


Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ընկերությունների սակագները

հաշվարկվում եւ սահմանվում են «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ

հոդվածով ամրագրված սկզբունքների, ՀՀ հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի որոշումներով հաստատված սակագների

հաշվարկման մեթոդիկաների եւ կանոնների հիման վրա, ինչպես նաեւ հաշվի

են առնվում պետություն-մասնավոր հատված գործընկերության ծրագրերի

շրջանակում կնքված համաձայնագրերի պահանջները։
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 Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի խոշոր արտադրող կայանների եւ

ծառայություններ մատուցող ընկերությունների սակագները վերջին

անգամ վերանայվել եւ ուժի մեջ են մտել 2020 թվականի փետրվարի 1-ից,

իսկ սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի սակագները՝ 2017

թվականի փետրվարի 1-ից, բացառությամբ սոցիալապես անապահով

սպառողների, որոնց սակագները վերջին անգամ վերանայվել են 2019

թվականի փետրվարի 1-ից։

 Համաձայն «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի՝

էլեկտրաէներգիայի սակագները կարող են վերանայվել 6 ամսից ոչ շուտ,

սակայն ՀԾԿՀ-ն սովորաբար էլեկտրաէներգետիկական համակարգի խոշոր

արտադրող կայանների եւ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների

սակագները վերանայում է տարեկան արդյունքներով։

 Հաշվի առնելով նշվածը՝ 2020 թվականի սեպտեմբերի 10-ից ՀԾԿՀ-ի

նախաձեռնությամբ սկսվել է էլեկտրաէներգետիկական համակարգի

խոշոր արտադրող կայանների, ծառայություններ մատուցողների

սակագների եւ ՀԷՑ-ի սակագնային մարժայի վերանայման գործընթաց:



2021թ. փետրվարի 1-ից մինչեւ 2022թ. փետրվարի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի
համար էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ընկերությունների սակագների վրա
ազդեցություն ունեցող գործոնները դասակարգենք հետեւյալ հիմնական խմբերում՝

․

 էլեկտրաէներգիայի արտադրության եւ սպառման կառուցվածքի փոփոխություն,

 արտարժույթների նկատմամբ ՀՀ դրամի փոխարժեքի փոփոխություն,

 իրականացված նոր կապիտալ ներդրումների փոխհատուցում մաշվածության եւ

շահույթի տեսքով՝ հաշվի առնելով նաեւ կուտակված մաշվածությունը,

 ՀՀ կառավարության երաշխիքով ստացված արտոնյալ վարկերի մայր գումարների

մարման եւ սպասարկման ծախսերի փոփոխություն՝ համաձայն վարկային

(ենթավարկային) պայմանագրերի ժամանակացույցերի,

 ՋԷԿ-երին վաճառվող բնական գազի սակագնի փոփոխություն,

 էլեկտրաէներգիայի արտադրության եւ սպառման նախորդ 12 ամիսներին

կանխատեսվող եւ փաստացի հաշվեկշիռների շեղման արդյունքում, մեթոդիկայի

համաձայն, ձեւավորված փոխհատուցման ենթակա գումար,

 էլեկտրաէներգիայի բաշխիչ ցանցում կորուստների նվազում,

 էլեկտրաէներգետիկական համակարգում շահագործման եւ պահպանման ծախսերի

նվազում։
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Սակագների հաշվարկների հիմքում դրվող էլեկտրաէներգիայի արտադրության եւ

սպառման կանխատեսվող հաշվեկշիռը կազմվում է ՀԾԿՀ-ի 09.08.2017թ. №344Ն որոշմամբ

հաստատված էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի առեւտրային կանոնների 3-րդ

բաժնի համաձայն։

ՀԷՑ
(սպառման 

կանխատեսում)

Հաշվարկային կենտրոն
(հաղորդման ցանցի կորուստների եւ 

մինչև 30ՄՎտ կայանների 
արտադրության կանխատեսում)

30 ՄՎտ-ից ավել կայաններ
(արտադրության 
կանխատեսում)

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր
(էլեկտրաէներգիայի կանխատեսվող տարեկան հաշվեկշռի կազմում)

ՀԾԿՀ
(կանխատեսվող տարեկան հաշվեկշռի կիրառում 

սակագների հաշվարկներում)
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Այսպիսով, 01.02.2021-01.02.2022թթ. ժամանակահատվածի համար կազմված
էլեկտրաէներգիայի արտադրության եւ սպառման հաշվեկշիռը (կառուցվածքի
փոփոխությունը) համակարգի վրա ունեցել է բացասական ազեցություն՝ շուրջ 16.5
մլրդ դրամի չափով (առանց ԱԱՀ-ի), որը վերջնական սպառողների վաճառքի միջին

սակագինն ավելացնում է 3.41դրամ/կՎտժ-ով (ներառյալ ԱԱՀ-ն)։
Արտադրող կայաններից ներքին շուկայի պահանջարկի բավարարման համար առաքվող էլեկտրաէներգիայի 

կառուցվածքի փոփոխությունը

№ Անվանումներ

01.02.2020-
01.02.2021

սակագնային տարի

01.02.2021-
01.02.2022

սակագնային տարի

Տարբերու
թյուն

մլն կՎտժ մլն կՎտժ մլն կՎտժ

1 ԸՆԴԱՄԵՆԸ էլեկրաէներգիայի առաքում, այդ 

թվում՝
6450.98 6413.95 -37.03

1.1 «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2501.70 1942.20 -559.5

1.2
«Երեւանի ՋԷԿ» ՓԲԸ (ներառյալ «Արմփաուեր» 

ՓԲԸ-ից ստացված էլեկտրաէներգիան)
939.24 537.52 -401.72

1.3 «Արմփաուեր» ՓԲԸ 0 343.96 +343.96
1.4 «Հրազդան-5» կայան 426.80 0 -426.80
1.5 «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ 150.54 1090.0 +939.46
1.6 «ՄԷԿ» ՓԲԸ 380.00 380.03 +0.03
1.7 «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո կասկադ» ՓԲԸ 836.00 941.73 +105.73
1.8 Փոքր կայաններ եւ ներկրում 1216.71 1178.52 -38.19
2 Կորուստները հաղորդման ցանցում 112.26 105.27 -6.99
3 Մուտքը բաշխիչ ցանց 6338.72 6308.69 -30.03



էլեկտրաէներգիայի արտադրության հաշվեկշռի վրա բացասական ազդեցություն 
ունեցող հիմնական հանգամանքները 
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Արտարժույթների նկակտմամբ ՀՀ դրամի փոխարժեքի փոփոխությունները

էլեկտրաէներգետիկական համակարգի համար ունեցել են բացասական

ազդեցություն շուրջ 4.6 մլրդ դրամի չափով (առանց ԱԱՀ-ի), որը վերջնական

սպառողների վաճառքի միջին սակագինն ավեկացնում է 0.95 դրամ/կՎտժ-

ով (ներառյալ ԱԱՀ-ն):



Իրականացված նոր կապիտալ ներդրումների փոխհատուցում՝ հաշվի առնելով
կուտակված մաշվածությունը։ Արդյունքում, մաշվածությունն ու շահույթն ավելացել են
շուրջ 7.16 մլրդ դրամի չափով (առանց ԱԱՀ-ի), որը վերջնական սպառողների վաճառքի
միջին սակագինն ավելացնում է 1.48 դրամ/կՎտժ-ով (ներառյալ ԱԱՀ-ն):

․
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6.02

1.14

"Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր" ՓԲԸ այլ ընկերություններ

+7.16



ՀՀ կառավարության երաշխիքով ստացված արտոնյալ վարկերի մայր գումարների
մարման եւ սպասարկման ծախսերն ավելացել են շուրջ 3.36 մլրդ դրամի չափով
(առանց ԱԱՀ-ի), որը վերջնական սպառողների վաճառքի միջին սակագինը
ավելացնում է 0.7 դրամ/կՎտժ-ով (ներառյալ ԱԱՀ-ն):

․
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2.80

0.56

"Հայկական ատոմային էլեկտրակայան" ՓԲԸ այլ ընկերություններ

+3.36
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ՋԷԿ-երին վաճառվող բնական գազի սակագնի փոփոխության արդյունքում

վառելիքի ձեռքբերման ծախսն ավելացել է շուրջ 2 մլրդ դրամի չափով

(առանց ԱԱՀ-ի)՝ վերջնական սպառողների վաճառքի միջին սակագինն

ավելացնելով 0.4 դրամ/կՎտժ-ով (ներառյալ ԱԱՀ-ն):
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01.11.2019-01.11.2020 ժամանակահատվածում էլեկտրաէներգիայի

արտադրության կանխատեսված եւ փաստացի հաշվեկշիռների

շեղումների արդյունքում «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի

փաստացի եւ հաշվարկային սակագնային մարժաների

տարբերության հետեւանքով ձեւավորվել է վնաս, որն ընկերության

սակագնային մարժայի հաշվարկման մեթոդիկայի համաձայն՝

հաշվարկվել է շուրջ 5.5 մլրդ դրամ:

Նշված ծախսը վերջնական սպառողների վաճառքի միջին

սակագինն ավելացնում է 1.14 դրամ/կՎտժ-ով (ներառյալ ԱԱՀ-ն):
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Էլեկտրական էներգիայի բաշխիչ ցանցում կորուստների կրճատման

արդյունքում նվազել է սպառողների պահանջարկի բավարարման

համար էլեկտրաէներգիայի գնման ծախսը՝ շուրջ 8.5 մլրդ դրամով

(առանց ԱԱՀ-ի), որը վերջնական սպառողների վաճառքի միջին

սակագինը նվազեցնում է 1.76 դրամ/կՎտժ-ով (ներառյալ ԱԱՀ-ն):

11.03%

7.5%
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Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ընկերությունների

բնականոն գործունեությունն ապահովելու նպատակով

անհրաժեշտ ծախսային հոդվածների վերլուծության արդյունքում

գործող սակագների հաշվարկների համեմատ տեղի են ունեցել

շահագործման եւ պահպանման ծախսերի շուրջ 4.72 մլրդ դրամով

(առանց ԱԱՀ-ի) կրճատում, որը վերջնական սպառողների

վաճառքի միջին սակագինը նվազեցնում է 0.98 դրամ/կՎտժ-ով

(ներառյալ ԱԱՀ-ն):

․
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էլեկտրաէներգիայի սակագների վրա ազդող գործոնները

Արտադրության եւ սպառման կառուցվածքի 
փոփոխություն

Արտարժույթների փոխարժեքների 
փոփոխություն

Նոր ներդրումների արդյունքում 
մաշվածության եւ շահույթի ավելացում

Վարկերի մարման եւ սպասարկման 
ծախսերի փոփոխություն

ՀԷՑ-ի հաշվարկային եւ փաստացի 
սակագնային մարժայի տարբերություն

Բաշխիչ ցանցում էլեկտրաէներգիայի 
կորուստների կրճատում

ՋԷԿ-երին վաճառվող բնական գազի 
սակագնի աճ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ազդեցությունը

ԴՐԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒՅՈՒՆ
ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ 

ԱԶԴԵՑՈՒՅՈՒՆ

+ 16.5 մլրդ դրամ
(+ 3.41 դրամ/կՎտժ)

+ 4.6 մլրդ դրամ
(+ 0.95 դրամ/կՎտժ)

+ 7.16 մլրդ դրամ
(+ 1.48 դրամ/կՎտժ)

+ 3.36 մլրդ դրամ
(+ 0.7 դրամ/կՎտժ)

+ 5.5 մլրդ դրամ
(+ 1.14 դրամ/կՎտժ)

- 8.5 մլրդ դրամ
(- 1.76 դրամ/կՎտժ)

+ 2.0 մլրդ դրամ
(+ 0.4 դրամ/կՎտժ)

+ 25.9 մլրդ դրամ
(+ 5.34 դրամ/կՎտժ)

Շահագործման եւ պահպանման ծախսերի 
կրճատում

- 4.72 մլրդ դրամ
(- 0.98 դրամ/կՎտժ)
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էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ֆինանսական ճեղքվածքի 

փոխհատուցման աղբյուրները

․

Ֆինանսական ճեղքվածք՝ 25.9 մլրդ դրամ

ԻԻՀ-ՀՀ 3-րդ էլեկտրահաղորդման 
գծի վարկի մասով առ 01.02.2021թ. 
սակագնում կուտակված գումար՝

- 6.7 մլրդ դրամ

ՀՀ կառավարության կողմից ՀԱԷԿ-ի 
շահագործման ժամկետի երկարաձգման վարկի

մասով մասնակի վերաֆինանսավորում՝

- 8.2 մլրդ դրամ

Մնացորդ՝ 11 մլրդ դրամ

Միջին կշռված սակագնի աճ՝ 2.27 
դրամ/կՎտժ (ներառյալ ԱԱՀ-ն)
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ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈւԹՅՈւՆ

․
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