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4.5. Զբոսաշրջություն 

4.5.1. Հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ 

ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական մշտադիտարկման դաշտում ընդգրկված հյուրանոցային  
ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների որոշ ցուցանիշները 2013-2015 թթ. 

 
 Չափի  

միա-
վոր 

2013 2014 2015 
ընդա-
մենը 

որից`
Երևան 

ընդա-
մենը 

որից` 
Երևան 

ընդա- 
մենը 

որից`
Երևան 

Հյուրանոցների և հյուրանո-
ցային  տնտեսության 
օբյեկտների  թիվը1 միավոր 387 232 399 220 449 314
Համարների քանակը2  միավոր 10 703 2 744 7 978 3 401 8 443 3 602 
այդ թվում`        

հյուրանոցային օգտագործ-
ման  համարներ միավոր 9 800 2 501 7 407 3 258 7 965 3529 
որից`          
շքասենյակ միավոր 240 80 201 81 188 99 
լյուքս միավոր 951 292 689 312 726 329 
կիսալյուքս միավոր 1 825 685 2 423 709 1 524 712 
սովորական միավոր 6 784 1 444 4 094 2 156 5 527 2 389 

ոչ հյուրանոցային օգտա-
գործման տրված համարներ 

միավոր

903 243 571 143 478 73 
Հյուրանոցային տնտեսութ-
յունում աշխատողների 
տարեկան միջին ցուցա-
կային թվաքանակը մարդ 3 912 2 864 3 903 2 845 4 920 3 918 
Հասույթ3,  ընդամենը մլն. դրամ 19 669.6 16 196.9 22 794.0 18 446.7 33 953.4 30 361.4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                      
1 Ներառյալ այն տնտեսավարող սուբյեկտները, որոնց տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակը այլ է: 
2 Ցուցանիշը ներառում է միայն ըստ տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակով ներկայացված    
  տնտեսավարող սուբյեկտների տվյալները: 
3 Առանց   ավելացված   արժեքի   հարկի  և   այլ  անուղղակի  հարկերի: 

Ծանուցում. 
2015թ-ի ընթացքում ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական մշտադիտարկման դաշտում ընդգրկված, ներքին 

զբոսաշրջիկներ ընդունած հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներից ստացված տվյալների ստուգաճշտման և 
գնահատման արդյունքներով պարզվել է, որ հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների կողմից վիճակագրական 
հաշվետվություններով ներկայացված տվյալներում առկա էին բազմաթիվ անճշտություններ: Շատ 
հաշվետվություններում ներքին զբոսաշրջության վերաբերյալ տվյալները լրացված էին ոչ թե հաշվառման 
արդյունքներով, այլ ըստ գնահատականների: Նույնը վերաբերում էր նաև հաշվետվություններում զետեղված 
հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների զբաղվածության ցուցանիշներին (համար-օր, տեղ-օր), ինչով 
պայմանավորված չի ապահովվել ինչպես ներքին զբոսաշրջության, այնպես էլ հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտների ցուցանիշների ամբողջականությունը: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը, սկսած 2015թ-ից ՀՀ ԱՎԾ-ն հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների 
ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվության աղբյուրը ենթարկել է փոփոխության՝ հիմք ընդունելով 
վիճակագրական բիզնես-ռեգիստրի և ՀՀ-ում ձևավորված վարչական ռեգիստրների տվյալների շտեմարանները: 

Միաժամանակ, նույն աղբյուրի հիմքով վերանայվել են 2013-2014թթ. տվյալները: Հյուրանոցային 
տնտեսության օբյեկտների վերաբերյալ ցուցանիշները տարանջատված չեն ըստ ներքին և միջազգային 
զբոսաշրջության գործոնների: 


