանատերերի կողմից աջակցությունը շատ կարևոր է նման ճնշմա-
նը դիմադրելու համար:

Մի շարք կազմակերպություններ ռեսուրսներ և աջակցություն են 
տրամադրում լրագրողական հետաքննությունների համար: Դրանց 
թվում կան ինքնուրույն ուսուցանման դասընթացներ, ձեռնարկներ 
և լրագրողական հետաքննության օրինակներ: Այդ կազմակերպու-
թյունների թվում են.
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ԳԼՈՒԽ 7

Բիզնես լրագրողների էթիկական նկատառումները շատ չեն տարբերվում նրանցից, որոնցով ղեկավարվում են 

քաղաքականություն, սպորտ և այլ բնագավառներ լուսաբանող լրագրողները: Սակայն կորպորատիվ 

կառավարման ոլորտում էթիկական պատկերացումներն ունեն իրենց առանձնահատկությունները, իսկ շահերի 

բախման հնարավորություններն ավելի մեծ են:

 ՆՅՈՒԹԻ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄ

Լրագրողական նյութ գրելու խորհուրդներ
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Investigative Reporters and Editors (Լրագրողական հետաքննու-
թյուններով զբաղվող լրագրողներ և խմբագիրներ), 
http://www.ire.org/ 

Investigative Dashboard (Գործիքակազմ հետաքննող լրագրողների 
համար),  http://www.datatracker.org/

International Center for Journalists (Լրագրողների միջազգային 
կենտրոն),  http://www.icfj.org/

International Journalists' Network (Լրագրողների միջազգային ցանց), 
http://ijnet.org/ 

International Consortium of Investigative Journalists (Հետաքննող 
լրագրողների միջազգային կոնսորցիում), 
http://www.publicintegrity.org/investigations/icij/pages/resources/ 

The Poynter Institute (Պոյնտերի ինստիտուտ),  http://www.poynter.org/

Philippine Center for Investigative Journalism (Լրագրողական 
հետաքննությունների ֆիլիպինյան կենտրոն) http://pcij.org/

Էթիկական մարտահրավերների հաղթահարումը
Բիզնես լրագրողների էթիկական նկատառումները շատ չեն տար-
բերվում նրանցից, որոնցով ղեկավարվում են քաղաքականություն, 
սպորտ և այլ բնագավառներ լուսաբանող լրագրողները: Սակայն 
կորպորատիվ կառավարման ոլորտում էթիկական պատկերացում-
ներն ունեն իրենց առանձնահատկությունները, իսկ շահերի բախ-
ման հնարավորություններն ավելի մեծ են:

ԶԼՄ-ներում բարենպաստ լույսի ներքո ներկայացված լինելու 
նպատակով ընկերությունները փնտրում են լրագրողների համա-
կրանքը՝ նրանց նվիրելով իրենց արտադրանքը: Լրագրողները, 
իհարկե, կարող են ժամանակավոր օգտագործման վերցնել դա՝ 
թեստավորելու կամ ուսումնասիրելու նպատակով, սակայն դրանից 
հետո այն անհրաժեշտ է վերադարձնել ընկերություն: Համակար-
գիչների, շարժական սարքերի կամ նմանատիպ առարկաների նվեր 
ընդունելը կարող է կասկածի տակ դնել լրագրողի օբյեկտիվու-
թյունը և առաջացնել շահերի բախում:

Շատ երկրներում լրագրողների մոտ դեռ առկա է փողով «ծրար» 
ընդունելու հին սովորույթը՝ իբրև իրենց ծախսերը ծածկելու միջոց: 
Միջազգային լրատվական գործակալությունների մեծ մասը արգե-
լում է իր լրագրողներին ընդունել նվերներ: Սակայն այդ սովորույթը 
դեռևս պահպանվում է այն մեդիա ընկերություններում, որտեղ 
լրագրողներին քիչ են վճարում, և նրանք դա ընդունում են որպես 
ուշադրության նշան՝ ի լրացումն իրենց աշխատավարձի:

Լրագրողները, ովքեր դիմակայում են գայթակղությանը և չեն 
ընդունում նվերներ կամ ուշադրության նշաններ, ավելի արագ և 
հեշտությամբ են կարողանում նվաճել իրենց լսարանի վստա-
հությունը:

Խոշոր լրատվական գործակալությունների մեծ մասը չի թույլատ-
րում բիզնես-լրագրողներին կամ նրանց հարազատներին տնօրի-
նել այն ընկերության բաժնետոմսերի, որոնց գործունեության մա-
սին նրանք գրում են կամ գրելու են ապագայում: Նրանք չպետք է 
ընկերությունում մասնավոր հետաքրքրություն ունեցող այլ ան-
ձանց (ներդրողներ, վերլուծաբաններ) բացահայտեն այն տեղեկա-
տվությունը, որը նրանք ստանում են ընկերությունը լուսաբանելիս:

Բաժնետոմսերի շուկայական արժեքը կարող է աճել կամ ընկնել 
բացառապես նորությունների կամ ասեկոսեների ազդեցությամբ: 
Սա ևս պատճառ է, որ լրագրողները հատուկ ուշադրությամբ 
ստուգեն բացարձակապես բոլոր տեղեկությունները: 

Այն, ինչ հայտնվում է ԶԼՄ-ներում կարող է ազդել սպառողների 
նախասիրությունների, ներդրողների գործողությունների, տնօրեն-
ների խորհրդի անդամների և ղեկավարության հեղինակության 
վրա: Սա չի նշանակում, որ լրագրողները պետք է լինեն չափազանց 
զգուշավոր, այլ խոսում է նյութերի պատրաստման և մշակման 
հարցում բարձր պրոֆեսիոնալ ստանդարտների կիրառման ան-
հրաժեշտության մասին:

Այս նկատառումները հաշվի առնելով չափազանց կարևոր է օբյեկ-
տիվ և հավասարակշռված լրագրողական նյութերի պատրաս-
տումը, որոնք համապատասխանաբար կլուսաբանեն իրադար-
ձությունն՝ իր բոլոր կողմերով:

? Ի՞ՆՉ ԳԻՏԵՔ ԴՈՒՔ ԱՅՍ ՄԱՍԻՆ

Պատասխան. 1. Ա), 2. Բ), 3. Ա) 

Արագ թեստ

1. Բիզնես-լրագրողը կանոնավոր կերպով ներկա-
յացնում է մետալուրգիական ընկերության 
գործունեությունը: Նրա ծնողները տիրապե-
տում են այդ ընկերության զգալի թվով 
բաժնետոմսերի: Նա գիտի, որ ընկերությունն 
ունի դժվարություններ, որոնք էականորեն 
կարող են ազդել բաժնետոմսերի գնի վրա: Ի՞նչ է 
նա պարտավոր անել.
Ա. Հայտնել խմբագրին, որ իր ծնողները 

տիրապետում են բաժնետոմսերի և խնդրել, 
որպեսզի իրեն ազատեն այդ ընկերությունը 
լուսաբանելուց:

Բ. Շարունակել առավելագույնս օբյեկտիվորեն 
ներկայացնել ընկերության գործունեությունը: 
Անհրաժեշտություն չկա ինչ-որ բան հայտնելու 
խմբագրին:

Գ. Ասել ծնողներին, որ նրանք անհապաղ 
վաճառեն բաժնետոմսերը:

2. Ժարգոնային եզրույթ, որով անվանում են 
կարևոր իրադարձության մասին տեղեկատ-
վության ժամանակագրական շարադրումը.
Ա. Լրագրողական հետաքննություն.
Բ. Թիկ-թակ.
Գ. Բաժիններ:

3. Որոշ լրագրողների կարծիքով, իրենք պետք է 
որոշակի կասկածամտությամբ վերաբերվեն 
վերլուծաբաններին՝ որպես իրենց նյութերի 
աղբյուրների, քանի որ՝
Ա. Վերլուծաբանները ոչ միշտ են հանդիսանում 

անկախ այն ընկերությունից, որն իրենք 
վերլուծում են:

Բ. Վերլուծաբանները իրազեկ չեն:
Գ. Շատ վերլուծաբաններ չեն ցանկանում անել 

պաշտոնական հայտարարություններ:
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ԳԼՈՒԽ 7

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ. Գլուխ 7 

Խմբագրական նշում. 7-րդ գլխի պատրաստման համար օգտագործվել են տեղեկատվության ներքոնշյալ աղբյուրները: Կայք էջերի մեծ 
մասը հասանելի է ընթերցողին: Որոշ պարբերականների (The Wall Street Journal և Financial Times) նյութերի հասանելիության համար 
պահանջվում է բաժանորդագրություն: The New York Times-ն ընթերցողին տալիս է սահմանափակ քանակությամբ արխիվային նյութերի 
ամսական հասանելիություն: 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
Tamal Bandyopadhyay, Of Corporate Governance and Bank of 
Rajasthan/Կորպորատիվ կառավարման և Ռաջաստան բանկի 
մասին, LiveMint.com, Nov. 21, 2011.  http://bit.ly/I9LOuC

Anne Molyneux, Corporate Governance: Investigative Business 
Reporting/Կորպորատիվ կառավարում. լրագրողական 
հետաքննությունները բիզնես ռեպորտաժներում, May 2011, 
Hanoi. Sponsor: Global Corporate Governance Forum.

Takashi Nakamichi и Atsuko Fukase, Japan Central Banker Bemoans 
Olympus Affair/Ճապոնիայի կենտրոնական բանկը ողբում է 
Olympus-ի գործի համար, The Wall Street Journal, Nov.16, 2011. 
http://on.wsj.com/IM8VhF 

Dean Starkman, What is Financial Journalism For?/Ինչու՞ է 
անհրաժեշտ ֆինանսական լրագրությունը, The Audit, Columbia 
Journalism Review, Jan. 13, 2009.  http://bit.ly/HDZts0

Mark Tran, Ex-Parmalat Finance Chief Lambasts Journalists/ 
Parmalat-ի նախկին ֆինանսական տնօրենի հարձակումները 
լրագրողների վրա, The Guardian, Jan. 5, 2004.  http://bit.ly/IEZAHl

Paul Wolfowitz, The First Draft of Freedom/Ազատության առաջին 
նախագիծը, The New York Times, Sept.16, 2004. 
http://nyti.ms/ISPbr0

Ben Worthen и Joann S. Lublin, Crisis Unfolds at H-P Over CEO/ 
Н-Р-ում ճգնաժամը բռնկվել է գլխավոր տնօրենի պատճառով, The 
Wall Street Journal, Sept. 22, 2011.  http://on.wsj.com/HEhew9

Indonesia Editor Jailed for Libel/Ինդոնեզիական խմբագիրը ճաղերի 
հետևում է զրպարտության մեղադրանքով, BBC News, Sept. 16, 
2004.  http://bbc.in/J8GEga

The Supreme Court Overturns One-Year Sentence Against Bambang 
Harymurti/Բարձրագույն դատարանը փոխել է մեղադրանքը 

Բամբանգա Խարիմուտրիի նկատմամբ,  Reporters Without 

Borders, March 8, 2006. http://bit.ly/IFMmr9

ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Business Reporting Beyond the Numbers: Looking for the Good, the 
Bad and the Ugly in Corporate Governance/Բիզնես ռեպորտաժ 
առանց թվերի. հետազոտում ենք լավը, վատը և այլանդակը 
կորպորատիվ կառավարման մեջ, Lessons Learned October 2009, 
Global Corporate Governance Forum and International Finance 
Corporation, World Bank Group.

Լրագրողական նյութ գրելու խորհուրդներ
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Լրագրողները, ովքեր ցանկանում են խորանալ կորպորատիվ կառավարման մեջ, հարուստ ռեսուրսներ կգտնեն Համացանցում: Ձեր 

երկրում կամ տարածաշրջանում գործող Կորպորատիվ կառավարման կամ Տնօրենների ինստիտուտները (որոշները թվարկված են 

ներքևում) կարող են առաջարկել դասընթացներ, տեղեկատվական նյութեր և այլ ռեսուրսներ: Ներքևում բերված են որոշ հասանելի 

ռեսուրսների օրինակներ: Տե՛ս, նաև կոնկրետ կազմակերպությունների ցանկը, որոնք օգնում են լրագրողներին ստանալ 

տեղեկատվություն և այլ ռեսուրսներ հետաքննության համար:   

    ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՅԹՈՒՆ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
   
CFA Institute
http://www.cfainstitute.org
CFA ինստիտուտը շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող համաշխար-
հային կազմակերպություն է: Այն ներդրումային ոլորտի պրոֆեսիոնալների 
ամենամեծ ասոցիացիան է աշխարհում: Մասնագետները հանձնելով քննութ-
յուն՝ դառնում են որակավորված ֆինանսական վերլուծաբաններ: Ինստի-
տուտն առաջարկում է փորձագետների հասանելիություն ամբողջ աշխար-
հում, հրապարակում է հաշվապահական հաշվառմանը, աուդիտին, կորպո-
րատիվ կառավարմանը («Ցուցակված ընկերությունների կորպորատիվ 
կառավարումը. ձեռնարկ ներդրողների համար», 2-րդ հրատարակում), 
ինչպես նաև ներդրումային խնդիրներին վերաբերող նյութեր (նաև կայքեր, 
ձայնագրություններ):

Global Corporate Governance Forum
http://www.gcgf.org/
Կորպորատիվ Կառավարման Համաշխարհային Համաժողովը կոչված է 
բարեփոխել կորպորատիվ կառավարումը զարգացող և անցումային երկր-
ներում: Համաժողովը տրամադրում է կորպորատիվ կառավարման ուսուցո-
ղական նյութեր, կորպորատիվ կառավարման հարցերի վերաբերյալ հրատա-
րակում է հետազոտություններ և ամբողջ աշխարհում իր գործունեության 
վերաբերյալ հրապարակում պարբերական հաշվետվություններ:

International Finance Corporation
www.ifc.org/corporategovernance
Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիան Համաշխարհային Բանկի Խմբի 
անդամ է և զարգացման առաքելություն ունեցող խոշորագույն կազմակեր-
պությունն է աշխարհում: Նա իր ուշադրությունը սևեռել է զարգացող երկր-
ների մասնավոր հատվածի զարգացման վրա: Կազմակերպության համա-
ցանցային էջը տրամադրում է կորպորատիվ կառավարման հարցերի, հատ-
կապես ընտանեկան և պետական ձեռնարկությունների, վերաբերյալ 
լայնածավալ ռեսուրսներ ամբողջ աշխարհում:

International Chamber of Commerce
http://www.iccwbo.org
Միջազգային առևտրային պալատն ունի գործունեության ընդարձակ 
սպեկտր՝ արբիտրաժից և վեճերի կարգավորումից մինչև բաց առևտրի 
խթանումը և տնտեսվարման շուկայական համակարգի զարգացումը, 
բիզնեսի ինքնակարգավորումը, կոռուպցիայի և տնտեսական հանցագոր-
ծության դեմ պայքարը:

International Corporate Governance Network
http://www.icgn.org
Կորպորատիվ կառավարման միջազգային ցանցն անդամակցության վրա 
հիմնված կազմակերպություն է: Այն գործում է աշխարհի 50 երկրներում՝ 
նպատակ հետապնդելով բարձրացնել կորպորատիվ կառավարման ստան-
դարտները: Նրան դիմում են կորպորատիվ կառավարման հարցերի վերա-
բերյալ փորձագիտական կարծիք ստանալու համար: Ցանցի էջի “In the News” 
բաժնում կարելի է գտնել օգտակար տեղեկատվություն և կորպորատիվ 
կառավարման վերաբերյալ նյութ գրելու գաղափարներ:

International Integrated Reporting Council
http://www.theiirc.org/
Ինտեգրված հաշվետվությունների միջազգային խորհուրդը ներառում է 
կորպորատիվ, ներդրումային, ֆինանսական, կարգավորման, արժեթղթերի 
շուկայի, գիտական և ստանդարտների սահմանման ոլորտների առաջնորդ-
ների, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների: 
Խորհուրդը հրապարակում է հաշվետվություններ:

Islamic Financial Services Board
http://www.ifsb.org/
Իսլամական Ֆինանսական Ծառայությունների խորհուրդը նպաստում է իս-
լամական երկրներում ֆինանսական  հատվածի կայունությանը՝ բանկային 
գործունեության, արժեթղթերի և ապահովագրության ոլորտներում ստան-
դարտների և ուղեցուցային սկզբունքների մշակման միջոցով:

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
http://www.oecd.org/topic/0,3699, en_2649_37439_1_1_1_1_37439,00.html 
Տնտեսական Համագործակցության և Զարգացման Կազմակերպության 
(ՏՀԶԿ) գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Փարիզում, ունի 34 անդամ-երկիր: 
ՏՀԶԿ կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները հիմք են հանդիսանում 
կորպորատիվ կառավարման օրենքների, կարգավորումների մշակման և 
աշխարհում լավագույն գործելաոճի համար: Այլ ռեսուրսները ներառում են 
կորպորատիվ կառավարման թեմային առնչվող վիճակագրական տվյալներ, 
հետազոտություններ, փաստաթղթեր և այլ տեղեկատվություն:

Transparency International
http://www.transparency.org
Թրանսփարենսի Ւնթերնեյշնլը քաղաքացիական հասարակության համաշ-
խարհային կազմակերպություն է, որը ղեկավարում է կոռուպցիայի դեմ պայ-
քարը՝ համաշխարհային իր ցանցի միջոցով: Վերջինս կազմված է տեղական 
մակարդակում գործող 90-ից ավելի ազգային, ինչպես նաև ձևավորման 
փուլում գտնվող ստորաբաժանումներից:

World Bank Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSCs)
http://www.worldbank.org/ifa/rosc.html
Համաշխարհային բանկի ստանդարտներին և կանոնագրքերին հետևելու 
հաշվետվությունները օգնում են բացահայտել ֆինանսական և տնտեսական 
խոցելիության հանգեցնող թերությունները, խթանում են շուկայական 
արդյունավետության ու կարգապահության բարձրացումը և արդյունքում 
նպաստում համաշխարհային տնտեսության կայունությանն ու ճգնաժամերին 
նվազ խոցելիությանը:

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Աֆրիկա (Սահարայից հարավ)
 
FITC - Nigeria (Financial Institutions Training Centre)
http://www.fitc-ng.com/index.asp 
Ֆինանսական հաստատությունների ուսուցման կենտրոնը մշակում և կազ-
մակերպում է ուսուցողական ծրագրեր ընդհանուր մենեջմենթի, առաջնոր-
դության զարգացման, բանկային գործի և ֆինանսների կառավարման 
թեմաներով:

Institute of Directors - Southern Africa
http://www.iodsa.co.za/
Հարավային Աֆրիկայի տնօրենների ինստիտուտը միջազգային ասպարեզում 
ճանաչված կրթական և զարգացման ծրագրերի միջոցով ձգտում է ապահո-
վել տնօրենների զարգացումն ու շարունակական ուսուցումը: 

Ասիա

Asian Corporate Governance Association
http://www.acga-asia.org/
Ասիական երկրների կորպորատիվ կառավարման ասոցիացիան անկախ, 
շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, անդամակցության վրա հիմնված 
կազմակերպություն է, որն աշխատում է ներդրողների, ընկերությունների և 
կարգավորող մարմինների հետ՝ Ասիայում կորպորատիվ կառավարման 
արդյունավետ գործելաոճի կայացման համար:

Bangladesh Enterprise Institute
http://www.bei-bd.org/
Բանգլադեշի գործարարության ինստիտուտն անկախ, ապաքաղաքականաց-
ված, հետազոտական կենտրոն է, որն առաջ է քաշում մասնավոր հատվածի 
զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունեցող հարցեր և ձգտում է 
ազդել շուկայական կողմնորոշում ունեցող տնտեսության զարգացման 
քաղաքականությունների վրա:

The Institute of Company Secretaries of India
http://www.icsi.edu/
Հնդկաստանի ընկերությունների քարտուղարների ինստիտուտը միակ 
ճանաչված մասնագիտական մարմինն է, որը Հնդկաստանում զարգացնում և 
կարգավորում է ընկերությունների քարտուղարի մասնագիտությունը:

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ



ԸՆՏՐՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

Pakistan Institute of Corporate Governance
http://www.picg.org.pk/index.phpw
Պակիստանի կորպորատիվ կառավարման ինստիտուտը պետություն-մասնա-
վոր գործակցության վրա հիմնված կազմակերպություն է, որը նպատակ է 
հետապնդում Պակիստանում տարածել կորպորատիվ կառավարման 
լավագույն գործելաոճը:

Եվրոպա

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml
Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկը միջազգային ֆինան-
սական հաստատություն է, որն աջակցում է Կենտրոնական Եվրոպայից 
մինչև Կենտրոնական Ասիա ընկած 29 երկրների ներդրումային նախագծե-
րին: Խթանում է ձեռնարկատիրության զարգացումը և բաց ու ժողովրդա-
վարական շուկայական տնտեսություններին անցումը:

European Confederation of Directors' Associations
http://www.ecoda.org/about.html
Տնօրենների Ասոցիացիաների Եվրոպական Կոնֆեդերացիան նպատակ ունի 
կատարելագործել տնօրենների ունակությունները և բարձրացնել նրանց 
պրոֆեսիոնալ մակարդակն ու ազդեցությունը հանրության վրա:

European Corporate Governance Institute
http://www.ecgi.org/index.htm
Եվրոպական Կորպորատիվ Կառավարման ինստիտուտը կորպորատիվ 
կառավարման կարևորագույն հարցերի քննարկման և երկխոսության 
հարթակ է գիտնականների, օրենսդիրների և պրակտիկների համար:

Baltic Institute of Corporate Governance
http://www.corporategovernance.lt/
Կորպորատիվ կառավարման Բալթյան ինստիտուտը կորպորատիվ կառա-
վարման միջոցով ձգտում է ապահովել բալթյան բաց բաժնետիրական ընկե-
րությունների, մասնավոր, պետական ընկերությունների կամ հանրային ձեռ-
նարկությունների համաշխարհային թափանցիկությունը և մրցունակությունը:

Institute of Directors in the UK
http://www.iod.com/home/default.aspx
Մեծ Բրիտանիայի տնօրենների ինստիտուտն աջակցում է ընկերությունների 
տնօրեններին, նրանց համար սահմանում ստանդարտներ:

Slovenian Directors' Association
http://www.zdruzenje-ns.si/zcnsweb/vsebina.asp?s=381&n=1
Սլովենիայի տնօրենների ասոցիացիան անդամակցության վրա հիմնված 
միակ կազմակերպությունն է, որը ներկայացնում է դիտորդ խորհուրդների 
անդամների շահերը: Իր անդամներին ծառայություններ է մատուցում կրթու-
թյան, որակավորման, հետազոտությունների, պրոֆեսիոնալ ստանդարտների 
սահմանման ոլորտներում, ինչպես նաև տրամադրում է հրատարակչական և 
խորհրդատվական ծառայություններ:

Լատինական Ամերիկա և Կարիբյան ծովի երկրներ

Brazilian Institute of Corporate Governance
http://www.ibgc.org.br/Home.aspx
Կորպորատիվ կառավարման բրազիլական ինստիտուտը Բրազիլիայում 
կորպորատիվ կառավարման լավագույն գործելաոճի և հայեցակարգի 
տարածման կենտրոնական համաժողովն է:

Center for Excellence in Corporate Governance (El Centro de Excelencia 
en Gobierno Corporativo)
http://ols.uas.mx/cegc/
Կորպորատիվ կառավարման ոլորտում գերազանցության կենտրոնը շահույթ 
ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպություն է, որը նպաստում է 
Մեքսիկայում կորպորատիվ կառավարման բարձր ստանդարտների ամրա-
պնդմանը: Հովանավորում է կորպորատիվ կառավարման ժամանակակից 
գործիքների կիրառումը և մեթոդաբանություն ներկայացնող ծրագրերը:

Center for Corporate Governance and Capital Markets (Centro de 
Gobierno Corporativo y Mercado de Capitales)
http://www.cgcuchile.cl/
Կորպորատիվ կառավարման և կապիտալի շուկայի կենտրոնը միավորում է 
քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, գիտնականներին 
թթև մասնավոր հատվածին՝ նպատակ ունենալով Չիլիում տարածել կորպո-
րատիվ կառավարման լավագույն գործելաոճը:

The IGCLA.net
http://igcla.wordpress.com/
Լատինական Ամերիկայի երկրներում կորպորատիվ կառավարման ինստի-

տուտների ասոցիացիան ձևավորվել է ՏՀԶԿ-ի և Կորպորատիվ Կառավար-
ման Համաշխարհային Համաժողովի կլոր սեղանի արդյունքում:

Private Sector Organization of Jamaica
http://www.psoj.org/
Յամայկայի մասնավոր հատվածի կազմակերպության կորպորատիվ կառա-
վարման հարցերի հանձնաժողովի գործունեությունն է առևտրային ձեռնար-
կությունների ղեկավարների շրջանում լավագույն գործելաոճի տարածումը:

Procapitales (Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de 
Capitales)
http://www.procapitales.org/
Արժեթղթերի շուկայի գործակալների առևտրային ասոցիացիան աջակցում է 
կորպորատիվ կառավարման լավագույն գործելաոճի ներդրմանը Պերուում:

Մերձավոր Արևելք և Հյուսիսային Աֆրիկա

Corporate Governance Responsibility Forum
http://www.cgrforum.com/Public/Main_English.aspx?site_id=1&page_id=308
Կորպորատիվ կառավարման հանձնառության համաժողովը կանոնավոր 
իրադարձություն է, որը միավորում է կորպորատիվ կառավարման բնագա-
վառի համաշխարհային փորձագետների և Մերձավոր Արևելքի ու Հյուսի-
սային Աֆրիկայի բիզնես-առաջնորդների:

Hawkamah, the Institute for Corporate Governance
http://www.hawkamah.org/
Կորպորատիվ կառավարման Hawkamah ինստիտուտն աջակցում է կորպո-
րատիվ կառավարման բարեփոխումներին և կորպորատիվ կառավարման 
լավագույն գործելաոճի ներդրմանը՝ կորպորատիվ կառավարման զարգաց-
ման հարցում օգնություն տրամադրելով Մերձավոր Արևելքի ու Հյուսիսային 
Աֆրիկայի երկրներին:

Lebanese Transparency Association
http://www.transparency-lebanon.org/
Սա Լիբանանի առաջին ոչ կառավարական կազմակերպությունն է, որի 
գործունեությունն ուղղված է կոռուպցիայի հաղթահարմանը և կառավար-
ման լավագույն սկզբունքների տարածմանը:

Հյուսիսային Ամերիկա

National Association of Corporate Directors
http://www.nacdonline.org/   
Կորպորատիվ տնօրենների ազգային ասոցիացիան ձգտում է ընկերութ-
յունների տնօրենների խորհրդի անդամների համար՝ նրանց իսկ ուժերով, 
խթանել օրինակելի առաջնորդությունը: Նրա գործունեությունն ուղղված է 
տնօրենների խորհրդի անդամների պահանջմունքների բավարարմանը և 
նրանց աջակցմանը՝ ավելի արդյունավոր ու արդյունավետ գործունեության 
համար:

Council of Institutional Investors
www.cii.org
Ինստիտուցիոնալ ներդրողների խորհուրդը կենսաթոշակային, աշխատա-
կիցների եկամուտների այլ ֆոնդերի, հիմնադրամների և հանգանականութ-
յունների (համախառն ակտիվները կազմում են ավելի քան 3 տրիլիոն ԱՄՆ 
դոլար) շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, ապաքաղաքակա-
նացված ասոցիացիա է: Հրապարակում է կորպորատիվ կառավարման 
էությունը բացահայտող նյութեր, պարզաբանումներ և այլ ռեսուրսներ:

    ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ
Կորպորատիվ կառավարման խնդիրները հետազոտելու համար բազմաթիվ 
համալսարաններ բացել են հետազոտական կենտրոններ: Նշված կայք-էջերը 
հրապարակում են հետազոտության արդյունքներ, անց են կացնում հանրա-
յին համաժողովներ և այլ միջոցառումներ: Այդ հաստատությունները շատ 
հաճախ տրամադրում են փորձագետներ, որոնք լրագրողների հետ կիսվում 
են ընդհանուր բնույթի և վերլուծական տեղեկատվությամբ:

Center for Corporate Governance,
Tuck School of Business, Dartmouth
http://mba.tuck.dartmouth.edu/ccg/ 
Դարտմուտի Tuck բիզնես դպրոցին կից կորպորատիվ կառավարման 
կենտրոնի հետազոտությունները կենտրոնանում են արժեթղթերի շուկաների, 
սեփականության կառուցվածքի միջազգային տարբերությունները ըմբռնելու 
և, թե ինչպես են իրավական սովորույթներն ազդում ֆինանսական պայմա-
նագրերի օպտիմալ կառուցվածքի վրա: Կենտրոնը ուսումնասիրում է նաև 
բաժնետերերի (որպես ընկերության սեփականատերերի) և կորպորացիայի 
այլ շահառուների միջև հնարավոր կոնֆլիկտները:
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Centre for Corporate Governance, 
London Business School
http://www.london.edu/facultyandresearch/researchactivities/centreforcorporateg
overnance.html 
Լոնդոնի բիզնես դպրոցի կորպորատիվ կառավարման կենտրոնը հասանե-
լիություն է ապահովում դասախոսական կազմին և հետազոտություններին:

Centre for Corporate Law and Securities Regulation,
University of Melbourne
http://cclsr.law.unimelb.edu.au
Մելբուրնի համալսարանին կից կորպորատիվ իրավունքի և արժեթղթերի 
շուկայի կարգավորման կենտրոնն աջակցում է կորպորատիվ իրավունքին ու 
արժեթղթերի շուկայի կարգավորմանը նվիրված հետազոտություններին: 
Հղումներ է տալիս ամբողջ աշխարհում կորպորատիվ կառավարմանը 
նվիրված կայք-էջերին:

The INSEAD Corporate Governance Initiative
http://www.insead.edu/facultyresearch/centres/governance_initiative/
INSEAD կորպորատիվ կառավարման նախաձեռնությունը ֆինանսավորում է 
ժամանակակից հետազոտությունները և ուսուցողական ծրագրերը, որոնք 
միջազգային համատեքստով մշակված են խորհրդի անդամների պահանջ-
մունքների հիման վրա: Ներկայացնում է իրավիճակների վերլուծություն և 
ապահովում փորձագետների ու շրջանավարտների հասանելիություն:

Knowledge@Wharton
http://knowledge.wharton.upenn.edu/
Wharton բիզնեսի դպրոցի դասախոսների կողմից պատրաստվում են երկր-
ների տնտեսության վրա ազդող իրադարձությունների վերլուծություններ:

National University of Singapore Governance and
Transparency Index
http://bschool.nus.edu/CGIO/OurProjects/Governance
TransparencyIndex.aspx
Սինգապուրի ազգային համալսարանի կառավարման և թափանցիկության 
ինդեքսը գնահատում է Ասիայի ավելի քան 700 ընկերությունների կորպորա-
տիվ կառավարման և թափանցիկության որակը: Կառավարման բաղկացու-
ցիչը ներառում է տնօրենների խորհուրդը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
հաշվետվականությունն ու աուդիտը: Թափանցիկության ցուցանիշը վերա-
բերում է նրան, թե ինչպես են ընկերությունները հարաբերվում իրենց 
բաժնետերերի հետ:

Oxford University Centre for Corporate Reputation Case Studies
http://www.sbs.ox.ac.uk/centres/reputation/research/Pages/CaseStudies.aspx
Օքսվորդի համալսարանին կից կորպորատիվ հեղինակության հետազոտա-
կան կենտրոնն ապահովում է դասախոսների և ուսումնասիրությունների 
հասանելիություն, որոնք վերաբերում են հեղինակության վրա կորպորատիվ 
վարքագծի ազդեցությանը՝ ներառյալ ընկերության ղեկավարության և 
լրագրողների հարաբերությունները:

Sabanci University Corporate Governance Forum of Turkey
http://cgft.sabanciuniv.edu/about/background
Sabanci համալսարանին կից կորպորատիվ կառավարման համաժողովը 
Թուրքիայում նպաստում է կորպորատիվ կառավարման համակարգերի և 
գործելաոճի կատարելագործմանը՝ գիտական հետազոտությունների իրակա-
նացման միջոցով, իր ակտիվ մասնակցությամբ աջակցում է քաղաքականութ-
յունների մշակմանը, նպաստում է գիտնականների և պրակտիկների միջև 
երկխոսությանը, տեղեկատվություն է տարածում հետազոտությունների 
վերաբերյալ:

Weinberg Center for Corporate Governance,
University of Delaware
http://www.delawarecorporategovernance-blog.com/
Դելավերի նահանգի համալսարանին կից Վեյնբերգի կորպորատիվ կառավա-
րման կենտրոնը կորպորատիվ կառավարման հարցերով հետաքրքրված բիզ-
նես առաջնորդներին, խորհրդի անդամներին, իրավաբաններին, գիտնական-
ներին, պրակտիկներին, շրջանավարտներին, ուսանողներին և այլ անձանց 
հանդիպումների, սովորելու և կրթվելու հնարավորություն է տալիս:

Yale School of Management
Millstein Center for Corporate Governance
http://millstein.som.yale.edu/
Յելի կառավարման դպրոցին կից Միլշտեյնի կորպորատիվ կառավարման 
կենտրոնը առաջատար համաշխարհային ռեսուրս է, որն ուսումնասիրում է 
ընկերությունների պատասխանատու, էթիկական և թափանցիկ վարքագծի 
նախապայմանները: Ջանքերն ուղղակիորեն կապված են ամբողջ աշխար-
հում ընկերությունների և ինստիտուցիոնալ ներդրողների կողմից ռազմավա-
րությունը և ռիսկերը, ինչպես նաև փոխադարձ և իրական շահառուների 
շահերը ըմբռնելու կարողության հետ:

    ՀԱՏՈՒԿ ԹԵՄԱՆԵՐ

Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական ընկերությունները տեղե-
կատվություն են տրամադրում կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ և 
հաճախ ընկերությունների համար արդիական հիմնախնդիրների առնչու-
թյամբ հետազոտություններ են անցկացնում: Չնայած որ նրանց կայք-էջերը 
նախատեսված են հաճախորդների համար, դրանցում տեղադրված թարմ 
տեղեկատվությունը և վերլուծությունը կարող են լինել օգտակար: Մասնագի-
տացված խմբերն առաջարկում են հետազոտություններ և կարող են բանա-
վեճի հարթակ հանդիսանալ: Նրանք կարող են օգնել լրագրողներին հաշվա-
պահական հաշվառման և աուդիտի փորձագետներ գտնելու հարցում:

Deloitte Center for Corporate Governance
http://www.corpgov.deloitte.com/site/us/template.PAGE/

Ernst & Young – Governance and Reporting
http://www.ey.com/US/en/Issues/Governance-and-reporting

Institute of Chartered Accountants of England and Wales
http://www.icaew.com/
Անգլիայի և Ուելսի Երդվյալ հաշվապահների ինստիտուտը մասնագիտաց-
ված, անդամակցության վրա հիմնված կազմակերպություն է, որն ամբողջ 
աշխարհում աջակցում է ավելի քան 138 000 լիցենզավորված հաշվապահ-
ների: Հրապարակում է հաշվետվություններ և բլոգներ, կազմակերպում է 
վեբինարներ հաշվապահական հաշվառման և կառավարման թեմաներով: 
Հրապարակում է նորություններ:

International Federation of Accountants
http://www.ifac.org
Հաշվապահների միջազգային ֆեդերացիան նպաստում է լավագույն գործե-
լաոճի ներդրմանն ու իր կարծիքն է հայտնում հանրությանը հետաքրքրող 
հարցերի վերաբերյալ 2.5 միլիոն անդամների և 127 երկրների անունից: 
Կարգավորման և օրենսդրական նախաձեռնությունների վերաբերյալ հրա-
պարակում է իր հաշվետվություններն ու մեկնաբանությունները:

KPMG Audit Committee Institute
http://www.kpmginstitutes.com/aci/

PricewaterhouseCoopers (PwC) Center for Board Governance
http://www.pwc.com/us/en/corporate-governance

Կորպորատիվ կառավարման քաղաքականությունները ընկերությունների 
հաշվետվություններում 
Ընկերությունները կարող են կորպորատիվ կառավարման իրենց կանոնները 
հրապարակել իրենց կայք էջերում և ներառել համապատասխան հայտարա-
րություններ իրենց տարեկան հաշվետվություններում: Ինստիտուցիոնալ 
ներդրողները պահանջում են, որպեսզի ընկերությունները, որոնց բաժնե-
տոմսերին իրենք տիրապետում են, հրապարակեն կորպորատիվ կառավար-
ման իրենց գրավոր կանոնները և ընթացակարգերը: Ներքևում բերված 
օրինակները հնարավորություն են տալիս ծանոթանալ կորպորատիվ կառա-
վարման կանոնների օրինակելի ձևերին, որոնք կարող են հանդիպել ընկե-
րությունների հայտարարություններում և հաշվետվական փաստաթղթերում: 
Ձեր ուշադրությունը հրավիրում ենք այն բանի վրա, որ այդ տեղեկատվու-
թյունը տրամադրվում է միայն որպես օրինակ: Այն չի առաջարկում կամ չի 
երաշխավորում նշված ընկերությունների կորպորատիվ կառավարման 
որևիցե կոնկրետ ստանդարտ:

Access Ban
http://www.accessbankplc.com/Pages/page.aspx?value=45#
Նիգերիական խոշոր ընկերություն, որը մատուցում է ֆինանսական ծառա-
յություններ և բաժնեմասնակցություն ունի Աֆրիկայի երկրներում, ինչպես 
նաև Մեծ Բրիտանիայում:

BHP Billiton
www.bhpbilliton.com
Ածուխ, նավթ, գազ արդյունահանող խոշորագույն ընկերություն Ավստրա-
լիայում:

Hysan Development Company Limited
http://www.hysan.com.hk/eng/index_company.html
Հոնկոնգի առաջատար ընկերություն, որը զբաղվում է անշարժ գույքի, շինա-
րարության, օբյեկտների կառավարման մեջ ներդրումներ իրականացնելով:

Natura
http://www.natura.net
Կոսմետոլոգիական ընկերություն Բրազիլիայում, որն արտադրության և 
կառավարման գործընթացում շեշտը դնում է կայուն զարգացման վրա:

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ



ԸՆՏՐՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

Petronas
http://www.petronas.com.my/Pages/default.aspx
Ամբողջությամբ Մալայզիայի կառավարությանը պատկանող նավթագազային 
ընկերություն է:

Tata Group
http://www.tata.com
Հնդկական այս հայտնի ընկերության վարքականոնները տարածվում են 
ավելի քան 100 ձեռնարկությունների վրա, որոնք գործում են ամբողջ 
աշխարհում:

Turkcel
http://www.turkcell.com.tr/site/en/turkcellhakkinda/Sayfalar/genel.aspx
Թուրքական մոբիլ հեռահաղորդակցման հայտնի միջազգային ընկերություն:

Վեճերի կարգավորում

Centre for Effective Dispute Resolution
http://www.cedr.com
Վեճերի արդյունավետ կարգավորման կենտրոնը անկախ, շահույթ ստանալու 
նպատակ չհետապնդող կազմակերպություն է, որի առաքելությունն է կոնֆ-
լիկտների կարգավորման ծախսերի նվազեցումը և վեճերը կարգավորելու ու 
կանխարգելելու համար հնարավորությունների ստեղծումը: Կենտրոնը 
ծառայություններ է մատուցում կոնֆլիկտների կարգավորման հարցերում, 
տրամադրում է խորհրդատվություն և կազմակերպում ուսուցումներ:

Էթիկա

Ethics Institute of South Africa
http://www.ethicsa.com
Հարավային Աֆրիկայի Էթիկայի ինստիտուտը շահույթ ստանալու նպատակ 
չհետապնդող կազմակերպություն է, որն իրականացնում է հետազոտություն-
ներ, առաջարկում է կրթական ու խորհրդատվական, ինչպես նաև գնահատ-
ման և հավաստագրման ծառայություններ: Նրա կայք-էջում տեղեկատվու-
թյուն է հրապարակվում հետազոտությունների վերաբերյալ, իսկ ռեսուրսային 
կենտրոնը տնօրինում է գրքերի ու նյութերի, որոնք հասանելի են տեղում:

Ethisphere
http://ethisphere.com
Միջազգային վերլուծական կենտրոն է, որի գործունեությունը նվիրված է 
բիզնես էթիկայի, կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության, 
կոռուպցիայի դեմ պայքարի և կայուն զարգացման ոլորտներում լավագույն 
գործելաոճի ձևավորմանը, առաջխաղացմանը և տարածմանը: Կենտրոնը 
մշակում է վարկանիշեր, անց է կացնում միջոցառումներ, այդ թվում՝ 
համացանցային հեռարձակմամբ, հրապարակում է նյութեր ընդհանուր 
թեմաներով:

Globethics.net
www.globethics.net
Էթիկայի հարցերով միջազգային ցանց է, որի գլխավոր գրասենյակը գտնվում 
է Ժնևում: Այն էլեկտրոնային հարթակ է ապահովում էթիկայի բնագավառում 
գործողությունների ու քննարկումների համար: Օն-լայն գրադարանն առա-
ջարկում է անվճար հասանելիություն պարբերականների, հանրագիտարան-
ների, էլեկտրոնային գրքերի և այլ ռեսուրսների: Լրագրողները կարող են 
ընդլայնել իրենց ծանոթությունները ցանցում կապեր հաստատելու միջոցով:

Markkula Center for Applied Ethics
http://www.scu.edu/ethics
Սուրբ Կլարա համալսարանին կից կիրառական էթիկայի կենտրոնը մասնա-
գիտացել է էթիկայի հիմնախնդիրներով հետազոտություններ անցկացնելու և 
համաժողովներ հրավիրելու մեջ:

Rio Tinto Statement of Business Practices
http://procurement.riotinto.com/ENG/supplierregistration/34_the_way_we_work.asp

Ռիո Թինթո ընկերության գործելաոճի մասին հայտարարություն:
Standard Approach to Sustainability
http://www.standardchartered.com/en/sustainability/our-approach/

Կայուն զարգացման վերաբերյալ ստանդարտ մոտեցում:
Thrivent Financial Code of Conduct
https://www.thrivent.com/aboutus/privacy/conduct.html
Շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող անդամակցային 
կազմակերպության ֆինանսական կանոնագիրք «Thrivent Financial for 
Lutherans»:

Ինստիտուցիոնալ ներդրողներ 

Aberdeen
www.aberdeen-asset.com

Bradesco
http://www.bradescori.com.br/site/conteudo/governanca/default.aspx?secaoId=730

CalPERS
http://www.calpers-governance.org/

Hermes
http://www.hermes.co.uk/Portals/8/The_Hermes_Ownership_Principles_US.pdf

Վարկանիշներ
Մի շարք կազմակերպություններ իրականացնում են ընկերությունների կող-
մից կորպորատիվ կառավարման սկզբունքներին հետևելու գնահատումներ, 
որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ լրագրողական նյութերի համար:

CLSA
https://www.clsa.com/index.php
Անկախ բրոքերային և ներդրումային բանկը Ասիական երկրների կորպորա-
տիվ կառավարման ասոցիացիայի հետ համագործակցությամբ հրապարա-
կում է Ասիայում կորպորատիվ կառավարման առավել ամբողջական 
գնահատման արդյունքները, խնդիրները և միտումները:

Governance Metrics International
http://www2.gmiratings.com/
ԱՄՆ-ում գտնվող ռեյթինգային ընկերությունը գնահատում է ամբողջ աշխար-
հի 20000  ընկերության, տրամադրում է վերլուծություններ, հաշվետվություն-
ներ, հետազոտություններ և վարկանիշեր: Թարմ տեղեկատվություն ստա-
նալու համար անհրաժեշտ է բաժանորդագրություն ձևակերպել FeedBurner 
բլոգում:

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն, կայունություն
Ներդրողները, հասարակական խմբերը, ինչպես նաև կառավարությունները 
պահանջում են, որպեսզի ընկերություններն ընդունեն այնպիսի կանոններ և 
քաղաքականություններ, որոնք կապահովեն դրանց երկարաժամկետ կայուն 
զարգացումը և կնվազեցնեն հանրության ու շրջակա միջավայրի վրա դրանց 
բացասական ազդեցությունը: Ներքոնշյալ կազմակերպությունները կարող են 
լինել տեղեկատվության աղբյուր, իսկ դրանցից որոշները`  գնահատել ընկե-
րություններին սոցիալական պատասխանատվության համատեքստում:

Caux Round Table
http://www.cauxroundtable.org/
Բիզնես-առաջնորդների միջազգային ցանց, որը պրոպագանդում է բարոյա-
կան կապիտալիզմը: Կո կլոր սեղանի սկզբունքները ինտեգրում են հիմնա-
րար էթիկական նորմերը բիզնես որոշումների կայացման գործընթացին:

Center for International Private Enterprise
http://www.cipe.org
Մասնավոր Ձեռնարկատիրության Միջազգային Կենտրոնը համագործակ-
ցում է բիզնես-առաջնորդների, քաղաքականություն և ռազմավարություն 
մշակողների և լրագրողների հետ՝ ժողովրդավարական հասարակության 
համար կենսական նշանակություն ունեցող քաղաքացիական ինստիտուտ-
ների ձևավորման համար: Կենտրոնի ծրագրերը ներառում են այնպիսի 
առանցքային ուղղություններ, ինչպիսիք են կոռուպցիայի դեմ պայքարը, 
շահերի պաշտպանությունը, բիզնես-ասոցիացիաները, կորպորատիվ 
կառավարումը, ժողովրդավարական կառավարումը, տեղեկատվության 
հասանելիությունը, ոչ ֆորմալ հատվածը և սեփականության իրավունքները, 
կանանց և երիտասարդների խնդիրները:

Equator Principles
www.equator-principles.com
Հիմնվելով Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիայի և Համաշխարհային 
Բանկի ստանդարտների վրա՝ այս սկզբունքները սահմանում են վարկային 
ռիսկերի կառավարման համակարգ՝ ֆինանսական գործառնությունների 
նախագծման ժամանակ բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերը 
որոշելու, գնահատելու և կառավարելու նպատակով: 
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Extractive Industries Transparency Initiative
http://eiti.org/
Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությունը սահմանում 
է համաշխարհային ստանդարտներ, որոնք ապահովում են երկրներում ար-
դյունահանող հատվածի եկամուտների հաշվառումն ու թափանցիկությունը:

The Global Reporting Initiative
http://www.globalreporting.org/
Հաշվետվականության Համաշխարհային Նախաձեռնությունը (GRI) շահույթ 
ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպություն է, որը նպաստում է 
տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալական ոլորտներում կայուն 
զարգացմանը: GRI ամբողջ աշխարհում ընկերություններին և կազմակեր-
պություններին տրամադրում է կայուն զարգացման հարցերի հաշվետվա-
կանության համալիր համակարգ:

International Institute for Environment and Development (IIED), 
Participatory Learning and Action Series
www.iied.org
Շրջակա միջավայրի և զարգացման միջազգային ինստիտուտն աջակցում է 
ԶԼՄ-ների ընդլայնված սպեկտրը ներկայացնող լրագրողներին՝ զարգացման 
և շրջակա միջավայրի փոխգործակցությունն ճշգրտորեն լուսաբանելու 
հարցում և տարբեր լսարաններում դրա արդիականությունն ապահովելու 
համար:

Responsible Investor
http://www.responsible-investor.com/
Պատասխանատու ներդրողը միակ հատուկ լրատվական ծառայությունն է, 
որը ինստիտուցիոնալ ներդրողների համար լուսաբանում է պատասխա-
նատու ներդրումների, շրջակա միջավայրի, հասարակական գործունեության, 
կորպորատիվ կառավարման, ինչպես նաև կայուն ֆինանսավորման հար-
ցերն ամբողջ աշխարհում: Կայք-էջը անվճար հասանելիություն է 
տրամադրում սահմանափակ թվով հոդվածների:

SustainAbility
www.sustainability.com
1987 թվականին հիմնադրված ընկերությունը օգնում է հաճախորդներին և 
գործընկերներին ստեղծել տնտեսական և հանրային արժեքներ՝ հաշվի 
առնելով մի շարք հարցեր, որոնք վերաբերում են սպառմանը, թափանցիկու-
թյանը, բաժնետերերի մասնակցությանը, նորամուծություններին և բարե-
փոխումներին:

United Nations Global Compact
http://www.unglobalcompact.org/
ՄԱԿ-ի Համաշխարհային պայմանագիրը ռազմավարական նախաձեռ-
նություն է ընկերությունների համար, որոնք ցանկանում են իրենց գործունե-
ությունը և ռազմավարությունը համապատասխանեցնել մարդու իրավունք-
ների, աշխատանքային հարաբերությունների, շրջակա միջավայրի պաշտպա-
նության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտներում համընդհանուր ճանա-
չում ստացած սկզբունքներին:

     ՕՆ-ԼԱՅՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Open-Access Text Archive
http://archive.org/details/texts
Համացանցային գրադարան, որը պարունակում է գրքեր, հոդվածներ և այլ 
նյութեր թվային ձևաչափով: Տրամադրում է նաև աշխարհի ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների, համալսարանների և այլ հաստատությունների 
կողմից ձևավորված օն-լայն գրադարանների ընդլայնված ցանկը: 
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ԲԱՌԱՐԱՆ

Ա

Աուդիտ (Audit). պատմականորեն ֆինանսական հաշվետությունների 
ստուգում` դրանց նկատմամբ վստահությունը բարձրացնելու նպատակով: 
Դրան հետևում են ֆինանսական, հաշվապահական, ինչպես նաև հավաստող 
այլ փաստաթղթերի վերլուծությունը և ստուգումը կոմպետենտ, որակա-
վորված, պրոֆեսիոնալ և անկախ արտաքին աուդիտորի կողմից` ընթեր-
ցողներին հավաստելու, որ այդ փաստաթղթերը համապատասխանում են 
հաշվառման և հաշվետվականության կիրառվող պահանջներին, չեն բովան-
դակում խարդախ գործողությունների կամ սխալների հետևանք հանդիսա-
ցող էական խեղաթյուրումներ և ընկերության ֆինանսական վիճակի 
իրական և արդարացի արտահայտությունն են:

Անկախ աուդիտոր (Independent Auditors). արտաքին աուդիտորական 
ընկերության մասնագետ, որին հանձնարարված է անցկացնել ընկերության 
ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտը: Աուդիտ կարող է պահանջվել 
յուրաքանչյուր տարի, կես տարի կամ եռամսյակը մեկ անգամ: Երկրների մեծ 
մասում անկախ աուդիտը կատարվում է տարեկան կտրվածքով: Աուդիտորը 
չպետք է ունենա անձնական հետաքրքրություն ֆինանսական հաշվետվութ-
յունների առնչությամբ և չպետք է մասնակցի դրանց պատրաստմանը: Նրա 
խնդիրն է անկողմնակալ եզրակացության տրամադրումն առ այն, որ ընկե-
րության ֆինանսական հաշվետվությունը և հաշվառման փաստաթղթերը 
դատելով ամեն ինչից չեն բովանդակում ոչ ճշմարիտ էական հայտարարութ-
յուններ և օբյեկտիվորեն արտացոլում են ընկերության ֆինանսական 
վիճակը:

Աուդիտի հանձնաժողով (Audit Committee). Տնօրենների խորհրդին կից 
ձևավորվող հանձնաժողով, որին, որպես կանոն, հանձնարարվում է ընկերու-
թյան հաշվետվության և բաժնետերերին բացահայտվող ֆինանսական և ոչ 
ֆինանսական տեղեկատվության վերահսկումը: Սովորաբար աուդիտի 
հանձնաժողովը ընկերության համար ընտրում է աուդիտորական ընկերու-
թյուն և նրա թեկնածությունն առաջարկում տնօրենների խորհրդի/բաժնե-
տերերի հաստատմանը: Որպես կանոն, աուդիտի հանձնաժողովը պատաս-
խանատու է ընկերության ներքին հսկողության համակարգի, ինչպես նաև 
ռիսկերի մոնիթորինգի համար, եթե տնօրենների խորհրդին կից չի 
ձևավորվել ռիսկերի կառավարման առանձին հանձնաժողով:

Աուդիտ ներքին (Internal Audit). ընկերության անկախ ծառայություն, որը 
զբաղվում է օբյեկտիվ գնահատումներով և խորհրդատվական գործունեու-
թյամբ` ավելացված արժեք ձևավորելու և ընկերության գործունեությունը 
բարելավելու նպատակով: Օգնում է ընկերությանը հասնել իր նպատակ-
ներին` գնահատման և ռիսկերի կառավարման, հսկողության և կորպորատիվ 
կառավարման գործընթացների արդյունավետությունը բարելավող համա-
կարգային, կարգապահական մոտեցումներ ներդնելու միջոցով:

Աուդիտորի եզրակացություն (Auditor's Opinion). ընկերության ֆինանսա-
կան հաշվետվությունների որակավորում: Այն տրվում է ընկերության ֆինան-
սական հաշվետվությունները և հաշվառման փաստաթղթերի աուդիտն իրա-
կանացրած անկախ աուդիտորի կողմից: Եզրակացությունը ցույց է տալիս, 
թե արդյոք ֆինանսական հաշվետվությունները, ընդհանուր առմամբ, 
արդարացիորեն են արտացոլում ընկերության ֆինանսական վիճակը:

Ամերիկյան դեպոզիտար ստացական (American Depositary Receipt (ADR). 
Ամերիկյան բանկի կողմից իր մոտ դեպոնացված օտարերկրյա բաժնետոմ-
սերի հիման վրա թողարկված արժեթղթեր: Սա խթանում է ԱՄՆ շուկայում 
օտարերկրյա ընկերությունների արժեթղթերի շրջանառությունը:

Արժեթղթերի և ֆոնդային բորսաների ԱՄՆ հանձնաժողով (Securities and 
Exchange Commission (SEC)). ԱՄՆ դաշնային գերատեսչություն, որի 
խնդիրների թվում են ԱՄՆ ֆինանսական շուկաների կարգավորումը` 
ներդրողների իրավունքները պաշտպանելու նպատակով: ԱՄՆ ֆոնդային 
բորսաներում ցուցակված բոլոր ընկերությունները պարտավոր են հետևել 
Հանձնաժողովի կանոններին ու պահանջներին:

Անկախ տնօրեն (Independent Director). անձ, ով ընտրվել է որպես 
տնօրենների խորհրդի անդամ` պայմանով, որ չունի ֆինանսական, ընտա-
նեկան, անձնական կամ այլ կապեր ընկերության, նրա նախագահի, գլխավոր 
տնօրենի կամ գործադիր այլ տնօրենների հետ: Անկախ տնօրենը պետք է ի 
վիճակի լինի ընկերության բոլոր որոշումների առնչությամբ անելու անկախ 
դատողություններ:

Առևտրային քաղաքականություն (Trading Policy). քաղաքականություն, 
որը սահմանում է պայմաններ, որոնց դեպքում ինսայդերները, սովորաբար 
տնօրենները և պաշտոնատար անձինք, կարող են գործարքներ կատարել 
ընկերության բաժնետոմսերով: Կանոնները սահմանում են նաև որոշակի 
ժամանակամիջոց (այսպես կոչված, «սև ժամանակամիջոց»), երբ 
ինսայդերները չեն կարող վաճառել իրենց բաժնետոմսերը:

Ակտիվների դուրսբերում (Tunneling). ոչ օրինական առևտրային գործելաոճ, 
որի դեպքում մաժորիտար բաժնետերը կամ բարձր պաշտոն զբաղեցնող 
ինսայդերը օտարում է ընկերության ակտիվներն՝ անձնական հարստացման 
նպատակով:

Արժեքի վրա հիմնված կառավարում (Value Based Management (VBM). 
կառավարման մոտեցում, որի դեպքում ընկերությունների կառավարումը 
հիմնվում է բաժնետիրական արժեքի ավելացման վրա: Արժեքի վրա 
հիմնված կառավարման երեք բաղկացուցիչներն են. արժեքի ստեղծումը` 
ինչպես է ընկերությունը ավելացնում կամ մաքսիմալացնում իր ապագա 
արժեքը (նույնացվում է ռազմավարության հետ), արժեքների կառավարում` 
կառավարում, փոփոխությունների կառավարում, կորպորատիվ մշակույթ, 
հաղորդակցում և առաջնորդություն, արժեքի չափում՝ գնահատում: 

Արդարություն (Fairness). բոլոր բաժնետերերի և շահառուների իրավունք-
ների պաշտպանությանը միտված կորպորատիվ կառավարման սկզբունք: 
Այն նախատեսում է հավասար վերաբերմունք բոլոր բաժնետերերի նկատ-
մամբ և հարգանք շահառուների օրինական իրավունքների նկատմամբ:

Արտոնյալ բաժնետոմսեր (Preferred Shares). բաժնետոմսեր, որոնք 
հավաստում են ընկերությունում մասնակցությունը և այլ դասի բաժնետոմ-
սերի նկատմամբ տալիս են նախապատվության իրավունք շահութաբա-
ժիններ ստանալիս և լուծարման դեպքում ակտիվները բաշխելիս: Սովորա-
բար արտոնյալ բաժնետոմսերը ձայնի իրավունք չեն տալիս:

Բ

Բաժնետերեր (Shareholders). ընկերությունների կողմից թողարկված 
բաժնետոմսերի սեփականատերեր:

Բաժնետերերի տարեկան (ընդհանուր) ժողով (Annual General Meeting 
(AGM) (Shareholders' Assembly)). բաժնետերերի ժողով, որը սովորաբար 
գումարվում է յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա ավարտից հետո: 
Նրանում բաժնետերերը, տնօրենները և ղեկավարությունը քննարկում են 
անցած ժամանահատվածի գործունեությունը, ֆինանսական հաշվետվու-
թյունները և ընկերության հեռանկարները: Նման ժողովներում ընտրվում է 
տնօրենների խորհուրդ, և բաժնետերերը կարող են բարձրացնել իրենց 
հետաքրքրող կամ հուզող հարցերը: Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը 
բաժնետերերի համար կարևոր հնարավորություն է ընկերության ղեկավա-
րությանն անմիջականորեն հարցեր տալու և որոշումներ կայացնելիս ձայնի 
իրենց իրավունքը իրացնելու համար:

Բաժնետեր հսկող (Controlling Shareholders). ընկերության քվեարկող 
բաժնետոմսերի բավարար փաթեթի սեփականատեր, որը հսկում է տնօրեն-
ների խորհրդի կազմը: Սովորաբար նման փաթեթի մեծությունը կազմում է 
30 և ավելի տոկոս ու ներկայացնում է հսկող ընտանեկան կամ պետական 
բաժնետիրական կապիտալ:

Բաժնետեր մինորիտար (Minority Shareholders). մաժորիտար բաժնետե-
րերի կողմից հսկվող ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի փոքր բաժնե-
մասնակցության սեփականատեր: Սովորաբար այդ բաժնեմասնակցությունը 
փոքր է բաժնետոմսերի 5%-ից: Սակայն յուրաքանչյուր երկիր ինքնուրույ-
նաբար է որոշում մինորիտար բաժնետեր եզրույթը բնութագրող շեմը:

Բաժնետերերի իրավունքներ (Shareholders Rights). բաժնետոմսերի տիրա-
պետման արդյունքում ծագող իրավունքները կարող են հիմնվել օրենսդրա-
կան իրավունքների կամ ընկերության հետ կնքած պայմանագրով պայմանա-
վորված իրավունքների վրա: Բաժնետերերի հիմնական իրավունքները 
ներառում են ընկերությունից տեղեկատվության ստացման, տնօրենների 
խորհրդի անդամներ և արտաքին աուդիտոր ընտրելու, ձայնի և դրամական 
միջոցների ստացման իրավունքները:
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Հրապարակվող սահմանումները ադապտացված են և վերատպագրվում են այլ աղբյուրներից, մասնավորապես Կորպորա-
տիվ կառավարման գործնական ձեռնարկից, Տնտեսական Համագործակցության և Զարգացման Կազմակերպության 
նյութերից, ինչպես նաև համացանցային հրապարակումներից: 
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Բաժնետերերի համաձայնագիր (Shareholders' Agreement). գրավոր 
փաստաթուղթ, որը սահմանում է հարաբերությունները բաժնետերերի միջև 
և ընկերության կառավարման ու վերահսկման եղանակները: Այդ համաձայ-
նագիրն օգնում է հավասարակշռել մաժորիտար բաժնետերերի 
նպատակները ընդհանուր շահերի և մինորիտար բաժնետերերի շահերի 
պաշտպանության հետ:

Բաժնետոմսեր քվեարկող (Voting Shares). կորպորատիվ էական 
քաղաքականությունների, այդ թվում՝ տնօրենների խորհրդի ընտրության, 
վերաբերյալ իր սեփականատիրոջը ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսեր:

Բաժնետոմսեր չքվեարկող (Non-Voting Shares). նման բաժնետոմսերի 
սեփականատերերը, որպես կանոն, ձայնի իրավունք չունեն բաժնետերերի 
ընդհանուր ժողովում, բացառապես առավել էական հարցերի վերաբերյալ: 
Սովորաբար չքվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերն ունեն 
նախապատվության իրավունք շահութաբաժին ստանալիս:

Բաժնետոմս հասարակ/սովորական (Common Shares). բաժնային 
արժեթուղթ, որը հավաստում է ընկերությունում մասնակցությունը և իր 
սեփականատիրոջը տալիս է ձայնի իրավունք, ընկերության մնացորդային 
շահույթների բաշխմանը մասնակցություն` շահութաբաժինների ստացման 
և/կամ կապիտալի հավելաճի հաշվին:

Բաժնետոմսեր երկդաս (Dual-class shares). բաժնետիրական կապիտալի 
կառուցվածք, որում բաժնետոմսերն ունեն տարբեր իրավունքներ, օրինակ` 
A և B դասերի բաժնետոմսեր, որտեղ մեկ դասը տալիս է ձայնի իրավունք, 
իսկ մյուսը` ոչ:

Բաժնետոմսի օպցիոն (Share Option). պայմանավորվածություն կամ 
արտոնություն, որն իրավունք է տալիս որոշակի ժամկետում սահմանված 
գնով գնել կամ վաճառել կոնկրետ արժեթղթեր կամ գույք: Առավել տարած-
ված օպցիոնն է գնման օպցիոնը, այսինքն` սահմանված քանակությամբ 
բաժնետոմսերը նախապես որոշված գնով որոշակի պահի դրությամբ կամ 
ժամկետը լրանալու դեպքում ձեռք բերելու իրավունքը, և վաճառքի օպցիոնը, 
որն իրավունք է տալիս վաճառելու սահմանված քանակությամբ բաժնետոմ-
սերը նախապես որոշված գնով որոշակի պահի դրությամբ կամ ժամկետը 
լրանալու դեպքում:

Բաժնետիրական կապիտալի շահութաբերություն. զուտ շահույթի և բաժ-
նետոմսերի հաշվեկշռային արժեքի հարաբերություն:Շահութաբերության 
ցուցանիշ, որը ցույց է տալիս բաժնետիրական կապիտալի ներդրումից 
ստացած շահույթը տոկոսային արտահայտությամբ:

Բացահայտում (Disclosure). ընկերության պարտավորություն՝ համաձայն 
սահմանված պահանջների կամ ստանդարտների, ինչպիսիք են հաշվապա-
հական հաշվառման ստանդարտները և ինքնակարգավորման պայմանա-
գրերը տրամադրելու նյութեր և փաստաթղթեր շուկայի վրա ազդեցություն 
ունեցող որոշակի անձանց, այդ թվում՝ կարգավորող մարմիններին և 
հանրությանը: Տեղեկատվության բացահայտումը խթանում է ընկերություն-
ների թափանցիկությունը, ինչը կորպորատիվ կառավարման հիմնարար 
սկզբունք է:

Բուրգային կառուցվածք (Pyramidal Structure). ընտանեկան ընկերու-
թյուններին հատուկ կազմակերպական կառուցվածք, երբ իրավաբանորեն 
անկախ ընկերությունը վերահսկվում է մեկ ընտանիքի կողմից` գույքային 
հարաբերությունների շղթայի միջոցով:

Գ

Գործակալական ծախսեր (Agency Costs). ծախսեր, որոնք կրում է 
ընկերությունը բաժնետերերի և ղեկավարության տարբեր նպատակների 
արդյունքում ծագող խնդիրների առնչությամբ: Այդ ծախսերն ունեն երկու 
հիմնական աղբյուր. ծախսեր, որոնք անմիջականորեն կապված են 
գործակալի հետ (այսինքն՝ ռիսկն այն բանի, որ գործակալների կողմից 
ընկերության ռեսուրսները կօգտագործվեն անձնական օգուտներ կորզելու 
նպատակով), և ծախսեր, որոնք ուղղված են գործակալի հետ կապված 
խնդիրները մեղմելու համար (օրինակ, ֆինանսական հաշվետվությունների 
պատրաստման ծախսեր կամ բաժնետոմսերի օպցիոնների օգտագործում՝ 
գործադրի շահերը բաժնետերերի շահերին համաձայնեցնելու նպատակով): 

Գործակալական հակամարտություններ (Agency Conflicts). խնդիրներ, 
որոնք կարող են ծագել, երբ պրինցիպալը վարձում է գործակալի՝ իր անունից 
հանդես գալու համար, նրան տալիս է լիազորություններ և որոշումներ 
կայացնելու իրավասություն:  

Գործակալական հարաբերությունների տեսություն (Agency Theory). 
տեսական հայեցակարգ, որը նկարագրում է շահերի և իրավասությունների 
հարաբերությունները հետևյալ անձանց միջև. պրինցիպալի, ով վարձում է 
մեկ այլ անձի` գործակալի, իր անունից գործելու համար:

Գլխավոր գործադիր տնօրեն (Chief Executive Officer (CEO)). 
ընկերության ղեկավարության բարձրագույն պաշտոնատար անձ, ով 
հաշվետու է ընկերության տնօրենների խորհրդին: Գլխավոր գործադիր 
տնօրենը պատասխանատու է կարճաժամկետ որոշումների, աշխատակիցնե-
րին ղեկավարելու, ռազմավարության իրագործման, ռիսկերի կառավարման 
և ղեկավարության գործունեությունը վերահսկելու համար:

Գումարային քվեարկություն (Cumulative Voting). քվեարկության եղանակ, 
որը ընդլայնում է մինորիտար բաժնետերերի իրավունքները տնօրենների 
խորհրդի ընտրության ժամանակ և ի տարբերություն քվեարկության 
սովորական կամ կանոնադրական եղանակի, որը հնարավորություն է տալիս 
նրանց իրենց ձայնը տալ մեկ թեկնածուի, բաժնետերերը այս դեպքում 
քվեարկում են տարբեր թեկնածուների օգտին՝ յուրաքանչյուր ազատ տեղի 
համար, կամ իրենց ձայները բաշխում մի քանի թեկնածուների միջև:

Դ

Դրամական հոսքերի ստացման իրավունք (Cash Flow Rights). 
ընկերության շահույթի որոշակի մասի ստացման իրավունք: Դրամական 
հոսքեր ստանալու իրավունքը սահմանվում է ընկերության կողմից` ելնելով 
ներդրված միջոցների ծավալներից և կոնկրետ դասի բաժնետոմսերի 
տիրապետումից:

Դասիչ իրացվելիության (Liquidity Index). հաշվարկվում է արժեթղթերի 
շուկաների կողմից որպես որոշակի ժամանակահատվածի համար կոնկրետ 
բաժնետոմսի և բոլոր բաժնետոմսերի վաճառքի ծավալի հարաբերություն:

Դասիչ S&P 500 (Standard & Poor's 500 Index (S&P500)). 
ԱՄՆ խոշորագույն 500 ընկերությունների հիմքով ֆոնդային դասիչ: 
Ընկերությունները ներկայացնում են Նյու Յորքի ֆոնդային բորսայում 
գնանշվող բոլոր դոլարային բաժնետոմսերի արժեքի 85%-ը: Տվյալ դասիչը 
հանդիսանում է ԱՄՆ ֆոնդային շուկայի վիճակը բնութագրող ընդհանուր 
ցուցանիշ:

Ը

Ընտանեկան սահմանադրություն (Family Constitution). փաստաթուղթ, որը 
բովանդակում է ընտանեկան ռեսուրսների (որպես կանոն, ներդրումների) 
համատեղ օգտագործման հետ կապված ընտանիքի անդամների 
իրավունքները և պարտականությունները:

Ընտանեկան խորհուրդ (Family Council). ընտանիքի անդամների համար 
կազմակերպված համաժողով, որը հնարավորություն է տալիս ընտանիքի 
անդամներին հավաքվել և քննարկել ընտանեկան բիզնեսի ընթացիկ և 
հեռանկարային վիճակը: Ընտանիքի անդամները կարող են մասնակցել կամ 
անմիջականորեն չմասնակցել ընկերության ամենօրյա առևտրային 
գործունեությանը: Ընտանեկան խորհուրդը ընտանիքի ղեկավարող 
սկզբունքների ընդհանուր տեսլականի մշակման միջոցով հանդիսանում է 
ընտանիքի միասնական և համաձայնեցված գործողությունների եղանակ: Այն 
խթանում է նաև ընկերության պրոֆեսիոնալ կառավարման հարցերի 
սահմանազատումը ընտանեկան հարցերից: Որպես կանոն, նման եղանակով 
որոշվում , թե այս կամ այն հարցի հետ կապված ինչպես է քվեարկելու 
ընտանեկան կապիտալը:

Ընտանեկան գրասենյակ (Family Office). աջակցող ծառայությունների 
խումբ, որը ձևավորվում է շատ մեծ և բարդ ակտիվներ ունեցող ընտանիք-
ների դեպքում: Հաճախ դրանք ներառում են ֆինանսական, իրավական և 
ներդրումային-բանկային աջակցություններ: Գրասենյակը նպատակ ունի 
պաշտպանել ընտանիքի շահերը: Այն նախատեսված է ընտենական 
հարստության բաղադրիչների համակողմանի համակարգման և օպտիմալ 
կառավարման համար: Ընտանեկան գրասենյակը կարող է դառնալ 
ընտանիքի սերնդափոխության պլանավորման, առաջնորդության և 
կառավարման գործիք:
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Ընտանեկան բիզնես (Family-Owned Businesses). ընկերություններ կամ 
ծրագրեր, որոնցում մաժորիտար բաժնետերերը հանդիսանում են միևնույն 
ընտանիքի անդամ (մոտ, ինչպես նաև հեռավոր բարեկամներ) կամ ընտա-
նիքների խումբ:

Ընթացիկ իրացվելիության գործակից (ընթացիկ ակտիվներ/ընթացիկ 
պարտավորություններ) (Current Ratio (current assets/current liabilities). 
ընկերության կարճաժամկետ իրացվելիության գործակից, այսինքն` ընկե-
րության ունակությունը սպասարկելու իր կարճաժամկետ պարտավորութ-
յունները:

Ընկերության կանոնադրություն (Company Charter). պաշտոնական 
փաստաթուղթ՝ տրված ընկերության գրանցման երկրի համապատասխան 
պետական գերատեսչության կողմից: Կանոնադրության մեջ նշվում է ընկե-
րության նպատակը, համաձայն օրենսդրության նրա իրավունքներն ու պար-
տականությունները, բաժնետոմսերի դասերի թողարկման թույլտվությունը, 
ինչպես նաև բաժնետերերի և տնօրենների իրավունքներն ու պարտակա-
նությունները:

Թ

Թափանցիկություն (Transparency). կորպորատիվ կառավարման սկզբունք, 
որը ենթադրում է բաժնետերերի շահերին առնչվող և բաժնետոմսերի գնի 
վրա ազդող էական հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվության բացահայտում 
և հրապարակում:

Թշնամական կլանում (Hostile Takeover). ընկերության բաժնետոմսերի 
նպատակային ձեռքբերում այն բանից հետո, երբ տնօրենների խորհուրդը 
մերժում է կլանման առաջարկը կամ իրավիճակը, երբ գնորդը գնման առա-
ջարկ է անում առանց կլանվող ընկերության տնօրենների խորհրդին ծանու-
ցելու:

Թունավոր հաբեր (Poison Pill). թշնամական կլանման դեմ պայքարի եղա-
նակ` գործարքի արժեքն ավելացնելու միջոցով, որպես կանոն, նոր արտոնյալ 
բաժնետոմսերի թողարկմամբ, որը նախատեսում է հետգնման խիստ պա-
հանջներ և ընկերության կլանման ժամանակ բարձրագույն ղեկավարությանը 
ազատելու դեպքում՝ դրանց բարձր պարգևավճարներ հատուցելու կառուցա-
կարգեր:

Թոբինի Q (Tobins' Q). ընկերության շուկայական արժեքի գործակից, որը 
սովորաբար օգտագործվում է ակադեմիական գրականության մեջ: Գործա-
կիցը հաշվարկվում է ընկերության ակտիվների շուկայական արժեքը հարա-
բերելով դրանց փոխարինման արժեքով: Գործակիցը կոչվել է նրա հեղինակի` 
ամերիկացի գիտնական, տնտեսագիտության մեջ Նոբելյան մրցանակի դափ-
նեկիր, Յելի համալսարանի պրոֆեսոր Ջեյմս Թոբինի, պատվին:

Ի

Ինսայդերական առուվաճառք (Insider trading). արժեթղթերով առուվա-
ճառք, որն իրականացվում է ընկերության հետ կապակցված կամ ընկերութ-
յան վերաբերյալ հատուկ գիտելիքներ ունեցող անձի կողմից: Ինսայդերական 
գործարքները կարող են լինել օրինական և ոչ օրինական` կախված այն 
բանից, թե ինչ պայմաններում են դրանք իրականացվում: Նման գործարքը 
օրինական չէ, եթե էական տեղեկատվությունը հասանելի չէ հանրությանը և 
կարող է ազդել բաժնետոմսերի գնի վրա:

Ինստիտուցիոնալ ներդրողներ (Institutional investors). մասնագիտացված 
ներդրողներ, որոնք հանդես են գալիս շահառուների անունից` այնպիսի, 
ինչպիսիք են խնայողությունների անհատական սեփականատերերը կամ 
կենսաթոշակային ֆոնդերի անդամները: Ինստիտուցիոնալ ներդրողնե-
րը/բաժնետերերը կարող են ներկայանալ որպես կոլեկտիվ ներդրումային 
մեխանիզմ, որը միավորում է բազմաթիվ մասնակիցների դրամական միջո-
ցները կամ ակտիվների կառավարիչներին, որոնք իրավասու են տնօրինել 
այդ դրամական միջոցները: 
  
Լ

Լիազորված անձ (Proxy). կորպորատիվ կառավարման համատեքստում 
լիազորված անձը գործակալ է կամ ներկայացուցիչ, ով իրավաբանորեն 
պատվիրակված է գործելու այլ անձի անունից: Շատ հաճախ բաժնետոմսերի 
սեփականատերերը, ովքեր չեն մասնակցում տարեկան ժողովին, կարող են 
քվեարկել իրենց բաժնետոմսերով լիազորված անձի միջոցով: Լիազորված 
անձինք համապատասխան հարցի վերաբերյալ քվեարկում են բաժնետիրոջ 
անունից: Ընկերությունների մեծ մասը տարեկան ընդհանուր ժողովի մասին 
բաժնետերերին առաքվող ծանուցմանը կցում է տեղեկատվական հատուկ 

քվեաթերթիկ, որը բովանդակում է ժողովի ընթացքում քվեարկության դրված 
հարցի վերաբերյալ տվյալներ: Նման տեղեկատվությունը բաժնետիրոջը 
պետք է հնարավորություն տա տվյալ հարցի վերաբերյալ կայացնելու 
տեղեկացված որոշում:

Կ

Կապիտալի արժեք (Cost of Capital). շուկայական եկամտաբերության 
սպասվող մակարդակ, որն անհրաժեշտ է կոնկրետ ներդրումային ծրագրով 
կապիտալ ներգրավելու համար:

Կապակցված կողմեր (Related Party). կողմը կապակցված է մեկ այլ կողմի 
հետ, եթե նա ունակ է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերահսկել մյուս 
կողմին կամ վերահսկել այլ կողմերի միջոցով: Դա կարող է ներառել նաև 
իրավիճակ, երբ կողմերը վերահսկվում են միևնույն աղբյուրի կողմից: 
Կապակցված կողմերը, որպես կանոն, ազդում են ընկերության ֆինանսա-
կան կամ գործառնական քաղաքականության վրա կամ կարող են ազդել 
մյուս կողմի գործողությունների վրա: Կապակցված կողմ կարող են լինել 
գործընկերները, ամուսինները, երեխաները, այլ բարեկամները, ընկերության 
առանցքային ղեկավարները, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամները 
կամ այնպիսի կազմակերպությունները, ինչպիսիք են դուստր ընկերություն-
ները, հոլդինգային ընկերությունները, համատեղ ձեռնարկությունները կամ 
փոխկապակցած ընկերությունները:

Կլանում (Takeover). մեկ այլ ընկերության նկատմամբ վերահսկողության 
ձեռքբերում` բաժնետոմսերը գնելու կամ փոխարկելու միջոցով: Կլանումը 
կարող է լինել բարեկամական կամ թշնամական:

Հ

Համապատասխանություն (Compliance). կանոններին և կարգավորում-
ներին համապատասխանություն և դրանց հետևում: Ընդհանուր առմամբ, 
համապատասխանությունը հստակորեն որոշված և սահմանված կանոնների 
(ներքին և արտաքին) ամբողջությանը, ստանդարտներին և օրենսդրությանը 
հետևելն է:

Հաշվետվականություն (Accountability). կորպորատիվ կառավարման համա-
տեքստում ընկերության գործունեության և գործողությունների համար տնօ-
րենների խորհրդի պատասխանատվությունն է բաժնետերերի նկատմամբ: 
Այս հասկացությունը ներառում է ընկերության ղեկավարության գործողու-
թյունների վերաբերյալ բաժնետերերին տեղեկատվություն տրամադրելու 
պատասխանատվությունը: Դա վերաբերում է նաև ընկերության ղեկավար-
ման հետ կապված բոլոր գործողությունների համար տնօրենների խորհր-դին 
ղեկավարության հաշվետու լինելուն:

Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ (Accounting Standards). 
լայնորեն ընդունված կանոնների, նորմերի, ստանդարտների և ընթացակար-
գերի ամբողջություն, որը սահմանվել է ֆինանսական գործառնությունների 
հաշվետվության և հաշվառման վարման ստանդարտներ մշակող հատուկ 
մարմնի կողմից:

Հաշվապահական հաշվառման համընդհանուր սկզբունքներ (ՀՀՀՍ) 
(Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)). ընկերությունների 
հաշվապահական հաշվառման նորմեր, կանոններ և ստանդարտներ, որոնք 
սահմանվում են երկրների համապատասխան մարմինների հաշվետվու-
թյունները վարելու պահանջներին համաձայն: Տարբեր երկրներում ՀՀՀՍ 
նույնական չեն: Օրինակ, ԱՄՆ-ում ՀՀՀՍ իրենից ներկայացնում է հաշվապա-
հական հաշվառման կանոնների ամբողջություն, որը տարածվում է ԱՄՆ-ում 
գրանցված ընկերությունների վրա, իսկ ՀՀՀՍ-ի նորմերը հրապարակվում են 
ֆինանսական հաշվառման ստանդարտների խորհրդի կողմից: Այս ստան-
դարտները նույնական չեն IFRS-ի հետ, որոնք հրապարակվում են հաշվա-
պահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհրդի կողմից և 
կիրառվում Եվրոպայում ու մի շարք այլ երկրներում:

Հսկվող ընկերություն (Controlled Companies). ընկերություն, որի քվեարկող 
բաժնետոմսերի մեծ մասը գտնվում է որևէ անձի կամ կապակցված ֆիզիկա-
կան և իրավաբանական անձանց խմբի տիրապետման ներքո:

Հսկիչ փաթեթ (Control Block). քվեարկող բաժնետոմսերի մեծամասնութ-
յունը կազմող բաժնետոմսերի քանակ:

Ո՞Վ Է ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Հաշվետվություն տարեկան (Annual Report). բաժնետերերի համար ընկե-
րության կողմից տարեկան կտրվածքով հրապարակվող հաշվետվություն, 
որը տեղեկատվություն է բովանդակում անցած ֆինանսական տարվա 
ընկերության գործունեության ֆինանսական արդյունքների և ընդհանուր 
ցուցանիշների մասին: Տարեկան հաշվետվությունը պետք է նկարագրական 
ձևաչափով ներառի կորպորատիվ կառավարման հաշվետվությունը և այլ 
հաշվետվություններ, օրինակ` գլխավոր տնօրենի:

Հաշվետվություններ ֆինանսական (Financial Statements). ֆինանսական 
փաստաթղթերի ամբողջություն, որը կազմված է հաշվապահական հաշվե-
կշռից, շահույթների և վնասների հաշվետվությունից, բաժնետիրական կապի-
տալի փոփոխության հայտարարագրից, դրամական հոսքերի վերաբերյալ 
հաշվետվությունից և դրանց վերաբերյալ ծանոթագրություններից: Մեկ 
ամբողջության մեջ այդ փաստաթղթերը տեղեկատվություն են մատուցում 
ժամանակի որոշակի պահի դրությամբ ընկերության տնտեսական ռեսուրս-
ների և պարտականությունների կամ փոփոխությունների մասին, որոնք 
տեղի են ունեցել որոշակի ժամանակահատվածում` ֆինանսական հաշվե-
տվության հիմունքներին համապատասխան:

Ձ

Ձայնի իրավունք (Voting Rights). ընկերության համար կարևոր հարցերի 
վերաբերյալ բաժնետերերի ժողովում քվեարկելու իրավունք:

Ձեռքբերում (Acquisition). մեկ այլ ընկերության նկատմամբ վերահսկո-
ղության ձեռքբերում` բաժնետոմսերը գնելու կամ փոխարկելու միջոցով: 
Ձեռքբերումը կարող է լինել բարեկամական կամ թշնամական:

Ձայնի իրավունք վարձատրության հարցերի առնչությամբ (Say on Pay). 
բաժնետիրոջ հնարավորություն քվեարկելու ընկերության բարձրագույն 
ղեկավարության վարձատրության չափի վերաբերյալ: Ընկերությունների 
մասին օրենսդրությունը բաժնետերերի համար կարող է նախատեսել նման 
իրավունք:

Ղ

Ղեկավար տնօրեն (Lead Director). ԱՄՆ-ում կիրառվող եզր, որը տարած-
վում է անկախ տնօրենների նկատմամբ: Նա պետք է տնօրենների խորհրդում 
հակակշիռներ ապահովի մաժորիտար բաժնետերերի ներկայացուցիչների 
և/կամ գլխավոր տնօրենի նկատմամբ: Ղեկավար տնօրենը հաճախ տնօրեն-
ների խորհրդի կազմում հանդիսանում է անկախ տնօրենների խմբի ղեկա-
վար, որն ապահովում է խորհրդի դիտորդական գործառույթի կատարումը: 
Նրա հիմնական պարտականությունների թվում են օրակարգի նախապատ-
րաստումը, փակ նիստերին նախագահումը, փակ նիստերի արդյունքների 
մասին գլխավոր տնօրենին տեղեկացումը և տնօրենների խորհրդի աշխա-
տանքների կազմակերպմանն աջակցումը:

Մ

Միավորվելու իրավունք (Tag-Along Rights). եթե մաժորիտար բաժնետերը 
վաճառում է բաժնետոմսերի իր փաթեթը, մինորիտար բաժնետերերն իրա-
վունք ունեն միանալ նրան և վաճառել իրենց բաժնետոմսերը նույն պայման-
ներով, որոնք գործում են մաժորիտար բաժնետիրոջ փաթեթը վաճառելիս: 
Այս իրավունքը պաշտպանում է մինորիտար բաժնետերերին և հանդիսանում 
բաժնետերերի համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

Ն

Ներքին կարգավորում (By-Laws). գրավոր փաստաթուղթ, որում շարադր-
ված են տնօրենների խորհրդի կամ բաժնետերերի կողմից հաստատված 
ընկերության ներքին կառավարման կանոններ: Այդ փաստաթուղթը ներա-
ռում է այնպիսի բաժիններ, ինչպիսիք են տնօրենների խորհրդի անդամների 
ընտրությունը, պաշտոնատար անձանց պարտականությունները և բաժնե-
տոմսերի փոխանցման կանոնները:

Ներդրողների հետ հարաբերություններ (Investor Relations). ընկերության 
կորպորատիվ հաղորդակցման բաժին, որը հրապարակային և մասնավոր 
ընկերություններում մասնագիտանում է տեղեկատվության բացահայտման 
հարցերում, քանի որ դրանց շփումները ներդրումային համայնքի հետ ավելի 
ընդարձակ են:

Շ

Շահութաբաժնային եկամտաբերություն (Dividend Yield). մեկ բաժնետոմսի 
հաշվարկով շահութաբաժնի հարաբերությունը բաժնետոմսի գնին: Շահու-
թաբաժնային եկամուտը լայնորեն օգտագործվում է որպես բաժնետոմսի 
եկամտաբերության ցուցանիշ:

Շահառու (Stakeholder). անձ կամ կազմակերպություն, որն օրինական 
հետաքրքրություն ունի ընկերության կամ ծրագրի մեջ: Ավելի լայն իմաստով 
շահառուների թվին են դասվում մատակարարները, հաճախորդները, աշխա-
տակիցները և տեղական համայնքը, այսինքն` բոլոր նրանք, ում հետ առնչ-
վում է ընկերության գործունեությունը:

Շահերի բախում (Conflict of Interest). արտացոլում է իրավիճակի ինչպես 
իրավական, այնպես էլ էթիկական կողմը, որտեղ հավատարմությունը, շա-
հերը և պարտականությունները մրցակցում են և մտնում են հակասության 
մեջ: Սրանց թվին կարելի է վերագրել իրավիճակները, որոնք կարող են բա-
ցասաբար ազդել անձի անկողմնակալության վրա` նրա անձնական ու մաս-
նագիտական կամ հասարակական շահերի հնարավոր հակասությունների 
պատճառով: Դա կարող է լինել իրավիճակ, երբ մի կողմի պարտականու-
թյունները երկրորդ կողմի նկատմամբ սահմանափակում են նրա կարողու-
թյունները կատարել իր պարտականությունները երրորդ կողմի նկատմամբ: 
Տնօրենները պարտավոր են խուսափել շահերի բախումից  և պարտավոր 
են մշտապես գործել ընկերության ու նրա բաժնետերերի լավագույն 
շահերից ելնելով:

Շահութաբերություն ըստ EBITDA-ի (EBITDA Margin (EBITDA/operational 
revenues). շահութաբերության ցուցանիշ, որոշում է շահույթի մեծությունը 
մինչև հարկերի, տոկոսների վճարումը և ամորտիզացիոն մասհանումները:

Շուկայական կապիտալիզացիա (Market Capitalization).ընկերության 
շուկա-յական արժեք, որը որոշվում է որպես շրջանառության մեջ գտնվող 
բաժնե-տոմսերի և մեկ բաժնետոմսի շուկայական գնի արտադրյալ:

Պ

Պարտավորությունների գործակից (ընթացիկ+երկարաժամկետ պարտ-
քային պարտավորություններ/համախառն ակտիվներ) (Debt Ratio (current 
+ long term financial debt / total assets). ընկերության երկարաժամկետ 
ֆինանսական կախվածության ցուցանիշ:

Ռ

Ռիսկերի կառավարում (Risk Management). ընկերության ռիսկերին հակ-
վածությունը որոշելու, վերլուծելու, կառավարելու և մոնիթորինգի ենթարկե-
լու ու այդ հակվածությունը նվազեցնելու օպտիմալ մոտեցումների սահման-
ման գործընթաց:

Ս

Սակարկությունների օրական ծավալ (Daily Volume of Shares Traded). 
ֆոնդային բորսայում մեկ առևտրային օրվա գործարքների առարկա բաժնե-
տոմսերի որոշակի քանակ:

Սերբեյնսի-Օքսլիի օրենք (Sarbanes-Oxley Act). ԱՄՆ օրենք, որը խստա-
ցրեց կորպորատիվ ֆինանսական հաշվետվականության պահանջները, 
հաշվապահական հաշվառման հարցերով ներմուծեց դաշնային դիտորդ 
խորհուրդ և սահմանեց գործադիր տնօրենների քրեական պատասխանա-
տվությունը հաշվետվությունները կեղծելու համար: 

Սեփականության կառուցվածք (Ownership Structure). բաժնետերերի միջև 
ընկերության բաժնետոմսերի բաշխվածություն:

Սեփականության կենտրոնացում (Concentrated Ownership). 
սեփականության կառուցվածք, երբ մեկ բաժնետեր կամ բաժնետերերի ոչ 
մեծ խումբ տնօրինում է ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի մեծ մասին:

Սեփականության ապակենտրոնացում (Pulverized/Dispersed Ownership). 
սեփականության կառուցվածք, որի դեպքում բացակայում է հսկիչ փաթեթը: 
Բաժնետոմսերը գտնվում են մեծ քանակությամբ բաժնետերերի տիրապետ-
ման ներքո: Բաժնետերերից յուրաքանչյուրը հանդիսանում է բաժնետոմսերի 
շատ փոքր տոկոսի սեփականատեր այնպես, որ նրանցից ոչ ոք չի կարող 
միանձնյա ընդունել որոշումներ կամ ազդել կորպորատիվ որոշումների վրա:
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Սեփական (բաժնետիրական) կապիտալի արժեք (Cost of Equity). 
եկամտաբերության նվազագույն մակարդակ, որը ընկերությունը պետք է 
առաջարկի սեփականատերերին որպես հատուցում ներդրումների վերա-
դարձը հետաձգելու և ռիսկի համար:

Վ

Վարքականոններ (Codes of Conduct/Ethics). մշակվում և հաստատվում է 
ընկերությունների կողմից արդիական և հնարավոր նրբանկատ հարցերին 
առնչվող պատշաճ վարվելակերպն ու գործողությունները սահմանելու նպա-
տակով: Հանդիսանում է չափանիշ այն բանի համար, թե ինչպես է ընկերութ-
յունը հասնում առաջադրված նպատակներին և իրականացնում իր 
առևտրային գործունեությունը:

Վճարման գործակից (մեկ բաժնետոմսի հաշվարկով շահութաբաժին/մեկ 
բաժնետոմսի հաշվարկով շահույթ (Payout Index (dividend per 
share/earnings per share). ցույց է տալիս, թե ընկերության զուտ շահույթի 
որ մասն է վճարվում որպես շահութաբաժին:

Տ

Տնօրենների խորհուրդ (Board of Directors). անհատների խումբ, որն 
ընտրվում է ընկերության բաժնետերերի կողմից` ընդհանուր ղեկավարում 
իրականացնելու և ընկերության գործունեությունը վերահսկելու համար: 
Տնօրենների խորհուրդը սահմանում է ընկերության տեսլականը և առաքե-
լությունը, հաստատում է ռազմավարությունը և վերահսկում ընկերության 
ղեկավարությանը: Տնօրենների խորհուրդն իրավասու է ընտրել գլխավոր 
տնօրեն, սահմանել ընկերության ղեկավարության փոխհատուցման փաթեթը 
և հաստատել ընկերության երկարաժամկետ նպատակները, ինչպես նաև 
վերահսկել ռիսկերի կառավարումը և համապատասխանության ապա-
հովումը:

Տնօրենների խորհուրդ երկմակարդականի (Two-tier Board). տնօրենների 
խորհուրդ, որտեղ կառավարման և վերահսկման պարտականությունները 
բաժանված են և կատարվում են կառավարման երկու տարբեր մարմինների 
կողմից: Ոչ գործադիր տնօրեններից կազմված դիտորդ խորհուրդը իրակա-
նացնում է գործադիր տնօրեններից կազմված վարչության գործունեության 
վերահսկումը: Նման կառուցվածքը տարածված է Ֆրանսիայում, Գերմա-
նիայում, Արևելյան Եվրոպայի երկրներում: Ոչ բոլոր երկմակարդականի 
խորհուրդներն ունեն նույն աշխատելաոճը:

Տնօրենների խորհուրդ միմակարդականի (One-tier board). տնօրենների 
խորհուրդ, որը կազմված է գործադիր և ոչ գործադիր տնօրեններից և ըն-
թացիկ գործերը պատվիրակում է ղեկավարների թիմին: Նման կառուցվածք 
հանդիպում է Միացյալ Նահանգներում, Մեծ Բրիտանիայում և Համագոր-
ծակցության երկրներում:

Տնօրենների խորհրդի հանձնախմբեր (Committees of the Board). 
կազմված են միայն տնօրենների խորհրդի անդամներից: Հանձնախմբերը 
ձևավորվում են տնօրենների խորհրդի նիստերից դուրս կոնկրետ թեմայի 
կամ առարկայի վերլուծության հարցում տնօրենների խորհրդին աջակցելու 
նպատակով: Տարածված հանձնախմբերն են աուդիտի, վարձատրության, 
առաջադրման հանձնախմբերը:

Տնօրենների խորհրդի նախագահ (Chairman/Chairperson of the Board). 
տնօրենների խորհրդում բարձրագույն պաշտոնատար անձ: Նախագահը 
պատասխանատու է խորհրդին ղեկավարելու, տնօրենների խորհրդի արդյու-
նավետ գործունեության, նիստերում տեղեկացված որոշումներ կայացնելու 
նպատակով տնօրենների խորհրդին տեղեկատվության նկատմամբ պատշաճ 
հասանելիություն ապահովելու, նիստերի օրակարգը նախապատրաստելու 
համար՝ երաշխավորելով, որ տնօրենների խորհրդի գործունեությունը իրա-
կանացվում է ի շահ բաժնետերերի:

Տնօրենների խորհուրդ դասակարգված (Classified or Staggered Board). 
ընկերության տնօրենների խորհրդի կառուցվածք, որի դեպքում տարեկան 
վերընտրվում է տնօրենների խորհրդի անդամների միայն մի մասը՝ պաշտո-
նավարման որոշակի ժամկետով:

Տնօրենների խորհրդի գործունեության կանոնակարգ (Board Statutes (or 
Board Charter). փաստաթուղթ, որում մանրամասնորեն նկարագրված են 
տնօրենների խորհրդի և նրա հանձնախմբերի դերը, պարտականությունները, 
կազմը և գործունեությունը:

Տնօրենների խորհրդի գործադիր նիստ (Executive Session). տնօրենների 
խորհրդի նիստ, որտեղ բացառվում է գլխավոր տնօրենի և գործադիր այլ 
տնօրենների մասնակցությունը:

Տնտեսական շահույթ (Economic Profit (Residual Profit)). շահույթ, որը 
ստացվում է ներդրված ողջ կապիտալի ծախսերը մասհանելուց հետո: 
Տնտեսական շահույթը հավասար է գործառնական շահույթին՝ շահութա-
հարկը և ներդրված կապիտալի ծախսերը հանելուց հետո:

Փ

Փոխառու կապիտալի արժեք (Cost of Debt). Ընթացիկ շուկայական տոկո-
սադրույքով փոխառու միջոցների արժեք:

Ֆ

Ֆինանսական Ծառայությունների Գերատեսչություն (Financial Services 
Authority (FSA)). Մեծ Բրիտանիայում ֆինանսական շուկաների կարգավոր-
ման և վերահսկման մարմին:
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ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ Ï³Ù »ñÏñÝ»ñÇÝ, áñáÝù Ýñ³Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý: ØÇç³½·³ÛÇÝ üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Îáñåáñ³óÇ³Ý 
ãÇ »ñ³ßË³íáñáõÙ ëáõÛÝ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý Ù»ç ½»ï»Õí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ×ßïáõÃÛáõÝÁ ¢ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ãÇ ÏñáõÙ ¹ñ³Ýó 
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Ýå³ï³ÏÝ»ñáí û·ï³·áñÍáõÙÁª ³é³Ýó í»ñ³í³×³éùÇ, í»ñ³µ³ßËÙ³Ý Ï³Ù ³ÛÝ µáí³Ý¹³ÏáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáí ³ÛÉ 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ: ²Ûë ³ßË³ï³ÝùÇ áñ¢¿ ³ÛÉ Ï»ñå ï³ñ³ÍÙ³Ý ¢ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ 
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