
 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Լոռու մարզի արդյունաբերության ոլորտի  2012թ. հունվար հոկտեմբեր ամիսների-    
աշխատանքների մասին

2012  թվականի հունվար հոկտեմբեր ամիսներին -   մարզի արդյունաբերական ձեռնարկու թյունները- ընթացիկ 
գ( ործող) գ ներով թողարկել են 52,194,87  միլիոն դրամի արդյունաբերական արտադրանք` 2011  թվականի
հունվար հոկտեմբերի-  50,355,08  մլն դրամի դիմաց Աճի տեմպը կազմել է բացարձակ թվով աճը:      103.7%,    `

մլն դրամ1,839.79  : 
թ հունվար հոկտեմբեր ամիսների ցուցանիշներով մարզի2012 .  -     արդյունաբերության հիմնական տեսակների

ծավալները, աճերը և դրանց տեսակարար կշիռները ունեն այսպիսի տեսք`
 մշակող արդյունաբերություն 41,919.12 մլն դրամ, ծավալի աճի ինդեքսը ` 100.0% և տեսակարար կշիռը`
80.3%, 
 հանքարդյունահանումը համապատասխանաբար` 8,261.45 մլն դրամ, 131.1% և 15.8%, 
 էլ.էներգիայի արտադրությունը` 2,014.30 մլն դրամ, 93.5% և 3.9%:

թ տասն ամիսների արդյունքներով ևս շարունակվել են մարզի արդյունաբերության ոլորտի նկատելի2012 .           
միտումները Մշակող արդյունաբերության տեսակարար կշռի նվազում դրան զուգահեռ`  «  »    ,   
Հանքարդյունաբերության տեսակարար կշռի աճ« »   : 

Չնայած այն փաստին որ մարզի էլեկտրաէներգիա արտադրող ձեռնարկությունների թիվը հասել է ի  ,          20-
էլ էներգիա արտադրող կայանների թիվը այս տարվա ամիսների արդյունքներով մարզում( .    `  24),    10    
էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալը նվազել է ոչ միայն բնեղեն արտահայությամբ այլև ընթացիկ         ,   
գներով դրամային արտահայտությամբ Էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալի ինդեքսը թ,   :     ,  2011 .
նկատմամբ նվազել է կայաններում թ ամիսների արդյունքներով ևս ոչ մի զգալի դրական   19  :  2012 .  10        
փոփոխություն չի գրանցվում Լոռի հողմակայանի աշխատանքում հողմակայանի կողմից արտադրված   « -1»   `    
էլեկտրաէներգիայի քանակը մնում է մեկ կարգ ցածր իր դրվածքային հզորությունից         :

թ հունվար հոկտեմբեր ամիսներին մարզի մշակող2012 . -     արդյունաբերության մեջ ըստ ճյուղերի պատկերը
հետևյալն է.

(հազ. դրամ)

Ճյուղի անվանումը 2012թ հունվար. -
հոկտ.

2011թ հունվար. -
հոկտ. 

աճը
(%)

թ հունվ հոկտ2012 . -
տեսակ կշիռը. 

մշակող
արդյունաբե-

րության մեջ  (%)

1. Քիմիական արդյունաբերություն 850,172.0 771,809.0 110.2 2.0

2. Թեթև արդյունաբերություն 720,407.0 1,051,276.0 68.5 1.7

3. Սննդի արդյունաբերություն 2,504,685.0 2,426,636.0 103.2 6.0

4. Մեքենաշինություն և սարքաշինություն  1,942,259.0 1,264,103.0 153.6 4.6

5. Փայտամշակում և կահույքի արտադ   . 39,008.0 54,166.0 72.0 0.1

6. Մետալուրգիա 35,215,516.0 35,911,928.0 98.1 84.0

7. Այլ ճյուղեր 647,071.0 429,498.0 150.7 1.5

Ընդամենը 41,919,118.0 41,909,416.0 100.0 100.0

Արդեն րդ ամիսն է ինչ քիմիական արդյունաբերության ճյուղում արձանագրվում է արտադրության ծավալի 7-           
կայուն աճ և թ առաջին ամիսների տվյալներով նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի   2012 .  10  ,    
նկատմամբ բացարձակ թվերով առկա է մլն դրամի չափով արտադրության ծավալի աճ Շարունակվում է     78.36      :  
Մեքենաշինություն և սարքաշինություն ճյուղի արդյունավետ գործունեությունը որը հունվար հոկտեմբեր«   »    ,    -

ամիսների արդյունքներով ավելի քան անգամ ավելացրել է արտադրության ծավալները գործում են այդ    1.5      ,    
ճյուղի բոլոր առաջատար ձեռնարկությունները   : 



Չնայած  միջազգային շուկաներում գների աճի տեմպերի նվազմանը ինչպես նաև տարադրամի գների     ,     
անկայունությանը մարզի առաջատար Մետալուրգիա ի ցուցանիշների նվազում ամիսների արդյունքներով  ` « »-    10  
չկա Դա արդյունք է մարզի առաջատար Էյ Սի Փի ՓԲԸ ի բնեղեն արտահայտությամբ:       « - - »  - ,   , արտադրության 
ծավալի աճի արտադրել է տոննա ավելի կոնվերտորային պղինձ `   506    : 
Միջազգային շուկայում պղնձի գների նվազումն էլ հանդիսանում է մարզի արդյունաբերության ընդհանուր          
ցուցանիշի նվազման հիմնական պատճառ   :
Կապված սեզոնայնության հետ փոքր աճ է արձանագրվել սննդի արտադրության ծավալի ցուցանիշով Ցավոք           : 
ավելի է մեծանում թեթև րդյունաբերության ոլորտում րտադրության ծավալների նվազման տեմպերը Պատճառը         : `
մարզի կարի արտադրության ընկերությունների կախվածությունն արտերկրի պատվիրատու ֆիրմաներից       :

թվականի հունվար հոկտեմբերին2012   -  մարզի ձեռնարկություններ արտադրանք չեն թողարկում Դրանք 11     :  
բացառապես այն ձեռնարկություններն են որոնք արդեն րդ և ավելի տարիներ է ինչ չեն գործում   ,    2-     ,   : 

թ տասն ամիսների արդյունքներով մարզի2012 .     արտադրանքի ընդհանուր ծավալում զգալի տեսակարար կշիռ
ունեն Ալավերդու «Էյ-Սի-Փի» ՓԲԸ-ն` 67.47%, «Ախթալայի ԼՀԿ» ՓԲԸ-ն Սագամար ՓԲԸ ն` 8.22%, « » - ` 7.43%,
«ԱՏ Գրեյն» ՍՊԸ-ն Ձորագետ հիդրո ՍՊԸ ն Ավտոգեն Մ ՍՊԸ ն` 2.20%, « - » - ` 2.04%, « - » - ` 1.74%: 
Ըստ տարածաշրջանների 2012  թվականի հունվար հոկտեմբեր ամիսներին -   թողարկված արտադրանքի ծավալն
ընթացիկ գ ( ործող) գ ներով ունի այսպիսի տեսք.

(հազ. դրամ)

Տարածաշրջանի
անվանումը

2012թ հունվար. -
հոկտ.

2011թ հունվար. -
հոկտ. 

Աճը Տեսակարար
կշիռը (%)Բացարձակ (%)

Սպիտակ 1,340,170.0 1,220,.440.0 119,730.0 109.8 2.57

Տաշիր 561,442.0 917,455.0 -356,013.0 61.2 1.08

Գուգարք 1,905,552.0 1,424,151.0 481,401.0 133.8 3.65

Ստեփանավան 4,351,606.0 502,762.0 3,848,844.0 865.5 8.34

Թումանյան 39,655,271.0 42,051,675.0 -2,396,404.0 94.3 75.98

Վանաձոր 4,380,828.0 4,238,593.0 142,235.0 103.4 8.39

Ընդամենը 52,194,869.0 50,355,076.0 1,839,793.0 103.7 100.00

Ինչպես երևում է վերը բերված աղյուսակից այս տարվա ամիսների արդյունքներով ևս շարունակվում է ըստ     ,   10      
տարածաշրջանների արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքում տեսակարար կշիռների     
փոփոխությունները ի շնորհիվ Սագամար ՓԲԸ ի գործունեության կտրուկ աճել է Ստեփանավանի`    « »  -      
տարածաշրջանի տեսակարար կշիռը  : 

թվականի ամիսների արդյունքներով ևս զգալի է այն միտումը որ արտադրության ծավալների աճ են2012  10       ,     
ապահովում հիմնականում մարզի արդյունաբերության արտահանմանն ուղղված ճյուղերը և ենթաճյուղերը        :

թվականի հունվար հոկտեմբեր ամիսներին2012  -  արդյունաբերության ցուցանիշները բնեղեն արտահայտությամբ    
ըստ հիմնական արտադրատեսակների հետևյալն են 22    ` 

Արտադրանքի անվանումը Չափի
միավորը

2012թ.
հունվար-
հոկտ.

2011թ.
հունվար-
հոկտ. 

Բացար ձակ-
աճը

1. Էլեկտրաէներգիա մլն կվտ ժամ. . 134.7 167.0 -32.3
2. Էլեկտրաշարժիչներ հատ 4610 3160 1450
3. Ավտոգենային սարքավորումներ հազ հատ. 136.2 74.8 61.4
4. Տրակտորներ հատ 151 3 148
5. Պղինձ պղնձի խտանյությում`  տոննա 1522.7 1979.5 -456.8
6. Ցինկ ցինկի խտանյութում`  տոննա 4062.0 0 4062.0
7. Պղինձ կոնվերտորային տոննա 8194.6 7251.7 942.9
8. Պղնձի խտանյութ տոննա 9881.5 9119.9 761.6
9. Սինթետիկ կորունդ կգ. 7727.7 10400.3 -2672.6
10. Լաքաներկանյութեր տոննա 121.3 58.6 62.7
11. Լվացող մաքրող և օսլայող միջոցներ,    տոննա 686.0 335.5 350.5
12. Շինափայտ տոննա 364.7 367.1 -2.4
13. Պատանյութեր միջնորմային սալեր պեմզաբլոկ(  , , …) տոննա 2586.1 2443.0 143.1
14. Ե բետոնյան իրեր և կոնստրուկցիաներ/    տոննա 8727.6 4585.4 4142.2
15. Ոչ հանքային շինանյութեր  տոննա 16334.0 69505.0 -53171.0



16. Ալյումինե մետաղապլաստ դռներ պատուհան  , . հատ 577 932 -355
17. Կուրտկաներ տաբատներ կոմբինիզոններ, , հազ հատ. 173.5 170.6 2.9
18. Պանիր տոննա 365.4 443.6 -78.2
19. Կաթնամթերք թթվասեր կաթնաշոռ մածուն թան( , , , ) տոննա 109.9 88.6 21.3
20. Հաց տոննա 1685.8 1748.5 -62.7
21. Հրուշակեղեն տոննա 54.4 62.6 -8.2
22. Մակարոնեղեն տոննա 71.4 1557.2 -1485.8


