
ՏԵՂԵԿԱՆՔ
Լոռու մարզի արդյունաբերության 2012թ. հունվար փետրվար- ամիսների  

աշխատանքների մասին

2012  թվականի առաջին երկու ամսում    մարզի արդյունաբերական ձեռնարկությունները ընթացիկ գ  ( ործող)
գներով թողարկել են 8,864.44  միլիոն դրամի արդյունաբերական արտադրանք 2011  թվականի հունվար -
փետրվար ամիսների  8,631.03  մլն դրամի դիմաց աճի տեմպը բացարձակ աճւ մլն դրամ`   102.7%,   233.41  ,
իսկ հունվար ամսում արտադրվել է մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք     4,318.19      կամ
արտադրանքի ծավալը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ կազմել է 110.5%,  ծավալի
բացարձակ աճը` 0.41 մլն դրամ:
Հունվար ամսվա և հունվար փետրվար ամիսների ցուցանիշներով մարզի   -     արդյունաբերության հիմնական
տեսակների ծավալները, աճերը և դրանց տեսակարար կշիռները ունեն այսպիսի տեսք`

թ հունվար2012 .  
 մշակող արդյունաբերություն 3,661.63  մլն դրամ,  ծավալի աճի ինդեքսը `  111.7%  և տեսակարար
կշիռը` 84.8%, 
 հանքարդյունահանումը համապատասխանաբար` 517.58 մլն դրամ, 99.8% և 12.0%, 
 էլ.էներգիայի արտադրությունը` 138.99 մլն դրամ, 124.0% և 3.2%:
թ2012 հունվար փետրվար. -
 մշակող արդյունաբերություն 7,391.69  մլն դրամ,  ծավալի աճի ինդեքսը `  100.5%  և տեսակարար
կշիռը` 83.4%, 
 հանքարդյունահանումը համապատասխանաբար` 1,212.09 մլն դրամ, 114.0% և 13.7%, 
 էլ.էներգիայի արտադրությունը` 260.66 մլն դրամ, 123.6% և 2.9%:

Պետք է նշել որ հունվար ամիսը ինչպես և նախորդ տարիներին մարզի արդյունաբերության նաև  ,    ,       ,  
տնտեսության իրական հատվածի այլ ոլորտների համար պասսիվ ամիս է ձեռնարկությունները        `  
հիմնականում նոր են սկսում ակտիվ տնտեսական գործունեությունը իսկ այս տարվա հունվարն աչքի ընկավ      ,      
նաև եղանակային ցուրտ պայմաններով Այս հանգամանքը ևս իր ազդեցությունն է ունեցել մարզի   :         
արդյունաբերական ակտիվության վրա  :
Ընթացիկ տարվա փետրվար ամիսը մարզի արդյունաբերության համար նշանակալից դարձավ սկսեց        `  
արտադրանք թողարկել Սագամար ՓԲԸ ն որի շնորհիվ արդեն հունվար փետրվար ամիսների  « »  - ,     -  
ցուցանիշներով զգալիորեն աճեց հանքարդյունահանման և բացարձակ ծավալը և տեսակարար կշիռը ամբողջ          
արդյունաբերության մեջ ով ` 1.7%- :
Փետրվար ամիսը նշանավորվեց նաև նոր ՓՀԷԿ ի Մարցիձոր ՓՀԷԿ ի Արգիշտի ՍՊԸ շահագործմամբ     - ` -2 -  ( -1 ) :
Դրանով մարզում գործող ՓՀԷԿ ների թիվը հասավ ի   -    20- :

Մշակող արդյունաբերության մեջ ըստ ճյուղերի պատկերը հետևյալն է.
(հազ. դրամ)

Ճյուղի անվանումը 2012թ.
հունվար

2011թ.
հունվար 

աճը
(%)

թ ին ամսվա2012 . 1-  
տեսակ կշիռը. 

մշակող
արդյունաբերության

մեջ (%)

1. Քիմիական արդյունաբերություն 64,235.0 67,517.0 95.1 1.8

2. Թեթև արդյունաբերություն 63,369.0 45,247.0 140.0 1.7

3. Սննդի արդյունաբերություն 114,612.0 174,518.0 65.7 3.1

4. Մեքենաշինություն և սարքաշինություն  75,802.0 88,523.0 85.6 2.1

5. Փայտամշակում և կահույքի արտադրութ   . 1,413.0 418.0 338.0 0.01

6. Մետալուրգիա 3,338,654.0 2,895,329.0 115.3 91.2

7. Այլ ճյուղեր 3,540.0 5,608.0 63.1 0.1

Ընդամենը 3,661,625.0 3,277,160.0 11.7 100.0

(հազ. դրամ)
Ճյուղի անվանումը 2012թ հունվար. -

փետրվար
2011թ հունվար. -

փետրվար 
աճը
(%)

թ հունվ2012 . -
փետրվ ամիս 
տեսակ կշիռը. 

մշակող



արդյունաբ մեջ. 
(%)

1. Քիմիական արդյունաբերություն 88,751.0 151,978.0 58.4 1.2

2. Թեթև արդյունաբերություն 152,158.0 135,506.0 112.3 2.1

3. Սննդի արդյունաբերություն 268,031.0 336,297.0 79.7 3.6

4. Մեքենաշինություն և սարքաշինություն  229,354.0 195,407.0 117.4 3.1

5. Փայտամշակում և կահույքի արտադրութ   . 3,617.0 3,174.0 114.0 0.01

6. Մետալուրգիա 6,640,526.0 6,517,231.0 101.9 89.8

7. Այլ ճյուղեր 9,253.0 17,080.0 54.2 0.1

Ընդամենը 7,391,690.0 7,356,673.0 100.5 100.0

Ելնելով հունվար և փետրվար ամիսների առանձնահատկությունից ամանորյա տոներ անբարենպաստ      (  ,  
ցուրտ եղանակ և այլն թվականի հունվար փետրվարին   ) 2012  -  ևս մարզի ձեռնարկություններ հունվարին  32  ( `

ձեռնարկություն դեռևս չեն վերսկսել իրենց գործունեությունը49 )     : 
Հունվար փետրվար ամսվա արդյունքներով մարզի-     արտադրանքի ընդհանուր ծավալում զգալի տեսակարար
կշիռ ունեն Ալավերդու «Էյ-Սի-Փի»  ՓԲԸ-ն հունվարին`  74.91%  ( `  77.32%),  «Ախթալայի ԼՀԿ»  ՓԲԸ-ն`

հունվարին Սագամար ՓԲԸ ն հունվարին Ավտոգեն Մ ՍՊԸ ն10.30% ( ` 11.98%),  « » - ` 3.37% ( ` 0.0%),  « - » - `
հունվարին Ձորագետ հիդրո ՍՊԸ ն1.55% ( ` 0.22%), « - » - ` 1.44% (1.58%),  «Վանաձոր Խիմպրոմ»  ՓԲԸ-ն`
հունվարին0.83% ( ` 1.28%), «ԱՏ Գրեյն» ՍՊԸ-ն հունվարին` 1.07% ( ` 0.97%):

Ըստ տարածաշրջանների 2012  թվականի հունվար ամսին   թողարկված արտադրանքի ծավալն ընթացիկ 
գ( ործող) գ ներով ունի այսպիսի տեսք.

 (հազ. դրամ)

Տարածաշրջանի
անվանումը

2012թ հունվար. 2011թ հունվար.  
Աճը Տեսակարար

կշիռը (%)Բացարձակ (%)
Սպիտակ 58,601.0 92,457.0 -33,856.0 63.4 1.36

Տաշիր 21,595.0 20,032.0 1,563.0 107.8 0.50

Գուգարք 84,443.0 43,724.0 40,719.0 193.1 1.96

Ստեփանավան 74,092.0 21,022.0 53,070.0 352.4 1.72

Թումանյան 3,872,905.0 3,425,124.0 447,781.0 113.1 89.69

Վանաձոր 206,557.0 305,714.0 -99,157.0 67.6 4.78

Ընդամենը 4,318,193.0 3,908,073.0 410,120.0 110.5 100.0

Հունվար փետրվար ամիսներին-  `
 (հազ. դրամ)

Տարածաշրջանի
անվանումը

2012թ հունվար. -
փետրվար

2011թ հունվար. -
փետրվար 

Աճը Տեսակարար
կշիռը (%)Բացարձակ (%)

Սպիտակ 150,534.0 168,386.0 -17,852.0 89.4 1.70

Տաշիր 45,682.0 43,348.0 2,334.0 105.4 0.52

Գուգարք 151,235.0 89,631.0 61,604.0 168.7 1.71

Ստեփանավան 397,226.0 43,051.0 354,175.0 922.7 4.48

Թումանյան 7,589,431.0 7,605,190.0 -15,759.0 99.8 85.62

Վանաձոր 530,333.0 681,422.0 -151,089.0 77.8 5.98

Ընդամենը 4,318,193.0 3,908,073.0 410,120.0 110.5 100.0

Ինչպես երևում է վերը բերված երկու աղյուսակներից զգալի փոփոխություններ են տեղի ունեցել ըստ            
տարածաշրջանների մարզի արդյունաբերության արտադրանքի կառուցվածքում ի շնորհիվ    `   
Սագամար ՓԲԸ ի գործունեության կտրուկ աճել է Ստեփանավանի տարածաշրջանի տեսակարար կշիռը« » -         :



թվականի առաջին երկու ամսում2012     մարզի արդյունաբերության ցուցանիշները բնեղեն արտահայտությամբ    
ըստ հիմնական արտադրատեսակների հետևյալն են 14    ` 

Արտադրանքի անվանումը Չափի
միավորը

2012թ.
հունվար-
փետրվար

2011թ.
հունվար-
փետրվար 

Բացար ձակ-
աճը

1. Էլեկտրաէներգիա մլն կվտ ժամ. . 17.1 20.6 -3.5
2. Էլեկտրաշարժիչներ հատ 1050 300 750
3. Ավտոգենային սարքավորումներ հազ հատ. 8.7 17.5 -8.8
4. Տրակտոներ հատ 2 0 2
5. Պղինձ պղնձի խտանյությում`  տոննա 323.0 330.1 -7.1
6. Պղինձ կոնվերտորային տոննա 1553.3 1346.3 207.0
7. Պղնձի խտանյութ տոննա 1487.7 1510.9 -23.2
8. Սինթետիկ կորունդ կգ. 1174.0 2105.1 -931.1
9. Լաքաներկանյութեր տոննա 0.1 0.0 0.1
10

.
Լվոցող մաքրող և օսլայող միջոցներ,    տոննա 102.0 32.9

69.1
11

.
Շինափայտ տոննա 11.9 0.0

11.9
12

.
Ե բետոնյան իրեր և կոնստրուկցիաներ/    տոննա 9.5 0.0

9.5
13

.
Ոչ հանքային շինանյութեր  տոննա 17.0 1394.2

-1377.2
14

.
Ալյումինե մետաղապլաստ դռներ պատուհան  , . հատ 14 67

-53
15

.
Կուրտկաներ հազ հատ. 16.7 33.2

-16.5
16

.
Պանիր տոննա 28.4 26.0

2.4
17

.
Հաց տոննա 320.6 287.1

33.5
18

.
Հրուշակեղեն տոննա 9.5 9.3

0.2
19

.
Մակարոնեղեն տոննա 3.4 264.6

-261.2


