
На початку травня ЗАТ «Електричні мережі Вір-
менії» (дочірня компанія ВАТ «Інтер РАТ ЄЕС») 
подало до Державної регулюючої комісії заявку на 
підвищення тарифу на 17 драмів. Зараз застосовуєть-
ся тариф 42 драма (приблизно 9 центів, курс за 1 до-
лар США – близько 477 драмів) за кВт / год за енер-
гію, яка споживається з 7 до 23 год., і 32 драма – з 23 
до 7 год. «Електричні мережі Вірменії» – монополіст, 
що володіє ексклюзивною ліцензією на постачання 
електроенергії споживачам. З 2006 р., коли компанія 
перейшла у власність РАТ ЄЕС, тарифи вже підви-
щувалися тричі, нині діючий тариф застосовується 
з серпня 2014 р. (Hetq.am, 12.5.2015). Відзначимо, 
що хоча значна частина електрики виробляється на 
ТЕЦ, що споживають газ, останнє підвищення тари-
фу відбулося вже після підписання в 2013 р. дого-
вору, що встановлює монополію «Газпрому» на 30 
років в обмін на знижку на газ впродовж п’яти років. 
Тоді ж уряд Вірменії відхилив пропозицію Ірану по-
стачати дешевший газ (див. Eurasia Daily Monitor, 
2.2.2015).

Керівництво «Електричних мереж Вірменії» обґрун-
товує заявку на підвищення тарифу низькою прибут-
ковістю і накопиченими боргами, що призводять до 
загальної збитковості. Міністр енергетики Вірменії 
Ерванд Захарян ще в січні заявляв, що через пога-
не управління активами компанія заборгувала 15,8 
млрд. драмів (33,1 млн. дол.) держструктурам і ком-
паніям-постачальникам і понад 220 млн. дол. бан-
кам (Minenergy.am, 14.1.2015). Нещодавно Захарян 

також заявив, що підвищення тарифу було б виправ-
даним (News.am, 13.5.2015).

Можна, однак, відзначити, що твердження керівни-
цтва «Електричних мереж Вірменії» про низьку при-
бутковість необґрунтовані: нещодавній звіт РАТ ЄЕС 
показує зростання прибутку, отриманого у Вірменії. 
У першому кварталі 2015 р. виручка склала 5,7 млрд. 
рублів (104 млн. дол.), у порівнянні з 3,45 млрд. ру-
блів (60 млн. дол.) у першому кварталі 2014 р. При 
цьому, також відзначено зростання по показником 
прибутку до вирахування витрат по виплаті відсот-
ків, податків і амортизації (EBITDA) – 681 млн. ру-
блів (12,3 млн. дол.) проти 123 млн. рублів (2,23 млн. 
дол.) у минулому році (Interrao.ru , 28.5.2015). Крім 
того, заступник міністра енергетики Арег Галстян 
нещодавно вказав, що «Електричні мережі Вірменії» 
платять вірменській АЕС, що виробляє близько 40% 
спожитої в країні енергії, по 5,73 драма за кВт / год 
(News.am, 29.4.2015). Враховуючи також, що тари-
фи на газ не змінювалися з 2013 р., скарги на збит-
ковість «Електричних мереж Вірменії» виглядають 
необґрунтованими.

Крім того, відомо, що «Електричні мережі Вірменії» 
заплатили в середньому на 20% більше ринкової 
ціни за обладнання, кабелі та інші матеріали, прид-
бані з 2013 р., і на 14% більше ринкової ціни – за 
послуги компаній-підрядників (Hetq.am, 12.5.2015). 
Як зазначив член колегії адвокатів Вірменії Ніко-
лай Багдасарян, оскільки чиновники самі вказують 

Подорожчання електроенергії може
 активізувати протестний рух у Вірменії
Вірменський експерт аналізує ситуацію навколо непрозорого формування тарифів 
на електроенергію і можливі наслідки для активізації протестного руху в країні. 
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на нецільове використання коштів, їм варто було б 
не підтримувати заявку керівництва компанії, а ви-
магати порушення кримінальної справи (Gala TV, 
17.5.2015). Експерт «Трансперенсі інтернешнл» та-
кож зазначив, що витрати «Електричних мереж Вір-
менії» на поставку обладнання і матеріалів, зарпла-
ти, відрядження та за іншими статтями – непрозорі 
(Aravot.am, 4.6.2015).

Генеральний директор «Електричних мереж Вір-
менії» Євген Бібін спробував переконати членів 
парламентської фракції правлячої Республікансь-
кої партії в необхідності підвищення тарифу, після 
чого в поспіху залишив будівлю парламенту, роз-
штовхавши журналістів, які намагалися поставити 
запитання (Henaran.am, 3.6.2015). Засідання парла-
ментського постійного комітету з економічних пи-
тань завершилося скандалом, коли голова комітету 
образив опозиційного депутата, який вимагав подачі 
офіційної заяви в Генеральну прокуратуру в зв’язку в 
виявленими фактами нецільового використання ко-
штів (Aravot.am, 5.6.2015). Наступні парламентські 
слухання були призначені на 12 червня.

Прикметно, що організована громадськими активі-
стами 27 травня демонстрація проти підвищення 
тарифу на електроенергію зібрала більше учасників, 
ніж акції парламентської опозиції в жовтні 2014 р. 
Підвищення тарифу призведе до загального зростан-
ня цін, і тому ця проблема може об’єднати більшу ча-
стину населення, ніж партійні програми. Недостатня 
модернізація інфраструктури і низька якість обслу-
говування з частими відключеннями електрики, не-
зважаючи на попередні підвищення тарифу, лише 
підсилюють невдоволення. До цього можна додати і 
небажання влади розслідувати численні скарги гро-

мадян на маніпуляції співробітників «Електричних 
мереж Вірменії» з лічильниками, що призводять до 
завищених рахунків за електрику, і небажання роз-
слідувати фінансові зловживання керівництва ком-
панії.

Передбачається, що Державна регулююча комісія 
погодиться підвищити тариф, однак щоб уникнути 
масових акцій протесту і щоб дати росіянам-керів-
никам «Електричних мереж Вірменії» «зберегти об-
личчя», підвищення буде не настільки радикальним, 
як вимагалось. Голова комісії Роберт Назарян натя-
кнув на подібну можливість, заявивши журналістам, 
що деяке підвищення тарифу було б виправданим 
(Azatutyun.am, 2.6.2015). Вірменські чиновники не 
наважуються образити росіян і тому, вірогідно, не 
будуть подавати позов про банкрутство «Електрич-
них мереж Вірменії», хоча це було б найбільш логіч-
ним вирішенням складної проблеми. 

Громадянам Вірменії доводиться платити за низь-
копоклонство чиновників перед росіянами. Пе-
рехід виробництва і розподільних мереж у власність 
російських компаній не призвів до зниження цін або 
підвищення якості послуг, як пропагувалося тими, 
хто обслуговує інтереси Росії. Навпаки, має місце хи-
жацька експлуатація з отриманням надприбутків за 
рахунок населення країни. Незважаючи на всі закли-
нання про «братерство» і «стратегічне партнерство», 
вірменські споживачі платять за електрику за найви-
щим тарифом в колишньому СРСР, а за газ – більше, 
ніж Україна, що фактично перебуває у стані війни з 
Росією, а також низка країн-членів ЄС. Залишається 
чекати, чи відбудуться нові акції протесту. Подібний 
розвиток подій цілком можливий у випадку підви-
щення тарифу на електроенергію.
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