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ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ  ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ  

 
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը արժեքային արտահայտությամբ   որոշվում 

է որպես թողարկված արտադրանքի և կատարված  արդյունաբերական  բնույթի 

աշխատանքների ու ծառայությունների ծավալների հանրագումար: Թողարկված 

արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը իր մեջ ներառում է այն պատրաստի իրերի 

(արտադրանքի) արժեքը, որ թողարկվել են հաշվետու ժամանակաշրջանում և նախատեսված 

են իրացվելու, իր սեփական կապիտալ շինարարության ու իր ոչ արդյունաբերական 

ստորաբաժանումների համար, սեփական հիմնական միջոցների կազմում հաշվեգրվելու, 

ինչպես նաև աշխատանքի վարձատրության դիմաց աշխատողներին վճարելու համար: 

Արտադրանքի ծավալի մասին տվյալները բերված են ընթացիկ գներով, առանց ավելացված 

արժեքի և ակցիզային հարկերի: Ընդ որում, պատվիրատուի հումքից և նյութերից (որոնց 

համար արտադրող կազմակերպությունը չի վճարում) թողարկված արտադրանքը, ընթացիկ 

գներով, արդյունաբերական արտադրանքի ծավալում ներառվում է առանց այդ հումքի և 

նյութերի արժեքի, իսկ համադրելի գներով` ներառյալ դրանց արժեքը: 

Կազմակերպությունների կողմից թողարկված արտադրանքի ծավալը որոշվում է առանց 

ներքին շրջանառության արժեքի: Կազմակերպության ներքին շրջանառություն է համարվում 

արտադրված պատրաստի իրերի և կիսաֆաբրիկատների այն մասի արժեքը, որն 

օգտագործվում է տվյալ կազմակերպության կողմից սեփական արդյունաբերա-

արտադրական կարիքների համար: 

Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը   հաշվարկվում է 

համադրելի գներով: Այն հարաբերական ցուցանիշ է, որը բնութագրում է արտադրական 

նյութական բարիքների զանգվածների փոփոխությունը համեմատվող 

ժամանակաշրջաններում:  

Արտադրանքի գնահատականը, համադրելի գներով, իրականացվում է 

անմիջականորեն կազմակերպություններում` արդյունաբերողների  գների հիման վրա: 

Որպես կշիռ ընդունվում են ընթացիկ տարվա գները: Դինամիկ շարքերի կառուցման համար 

կիրառվում է շղթայական ինդեքսը: 

Արդյունաբերական արտադրանքի արտադրությունը բնեղեն արտահայտությամբ, 

որպես կանոն, բերվում է ըստ արտադրանքի համախառն թողարկման, այսինքն` ներառյալ 
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կազմակերպության ներսում արդյունաբերա-արտադրական կարիքների համար ծախսված և 

պատվիրատուի հումքից թողարկված արտադրանքը: 

Տնտեսության էլեկտրահաշվեկշռում արտացոլված է էլեկտրաէներգիայի 

արտադրությունը և օգտագործումը ըստ տնտեսության ճյուղերի: 

Աշխատանքի էլեկտրազինվածությունը հաշվարկվում է որպես օգտագործված 

էլեկտրաէներգիայի և բանվորների թվաքանակի հարաբերություն: 

Հանրապետության ազգային հարստության կարևորագույն մասն են կազմում 

հիմնական միջոցները: Հիմնական միջոցներին են դասվում շենքերը, կառուցվածքները,  

փոխանցող հարմարանքները, մեքենաները և սարքավորումները (աշխատող և ուժային 

մեքենաները և սարքավորումները, չափիչ, կարգավորիչ սարքերը և հարմարանքները, 

լաբորատոր սարքավորումները, հաշվողական տեխնիկան), փոխադրական 

(տրանսպորտային) միջոցները, գործիքները, բանող և մթերատու անասունները և հիմնական 

միջոցների այլ տեսակները: 

Հիմնական միջոցներն ըստ իրենց նշանակության բաժանվում են արտադրական և ոչ 

արտադրական միջոցների: Արտադրական հիմնական  միջոցներին են դասվում նյութական 

արտադրության ոլորտում գործող աշխատանքի միջոցները, որոնք բազմաթիվ անգամ 

մասնակցում են նյութական բարիքների արտադրությանը և, դրա հետ մեկտեղ, պահպանում 

են իրենց բնական ձևը, մաշվում են աստիճանաբար և իրենց արժեքը մաս-մաս 

ամորտիզացիոն հատկացումների ձևով փոխանցում են նոր ստեղծված արդյունքին: 

Հիմնական միջոցները, որոնք անմիջապես չեն մասնակցում արտադրական գործընթացին, 

կոչվում են  ոչ արտադրական   հիմնական միջոցներ: 

 Արդյունաբերա-արտադրական հիմնական միջոցների ինդեքսը հարաբերական 

ցուցանիշ է, որը բնութագրում է հիմնական միջոցների տարեսկզբի և տարեվերջի (առանց 

վերագնահատման) արժեքների փոփոխությունը: 

Արտադրական հիմնական միջոցների նորացման գործակիցը հաշվարկված է որպես 

գործարկված արտադրական հիմնական միջոցների արժեքի և հիմնական միջոցների 

տարեվերջի առկա արժեքի հարաբերություն:  

Արտադրական հիմնական միջոցների լուծարման գործակիցը  որոշվում է, որպես դուրս 

գրված հիմնական արտադրական միջոցների արժեքի և դրանց տարեսկզբի առկա արժեքի 

հարաբերություն: 
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Ֆոնդահատույցը ըստ արդյունաբերության ճյուղերի հաշվարկված է, որպես 

արտադրանքի (աշխատանքների, ծառայությունների) ծավալի և արտադրական հիմնական 

միջոցների միջին տարեկան արժեքի հարաբերություն: 

Ֆոնդազինվածությունը հաշվարկվում է որպես արդյունաբերա-արտադրական 

հիմնական միջոցների միջին տարեկան արժեքի և արդյունաբերա-արտադրական 

անձնակազմի միջին ցուցակային թվաքանակի հարաբերություն:  

Արդյունաբերա-արտադրական հիմնական միջոցների մաշվածքը որոշված է որպես 

վերականգնմանն ուղղված ամորտիզացիոն հատկացումների և հիմնական միջոցների 

սկզբնական արժեքի հարաբերություն: 

Արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային  թվաքանակը  

ընդգրկում է ցուցակային կազմի բանվորներին և ծառայողներին: Տարվա համար այն 

որոշվում է հաշվետու տարվա բոլոր ամիսների արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի 

միջին ցուցակային թվաքանակների գումարը` 12 –ի վրա բաժանելով: 

 Աշխատողների միջին ամսական անվանական  աշխատավարձը  որոշվում է 

աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումները` դրամական և 

բնեղեն արտահայտությամբ, բաժանելով միջին աշխատավարձի հաշվարկման համար 

կիրառվող աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակին: 

Աշխատանքի արտադրողականությունը (արժեքային արտահայտությամբ) 

հաշվարկվում է, որպես հաշվետու ժամանակաշրջանում թողարկված արտադրանքի ծավալի 

(համադրելի գներով) հարաբերություն աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակին: 
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METHODOLOGICAL NOTES OF SOME KEY INDICATORS  

USED IN THE HANDBOOK  

Volume of  industrial production in in value terms is measured as a grand total of 

volumes related to the output produced , industrial works and services done. Industrial 

output includes value of the finished products, which have been produced in the reporting 

period and is intended for sale, for its own construction and own non-industrial units, for 

accruals in its own fixed assets, as well as for labour remuneration. Data on the volume of 

industrial production are given at current prices  excluding value added and excise taxes. 

Meanwhile, output produced from the customer’s raw materials and materials (for which 

producing organization doesn’t pay) is included in the the volume of industrial production at 

current prices, excluding  the value of raw materials and materials, but including their value 

– at comparable prices. Volume of output produced by organizations is measured excluding 

value of the internal turnover. The internal turnover of organization is considered the value 

of those finished and semi-finished products, that are used by the given organization for own 

needs.           

Volume index of industrial output is calculated at comparable prices. It is a relative 

index that characterizes changes in productive material wealth in comparable periods. 

Production estimates at comparable prices are directly made at the institutions based on the 

producers’ prices. Chain index is used for time series construction.  

Industrial produce production in physical terms, as a rule, is represented as a gross 

output, including goods and services used for own needs within an establishment and 

produced from the customer’s raw materials.      

Energy balance of economy reflects energy production and use by branches of 

economy.   

Power Availability per worker is calculated as a ratio of energy used and number of 

workers. 

Fixed assets are the most important part of the republic’s national wealth. Fixed assets 

are buildings and structures, transfer facilities, machinery and equipment (working and 

power machines and equipments, weighting and regulating equipments and facilities, 
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laboratory equipments, computers), transport equipments, tools, livestock and other fixed 

assets.   

 Fixed assets are dividing into produced and non-produced assets. Produced assets are 

labour instruments in material production, which participate many times in production of 

material values, and, in parallel preserve their natural form, insensibly depreciate and 

transfer in parts their value in a form of depreciation charges to the newly created output. 

Fixed assets which don’t directly participate in the processes of production are called non-

produced assets.          

 Fixed assets index is a relative index that describes changes in values of fixed assets at 

beginning- and end-year (without revaluation). 

Coefficient of fixed assets renewal is defined as a ratio of value of fixed assets placed in 

service and fixed assets end-year value.  

Coefficient of elimination of fixed assets is defined as a ratio of value of withdrawn 

fixed assets and their beginning-year value.  

Capital productivity by industries is defined as a ratio of volume of product (work, 

services) and annual average value of fixed assets.  

Capital-labour ratio is defined as a ratio of annual average value of fixed assets and 

average payroll number of personnel.   

Depreciation of fixed assets is defined as a ratio of depreciation charges for restoration 

and initial value of fixed assets. 

Average payroll number of personnel includes enrolled workers and employees. 

Annual number is determined dividing the sum of average payroll number of all months in a 

reporting year into 12.     

Average monthly nominal wage of personnel is defined dividing the labour 

remuneration and similar payments in money and in kind into average payroll number of 

employees used for calculation of average wage. 

Labour productivity (in value term) is calculated as a ratio of volume of output (at 
comparable prices) produced in a reporting year and average payroll number of employees. 


