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ՀՀ բիզնես միջավայրում կորպորատիվ սոցիալական 
պատասխանատվության բարձրացման 

հնարավորությունների վիճակագրական վերլուծությունը 
  

Հարությունյան Վիկտորյա 
 

Հանգուցային բառեր և արտահայտություններ. կառավարում, 
շուկա, մրցակցություն, մեթոդ, հետազոտություն, համակարգ, 
բիզնես, անձնակազմ, արժեք, ներդրում, ռազմավարություն 

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը (ԿՍՊ) 
ժամանակակից ընկերության իմիջի անբաժանելի տարրն է:   
ԿՍՊ-ի կիրառումը որոշիչ է ընկերությունների ներդրումային 
գրավչությունը ապահովելու, ազգային ու միջազգային շուկանե-
րում բիզնեսի մրցունակությունը բարձրացնելու առումով: ՀՀ-ում 
ԿՍՊ քաղաքականության ներդրումը և իրականցումը ունի համա-
տարած դառնալու միտում:  

 Ընկերություններն իրենց գործունեության ընթացքում զգալի 
ազդեցություն են ունենում հասարակության և շրջակա միջավայրի 
վրա: ԿՍՊ-ը նշանակում է ճանաչել և գիտակցել այդպիսի ազդե-
ցությունները և կառավարել բիզնեսն այնպես, որ այն նպաստի սո-
ցիալական, բնապահպանական և տնտեսական արժեքների աճին` 
կայուն դրական ազդեցություն գործելով թե՛ հասարակության, և 
թե՛ բիզնեսի վրա: Կորպորատիվ պատասխանատվությունը ար-
տացոլում է մասնավոր կամ պետական ոլորտում գործող ցանկա-
ցած առևտրային և այլ կազմակերպության նվիրումը այն հասա-
րակությանը, որում գործում է այդ կազմակերպությունը [2]: 

ԿՍՊ-ի կիրառումը հավելյալ դրական ազդեցություն է ունե-
նում ընկերության վրա, որը ուղեկցվում է իր հեղինակության 
աճով և իր նկատմամբ առկա վստահությամբ։ ԿՍՊ-ն կարևոր 
բիզնես ռազմավարություն է, քանի որ՝ 

▪ Հաճախորդները միշտ ձգտում են իրենց գնումները կատա-
րել այն ընկերություններից, որոնց վստահում են: 

▪ Մատակարարները նախընտրում են համագործակցել 
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վստահելի ընկերությունների հետ: 
▪ Անհատ աշխատողները ցանկանում են աշխատել այնպիսի 

ընկերություններում, որտեղ իրենց կհարգեն և կգնահատեն: 
▪ Հասարակական կազմակերպությունները ցանկանում են 

աշխատել այնպիսի ընկերությունների հետ, որոնց հետ 
աշխատանքը շահեկան կլինի երկու կողմերի համար [1]: 

ԿՍՊ-ի արդյունավետ ռազմավարության մշակումը մեծապես 
կախված է «շահառու» հասկացության ընկալումից: Եթե մի 
ընկերությունում կամ ձեռնարկությունում որպես շահառու դի-
տարկվում են միայն բաժնետերերը, հաճախորդները և աշխատա-
կազմը, ապա այնտեղ ԿՍՊ-ն լիարժեք չի ընկալվի: Ամերիկյան 
հայտնի գործարարներից մեկը ասել է. «Յուրաքանչյուր մարդ 
բիզնեսի շահառու է՝ անկախ նրանից նա ունի բաժնետոմս, թե ոչ, 
կամ աշխատում է տվյալ ընկերությունում, թե ոչ։ Այսօր մաս կազ-
մել ամերիկյան հասարակությանը արդեն իսկ նշանակում է լինել 
բիզնեսի շահառու» [3]։  

 ԿՍՊ-ն բիզնեսին տալիս է բազմաթիվ հնարավորություններ, 
մասնավորապես՝ ընկերության իմիջի և հեղինակության բարելա-
վում, ներդրումային գրավչության բարձրացում, հաճախորդների 
վստահության ամրապնդում, անձնակազմի հավատարմության 
աստիճանի բարձրացում, շահակից կողմերի հետ հարաբերու-
թյունների ամրապնդում, պետական մարմինների կողմից վերա-
հսկողության նվազեցում, հարկային արտոնությունների տրամա-
դրում, մրցակցային առավելություն, խնայողության հնարավորու-
թյուն, ընկերության գործունեության թափանցիկության աճ և այլն: 
Չլինելով նորություն աշխարհի զարգացած հատվածում՝ կորպո-
րատիվ սոցիալական պատասխանատվության գաղափարներն 
առաջին քայլերն են անում զարգացող երկրներում լայն տարածում 
ձեռքբերելու ուղղությամբ: Հայաստանում սոցիալական պատաս-
խանատվության վերաբերյալ տեղեկացվածությունը լիարժեք չէ, 
իսկ դրա վերաբերյալ ընկալումները դեռևս գտնվում են ձևավոր-
ման փուլում: Այս մասին են փաստում նաև իրականցված հարց-
ման արդյունքները, որի նպատակը հասարակության ընկալում-
ների, պատկերացումների բացահայտումն է կորպորատիվ սոցիա-
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լական պատասխանատվության վերաբերյալ: Հարցման մասնա-
կիցների իրազեկվածությունը «կորպորատիվ սոցիալական 
պատասխանատվություն» հասկացության վերաբերյալ ներկայաց-
ված է գծապատկեր 1-ում: Հարցման արդյունքում 22.2%-ը գտնում 
է, որ ԿՍՊ-ն սպառողի առջև պատասխանատվություն է՝ թողարկ-
ված արտադրանքի որակի համար, 18.1%-ը, ԿՍՊ ասելով, հաս-
կանում է ֆինանսական աջակցության ցուցաբերում մանկա-
տներին, 14.6%-ը՝ պարբերական հաշվետվությունների ներկայա-
ցում, 11.8%-ը՝ հոգատարություն շրջակա միջավայրի նկատմամբ 
(11.8%): 

 

 
  Գծապատկեր 1 

 
ԿՍՊ-ի քաղաքականության կարևորագույն ուղղություններից 

է բնակչության սոցիալական խնդիրների լուծումը, որը հիմնակա-
նում իրականացվում է բարեգործությունների և նվիրատվություն-
ների միջոցով, հետևաբար հարցման մեջ ներառված են հարցեր, 
որոնք նպատակ ունեն պարզելու հասարակության դիրքորոշումը՝ 
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դրանց վերաբերյալ: Ի պատասխան «Միանման հատկանիշներով 
երկու ապրանքներից, որոնցից մեկի արժեքի որոշ մասը ուղղվում 
է նվիրատվության, իսկ մյուսը սովորական է, ես կընտրեի այն ապ-
րանքը, որի արժեքի որոշ մասը ուղղվում է նվիրատվության» հար-
ցին, մեծամասնությունը՝ 82.9%-ը, ընտրել է «Լիովին համաձայն 
եմ», նշանակում է՝ պատրաստակամ է գնելու նմանատիպ ապ-
րանքներ (Գծապատկեր 2): 

 

 
  Գծապատկեր 2 

 
Սա նշանակում է, որ եթե սպառողները ընտրության հնարա-

վորություն ունեն համանման երկու ապրանքների միջև, ապա 
կընտրեն այն ապրանքը, որի արժեքի մի մասն ուղղվում է նվի-
րատվության, դեռ ավելին՝ նրանք պատրաստ են ավելի շատ 
վճարել այդ ապրանքի համար: Նույն սկզբունքով պարզվել է նաև 
թիրախային խմբի վերաբերմունքը ԿՍՊ-ի քաղաքականության 
կարևորագույն բաղադրիչներից մեկի՝ շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության վերաբերյալ: Այդ նպատակով ներառվել է 
հետևյալ հարցը. «Ես կգնեմ ապրանք, որի բաղադրությունը և/ կամ 
փաթեթավորումը չի վնասում շրջակա միջավայրը»:  
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  Գծապատկեր 3 

 
Ինչպես ներկայացված է գծապատկեր 3-ում, հարցվածների 

ճնշող մեծամասնությունը՝ 56.6%-ը, պատրաստ է գնել ապրանք-
ներ, որոնք չեն վնասում շրջակա միջավայրը:  

Այսպիսով ստացվում է, որ հարցվածների մեծամասնությունը 
ոչ միայն ցանկանում է գնել ապրանք, որի արժեքի որոշ մասն 
ուղղվում է նվիրատվությունների (ինչպես նաև՝ էկոլոգիապես ան-
վտանգ ապրանքներ), այլ նաև պատրաստ է ավելի շատ վճարել 
այդ ապրանքների համար: Իրականացված հետազոտության արդ-
յունքում կարելի է եզրակացնել, որ հասարակության շրջանում 
տեղեկացվածության պակաս կա էկոլոգիապես անվտանգ ապ-
րանքների և այն ապրանքների վերաբերյալ, որոնց արժեքի որոշ 
մասն ուղղվում է նվիրատվությունների:  

Հասարակությունը կորպորատիվ սոցիալական պատասխա-
նատվությունը առաջին հերթին կապում է ապրանքների որակի 
հետ, գտնելով, որ եթե կազմակերպությունը սպառողի առջև պա-
տասխանատվություն է կրում իր կողմից թողարկված արտա-
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դրանքի որակի նկատմամբ, նշանակում է վերջինս սոցիալապես 
պատասխանատու կազմակերպություն է:  

Թեև կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը 
դեռևս երիտասարդ ռազմավարական մոտեցում է հայաստանյան 
բիզնես միջավայրում, այնուամենայնիվ, այն կիրառվում է շատ 
կազմակերպությունների կողմից և հանդիսանում է կայուն զար-
գացման ռազմավարության անբաժանելի մասը: Հայաստանյան 
բիզնես միջավայրում ԿՍՊ-ի առկա իրավիճակի մասին հստակ 
պատկերացում ունենալու նպատակով հայկական ընկերություն-
ների շրջանում իրականացված վիճակագրական հարցման միջո-
ցով պարզվել է հայկական ընկերությունների մոտեցումը ԿՍՊ-ի 
նկատմամբ և ԿՍՊ-ի կիրառությունը այդ ընկերություններում:  

Հարցմանը մասնակցել են 20 ընկերություններ, որոնց մեծա-
մասնությունը՝ 50.6%-ը աշխատակիցների թվաքանակով միջին 
չափի է (50-249 աշխատակից): Ընկերությունների 31.3%-ը գործու-
նեություն է իրականացնում առևտրի կամ արտադրության 
ոլորտում, 18.8%-ը՝ հյուրանոցային բիզնեսի բնագավառում, ևս 
18.8%-ը՝ ֆինանսավարկային համակարգում: Ընկերությունների 
մեծամասնությունը՝ 50%-ը, ԿՍՊ-ի ոլորտում ունի մինչև 5 տարվա 
փորձ, 30%-ը՝ 6-10 տարվա փորձ, և ընդամենը 10%-ը՝ ավելի քան 
10 տարվա փորձ: 

Հարցման հիմնական նպատակներից է պարզել, թե ԿՍՊ-ն 
ինչպես և որքան է կիրառվում հայկական կազմակերպությունների 
կողմից և ինչ ազդեցություն է ունեցել կազմակերպությունների 
գործունեության վրա: 

Այդ նպատակով հարցման մեջ ներառված էր հետևյալ հարցը. 
«Ձեր կազմակերպությունը ԿՍՊ ինչպիսի նախաձեռնություններ է 
իրականացնում (կամ իրականացրել)»: Արդյունքում պարզ 
դարձավ, որ ընկերությունների կողմից կիրառվում են հետևյալ 
նախաձեռնությունները. պարբերական հաշվետվությունների ներ-
կայացում (24.1%), սպառողի առջև պատասխանատվություն 
թողարկված արտադրանքի որակի համար (13.8%), շրջակա 
տարածքում մաքրման աշխատանքների կազմակերպում (17.2%) և 
այլն: Հայկական ընկերությունները ԿՍՊ-ի ոլորտում կարևորում 
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են ֆինանսական կարգապահությունը, արտադրանքի որակը, 
շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը, սոցիալական իրավի-
ճակի բարելավումը: 

 

 
  Գծապատկեր 4 

 
 «Կազմակերպության գործունեության վրա ինչ ազդեցություն 

է ունեցել ԿՍՊ-ն» հարցին մասնակից ընկերությունների մեծա-
մասնությունը՝ 22.4%-ը, նշել է տեղական համայնքի հետ հարաբե-
րությունների բարելավումը, ընկերության հեղինակության բարե-
լավումը (20.7%), ընկերության հանդեպ հաճախորդների վստա-
հության ամրապնդումը (12.1%), ընկերությունում նորարարական 
գաղափարների և լուծումների կիրառումը (10.3%), աշխատակից-
ների ներգրավվածության մակարդակի բարձրացումը (8.6%): 
Ընդամենը 1.7% կազմակերպություններում այն որևէ ազդեցու-
թյուն չի ունեցել: 

«Ձեր կարծիքով՝ ներքոգրյալներից որո՞նք են հանդիսանում 
առավել արդյունավետ ԿՍՊ մեթոդներ, սակայն չեն կիրառվում 
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հայաստանյան ընկերությունների կողմից» հարցին ընկերություն-
ների 24.1%-ը գտնում է, որ ԿՍՊ-ի մեթոդներից առավել արդյունա-
վետը երկխոսության ապահովումն է շահակից կողմերի միջև, որը, 
սակայն, չի կիրառվում հայկական ընկերությունների կողմից: 
Հարցված ընկերությունները կարևորել են նաև բնապահպանական 
ծրագրերի իրականացումը (20.7%), սոցիալապես պատասխա-
նատու ներդրումների իրականացումը (17.2%), մատակարարման 
շղթայի կառավարումը, մասնավորապես հումքի որակի նկատ-
մամբ վերահսկողությունը (10.3%):  

ՀՀ-ում ԿՍՊ-ի ոլորտի հետագա զարգացման միտումները և 
հնարավորությունները հայաստանյան կազմակերպությունների 
տեսանկյունից ուսումնասիրելու նպատակով ծրագրում ընդգրկվել 
է հետևյալ հարցը. «Առաջիկա տարիներին ինչպիսին է լինելու 
ԿՍՊ-ի դերը ՀՀ-ում»: Արդյունքում հայկական կազմակերպություն-
ների մեծամասնությունը՝ 45.5%-ը, գտնում է, որ ԿՍՊ-ի ոլորտը 
կդառնա ավելի զարգացած՝ շնորհիվ բիզնես-մոդելներում սոցիա-
լական և բնապահպանական բաղադրիչների ներառման: ԿՍՊ-ի 
դերի բարձրացման մասին են վկայում նաև կազմակերպություն-
ների 36.4%-ի կարծիքը, համաձայն որի՝ ԿՍՊ-ի ոլորտը հաջողու-
թյամբ կզարգանա, քանի որ ավելի շատ ընկերություններ կկիրա-
ռեն ԿՍՊ-ի ռազմավարություն: Ողջունելի է, որ այս հարցին բացա-
սական դիրքորոշում ունեցող կազմակերպություն չկա, չնայած 
որոշ կազմակերպություններ համոզված են, որ ԿՍՊ-ն ոչ մի օգուտ 
չի բերում կազմակերպությանը:  

ԿՍՊ-ի ներդրման և իրականացման հետ կապված խոչընդոտ-
ները բացահայտելու նպատակով հարցման մեջ ներառված «Ձեր 
կարծիքով ԿՍՊ-ի ներդրման ոլորտում որո՞նք են առավել հիմնա-
կան դժվարությունները և խոչընդոտները Հայաստանում» հարցին 
ընկերությունների մեծամասնությունը՝ 21.4%-ը, գտնում է, որ 
Հայաստանում ԿՍՊ ոլորտում առկա հիմնական խոչընդոտը պե-
տության կողմից ԿՍՊ-ի իրականացման ոչ բավարար խթանումն 
է: Հարցված ընկերությունները լուրջ խոչընդոտներ են համարում 
նաև ընկերությունների ղեկավարության կողմից ԿՍՊ-ի ոչ ճիշտ 
ընկալումը (17.9%), հաճախորդների ազդեցության բացակայու-
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թյունը (14.3%), ԿՍՊ-ի ընկալումը՝ որպես հովանավորության 
տեսակի (10.7%): 

Այսպիսով՝ ուսումնասիրելով հայկական ընկերությունների 
մոտեցումը ԿՍՊ-ի քաղաքականության նկատմամբ հնարավոր 
եղավ պարզել ԿՍՊ-ի կիրառությունը վերջիններիս կողմից և դրա 
բերած օգուտները, բացահայտել Հայաստանում ԿՍՊ-ի ներդրման 
և իրականացման հետ կապված հիմնական խոչընդոտները, որոնք 
խանգարում են բիզնեսին արդյունավետորեն ներդնել ԿՍՊ քաղա-
քականություն: Հայաստանում ԿՍՊ-ն դեռևս երիտասարդ և զար-
գացող ոլորտ է, որի արագ զարգացման համար թեև անհրաժեշտ 
մի շարք պայմաններ բացակայում են, այնուամենայնիվ, ակնհայտ 
է այն փաստը, որ ԿՍՊ-ն Հայաստանում ունի զարգացման իրատե-
սական հեռանկարներ և իրական հնարավորություններ, և մոտ 
ապագայում կդառնա ՀՀ կազմակերպությունների կողմից պա-
հանջված ռազմավարություն: 
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Статистический анализ возможностей  
роста корпоративной социальной ответственности  

в бизнес-среде Республики Армения 
Арутюнян Виктория 

Резюме 
Ключевые слова и выражения: управление, рынок, конкуренция, 

метод, исследование, система, бизнес, персонал, ценность, вложение, 
стратегия 

Корпоративная социальная ответственность – бизнес – функция 
такого порядка, которая относится к экономическим, социальным и 
экологическим проблемам, касающимся данной компании. Целью 
корпоративной социальной ответственности является нахождение таких 
решений, которые будут выгодными и для компании, и для общества, и 
для государства в целом. 

В последние годы существенно возросли роль и значимость 
корпоративной социальной ответственности в бизнес-среде. Возросло 
понимание корпоративной социальной ответственности как таковой, 
увеличилось количество ее видов и расширилась область ее применения. 
Важность корпоративной социальной ответственности понимают как 
руководители компаний, общественные организации, так и потребители. 
Она может быть внедрена в процессы использования инструментов для 
устойчивого развития бизнеса, привлечения новых потребителей, 
узнавания /признания товарного знака, осуществления долгосрочной 
стратегии и более широкого вовлечения персонала компании и ее 
клиентов.  

Деятельность учреждения, которое руководствуется корпоративной 
социальной ответственностью, нацелена на активную защиту 
общественной пользы на благо общества, содействуя его развитию и 
процветанию, добровольно отказываясь от таких действий, которые как в 
краткосрочный, так и в долгосрочный период могут нанести возможный 
ущерб окружающей среде или вовлеченному в этот процесс обществу.  
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Statistical Analysis of the Opportunities of Growing Corporate  
Social Responsibility in the Business Environment of  

the Republic of Armenia 
Harutyunyan Viktoria 

 
Summary 

Key words and expressions: management, market, competition, method, 
research, system, business, personnel, value, investment, strategy 

Corporate social responsibility is the business function that deals with 
the economic, social and environmental issues of the company. The goal of 
corporate social responsibility is to find solutions that will benefit both the 
company, society and the state. The importance and significance of corporate 
social responsibility in the business environment has increased significantly 
in recent years. The perception of corporate social responsibility has grown, 
and its types and scope have widened. The importance of corporate social 
responsibility is understood by both corporate executives, NGOs (non-
governmental organization), and consumers. It can contribute to the 
implementation of sustainable business development tools, the acquisition of 
new customers, trademark recognition, long-term strategy implementation, and 
greater engagement of employees and customers. A company lead by corporate 
social responsibility aims to actively protect and act for the benefit of the public 
by promoting the prosperity and development of communities and voluntarily 
renouncing activities that may cause short-term or long-term damage to the 
environment or the community involved. 
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