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Մենք չենք կարող շարունակել այնպիսի եսամոլական արժեքներով 
շարժվող տնտեսական համակարգով, ինչպիսիք են շահույթի 
կարճաժամկետ մաքսիմալացումը, հարկերից և կարգավորումներից 
խուսափումը կամ շրջակա միջավայրի վնասի առարկայացումը: 
Փոխարենը մենք կարիք ունենք մարդկանց և ամբողջ մոլորակի համար 
հոգ տանող հասարակության, տնտեսության և միջազգային հանրության:

Կլաուս Շվաբ, 
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 

հիմնադիր և գործադիր նախագահ

ESG բավական խորիմաստ հասկացություն է: Դրա հիմնական 

մարտահրավերն աշխարհայացքի փոփոխությունն է, որն անխուսափելիորեն 

ուղեկցվելու է սեփական դերի ու նպատակների վերաիմաստավորմամբ: 

Կայուն զարգացման հրամայականով ESG դրդելու է ընկերություններին 

վերանայել իրենց ռազմավարական նպատակները, կառավարման 

եղանակներն ու ընթացակարգերը, կորպորատիվ մշակույթը և ռիսկերի 

կառավարումը, կատարողականի թիրախային ցուցանիշներն ու 

փոխհարաբերությունները շահակիցների հետ` ոչ միայն տնտեսական, այլև 

սոցիալական և բնապահպանական առումներով:

Մոտալուտ հնարավոր փոփոխություններին նախապատրաստվելու համար 

ներկայացնում ենք «10 հարցուպատասխան ESG-ի մասին» գրքույկը, որի 

հիմնական նպատակն է ապահովել հայաստանյան ընկերությունների մուտքը 

բավականաչափ բարդ ու հետաքրքիր թեմա` դրա հետագա զարգացումներն 

ակնկալելով:



We can’t continue with an economic system driven by selfish values, 
such as short-term profit maximization, the avoidance of tax and 
regulation, or the externalizing of environmental harm. Instead, 
we need a society, economy, and international community that is 
designed to care for all people and the entire planet.

Klaus Schwab, 
Founder and Executive Chairman 

of the World Economic Forum

ESG is quite a profound concept. Its main challenge is the change of the 

worldview, which will inevitably be accompanied by rethinking own role 

and goals.

With the imperative of sustainable development, ESG will motivate 

companies to review their strategic goals, governance practices and 

procedures, corporate culture and risk management, performance targets 

and stakeholder relationships, not just in terms of economy, but also social 

and environmental terms.

In order to prepare for the possible upcoming changes, we present the "10 

Questions and Answers about ESG" brochure, the main purpose of which 

is to ensure the entry of Armenian companies into a rather complex and 

interesting topic, with the expectation of its further developments.



1. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ESG

What is ESG?

2. Որո՞նք են ESG-ի բաղադրիչները

What are the components of ESG?

3. Ինչպե՞ս են կապված ESG և «շահակիցների կապիտալիզմ» հայեցակարգը

How are ESG and the concept of “stakeholder capitalism” related?

4. Որո՞նք են ESG դրդապատճառները

What are the motives for ESG?

5. COVID-19 համավարակի պայմաններում ESG ո՞ր խնդիրներն են կարևորվում

What ESG issues are highlighted in times of COVID-19 pandemic?

6. Ի՞նչ առավելություններ է ապահովում ESG ընկերությունների համար

What benefits do ESG provides for companies?

7. Ովքե՞ր են հետաքրքրված ESG-ով

Who are interested in ESG?

8. Ո՞վ է ընկերությանն առաջնորդում ESG հարցերում

Who leads the company through ESG issues?

9. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ESG հաշվետվությունը

What is an ESG report?

10. Ինչպե՞ս պատրաստվել ESG ռիսկերի կառավարմանը

How to prepare for ESG risk management?

ԱՅՍ ԳՐՔՈՒՅԿՈՒՄ ԴՈՒՔ ԿՍՏԱՆԱՔ ՀԵՏԵՎՅԱԼ 
ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ
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ESG ինքնին ընդարձակ ոլորտներ ներկայացնող անգլերեն երեք բառերի` “environmental, 

social, governance” (շրջակա միջավայր, սոցիալական հարցեր, կառավարում), հապավումն է: 

ESG-ի հիմքում ընկած է այն գիտակցումը, որ շրջակա միջավայրի, սոցիալական և պատշաճ 

կառավարման հիմնախնդիրներն ազդում են ընկերության` արժեք ձևավորելու կարողության 

վրա:

ESG հնարավորություն է տալիս բիզնեսի 

վարման կարճաժամկետ մոտեցումներից 

անցում կատարել երկարաժամկետի` 

ձգտելով միջավայրի, որը կխրախուսի 

ներառական տնտեսական աճը, կլինի 

սոցիալապես արդար և բնապահպանական 

առումով մաքուր ու անվտանգ: ESG դեպի կայուն զարգացումը կողմնորոշված բիզնեսի 

վարման եղանակ է, որի առանցքն են էթիկական առաջնորդումն ու պատշաճ կառավարումը, 

հասարակության և շրջակա միջավայրի վրա ընկերության գործունեության ազդեցության 

գնահատումն ու կառավարումը և կատարողականի թափանցիկության ապահովումը:

ESG միայն ընտրյալ ընկերությունների համար չէ: Բիզնեսի վարման այս եղանակը կարող 

է կիրառել ցանկացած ընկերություն, որը մտահոգված է ոչ միայն իր, այլև Երկիր մոլորակի 

ապագայով: Հետևաբար, ESG նաև գործարար մտածելակերպը փոխելու միջոց է:

ESG-ի բաղադրիչներն են ընկերությունների կողմից երկարաժամկետ արժեք ստեղծելու 

կարողության վրա ազդող ռիսկերն ու հնարավորությունները: Դրանց հետ հաշվի չնստող 

ընկերությունները կարող են բախվել ֆինանսական ռիսկերի հետ և կորցնել իրենց 

ներդրումային գրավչությունն ու շահակիցների վստահությունը: 

ESG ներառում է շրջակա միջավայրի հետ կապված այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են 

կլիմայի փոփոխությունը, բնական ռեսուրսների և էներգակիրների օգտագործումը, շրջակա 

Ի՞ՆՉ Է ԻՐԵՆԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ESG 1

ՈՐՈ՞ՆՔ ԵՆ ESG-Ի ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ 2
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միջավայրի աղտոտումն ու թափոնների կառավարումը, կենսաբազմազանությունը, օդի և 

ջրի որակը և այլն (Հենասյուն 1):

Կլիմայի փոփոխությունը շարունակում է մնալ գլոբալ գերակա հրամայական: 

Առաջիկա տասնամյակում ածխաթթու գազի զրոյական պարտավորության (net zero) 

կատարման շրջանակներում ընկերությունների ու կառավարությունների կարևորագույն 

մարտահրավերներն են լինելու իրենց ռազմավարությունների վերանայումը և դրանց 

իրագործումը:

ESG-ի սոցիալական բաղադրիչի շրջանակներում դիտարկվում են մարդկային կապիտալի 

զարգացման, աշխատակիցների բազմազանության, ներառականության, աշխատանքային 

չափորոշիչների, մարդու իրավունքների, հաճախորդների գոհունակության, արտադրանքի և 

տվյալների անվտանգության և այլ հարցեր (Հենասյուն 2):

Մենք գիտենք, որ կլիմայի ռիսկը ներդրումային ռիսկ է: 

Սակայն մենք նաև հավատում ենք, որ կլիմայի փոփոխությունը 

ներդրումների պատմական հնարավորություն է:

Լարրի Ֆինկ, BlackRock

Հենասյուն 1.  ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

Կլիմայի  
փոփոխություններ

Բնական 
ռեսուրսներ

Աղտոտում և 
թափոններ Հնարավորություններ

Ածխաթթու գազի 
արտանետումներ

Ջրային ռեսուրսների 
պակաս

Թունավոր 
արտանետումներ և 
թափոններ

Մաքուր տեխնոլոգիաներ

Ածխաթթու գազի հետք 
արտադրանքում

Կենսաբազմազանություն 
և հողօգտագործում

Փաթեթավորման 
նյութեր և թափոններ Կանաչ միջավայր

Շրջակա միջավայրի 
վրա ազդեցության 
ֆինանսավորում

Հումքի աղբյուրներ Էլեկտրոնային 
թափոններ Վերականգնվող էներգիա

Կլիմայի 
փոփոխությունների 
նկատմամբ 
խոցելիություն
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Սոցիալական խնդիրներն 

ընկերություններից պահանջում են 

կորպորատիվ ռազմավարությունների 

առանցքը դարձնել բազմազանության, 

հավասարության և ներառականության 

ամրապնդմանը միտված 

նախաձեռնությունները:

Բիզնեսի վերաբերյալ ավանդական մոտեցումն է բաժնետերերի ու 
մենեջերների համար գումար վաստակելը: Սակայն նոր լույսի ներքո 
բիզնեսի նպատակն ավելին է, քան նշվածը: Բիզնեսը պետք է լուծի 
այնպիսի խնդիրներ, որոնց բախվում ենք ես և դուք, հասարակությունն 
ու բնությունը: Եվ դա անի՝ ոչ թե բարեգործական, այլ սթափ գործարար  
շահի նկատառումներից ելնելով:

Քոլին Մայեր, Օքսֆորդի համալսարանի Սաադ բիզնես դպրոց

Հենասյուն 2.  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

Մարդկային 
կապիտալ

Արտադրողի 
պատասխանատվություն

Շահակիցների 
ընդդիմություն Հնարավորություններ

Աշխատուժի 
կառավարում

Արտադրանքի 
անվտանգություն և որակ

Հակադիր շահեր և 
կոնֆլիկտներ

Հաղորդակցության 
հասանելիություն

Առողջություն և 
անվտանգություն Քիմիական անվտանգություն Ֆինանսական 

հասանելիություն

Մարդկային 
կապիտալի 
զարգացում

Ֆինանսական գործիքների 
անվտանգություն

Առողջապահության 
հասանելիություն

Մատակարարման 
շղթայում 
աշխատանքային 
չափորոշիչներ

Գաղտնիություն և տվյալների 
անվտանգություն

Սննդի և առողջության 
հնարավորություններ

Պատասխանատու 
ներդրումներ

Առողջություն և 
ժողովրդագրական ռիսկեր
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ESG-ի կառավարման բաղադրիչի շրջանակներում են կորպորատիվ կառավարման ու 

կորպորատիվ վարվելակերպի հարցերը (Հենասյուն 3):

ESG-ի համատեքստում կառավարման նպատակն է թափանցիկության, վստահության, 

բարեվարքության և հաշվետվողականության միջավայրի ձևավորման միջոցով աջակցել 

տնտեսություն երկարաժամկետ պատասխանատու ներդրումների ներգրավմանը, գործարար 

հատվածի կայունությանը, խթանել ներառական տնտեսական աճը, ներդրողների և 

այլ շահակիցների համար ձևավորել երաշխիքներ, որ ընկերությունը գործում է բաց ու 

թափանցիկ, ունի կառավարման և վերահսկման (այդ թվում՝ ներքին հսկողության, ռիսկերի 

կառավարման և հաշվետվողականության) պատշաճ համակարգեր, որոշումներ կայացնող 

անձանց փորձառությունն ու հմտությունները հնարավորություն են տալիս ընդունել 

ընկերության, նրա բոլոր շահակիցների շահերից բխող անաչառ ու հավասարակշռված 

որոշումներ և ստանձնել դրանց համար 

պատասխանատվություն, ապահովել 

ընկերության իրավական և էթիկական 

համապատասխանությունը: Կառավարման 

կարևորագույն խնդիրներից է գործադիր 

մարմնի վարձատրության և ESG-ի 

նպատակների միջև կապի ապահովումը:

Հենասյուն 3.  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Կորպորատիվ կառավարում Կորպորատիվ վարվելակերպ

Խորհրդի բազմազանություն Գործարար էթիկա

Գործադիր մարմնի վարձատրություն Հակակոռուպցիոն համապատասխանություն

Սեփականություն Կոռուպցիա և անկայունություն

Հաշվետվողականություն Ֆինանսական համակարգի անկայունություն

Հարկային թափանցիկություն
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Ընկերությունները մեկուսացած չեն շրջակա միջավայրից: Դրանց վրա ազդում են 

սոցիալական, ինչպես նաև բնական ռեսուրսների սահմանափակությամբ պայմանավորված 

խնդիրները: Հետևաբար, իրենց կենսունակությունն ու շարունակականությունն ապահովելու 

համար ընկերությունները ևս պետք է հետաքրքրված լինեն այդ խնդիրների լուծմամբ, իսկ 

դրանք ընկալելու համար նրանք պետք է ճանաչեն իրենց շահակիցներին և վերջիններիս 

սպասումներն ու կարիքները:

Շահակիցների կապիտալիզմն 

ընկերությունների նպատակասլաց 

կառավարումն է` ի օգուտ շահակիցների, 

այդ թվում` բաժնետերերի: Այն նպաստում է 

բիզնեսի կողմից հանրային նշանակություն 

ունեցող խնդիրների լուծմանը, բարձր 

էթիկական չափորոշիչների շրջանակներում 

գործելուն, շահակիցների (աշխատակիցներ, 

հաճախորդներ, գործընկերներ, տեղական համայնք և այլն) սպասումների արդարացմանն ու 

վստահության ձևավորմանը, ինչպես նաև կայուն զարգացման համար նախապայմանների 

ապահովմանը:

...Ընկերություններն ավելին են, քան հարստություն գեներացնող 
տնտեսական միավոր լինելը: Ընկերությունների կատարողականը 
գնահատվում է ոչ միայն բաժնետերերին վճարվող շահույթով, այլև 
սոցիալական, բնապահպանական և պատշաճ կառավարման նպատակներին 
հասնելու նրանց կարողությամբ...:

Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի մանիֆեստ` «Շահակիցները 
համախմբված և կայուն աշխարհի համար», 2020թ.

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ԿԱՊՎԱԾ ESG ԵՎ 
«ՇԱՀԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԼԻԶՄ» ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ   3
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Կարելի է ասել, որ ESG-ի միջոցով «շահակիցների կապիտալիզմ» հայեցակարգը կյանքի 

է կոչվում: ESG որպես բիզնեսի վարման եղանակ դիտարկելը հնարավորություն է տալիս 

սահմանել շահակիցների սպասումներն արտացոլող կորպորատիվ նպատակներն ու 

դրանց առաջընթացը գնահատող թիրախային ցուցանիշները, կառավարել դրանցով 

պայմանավորված ռիսկերը, ձևավորել շահակիցների հետ գործակցության վրա հիմնված 

կառավարման մշակույթ: Ուստի, ESG չափորոշիչները կարող են օգտագործվել հանրության 

և շրջակա միջավայրի վրա ընկերությունների ազդեցությունը գնահատելու համար:

Համաձայն Համաշխարհային ռիսկերի մասին 2021թ.-ի զեկույցի` ամենաբարձր 

ազդեցությամբ ռիսկերի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնում են վարակիչ 

հիվանդությունները, դրանց հետևում են կլիմայի փոփոխությունների դեմ պայքարի 

ձախողումները և բնապահպանական այլ ռիսկերը, ինչպես նաև զանգվածային 

ոչնչացման զենքը, ապրուստի միջոցների ճգնաժամը, պարտքային ճգնաժամերը և ՏՏ 

ենթակառուցվածքների խափանումը: Ինչ վերաբերում է ժամանակային հորիզոնին, 

առաջիկա երկու տարիների մոտալուտ սպառնալիքներն են  զբաղվածության և 

ապրուստի ճգնաժամերը, երիտասարդության համատարած հիասթափությունը, թվային 

անհավասարությունը, տնտեսական լճացումը, շրջակա միջավայրին հասցված վնասները, 

հասարակության համախմբվածության քայքայումը և ահաբեկչությունները: Այսինքն` մի 

կողմից բնապահպանական ռիսկերն ու տնտեսական և սոցիալական անհավասարությունը, 

իսկ մյուսից` նոր տեխնոլոգիաներն ու առողջապահական խնդիրները փորձարկում 

են համաշխարհային տնտեսական համակարգերի կայունությունը, առաջադրում են 

տնտեսական և սոցիալական լուրջ մարտահրավերներ:

Մենք պետք է հասկանանք, որ անիմաստ է բնությունը վերածել կանխիկ 
գումարի, իսկ այնուհետև օգտագործել կանխիկը բնությանը հասցրած 
վնասը նվազեցնելու կամ վերացնելու համար: Մենք պետք է ձևավորենք 
այնպիսի գործարար քաղաքականություն, որը հաշվի կառնի մեր 
բնաշխարհի առողջությունը և բնական ռեսուրսների կայուն օգտագործման 
մոտեցումը:

Փիթեր Բրաբեկ-Լետմաթ, Համաշխարհային տնտեսական ֆորում

ՈՐՈ՞ՆՔ ԵՆ ESG ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ4
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Լինելով արտաքին աշխարհի անբաժանելի մասը` ընկերությունները չեն կարող անտեսել 

նշված խնդիրները: Ընկերությունների հաջողությունը մեծամասամբ պայմանավորվում 

է այդ խնդիրներն ու ժամանակի 

մարտահրավերներն ընկալելու և 

դրանք գործարար առավելությունների 

վերածելու նրանց կարողությամբ: Իրենց 

երկարաժամկետ զարգացման մասին հոգ 

տանող ընկերություններն այս խնդիրների 

լույսի ներքո պարտավոր են վերանայել 

իրենց կորպորատիվ ռազմավարություններն 

ու գործարարությամբ զբաղվելու եղանակները: Նման արմատական փոփոխությունների 

համար հենակետ են ESG չափորոշիչները, որոնց հետևելով` ընկերությունները 

հնարավորություն են ստանում իրենց ներդրումն ունենալ տնտեսական կենսունակության, 

արդարության, համախմբվածության, շրջակա միջավայրի պահպանության և 

բնական ռեսուրսների կայուն կառավարման հարցերում և բավարարել ներկա սերնդի 

պահանջները' վնաս չհասցնելով ապագա սերունդների պահանջները բավարարելու 

հնարավորություններին:

ESG

Բնապահպանական 
փոփոխություններ

Տեխնոլոգիաներ

Սոցիալական 
փոփոխություններ

Մակրոտնտեսական 
տեղաշարժեր



8 |  12 ՀԱՐՑՈՒՊԱՏԱՍԽԱՆ ESG-Ի ՄԱՍԻՆ

Համավարակի պայմաններում առավել կարևորվեցին խորհրդի վերահսկողական 

դերը և նրա կանոնավոր կապը ղեկավար թիմի հետ: Խորհրդի անդամները պետք է 

գնահատեն բիզնեսի կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ խնդիրներն ու 

բիզնեսի կենսունակությունն ապահովելու համար պատրաստ լինեն ռազմավարական 

փոփոխությունների:

Համավարակով պայմանավորված 

ճգնաժամը փորձարկում է ընկերությունների՝ 

արտակարգ իրավիճակների և 

համակարգային ռիսկերի կառավարման 

քաղաքականությունների ու 

ընթացակարգերի արդյունավետությունը: 

Արտակարգ իրավիճակների ռիսկերից 

է աշխատակիցների առողջության, անվտանգության և բարեկեցության ապահովումը, 

ինչպես նաև հաճախորդների և մատակարարների հետ հարաբերությունների ու գործարար 

հեղինակության պահպանումը: 

Ընկերություններից պահանջվում է գնահատել իրենց գործարար մոդելի վրա 

բնապահպանական և սոցիալական իրողությունների ազդեցությունն ու ներդրողների, 

աշխատակիցների, սպառողների և այլ շահակիցների վստահությունն ապահովելու համար 

գտնել համապատասխան ռազմավարություն:

Ընկերությունները պետք է հանգամանորեն վերլուծեն իրենց մատակարարման 

շղթան, բացահայտեն հնարավոր ռիսկերը և թերություններն ու գալիք խափանումների 

կանխարգելման նկատառումից ելնելով` աշխատեն վերափոխումների ուղղությամբ:

Տնօրենների խորհուրդը և ղեկավարությունը պետք է հոգ տանեն, որ գործադիր մարմնի 

վարձատրությունը` ներառյալ խրախուսման պլանները, համապատասխանեն տնտեսական 

իրողություններին: 

Տնօրենների խորհուրդները և ղեկավարները շահութաբաժինների վճարման և 

բաժնետոմսերի հետգնման հարցերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիս պետք է գործեն՝ 

ընկերության լավագույն շահերից ելնելով:

COVID-19 ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
ESG Ո՞Ր ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԵՆ ԿԱՐԵՎՈՐՎՈՒՄ5
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Ներդրողների ուշադրությունը ռիսկերի կառավարման, խորհրդի վերահսկողական դերի, 

կապիտալի բաշխվածության նկատմամբ կարող է բարձրացնել բիզնեսի երկարաժամկետ 

կայունության նշանակությունը, իսկ սա էլ, իր հերթին, հանգեցնել ESG-ի վերաբերյալ 

լրացուցիչ տեղեկատվության բացահայտման:

ESG-ի չափորոշիչներին հետևելու 

ամենակարևոր առավելությունը կայանում է 

նրանում, որ ընկերություններն ավելի զգոն 

են դառնում իրենց գործունեության վրա 

ազդող գործոնների, այդ թվում` սոցիալական 

և բնապահպանական, փոխադարձ 

կապերն ու կախվածությունն ըմբռնելու 

հարցերում, այսինքն` ընկերությունները 

հնարավորություն են ստանում առաջնորդվել համակարգային մոտեցումներով: Դրանց 

շնորհիվ ավելանում է ընկերության կողմից արժեք ձևավորելու հավանականությունն ինչպես 

իր, այնպես էլ շահակիցների համար: 

ESG նախաձեռնությունները բացահայտում են ընկերությունների մրցակցային 

առավելությունները: Փոփոխվող սոցիալ-տնտեսական և բնապահպանական պայմանների 

կարևորությունը գիտակցող ընկերություններն ավելի ճկուն են ռազմավարական 

հնարավորությունների բացահայտման և իրենց մրցունակությունն ապահովելու հարցերում: 

Դա հնարավորություն է տալիս դուրս գալ նոր շուկաներ, ավելացնել մասնաբաժինը 

գոյություն ունեցող շուկաներում, բարձրացնել սեփական ապրանքային նշանի 

ճանաչելիությունը և ամրապնդել այն, ինչը, բնականաբար, հանգեցնում է նաև եկամուտների 

աճին:

ESG չափորոշիչներին հետևելը դրական է ազդում ֆինանսական ցուցանիշների վրա: 

Հետազոտությունները բացահայտում են, որ այդ ազդեցությունը բավական ուժեղ է` 

դրական արդյունքների 63% և 8% բացասական եզրահանգմամբ: ESG հանգեցնում է 

ծախսերի նվազեցման, օրինակ` ջրի, հումքի, էներգիայի և այլն: Հետևաբար, նպաստում է 

ընկերությունների գործունեության արդյունավետության աճին:

Ի՞ՆՉ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Է ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 
ESG ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 6
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ESG չափորոշիչներով առաջնորդվելը բարենպաստ ազդեցություն ունի շահակիցների հետ 

հարաբերությունների և գործարար հեղինակության վրա: Աշխատանքային պայմանները 

բարելավող, աշխատակիցների մոտիվացման և ներուժի զարգացման մասին հոգ տանող, 

կորպորատիվ նպատակներին հասնելու գործում աշխատակիցների ներառականությունն 

ապահովող ընկերություններում բարձր է աշխատանքի արտադրողականության 

մակարդակը: Նման ընկերություններին հաջողվում է ներգրավել և պահել բարձր 

որակավորում ունեցող աշխատակիցների:

ESG չափորոշիչները հնարավորություն են տալիս ընկալել սպառողների/հաճախորդների 

նախասիրությունները և ճանաչելի դարձնել ապրանքային նշանը: Հետազոտությունները 

վկայում են, որ սպառողների 70%-ից ավելին համաձայն են կանաչ արտադրանքի համար 

վճարել լրացուցիչ 5%, եթե այն համապատասխանում է նույն ստանդարտներին, ինչ որ ոչ 

կանաչ այլընտրանքը: Մեկ այլ ուսումնասիրության արդյունքներով` ընկերությունների գրեթե 

կեսը (44%) որպես ESG իր նախաձեռնությունները խթանող գործոններ դիտարկել է բիզնեսի 

աճի հնարավորությունները:

Հարկ է նշել, որ որպես աշխատակից, 

սպառող, ներդրող «մեծ կյանք» է 

մտնում 2000-ականների սերունդը, որն 

ավելի զգայուն է կայուն զարգացման 

հիմնախնդիրների նկատմամբ, մեծ 

ուշադրություն է հատկացնում դրանց 

վերաբերյալ ընկերությունների 

մոտեցումներին և պատրաստ է կամ «պարգևատրել» իր հավատարմությամբ, կամ 

«պատժել» իր բացասական վերաբերմունքով:

ESG ուժեղ հանձնառություն ունեցող ընկերությունները գրավիչ են արժեքամետ և 

երկարաժամկետ տեսլական ունեցող ներդրողների համար, քանի որ դրանցում բարձր 

է ներդրումների եկամտաբերությունը, իսկ ռիսկերը կառավարելի են: Միաժամանակ 

այդ ներդրողները բաց են համագործակցել ընկերությունների հետ` վերջիններիս ESG 

հանձնառությունը խրախուսելու և ամրապնդելու նկատառումով:

ESG ուժեղ հանձնառությունն օգնում է համագործակցել պետական մարմինների հետ և 

ազդել գործարար խաղի կանոնների ձևավորման վրա: 
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ESG ուժեղ և թույլ հանձնառությունների համեմատականը 
օրինակների վրա

ESG ուժեղ հանձնառություն ESG թույլ հանձնառություն

Հասույթի աճ

կայուն արտադրատեսակների 
օգնությամբ B2B և B2C 
հաճախորդների ներգրավում,
շնորհիվ հանրության և 
պետական մարմինների հետ 
ավելի սերտ ու բարենպաստ 
հարաբերությունների` 
հասանելիություն ռեսուրսների 
նկատմամբ 

կայուն զարգացման վատ 
գործելաոճի (օրինակ` խնդիրներ 
մարդու իրավունքների հետ) 
կամ արտադրանքի ոչ կայուն 
կամ վտանգավոր ընկալման 
պատճառով հաճախորդների 
կորուստ,
հանրային և աշխատանքային 
վատ հարաբերությունների 
պատճառով ռեսուրսների 
հասանելիության կորուստ

Ծախսերի նվազում էներգիայի և ջրի սպառման 
նվազում

ավելորդ թափոններ և 
համապատասխանաբար 
թափոնների հեռացման ավելի 
բարձր ծախսեր 

Կարգավորման 
և իրավական 
միջամտություններ

ապակարգավորման միջոցով 
ռազմավարական ազատության 
նվաճում,
պետական աջակցության և 
սուբսիդիաների ստացում

տուգանքներ, տույժեր և 
հարկադիր կատարման 
գործողություններ

Արտադրողականության 
աճ

աշխատակիցների մոտիվացիայի 
բարձրացում, 
բարձր սոցիալական 
վստահության շնորհիվ 
տաղանդների ներգրավում
 

«սոցիալական խարանի» և թույլ 
նպատակների պատճառով 
տաղանդների ներգրավման 
հնարավորության կորուստ

Ներդրումներ և 
ակտիվների լավարկում

երկարաժամկետ հատվածում 
կապիտալի ավելի արդյունավետ 
տեղաբաշխման (օրինակ` 
ավելի կայուն գործարաններ 
և սարքավորումներ) հաշվին 
ներդրումների եկամտաբերության 
աճ, խուսափում ներդրումներից, 
որոնք բնապահպանական 
խնդիրների պատճառով չեն 
կարող հատուցվել

վնասներ ոչ արդյունավետ 
ակտիվների պատճառով, 
պակաս էներգատար, 
ծախսատար 
նախաձեռնություններով հանդես 
եկող մրցակիցների նկատմամբ 
մրցունակության կորուստ
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ESG-ի չափորոշիչները խրախուսելու հարցում ներդրողների ձայնն ավելի բարձր հնչեղություն 

է ստանում: Ներդրումային համայնքը գալիս է այն եզրահանգման, որ ճիշտ գործերը 

ֆինանսական բարեկեցության համար ունեն որոշիչ նշանակություն:

Աշխարհի խոշորագույն ինստիտուցիոնալ ներդրողները 

ESG հայեցակարգի համակիրներն են և գտնում են, որ 

ընկերությունների և շուկաների կայունությունն ապահովելու 

համար ESG ունի զգալի ներուժ: Ինստիտուցիոնալ 

ներդրողները հակված են ESG դիտարկել երկարաժամկետ 

արժեք ձևավորելու պրիզմայի ներքո: Հետևաբար, նրանց 

հետաքրքրում է ներդրման օբյեկտի սոցիալական և 

բնապահպանական անվտանգությունը, կառավարման 

որակը: Կարելի է ասել, որ ESG չափորոշիչների միջոցով նրանք գնահատում են 

ընկերությունները` բնապահպանական կամ սոցիալական հնարավոր ռիսկերից խուսափելու 

համար: Միաժամանակ, այդ չափորոշիչների միջոցով նրանք հնարավորություն են ստանում 

իրենց արժեքներին համապատասխան ձևավորել ներդրումային պորտֆել:

ESG չափորոշիչներով հետաքրքվող ներդողները սովորաբար ակտիվ են և այդ 

չափորոշիչներին ընկերությունների համապատասխանությունը խթանելու նպատակով` 

ձգտում են ազդել դրանց գործունեության վրա: Նրանք կոչ են անում ընկերություններին 

2018թ.-ին կայուն ներդրումների ծավալը Եվրոպայում կազմել է 14.1, իսկ 
ԱՄՆ-ում` 12 տրլն. դոլար: 

2019թ.-ին ամբողջ աշխարհում ներդրողների 75%-ի` ESG սկզբունքներով 
ներդրումները կազմել են նրանց ներդրումային պորտֆելի 1/4-ը:

ESG ներդրումային որոշումների 52%-ը մոտիվացված է եղել 
երկարաժամկետ շահույթը բարելավելու սպասումներով:

2020թ.-ին դիտարկվել է կապիտալի աննախադեպ ներհոսք դեպի ESG 
ֆոնդեր, ինչին նպաստել են COVID-19 համավարակով պայմանավորված 
բարոյական հարցերը, ինչպես նաև այդ ֆոնդերի դրական ֆինանսական 
արդյունքները: 

ՈՎՔԵ՞Ր ԵՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾ ESG-ՈՎ7
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ESG հարցերն ինտեգրել իրենց երկարաժամկետ ռազմավարության մեջ: Բացի կոչերը, 

խորհրդի անդամների ընտրությունների ժամանակ նրանք հնարավոր է դեմ քվեարկեն 

այն թեկնածուներին, ովքեր չեն ընկալում ESG ռիսկերն ու հնարավորությունները: Նրանք 

նաև աջակցում են ESG չափորոշիչներին հետևող ընկերություններին, ինչը լրացուցիչ 

օրինականություն և վստահություն է հաղորդում վերջիններիս գործունեությանը:

Միաժամանակ ESG մարտահրավերները լուծելու ընկերությունների կարողությունները 

գնահատելու համար ներդրողներն առաջ են քաշում որակական և քանակական 

տեղեկատվության բացահայտման պահանջ: Նրանց հետաքրքրում է, թե ESG 

չափորոշիչների առումով ներկայումս որտեղ է գտնվում ընկերությունը, և ուր է այն ձգտում 

հասնել: Որպես տեղեկատվության հնարավոր աղբյուրներ դիտարկվում են ESG ռեյթինգային 

գործակալությունները (Morningstar, Bloomberg, MSCI), ինչպես նաև անմիջական 

ընկերությունները: Դրանով ներդրողները դառնում են ESG հաշվետվությունների 

պրակտիկայի զարգացման  ջատագովները:

Հարկ է նշել, որ միայն ներդրողները չէ, 

որ հետաքրքրված են ընկերությունների 

կողմից ESG չափորոշիչների 

որդեգրմամբ: Դեպի շահակիցները 

կողմնորոշված կապիտալիզմի մոդելը, 

որի շրջանակներում շահակիցների 

շահերն ու օրինական կարիքներն 

առաջնահերթ նշանակություն են 

ստանում, գտնվում է բարձունքի վրա: Շահակիցների կապիտալիզմի հիմնարար սկզբունքն 

ընդհանուր արժեքի ձևավորումն է, այսինքն` ֆինանսական հաջողությունը, որն օգուտ 

է բերում նաև ընկերության բոլոր շահակիցներին: Ընկերությունները մրցակցում են 

աշխատակիցների ու հաճախորդների գոհունակությունն ու հավատարմությունը շահելու, 

գրավիչ գործատու որակվելու, վստահելի ու բարեխիղճ գործընկեր, համայնքի հարգված ու 

արժանապատիվ անդամ դառնալու համար: Հետևաբար, ESG-ի շարժիչ ուժն են ընկերության 

շահակիցները կամ դրանց շահերը պաշտպանող ակտիվիստները (կորպորատիվ 

ակտիվիստները, հասարակական կազմակերպությունները, բնապահպանական խմբերը և 

այլն): 



14 |  12 ՀԱՐՑՈՒՊԱՏԱՍԽԱՆ ESG-Ի ՄԱՍԻՆ

Կարելի է եզրահանգել, որ ESG չափորոշիչներով հետաքրքրված են բոլոր տեսակի 

կապիտալի (ֆինանսական, արտադրական, մտավոր, մարդկային, սոցիալական, 

հեղինակության և բնական) մատակարարները: Հետևաբար, ESG չափորոշիչներն իրենց 

երկարաժամկետ ռազմավարությանն ինտեգրած ընկերությունները կապիտալի այդ 

տեսակների նկատմամբ ստանում են հասանելիության հնարավորություն:

ESG չափորոշիչներն ազդում են ընկերության հեռանկարային զարգացման, կայունության 

վրա: Պատասխանատու ընկերությունները կարևորում և գնահատում են ESG 

գործընթացների առաջնորդումը` որպես երկարաժամկետ հաջողության գրավական:

Հաշվի առնելով, որ տնօրենների խորհրդի հիմնական նպատակն ընկերության 

երկարաժամկետ զարգացումն է` ձեռնարկատիրական գործունեության առաջնորդման 

և  արդյունավետ հսկողության միջոցով, ապա ESG գործընթացների առաջնորդման 

պատասխանատվությունը ևս տնօրենների խորհրդինն է:

Բացի այդ, խորհրդի անդամները կաշկանդված են ֆիդուցիար պարտականություններով, 

որոնց շրջանակներում խորհրդի անդամները ռազմավարության և ռիսկերի նկատմամբ 

իրենց վերահսկողական գործառույթներն իրականացնելիս չեն կարող անտեսել ESG 

ռիսկերը:

Մարդիկ որոշել են` ավելի լավ է ընտրել լավ կառավարում, 
ներառականություն, բազմազանություն, բնապահպանական որակ 
ունեցող ընկերություններին, քան բացառել, այսպես կոչված, «մեղքի» 
բաժնետոմսերը (ծխախոտ, հրազեն, մոլախաղ և ալկոհոլ):

Ջորջ Պադուլա, Modura Wealth Management

NACD-ի տվյալներով 2019-2020թթ. ցուցակված ընկերությունների 
խորհրդի անդամների 80%-ը գտել է, որ իրենց խորհուրդը կենտրոնացած 
է ESG որոշակի հարցերի վրա, իսկ 52%-ը նշել է, որ փնտրում են ESG 
արդյունավետության վերաբերյալ իրենց անհատական պատկերացումները 
բարելավելու եղանակներ:

Ո՞Վ Է ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒՄ 
ESG ՀԱՐՑԵՐՈՒՄ8
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ESG չափորոշիչները որդեգրելու և դրանք ընկերության ռազմավարական նպատակներին 

ինտեգրելու համար խորհուրդը պետք է`

• ըմբռնի ESG չափորոշիչների նշանակությունն 

ընկերության երկարաժամկետ հաջողության 

համար, 

• ESG գործոններն ինտեգրի ընկերության 

ռազմավարությանը` բացահայտելով 

դրանց առավել էական ռիսկերն ու 

հնարավորությունները, ազդեցությունն 

ընկերության ռազմավարական նպատակների, ֆինանսական ցուցանիշների և 

երկարաժամկետ կանխատեսումների վրա,

• անցում կատարի ակտիվ վերահսկման` ESG հարցերի առնչությամբ հստակեցնելով 

խորհրդի` ներառյալ հանձնաժողովների դերն ու պարտականությունները, ձևավորի 

արդյունավետ կառավարչական հաշվետվողականության համակարգ, որի միջոցով 

հնարավոր կլինի պարզել ղեկավար թիմի մոտեցումները ESG վերաբերյալ,

Խորհրդի անդամը պարտավոր է աջակցել կազմակերպության 
հաջողությանը՝ ի թիվս այլ հանգամանքների հաշվի առնելով՝ 
• ընդունվող որոշումների հնարավոր հետևանքները երկարաժամկետ 

հատվածում,
• աշխատակիցների շահերը,
• հաճախորդների, մատակարարների և այլ անձանց հետ 

հարաբերությունների ամրապնդման անհրաժեշտությունը,
• գործունեության ազդեցությունը հասարակության և շրջակա միջավայրի 

վրա,
• գործարար հեղինակությունն ամրապնդող համապատասխան վարքագիծ 

դրսևորելու անհրաժեշտությունը,
• արդարամիտ գործելու անհրաժեշտությունը:

Ես չեմ գտնում, որ մեր ֆիդուցիար պարտականությունն է առաջին տեղում 
բաժնետերերին դնելը: Մենք ունենք խիստ համոզվածություն, որ եթե 
կենտրոնանանք մարդկանց կյանքի բարելավման և իրապես կայուն 
որոշումների վրա, մենք ավելի համահունչ կլինենք մեր սպառողների ու 
հասարակության հետ, և վերջին հաշվով դա բաժնետերերին կբերի ավելի 
մեծ շահույթներ: 

Փոլ Փոլման, IMAGINE
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• ընկալի և բավարարի շահակիցների կարիքներն ու սպասումները, պատրաստ լինի 

համագործակցել վերջիններիս հետ դրանց տեսակետն ըմբռնելու, կորպորատիվ 

նպատակներն ու ընկերության գործելաոճը շահակիցների սպասումներով  

հավասարակշռելու, ESG ռիսկերի և հնարավորությունների մասին էական 

տեղեկատվության բացահայտումը խրախուսելու համար:

ESG ռիսկերի և հնարավորությունների 

վերաբերյալ խորհրդին մասնագիտական 

հիմնավորված աջակցություն ապահովելու համար 

դրան կից գործող հանձնաժողովները պետք 

է իրենց ուշադրությունը հրավիրեն հետևյալ 

հարցերի վրա.

Աուդիտի հանձնաժողով

• ESG հաշվետվությունը 
թե՛ քանակական և թե՛ 
որակական առումներով 
բավարարու՞մ է 
արդյոք ներդրողների 
պահանջներին:

• Ի՞նչ չափորոշիչներ կամ 
շրջանակներ պետք է 
օգտագործի ընկերությունը 
ESG հաշվետվությունը 
պատրաստելու համար:

• Գոյություն ունե՞ն արդյոք 
ESG հաշվետվության 
հավաստիությունը, 
համադրելիությունը և 
հետևողականությունը 
վերահսկող միջոցներ:

• Անհրաժե՞շտ է արդյոք 
ESG հաշվետվության 
արժանահավատության 
վերաբերյալ անկախ 
հավաստումը:

• ESG ռիսկերն ու 
հնարավորությունները 
գնահատելու և 
վերահսկելու համար ունի՞ 
արդյոք տնօրենների 
խորհուրդն անհրաժեշտ 
գիտելիքներ և 
կարողություններ:

• Ըմբռնու՞մ են արդյոք 
խորհրդի անդամները 
ESG տեղեկատվության 
կարևորությունը 
ներդրողների և այլ 
շահակիցների համար:

• Խորհուրդը պատշաճ 
կերպով տեղեկացվա՞ծ 
է արդյոք ընկերության 
ESG ռիսկերի ու 
հնարավորությունների 
մասին: 

Առաջադրման 
հանձնաժողով

• Ղեկավար թիմի 
վարձատրության 
պլանները հաստատելիս 
հաշվի առնվու՞մ են արդյոք 
ESG նպատակները և 
դրանք ռազմավարությանն 
ինտեգրելու  հիմնական 
փուլերը:

• Ղեկավար թիմի կազմը 
բավարարու՞մ է արդյոք 
ESG նպատակներն 
իրագործելու համար:

• Ընկերության 
կորպորատիվ մշակույթը 
խրախուսու՞մ է արդյոք ESG 
ոլորտում ջանքերը:

Վարձատրության 
հանձնաժողով
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ESG հաշվետվությունը հայտնի է տարբեր 

անվանումներով: Կիրառվում են նաև 

«ոչ ֆինանսական հաշվետվություն», 

«կայուն զարգացման հաշվետվություն», 

«ինտեգրացված հաշվետվություն», 

«կորպորատիվ սոցիալական 

պատասխանատվության հաշվետվություն» 

եզրույթները: 

ESG հաշվետվության հիմնական նպատակն է շուկային ներկայացնել, թե ընկերությունը 

ինչպես է`

• ESG հարցերն ինտեգրում իր գործարար ռազմավարությանը, 

• հավասարակշռում ESG ռիսկերը և բացահայտում զարգացման հնարավորությունները:

ESG հաշվետվության առավելություններն են՝

• Կայուն զարգացման հնարավորությունների բացահայտում. սրանք, օրինակ`  կարող 

են թաքնված լինել աշխատողների, գործընկերների և սպառողների հավատարմության 

ու գոհունակության բարձրացման, ռեսուրսների խնայողաբար օգտագործման մեջ: 

Հաշվետվությունը հնարավորություն է տալիս բացահայտել եկամուտներն ավելացնելու 

և ծախսերը կրճատելու աղբյուրները, հետևաբար նաև` բարձրացնել ընկերության 

գործունեության արդյունավետությունը և նպաստել դրա կայուն զարգացմանը: 

• Ռիսկերի կառավարում. ընկերության ռազմավարական նպատակներին հասնելու 

հարցում ESG ռիսկերի նշանակության գիտակցումը, բացահայտումն ու կառավարումը 

հնարավորություն են տալիս նվազեցնել թե՛ ֆինանսական և թե՛ ոչ ֆինանսական 

ռիսկերը: 

• Համեմատության հնարավորություն. հաշվետվությունը հնարավորություն է տալիս 

ընկերությանը համեմատվել նույն ճյուղում գործող այլ ընկերությունների, ինչպես նաև 

իր գործունեության տարբեր ժամանակահատվածներում արձանագրված արդյունքների 

հետ:

Ի՞ՆՉ Է ԻՐԵՆԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ 
ESG ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 9
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• Կառավարման գործիք. հաշվետվությունը հնարավորություն է տալիս սահմանել 

ընկերության գործունեության առաջնահերթությունները, մշակել զարգացման ապագա 

ծրագրերը, ճանաչել շահակիցների սպասումները և հաղորդակցվել նրանց հետ, ինչպես 

նաև ESG-ի վերաբերյալ կիսվել սեփական փորձով:

ESG հաշվետվությամբ հետաքրքրված են՝ 

• Բիզնես գործընկերները, հատկապես 

օտարերկրյա, որոնք սեփական ռիսկերը 

կառավարելու նպատակով` կորպորատիվ 

քաղաքականության մակարդակով և 

գործելաոճով պահանջում են առանձնակի 

ուշադրություն հատկացնել ESG հարցերին:

• Ներդրողներն իրենց ներդրումային 

որոշումները կայացնելիս առաջնորդվում են կորպորատիվ կառավարման 

որակով, ընկերության սոցիալական և բնապահպանական ցուցանիշներով: Նման 

տեղեկատվությունը նրանց համար հիմք է ընկերության կայունությունը գնահատելու 

համար: 

• Պետական մարմինները, որոնք կարևորում են սոցիալական և բնապահպանական 

խնդիրների լուծմանն ուղղված գործընկերային հարաբերությունները: 

• Ոչ առևտրային կազմակերպությունները, ԶԼՄ-ները, վարկանիշային 

գործակալություններն ընկերությունը գնահատելիս կարող են հիմնվել ESG 

հաշվետվությունների վրա:

ESG հաշվետվության մշակումը և հրապարակումը

ESG հաշվետվության արժեքը դրա կանոնավորության և շարունակականության մեջ է: 

Ընկերությունը պետք է ընկալի, որ ESG հաշվետվությունը տեղեկատվության բացահայտման 

կանոնավոր գործիք է: 
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ESG հաշվետվության մշակման հիմնական փուլերը

# Փուլի բովանդակությունը Գործողությունները

1
ESG հաշվետվության մշակման 
վերաբերյալ որոշման կայացում

• Ճանաչել ընկերության գործունեության ոլորտն ու 
ընկերության առանձնահատկությունները:

• Հստակեցնել հաշվետվության մշակման և բացահայտման 
իրական դրդապատճառները. արդյո՞ք ընկերության 
համար կայուն զարգացումն իրապես կարևոր է, թե՞ 
հաշվետվությունը մարքեթինգային հնարք է: 

• Պարզել բաժնետերերի, գործընկերների, մրցակիցների 
և այլ շահակիցների մոտեցումները հաշվետվության 
վերաբերյալ:

2
ESG հաշվետվության սահմանների 
որոշում

• Որոշել տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական 
հնարավոր ազդեցության շրջանակները:

• Սահմանել ընկերության ազդեցության և 
վերահսկողության շրջանակները` դիտարկելով 
կապալառուների և մատակարարների ներգրավման 
հնարավորությունը:

3
ESG հաշվետվության 
բովանդակության մշակում

• Սահմանել հարցերի շրջանակը, որոնք ներգործում 
են շահակիցների վրա, և ներկայացնել ընկերության 
դիրքորոշումն ու ներգրավվածությունն այդ հարցերում:

• Ինտեգրել այդ հարցերն ընկերության ռազմավարական 
նպատակներին և հետևել դրանց իրականացմանը:

4 ESG հաշվետվության հավաստում • Ընտրել հավաստման ձևը (արտաքին աուդիտ, 
շահակիցներից ձևավորված հանձնաժողով):

5
ESG հաշվետվության 
հրապարակում

• Ձևավորել շահակիցների հետ հաղորդակցման 
ռազմավարություն:

• ESG հաշվետվությունները հրապարակել ընկերության 
համացանցային էջում:

ESG հաշվետվության մշակման շրջանակներն են`

• Sustainability Accounting Standards Board (SASB), 

• Principles for Responsible Investment (PRI), 

• Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD), 

• Global Reporting Initiative (GRI),

• The International Integrated Reporting Framework (IIRC),

• Climate Disclosure Standards Board (CDSB),

• UN Sustainable Development Goals (SDGs),

• Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of 

Sustainable Value Creation. 2020. WEF.

https://www.sasb.org/
https://www.unpri.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.globalreporting.org/
https://integratedreporting.org/
https://www.cdsb.net/
https://unfoundation.org/what-we-do/issues/sustainable-development-goals/?gclid=Cj0KCQjwjo2JBhCRARIsAFG667WE3R57rNYUb01Ul0xU9FkCKEjUNTHn3HFRaJ_D8TdTUKHIC1sDdH8aAn3bEALw_wcB
https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation
https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation
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Ներքևում նշված գործողությունները 

հնարավորություն կտան ըմբռնել ESG ռիսկերի 

էությունը, դրանց համապատասխան սահմանել 

կամ վերանայել ընկերության ռազմավարական 

նպատակները, կառավարել այդ ռիսկերը 

և արդյունքների մասին հաղորդակցվել 

ընկերության շահակիցների հետ:

I ESG ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՈՒ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ

Ուսումնասիրեք ընկերությունում ESG չափորոշիչների ներդրման 
հնարավորությունները: 

Ուսումնասիրեք ընկերությանը ներհատուկ ռիսկերին համապատասխանող ESG 
չափորոշիչները:

Փնտրեք եղանակներ ESG ռիսկերի և հնարավորությունների մասին խորհրդի 
անդամների իրազեկվածությունը բարձրացնելու համար:

Ներդրեք ESG գիտելիքների և կարողությունների զարգացման կառուցվածքներ, այդ 
գիտելիքներն ու կարողությունները հաշվի առեք աշխատակիցների ընտրության 
գործընթացում:

II ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ/ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ

Ընկերության ռազմավարական նպատակները սահմանելու/վերանայելու համար 
հետազոտեք ընկերության արժեքի ձևավորման շղթան և գործարար մոդելը` հաշվի 
առնելով ESG չափորոշիչները: Այդ նպատակով` 
• վերլուծեք արտաքին միջավայրի հիմնական մարտահրավերներն ու դրանց 

ազդեցությունն ընկերության վրա,
• անցկացրեք SWOT վերլուծություն,
• գնահատեք կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ հատվածներում 

կապիտալի բոլոր տեսակներից ընկերության կախվածությունը,
• գնահատեք ESG խնդիրների էականությունը,
• սահմանեք ESG էական խնդիրների լուծմանը միտված ընկերության ռազմավարական 

և ընթացիկ նպատակները: 

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼ ESG ՌԻՍԿԵՐԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ10
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III ESG ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ուսումնասիրեք ընկերության ռիսկերի ռեեստրը և գնահատեք ESG ռիսկերի 
բացահայտված լինելը:

Ռիսկերի սեփականատերերին և կայուն զարգացման մասնագետներին ներգրավեք 
ESG ռիսկերի բացահայտման գործընթացում:

Բացահայտեք ռազմավարական և գործառնական ծրագրերի վրա ազդող ESG 
ռիսկերը:

Որոշեք ESG ռիսկերի ազդեցությունը և ծագման հավանականությունը:

Սահմանեք ռիսկերի առաջնահերթության չափորոշիչները և ըստ դրանց դասակարգեք 
ESG ռիսկերը:

Ռազմավարական և գործառնական մակարդակում որոշեք ESG ռիսկերի համար 
պատասխանատուներին:

Ընտրեք ESG ռիսկերին արձագանքելու համապատասխան միջոցներ (օրինակ` ծախս 
և օգուտ, ռիսկ ախորժակ), մշակեք դրանց գործարար հիմնավորումը և գնահատեք 
արձագանքման միջոցների արդյունավետությունը:

Ներքին և արտաքին փոփոխությունները հաշվի առնելով` վերլուծեք ESG ռիսկերի 
կառավարումը և ձգտեք այն բարելավել:

IV ESG ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՄ

ESG ռիսկերի կառավարման վերաբերյալ հաղորդակցումն ապահովելու նպատակով 
սահմանեք ներքին և արտաքին հաղորդակցության ուղիներ:

Ներքին հսկողության պատասխանատուների հաշվետվություններում ներառեք ESG 
ռիսկերի կառավարման վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Ուսումնասիրեք ESG հաշվետվությունների պրակտիկան:

Ապահովեք ընկերության անցումը ESG հաշվետվությունների կանոնավոր մշակմանը և 
բացահայտմանը:
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Հեղինակ` Նարինե Մելիքյան, 

Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի տնօրեն

Գրքույկի մշակման հարցում իրենց ներդրումն ունենալու համար հատուկ շնորհակալություն 

ենք հայտնում`

Արսեն Նազարյանին, Համաշխարհային բանկի խմբի անդամ Միջազգային 

ֆինանսական կորպորացիայի (IFC) «Հայաստանում ներդրումային միջավայրի 

բարեփոխումներ» ծրագրի ղեկավար

Արմինե Խաչատրյանին, Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոն (Գրքույկի խմբագրում)

Անուշ Բալասանյանին, Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոն (Գրքույկի ձևավորում)

Գրքույկում օգտագործվել է 1333 թ.-ի «Ախթամար» ձեռագիրը (թիվ 2877), թվայնացման 

վերակազմող՝ Կիմա Եդոյան:

Գրքույկը մշակվել է Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի կողմից իրականացվող 

Միջազգային Մասնավոր Ձեռնարկատիրության Կենտրոնի (www.cipe.org) «Հայաստան. 

հզորացնել մասնավոր հատվածը` ժողովրդավարական անցմանն աջակցելու համար» 

դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում:

Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոն, 2021
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Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնը (CIPE) ոչ առևտրային 

միջազգային կազմակերպություն է, որը փոխկապված է Միացյալ Նահանգների Առևտրի 

պալատի հետ և հանդիսանում է Ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամի առանցքային 

ինստիտուտը: CIPE-ը հիմնադրվել է 1983 թվականին: Նրա 

առաքելությունն է մասնավոր ձեռնարկությունների և շուկայական 

կողմնորոշում ունեցող բարեփոխումների միջոցով ամրապնդել 

ժողովրդավարությունն ամբողջ աշխարհում` իրագործելով այն 

աշխարհի տեսլականը, որտեղ ժողովրդավարությունը ընդհանուր 

բարգավաճման համար ստեղծում է ազատություն և հնարավորություններ: Աշխարհում 

ժողովրդավարական և տնտեսական բարեփոխումները խթանելու համար CIPE-ը 

համագործակցում է տեղական գործարար ասոցիացիաների, առևտրի պալատների, 

համալսարանների, վերլուծական կենտրոնների և շահերի պաշտպանության խմբերի հետ:

CIPE-ի գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Վաշինգտոնում: Ներկայումս CIPE-ն 

ավելի քան մեկ տասնյակ երկրներում ունի տարածաշրջանային գրասենյակներ ու 

ներկայացուցչություններ, ինչպես նաև նախկին և ներկա գործընկերների հսկայական ցանց: 

Նվիրատուների մի լայն շրջանակ ուղղակիորեն աջակցում է CIPE-ի աշխատանքներին: 

Համատեղ ծրագրերի միջոցով CIPE-ը պարբերաբար համագործակցում է զարգացման և 

ժողովրդավարության միջազգային այլ կազմակերպությունների հետ:
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Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոն հիմնադրամը գործում է 2002թ.-ից: Կենտրոնն 

անկախ փորձագիտական հարթակ է, որի առաքելությունն է խթանել կորպորատիվ 

կառավարման միջազգային առաջադեմ գործելաոճի և 

սկզբունքների ներդրումը Հայաստանում: 

 

Կենտրոնի հիմնական խնդիրներն են՝

• Հայաստանի մասնավոր հատվածում կորպորատիվ կառավարման արդյունավետ 

գործելաոճի համար նախապայմանների ձևավորումը, 

• կորպորատիվ կառավարման հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրության և 

իրավակիրառման բարեփոխումներին մասնակցությունը, 

• կորպորատիվ կառավարման հիմնահարցերում հանրային իրազեկության 

բարձրացումը,

• կորպորատիվ կառավարման և հարակից հիմնախնդիրների վերաբերյալ 

հետազոտությունների իրականացումը:

Կենտրոնը հայաստանյան շուկայի մասնակիցներին առաջարկում է ծառայությունների 

բավական լայն շրջանակ՝ կորպորատիվ կառավարման համակարգի գնահատումից 

(վերլուծությունից) մինչև դրա բարելավմանն ուղղված գործարար խորհրդատվությունը, 

ուսուցումները և այլ ծառայությունների մատուցումը:

Կենտրոնը ձևավորել և առաջնորդում է Հայաստանում 

առաջին հակակոռուպցիոն հավաքական գործողությունների 

նախաձեռնությունը` Բիզնեսի բարեվարքության ակումբը: Ակումբը 

նպատակ ունի միավորել բարեվարքության մշակույթը հարգող 

հայաստանյան գործարար համայնքի ներկայացուցիչներին և 

խթանել նրանց հավաքական գործողությունները կորպորատիվ 

կառավարմանն առնչվող խնդիրների շուրջ: 



Հեռ.: (+374 99) 444 442

Էլ. փոստ: corpgov@corpgov.am 

www.corpgov.am, 

www.businessintegrityclub.corpgov.am

http://www.facebook.com/CorpGovCenFoundation
http://www.linkedin.com/company/corporate-governance-center-foundation

