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Բովանդակություն 
Ներածություն 

Հետազոտության նախապատմություն 

Թվայն դիվիդենդների կարևորությունը 

Թվայն դիվիդենդների հասկացությունը 

Թվայն դիվիդենդների չափերը 

Հետազոտության ամփոփ նկարագիրը 

Հետազոտության նպատակը 

Հետազոտության շրջանակը 

Հետազոտությունն անցկացնող  խումբը 

Հիմնական արդյունքները 

Հետազոտության մեթոդաբանությունը 

Հետազոտության հարցերը և վարկածները 

Հետազոտության խմբի գործունեությունը 

Հետազոտության տվյալներ 

Հետազոտության արդյունքները 

Թվայն դիվիդենդների քաղաքականության կարգավիճակը 

Հայաստանի Հանրապետությունում 

Հայաստանում տիրույթի կառավարման վերլուծություն 

Ապագա մարտահրավերներ 

Հավելվածներ 

Օգտագործված գրականություն 

Հավելված I 

Հաճախականությունների բաշխումը Հայաստանում ըստ 2013թ. 

հուլիսի թվային տիրույթի պլանի (թվայնացման հավանական 

շահաբաժինների գոտիներ՝  420 ՄՀց - 860 ՄՀՑ) 

Հավելված II 

800 ՄՀց և  2.6 ԳՀց հաճախականության բաշխումը ԵՄ-ի 

երկրներում 

Եվրոպայի աճուրդներում գոտիների տիրույթների համար 

վճարված միջին գները պետական բջջային ծառայությունների 

համար# 
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Ներածություն  

Հետազոտության նախապատմություն  

Թվայն դիվիդենդների ոլորտում քաղաքականության հետազոտությունը իրականացվել 

է ի պատասխան այն մարտահրավերներին, որոնք առաջ են եկել բոլորովին վերջերս 

Հայաստանի քաղաքականություն մշակողների, լրատվամիջոցների և 

հեռահաղորդակցության ոլորտի ներկայացուցիչների և քաղաքացիական 

հասարակության ակտիվիստների համար՝ առաջիկայում թվային 

հեռուստահեռարձակմանն անցնելու առնչությամբ: Անալոգային հեռարձակումից 

թվայինին անցումը և դրա արդյունքում ռադիոհաճախականությունների զգալի ազատ 

տիրույթի առաջացումը պահանջում է մշակել քաղաքականության կոնկրետ օրակարգ 

և  պլանավորել համապատասխան գործողությունների ծրագիր: Թվայն դիվիդենդների 

քաղաքականության նպատակն է ապահովել այն, որ ազատված ռադիոտիրույթի 

ռեսուրսները առավելագունս ծառայեն տեղեկատվական հանրության կարիքներին և 

օգնեն հաղթահարել թվայնացման անհավասարությունը:  

Հայաստանը նախատեսում է մինչև 2015թ. ավարտել թվային 

հեռուստահեռարձակման ներդրումը և երկրի ողջ տարածքում անցնել թվային 

հեռուսահեռարձակման: Չնայած ծրագրված անցման ֆինանսական և տեխնիկական 

անորոշություններին, սահմանված ժամանակացույցի համաձայն անալոգային 

հեռուստահեռարձակողների գործունեությունը պետք է դադարեցվի, եթե Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդիրները համապատասխան փոփոխություններ չկատարեն 

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում՝ թվայինին անցման ժամկետը 

երկարաձգելու նպատակով: Թվային հեռուստառադիոհեռարձակմանն անցումը իր հետ 

բերում է քաղաքականության մի քանի բաց հարցեր, որոնցից են թվայն դիվիդենդների 

և ռադիոտիրույթի կառավարման քաղաքականության նոր մոտեցումները:  

 

Թվայինին անցումը ուլտրաբարձր հաճախականության ալիքների որոշակի տիրույթ է 

ազատում, որը սովորաբար կոչվում է «թվայն դիվիդենդներ», և պատշաճ կիրառման 

պարագայում կարող է զգալի ազդեցություն ունենալ երկրի տնտեսական զարգացման 

վրա: Անցումային փուլում գտնվող երկրներում մշտապես առկա է ռադիո 

հաճախականությունների ոչ թափանցիկ բաշխման ռիսկը: Խոշոր 

ձեռնարկությունների, պետության ֆինանսական շահերի և այլ կարճաժամկետ 

քաղաքական շահերի ազդեցությունը հաճախ խոչընդոտում է թվայն դիվիդենդների 

արդյունավետ քաղաքականության ընդունումը: Թվայն դիվիդենդների օգտագործումը 

ենթադրում է քաղաքական կարճաժամկետ նպատակների և պետական 
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երկարաժամկետ շահերին կողմնորոշված քաղաքականության միջև 

հավասարակշռության որոնում:  

 

Հայաստանի Հանրապետությունում հեռահաղորդակցության քաղաքականությունը  

իրականացվում է, ելնելով քաղաքական շահերից և ռադիոհաճախականության 

ռեսուրսների բաշխման մասին որոշումներ կայացնելիս ո´չ քաղաքացիական 

ազատությունները, ո´չ էլ տնտեսական արդյունավետությունը առաջնային դեր չեն 

խաղում: Հայաստանի հեռուստառադիոհեռարձակման զարգացման վաղ փուլում 

երկրի իշխանությունները սահմանափակում էին ազատ 

հեռուստառադիոհեռարձակողների մուտքը հեռարձակման շուկա, պատճառաբանելով 

դա ռադիոհաճախականությունների սղությամբ:  Հետագայում  սահմանափակումները 

արդարացվում էին թվային հեռարձակմանն անցնելու պատճառաբանությամբ: Երկու 

դեպքում էլ ո´չ հեռուստառադիոհեռարձակման ոլորտի ներկայացուցիչները, ո´չ էլ 

քաղաքացիական հասարակությունը տեղյակ չէին ռադիոտիրույթի փաստացի 

ռեսուրսների մասին և չէին կարող հիմնավորել իրենց բողոքը:  

 

Նույնիսկ այն դեպքում, երբ հարցը չէր վերաբերում քաղաքական ուղղակի շահերին, 

հաճախականությունների տրամադրման քաղաքականությունը իրականացվում էր 

հօգուտ պետության մշտական շահերի և բավարար չափով թափանցիկ չէր: 

Ռադիոտիրույթի միակ թափանցիկ և մրցակցային հատկացումը տեղի է ունեցել  

2008թ. Հայաստանի երրորդ բջջային կապի օպերատորի մրցակցային արտոնագրման 

ժամանակ, երբ մրցույթը շահեց Օրանժ-Արմենիան՝ Ֆրանս Տելեկոմի դուստր 

ընկերությունը: Վերջերս Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ծառայությունները 

կարգավորող մարմինը 800 ՄՀց հաճախականության համար մրցույթ հայտարարեց, 

որը նախատեսված է անցկացնել միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, 

ապահովելով թափանցիկություն, կանխատեսելիություն, ընտրության հստակ 

սահմանված չափանիշերի կիրառում:  

 

Շատ երկներում, այդ թվում՝ ավանդաբար ժողովրդավարական ԱՄՆ-ում և 

Ֆրանսիայում, ռադիոտիրույթի հատկացման թափանցիկության ապահովման վրա 

ազդում են տվյալ երկրի պաշտպանության համակարգի շահերը՝ որոշակի տիրույթ 

թողնելով չնախատեսված դեպքերի համար: Հաճախականությունների փոխակերպումը 

շատ երկրներում հանրային քաղաքականության առաջնահերթություն է հայտարարվել, 

սակայն քիչ երկրներ են հաջողության հասել: Դրա պատճառներից մեկը 

պաշտպանության համակարգի իրական կարիքների մասին հանրության 

անտեղյակությունն է: Ցավոք, բազմաթիվ երկրների վարած քաղաքականությանը 

բնորոշ է թափանցիկության անբավարար մակարդակը, որը բացատրվում է ազգային 
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անվտանգության և պաշտպանության շահերով, և որը սովորաբար ռադիոտիրույթի 

ազատականացման խոչընդոտման ձևական պատճառաբանությունն է:  

 

Թվայն դիվիդենդների կարևորությունը 

Եվրամիության համարյա բոլոր փաստաթղթերում կարևորվում է լլայնաշերտ 

ծառայությունների բարելավման գործում թվայն դիվիդենդների դերը: Թվայն 

դիվիդենդների արժեքը լայնաշերտ ծառայությունների զարգացման 

քաղաքականության համատեքստում կարող էր նույնիսկ քանակապես գնահատվել  և 

ներկայացվել դրամական արտահայտությամբ:  Այսպես, որոշ հետազոտողներ
1
 

գնահատել են թվայն դիվիդենդների հավանական տնտեսական օգուտները (մինչև 

30% եկամուտների աճ), որոնք կարող են ստացվել տիրույթի բովանդակության 

բաշխման մեխանիզմի փոփոխությունների արդյունքում: Ավելին՝ ի հակադրություն 

ստանդարտ թվային հեռուստահեռարձակման, լայնաշերտ ծառայությունների 

հասանելիությունը կարող է ստեղծել  առևտրային և սոցիալական տեսանկյունից 

կարևոր մեխանիզմներ, որոնք ոչ միայն լուծում են թվային բարձրորակ 

հեռուստատեության հասանելիության խնդիրը, այլ նաև ծառայությունները ավելի 

դիվերսիֆիկացված են դարձնում՝ զուգահեռաբար տրամադրելով ձայնային և 

ինտերնետային ծառայություններ: Թվայն դիվիդենդների վերը նշված օգուտները 

կարելի է քաղել արդյունավետ քաղաքականության առկայության և զրկվել դրանցից՝ 

վերջինիս բացակայության պարագայում:  

 

Թվայն դիվիդենդների հասկացությունը  

Թվայն դիվիդենդները սկզբնականում ընկալվում էր որպես մի տիրույթ, որն 

առաջանում է, երբ առկա ռադիոտիրույթը գերազանցում է անալոգային 

հեռուստահեռարձակման ծառայությունների համար պահանջվող տիրույթը: Սա 

գրավիչ սահմանում էր, քանի որ կարող էր հանգեցնել գբհ/շբհ տիրույթի 80 և ավելի 

տոկոս թվային դիվիդենդ: Սակայն սահմանման մեջ չէր շոշափվում այն հարցը, որ 

թվայն դիվիդենդներ ստանալու համար անալոգային հեռարձակումները պետք է 

անջատվեն, որը ենթադրում է, որ թվային հեռուստահեռարձակումը արդեն իսկ 

հաջողությամբ ներդրվել է և թվային վերգետնյա հեռարձակումը կարողացել է իր կողմը 

գրավել բավարար թվով անալոգային հեռուստադիտողների: Սա կարող է տեղի ունենալ 

միայն այն դեպքում, երբ թվային ծառայությունների առաջարկը այնքան գրավիչ լինի 

հեռուստադիտողների համար, որ նրանք ձեռք բերեն թվային փոխակերպիչներ: Սա էլ, 

                                                
1
 Analysys Mason. «2010թ. հունիսի 24-ի Հաշվետվությունը  Ռուսաստանում թվայն դիվիդենդներից 

օգուտների ստացման վերաբերյալ. http://www.gsma.com/spectrum/wp-

content/uploads/2012/03/gsmadigitaldividendrussia.pdf  

http://h
http://h
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իր հերթին, պահանջում է ծրագրերի քանակի զգալի ընդլայնում և դրանց որակի 

էական բարելավում (օր.՝ բարձր ճշգրտության թվային հեռուստատեսություն ( HDTV)), 

հետևաբար նաև վերգետնյա հեռարձակման միջոցով ռադիոտիրույթի սպառման 

ավելացում: Ուստի սույն հաշվետվության մեջ ընդգրկված դիտարկումները հիմնվում են 

հետևյալ սահմանման վրա. թվայն դիվիդենդները այն տիրույթն է, որն ազատվել է 

անալոգայինից թվային վերգետնյա հեռուստահեռարձակմանն անցնելու արդյունքում: 

 

Թվայն դիվիդենդների չափերը 

Թվայն դիվիդենդների չափերը կախված են մի շարք գործոններից, այդ թվում (բայց 

չսահմանափակվելով նաև) պլանավորված մուլտիպլեքսների, մուլտիպլեքսում 

ալիքների թվի, և հետևաբար, մուլտիպլեքսի հաճախականությունների տիրույթի, 

հեռարձակման որակի (արդյո՞ք նախատեսվում է բարձր ճշգրտության թվային 

հեռուստատեսություն), թվային հեռուստատեսության ծածկույթի և որը հատկապես 

կարևոր է Հայաստանի համար՝ սահմանակից  երկրների կողմից համակարգման 

պահանջվող չափերից (քանի որ շատ/գերբարձր հաճախականության հեռարձակման 

գոտիները հատկացվում են նաև այլ ծառայություններին, օր.՝ աերոնավտիկական 

ռադիոնավիգացիային): Այս ծառայությունների պաշտպանության ապահովությունը 

կարող է կրճատել թվայն դիվիդենդների չափերը: Թվայն դիվիդենդների չափերը 

ընդլայնելու համար ծառայությունները պետք է հարմարեցվեն նոր իրավիճակին կամ 

վերահատկացվեն, որը կապված է լրացուցիչ ծախսերի հետ: 

 

Եվրոպական երկրներում թվային ռադիո և հեռուստատեսային ծառայությունների 

համար գերբարձր հաճախականության հեռարձակման գոտիները պլանավորվել են 

Հեռահաղորդակցության միջազգային միության Տարածաշրջանային 

ռադիոհաղորդակցության համաժողովի երկրորդ նիստում (Ժնև-06 Պլան): 

Ռադիոտիրույթի սղության պատճառով Եվրոպայի, Աֆրիկայի և Մերձավոր Արևելքի 

120 երկիր պայմանավորվել են Թվային տեսահեռարձակման վերգետնյա (DVB-T) և 

վերգետնյա-թվային ձայնահեռարձակման (T-DAB17) տեխնոլոգիաները փոխանցել շբհ 

III գոտի (174-230 ՄՀց) և  DVB-T տեխնոլոգիաները՝ գբհ IV/V գոտի (470-862 ՄՀց): ՀՀ 

Կառավարությունը ևս այդ երկու գոտիները հատկացրել է թվային 

հեռուստահեռարձակման նպատակներով (ՀՀ Կառավարության 2012թ. սեպտեմբերի 

20-ի թիվ 1112-Ն որոշում), որը նշանակում է, որ ազատվող թվայն դիվիդենդները նույնն 

են, ինչ ԵՄ-ի երկրներում:  

 

Օրինակ՝ Մեծ Բրիտանիայում «Ofcom» կարգավորող մարմինը հաշվարկել է, որ նոր 

օգտագործողների դեպքում ԳՀց գոտում կլինի մոտավորապես մինչև 112 ՄՀց 
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տիրույթի թվայն դիվիդենդներ՝ ի լրումն այն 6  DTT մուլտիպլեքսների, որ արդեն իսկ  

տրամադրվել են: Մեծ Բրիտանիայում անալոգային վերգետնյա հեռուստատեսային 

ալիքների տիրույթի գոտին 368 ՄՀց է (46 8-ՄՀց ալիքներ)՝ սկսած 21-ից մինչև  68 

(470-854 ՄՀց), բացառությամբ 36-րդ ալիքը (որը նախատեսված է ռադարային 

օգտագործման) և 38-րդ ալիքը (ռադարային աստղագիտության համար): Հատկացված 

6 մուլտիպլեքսներին անհրաժեշտ է 32 8-ՄՀց ալիքներ (256 ՄՀց)՝ որոշակի 

տեխնիկական պարամետրերի բավարարման պարագայում հեռարձակման կոնկրետ 

ծածկույթի համար: Ուստի գբհ գոտում կարող է ազատվել մինչև 112 ՄՀց տիրույթ: 

 

Բացի տիրույթի թվայն դիվիդենդից, որը կազատվի անալոգայինից թվային 

հեռարձակման անցնելու արդյունքում, որոշ եվրոպական երկրներ գտնում են, որ 

թվային հեռարձակման անցնելու միջակայքում և դրանից հետո տվյալ 

աշխարհագրական վայրում կարող են  լինել մի շարք չօգտագործվող անալոգային և 

թվային հեռուստատեսային ալիքներ: Սա կարող է լինել այն պատճառով, վերգետնյա 

հեռուստատեսային կայանները հնարավորություն չեն ունենա գործել առանց 

խանգարելու այն կայանների աշխատանքը, որոնք գործում են նույն ալիքի կամ 

մոտակա ալիքի վրա:Կայանների միջև նվազագույն հետավորությունը որոշվել է, 

հիմնվելով այն ենթադրության վրա, որ կայանները աշխատելու են առավելագույն 

հզորությամբ: Օրինակ, փոքր հզորության հաղորդիչները կարող են աշխատել այն 

ազատ ալիքների վրա, որոնք խանգարումների պատճառով չեն կարող օգտագործվել 

բարձ հզորության հեռուստակայանների կողմից, պայմանով, որ այդ գործունեությունը 

խանգարումներ չի առաջացնի հեռուստահեռարձակման ծառայություններում և 

բացասաբար չի ազդի կամ դանդաղեցնի անալոգայինից թվային 

հեռուսահեռարձակմանն անցնելու գործընթացը: 
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Հետազոտության ամփոփ նկարագիրը  

Հետազոտության նպատակը  

Սույն հետազոտության նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքականություն մշակողներին, քաղաքացիական հասարակության և ոլորտի 

ներկայացուցիչներին տրամադրել համապատասխան ռազմավարության ուղենիշեր՝ 

հիմնվելով միջազգային լավագույն փորձի և միջազգային ու տարածաշրջանային 

կազմակերպությունների առաջարկությունների վրա: Մասնավորապես, սույն 

հետազոտության կոնկրետ նպատակներն են՝ 

● Հայաստանի տիրույթների պլանի ընթացիկ կարգավիճակի և տիրույթի 

վերաձևավորման վրա թվային հեռարձակմանն անցնելու հավանական 

ազդեցության գնահատումը, 

● Տիրույթների կառավարման բնագավառում լավագույն միջազգային փորձի և 

գործելակերպերի ուսումնասիրություն՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով թվայն 

դիվիդենդների քաղաքականությանը, 

● Թվայն դիվիդենդների օգտագործման հարցում Հայաստանի և Եվրամիության 

մոտեցումների, ինչպես նաև տիրույթների կառավարման քաղաքականության 

տարրերի համեմատական վերլուծություն, 

● Հեռահաղորդակցության միջազգային միության և եվրոպական երկրների ու 

միջազգային լավագույն փորձի և գործելակերպերի հիման վրա տիրույթի 

հատկացումների և վերաձևավորման առնչությամբ քաղաքականության 

առաջարկությունների մշակում:  

Հաշվի առնելով Եվրոպային ինտեգրվելուն ուղղված քաղաքականությունը, հատուկ 

ուշադրություն է դարձվել Հայաստանի ռադիոտիրույթների կառավարման 

քաղաքականության և Եվրամիության, Արևելյան և Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում 

իրականացվող համապատասխան քաղաքականության միտումների համեմատական 

վերլուծությանը: Բացի այդ, հետազոտության իրականացման ընթացքում նպատակ էր 

դրվել բացահայտել ռադիոտիրույթների կառավարման քաղաքականության 

կարևորագույն բաղադրիչները, հիմնավորել դրանց նշանակությունը  և պարզել, թե 

ինչպես կարող են այդ բաղադրիչները միավորվել Հայաստանի Հանրապետության 

իշխանությունների համապատասխան քաղաքականություններում: 

Հետազոտության շրջանակը 
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Սույն հետազոտությունը հիմնականում սևեռվել է թվայն դիվիդենդների կառավարման 

քաղաքականության ուսումնասիրման վրա: Մասնավորապես, հետազոտության 

նպատակներն են՝ ընտրված եվրոպական երկրների համապատասխան պետական 

քաղաքականության բաղադրիչների համեմատումը Հայաստանի Հանրապետության 

համանման քաղաքականության բաղադրիչների հետ: Չնայած նրան, որ 

հետազոտության հիմնական նպատակը ազատվող ռադիոտիրույթների 

քաղաքականության հարցերի ուսումնասիրությունն էր, այն նաև դիտարկել է 

ռադիոտիրույթի ընդհանուր քաղաքականությանն առնչվող որոշ  

քաղաքականությունների բաղադրիչները, օր.՝ ռադիոտիրույթի փոխարկումը կամ 

վաճառքը:    Հետազոտության մեջ նաև դիտարկվել են տիրույթների պլանավորման և 

կառավարման մեթոդներին և մոտեցումներին առնչվող պետական 

քաղաքականության հարցերը, օր.՝ մրցույթների պայմանները և արտոնագրման 

նորացումը: Հետազոտության մեջ չէր մտնում մանրամասն ուսումնասիրել 

լրատվամիջոցների նոր հնարավորությունները, որոնք կարող են առաջանալ թվայն 

դիվիդենդների քաղաքականության իրականացման արդյունքում: Այն նշված հարցերն 

ուսումնասիրում է չափազանց ընդհանուր ձևով՝ առանց մանրազնին ուսումնասիրելու 

այլընտրանքային (թվային հեռուստատեսության համար) լրատվամիջոցների 

բովանդակությունը:  

 

 

Հետազոտությունն անցկացնող  խումբը  

Թիրախային հեռուստալսարանի կարիքները լավագույնս բավարարելու համար 

հետազոտությունն անց է կացվել համապատասխան արհեստավարժ մասնագետների 

մի խմբի կողմից, որում ընդգրկված էին  տեղեկատվական քաղաքականության 

վերլուծաբան, իրավաբանական և տեխնիկական հարցերի փորձագետներ: Չնայած 

հետազոտությունը գլխավորապես սևեռվում էր ռադիոտիրույթի կառավարման 

քաղաքականության մշակման հարցերի վրա, որոշակի աշխատանքներ են տարվել 

մշակելու առաջարկություններ նաև իրավաբանական և տեխնիկական հարցերի 

վերաբերյալ, ինչպիսիք են նախընտրելի տեխնոլոգիաները և կանոնակարգման 

շրջանակները:  
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Հիմնական արդյունքները 

Հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ ամենակիրառական 800 ՄՀց (790-

862) տիրույթի ազատականացումը թվային դիվիդենդների օգտագործման 

ամենահեշտ ճանապարհն է: Սակայն ռադիոտիրույթի արդյունավետ կառավարման 

քաղաքականությունը չպետք է սահմանափակվի անալոգային հեռուստատեսության 

տիրույթների օգտագործմամբ,  այլ սահմանի տիրույթի կառավարման 

երկարաժամկետ համապարփակ քաղաքականություն, որի մեջ կներառվեն այլ 

տիրույթի (400 ՄՀց, 2 ՄՀց, 2.6 ՄՀց) գոտիների օգտագործման պլաններն ու 

նպատակները: Այս համատեքստում տիրույթների բաշխման քաղաքականության 

թափանցիկությունը և հանրային քննարկումները պետք է լինեն համապատասխան 

քաղաքականության անհրաժեշտ բաղադրիչները, ինչպես և առաջարկվում է 

Եվրոպական խորհրդարանի և խորհրդի ծրագրով (RSPP):  

 

Հետազոտության արդյունքները հաստատեցին նաև մի ենթադրություն, որ չկա 

միասնական արդյունավետ քաղաքականության, բայց կան սկզբունքներ, որոնք օգնում 

են իշխանության մարմիններին մշակելու մի քաղաքականություն, որը ավելի լավ է 

ծառայում հանրային շահերի իրագործմանը: Չնայած նրան, որ Եվրոպական 

Խորհրդարանը և Խորհուրդը մշակել են ընդհանուր սկզբունքներ, յուրաքանչյուր երկիր 

իր սեփական քաղաքականությունն է մշակել, հաշվի առնելով առկա 

պարտավորությունները (գործող արտոնագրերը), շուկայի զարգացման և սոցիալական 

քաղաքականության առաջնահերթությունները, այդ թվում՝ ոլորտի կարիքները և 

միասնական ծառայությունների շրջանակները: 

  

Հետազոտության մեթոդաբանությունը  

Հետազոտության մեթոդաբանությունը կազմվել է, հաշվի առնելով հետազոտության 

առարկայի յուրօրինակ բնույթը, որը պետական քաղաքականության զուգակցումն է 

տեխնոլոգիական մոդելների տարրերի և գործարար լուծումների հետ: Ինչևէ, 

հետազոտության մեթոդաբանությունը մշակվել է քաղաքականության հարցերի 

հետազոտության ավանդական մոտեցումների համաձայն և ներառում է 

հետազոտության հարցը, վարկածը, մեթոդների և գործողությունների 

նկարագրությունը: Հետազոտության հարցերը մշակվել են նախաձեռնության 

ընդհանուր նպատակի հիման վրա: Հետազոտության վարկածը հիմնվում է 

եվրոպական երկրների դրական փորձի և այն ենթադրության վրա, որ Հայաստանի 
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իշխանությունները պատրաստ են ընտրելու երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

լավագույն ուղին: Ի վերջո, հետազոտության հիմնական մեթոդը եվրոպական երկրների 

և Հայաստանի ռադիոտիրույթի կառավարման քաղաքականությունների 

համեմատական վերլուծությունն է: 

 

Հետազոտության հարցերը և վարկածները   

Նախագծի առջև դրված նպատակներին հասնելու համար հետազոտությունն 

իրականացնող խումը պետք է հարցեր կազմեր, որոնց պատասխանները կօգնեին 

նրանց վերլուծելու հետազոտության առարկան և մշակելու առաջարկություններ, 

որոնք գործնական նշանակություն կունենան հետազոտության թիրախային 

հեռուստալսարանի  (քաղաքականության շահագրգիռ մասնակիցներ, 

քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստներ, ոլորտի ներկայացուցիչներ) 

համար: Քանի որ նախագծի հիմնական նպատակը ուղղված էր հավասարակշռված 

պետական քաղաքականության մշակման համար առաջարկությունների 

նախապատրաստմանը, հետազոտության հարցերը ձևակերպվել են այնպես, որ 

հնարավոր լինի որոշել արդյունավետ քաղաքականության առանցքային տարրերը և 

ներկայիս քաղաքականության մեջ դրանց արտացոլման աստիճանը: Հետազոտության 

հարցերի մեջ ընդգրկվել էին հետևյալները. 

● Որո՞նք են թվայն դիվիդենդների կառավարման խելամիտ քաղաքականության 

կարևորագույն տարրերը, 

● Ո՞րն է Հայաստանի Հանրապետությունում թվայն դիվիդենդների կառավարման 

ընթացիկ կարգավիճակը,   

● Որքանո՞վ են թվայն դիվիդենդների կառավարման Հայաստանի 

քաղաքականության մեջ արտացոլված լավագույն միջազգային փորձի կարևոր 

տարրերը, 

● Քաղաքականության ո՞ր տարրերը պետք է ընդգրկվեն ներկայիս 

քաղաքականության մեջ՝ լավագույնս բավարարելու տեղեկատվական 

հանրության և ոլորտի կարիքները: 

Հետազոտության հիմնական վարկածը կարելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ. Գոյություն 

չունի միասնական քաղաքականություն, բայց կան սկզբունքներ, որոնք կարող են օգնել 

կառավարություններին մշակելու տիրույթների կառավարման արդյունավետ 

քաղաքականություն՝ առավելագույնս համապատասխանելու տեղեկատվական 

հանրության, լրատվամիջոցների և հեռահաղորդակցության ոլորտի կարիքներին: 

Մեկ այլ կարևոր վարկածը հետևյալն է. թվայն դիվիդենդների արդյունավետ 

քաղաքականությունը կարող է նպաստել թվային հեռուստահեռարձակման 
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ծառայությունների հետ մրցակցող կամ գոնե դրանց լրացնող լայնաշերտ 

ծառայությունների ընդլայնմանը, դրանով օժանդակելով լրատվամիջոցների 

բովանդակության դիվերսիֆիկացմանը:  

Հետազոտության խմբի գործունեությունը  

Առաջին հարցին պատասխանելու համար հետազոտության խումը պետք է ի մի բերեր 

և ուսումնասիրեր տիրույթների կառավարման (այդ թվում՝ թվայն դիվիդենդների 

օգտագործման) քաղաքականությունները և բացահայտեր դրանց կարևորագույն 

բաղադրիչները, որոնք ամենից արդյունավետ ձևով են նպաստում պետական 

նպատակի իրագործմանը: Հայաստանում տիրույթների կառավարման ներկայիս 

քաղաքականության միտումների նկարագրությանն առնչվող երկրորդ հարցին 

պատասխանելու համար պետք էր ուսումնասիրել գոյություն ունեցող տիրույթների 

պլանը, ինչպես նաև տիրույթների ռեսուրսների հատկացումների հմքում ընկած 

սկզբունքները և մոտեցումները սահմանող այլ ենթաօրենսդրական ակտերը: 

Հետազոտության երրորդ հարցին կարելի էր պատասխանել միայն եվրոպական 

որոշակի երկրներում տիրույթների քաղաքականությունները Հայաստանի 

համապատասխան քաղաքականության հետ մանրազնին համեմատելուց հետո: 

Համեմատական վերլուծության արդյունքները կարող են օգնել նաև բացահայտել 

քաղաքականության այն կարևոր բաղադրիչները, որոնք բացակայում են 

Հայաստանում իրականացվող ներկայիս քաղաքականության մեջ:  

 

Ընտրանքների կազմումը ևս մեկ այլ կարևոր փուլ է, որը սահմանափակում է 

հետազոտության տվյալների շրջանակները և հնարավորություն տալիս վերլուծելու 

միայն որոշակի քաղաքականությունների օրինակները: Ի տարբերություն 

սոցիոլոգիական կամ վիճակագրական հետազոտությունների, 

քաղաքականությունների ուսումնասիրության մեջ ընտրանքների ձևավորումը 

բոլորովին էլ չի ենթադրում, որ ընտրանքների կիրառման դեպքում ուսումնասիրվող 

առարկան ներկայացվում է այնպես, որ անտեսվում են մյուս հարցերը: Իրականում 

ընտրանքների միջոցով հետազոտողները ստանում են չափազանց նման իրավիճակ, 

որը սակայն կարող է բավականին տարբեր լինել տվյալ ուսումնասիրության 

առարկայից: Օրինակ, չնայած նրան, որ Էստոնիայի և Հայաստանի տարածքը և 

բնակչության թիվը իրար մոտ են, Էստոնիան զգալիորեն տարբերվում է Հայաստանից 

տնտեսական հնարավորությունների առումով՝ ծովային ճանապարհներ ունենալու և 

ԵՄ-ին մոտ լինելու շնորհիվ: Չնայած դրան, Ռուսաստանի Դաշնության հետ Էստոնիայի 

հարևանության պատճառով Էստոնիան այն երկրներից մեկն է, որ ստիպված է ԵՄ-ի 

անդամ չհանդիսացող պետության հետ բանակցություններ վարել տիրույթների 

օգտագործման խնդրի շուրջ: Մեկ այլ ակնառու օրինակ է Լատվիան, որը հետաձգել է 
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թվային հեռարձակմանն անցման ժամկետը Ռուսաստանի և Բելառուսի 

հարևանության պատճառով:  

 

Տարածքների մեծության, աշխարհագրական դիրքի և բնակչության թվի 

նմանությունների հիման վրա որոշակի երկիր չի կարող ընդգրկվել համեմատական 

վերլուծության ընտրված երկրների թվում:  Այստեղ կարևորագույն չափանիշը 

կշռադատված պետական քաղաքականության առկայությունն է և դրա արդյունավետ 

իրագործումը: Այս չափանիշը սահմանափակում է երկրների ընտրությունը, ներառելով 

միայն այն երկրները, որոնք արդյունավետորեն կիրառել են այն հիմնական 

սկզբունքները, որոնք ընտրվել են թվայն դիվիդենդների կառավարման 

քաղաքականությունների և հատկապես՝ տիրույթների կառավարման ԵՄ-ի 

սկզբունքների կիրառման ուսումնասիրության արդյունքում: Թվայն դիվիդենդների 

արդյունավետ քաղաքականություն իրականացնող երկրները ընտրվել են հետևյալ 

չափանիշերի հիման վրա. 

●     Համեմատաբար փոքր տարածք և Հայաստանի հետ համադրելի փոքրաթիվ 

բնակչություն ունեցող երկրներ, 

●     Հնարավորության դեպքում՝ ԵՄ-ի անդամ չհանդիսացող պետության հետ 

տիրույթների օգտագործման համակարգում, որը ենթադրում է հարևան 

երկրներում միասնական քաղաքականության բացակայություն, 

●     Շուկայի սահմանափակ հնարավորություններ, որը բնորոշ է նաև Հայաստանի 

տնտեսական իրավիճակին: 

  

Համեմատական վերլուծությունը կատարվել է թվայն դիվիդենդների կառավարման 

կշռադատված քաղաքականության հիման վրա, որը ներառում է թե´ պետական 

քաղաքականության, թե´շուկայական և թե´ պետության ֆինանսական շահերը: 

Պետական քաղաքականության այդ երեք տարրերի առկայությունը պետական 

քաղաքականության ընդհանուր արդյունավետության հիմնական ցուցանիշն է: 

Վերոնշյալ չափանիշի համաձայն նախագծի խումը համեմատական վերլուծության 

համար ընտրել է հետևյալ երկրները. 

1. Էստոնիա - որի տարածքը և բնակչության թիվը համադրելի է Հայաստանի հետ 

և որը բանակցային խնդիրներ ունի ԵՄ անդամ չհանդիսացող երկրների հետ: 

Էստոնիան առանձնանում է նրանով, որ շուտ է անցել թվայնացմանը և որը 

հնարավորություն է տալիս երկրին կառուցել հեռարձակման մրցակցային 

համակարգ և լինել այն առաջին երկրներից մեկը, որը թվայն դիվիդենդներ է 

ազատել տեղեկատվական հանրության համար:  
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2. Բելգիան ևս փոքր երկիր է, բայց բնակչությունը Էստոնիայի համեմատ ավելի 

մեծաթիվ է, և  չնայած ԵՄ-ի երկրներով շրջապատված լինելուն, բարդ 

շուկայական իրավիճակում է հայտնվել: 

3. Նիդեռլանդները մի երկիր է, որը չնայած շրջապատված լինելով ԵՄ-ի անդամ-

պետություններով, ստիպված է լուծել  տիրույթների հատկացման և 

վերաբաշխման բարդ խնդիրներ: Նիդեռլանդների օրինակը հիշատակման 

արժանի է նաև այն պատճառով, որ հաճախականությունների գոտի է 

տրամադրում մալուխային օպերատորներին՝ այն ընկերություններին, որոնք 

ռադիոկապի ցանցերում աշխատելու փորձ ունեն: 

  

Նախագծի խումբը ուսումնասիրել է այն տիրույթի պլանը, որը կարող էր ազատվել 

թվային հեռարձակմանն անցնելու արդյունքում (գբհ գոտի՝  470-862 ՄՀց) և որը 

եվրոպական երկրների համապատասխան քաղաքականության առարկան է: Այս  

առնչությամբ առկա են միջազգային և միջպետական կազմակերպությունների 

համապատասխան առաջարկությունները
23

: Հասկանալի է, որ թվայն դիվիդենդները 

կախված են հաճախականությունների հատկացման ներկայիս 

քաղաքականություններից, որոնք էլ, իրենց հերթին, սահմանվում են համաձայն 

Հեռահաղորդակցության միջազգային միության տիրույթների տարածաշրջանային 

պլանի: 

  

Թվային դիվիդենդների չափերը կախված են մի քանի գործոններից, այլոց շարքում՝ 

նաև պլանավորված մուլտիպլեքսների, մուլտիպլեքսում ալիքների թվից, և հետևաբար, 

մուլտիպլեքսի հաճախականությունների տիրույթից, հեռարձակման որակից (արդյո՞ք 

նախատեսվում է բարձր ճշգրտության թվային հեռուստատեսություն), թվային 

հեռուստատեսության ծածկույթի և որը հատկապես կարևոր է Հայաստանի համար՝ 

սահմանակից  երկրների կողմից համակարգման պահանջվող չափերից: 

  

Եվրոպական երկրներում
4
  թվային ռադիո և հեռուստատեսային ծառայությունների 

համար բարձր հաճախականության հեռարձակման գոտիները պլանավորվել են 

                                                
2
 GE06 Թվային հեռարձակման համաձայնագիր http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:008E:0060:0066:EN:PDF, 

Հեռահաղորդակցության միջազգային միություն. Անալոգայինից թվային հեռարձակմանն անցնելու 

ուղեցույց. ՀՄՄ, Ռադիոհեռահաղորդակցության տարածաշրջանային համաժողով,  

2006.http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/hdb/D-HDB-GUIDELINES.01-2010-R1-PDF-E.pdf 
3
 «Տիրույթի շահաբաժին. Տիրույթի կառավարման հարցեր», ՏՀԶԿ-ի Թվային տնտեսության 

փաստաթղթեր, No. 125, ՏՀԶԿ հրատարակչություն http://dx.doi.org/10.1787/231084750678 
4
 2008թ. սեպտեմբերի 24-ի Եվրոպական Խորրդարանի անցնելու արդյունքում ազատված 

շահաբաժինների օգտագործման ընդհանուր մոտեցում (2008/2099(INI))որոշում Եվրոպայի թվայն 

դիվիդենդների ամբողջական օգուտները քաղելու մասին. թվայնացմանն  

http://h
http://h
http://h
http://h
http://h


15 

Հեռահաղորդակցության միջազգային միության Տարածաշրջանային 

ռադիոհաղորդակցության համաժողովի երկրորդ նիստում (Ժնև-06 Պլան): 

Ռադիոտիրույթի սղության պատճառով Եվրոպայի, Աֆրիկայի և Մերձավոր Արևելքի 

120 երկիր պայմանավորվել են Թվային տեսահեռարձակման վերգետնյա (DVB-T) և 

վերգետնյա-թվային ձայնահեռարձակման (T-DAB17) տեխնոլոգիաները փոխանցել շբհ 

III գոտի (174-230 ՄՀց) և  DVB-T տեխնոլոգիաները՝ UHF IV/V գոտի (470-862 ՄՀց): ՀՀ 

Կառավարությունը ևս այդ երկու գոտիները հատկացրել է թվային 

հեռուստահեռարձակման նպատակներով (ՀՀ Կառավարության 2012թ. սեպտեմբերի 

20-ի թիվ 1112-Ն որոշում), որը նշանակում է, որ ազատվող թվայն դիվիդենդները նույնն 

են, ինչ ԵՄ-ի երկրներում:  

 

Օրինակ՝ Մեծ Բրիտանիայում «Ofcom» կարգավորող մարմինը հաշվարկել է, որ նոր 

օգտագործողների դեպքում UHF գոտում կլինի մոտավորապես մինչև 112 ՄՀց 

տիրույթի շահաբաժին՝ ի լրումն այն 6  DTT մուլտիպլեքսների, որ արդեն իսկ  

տրամադրվել են: Մեծ Բրիտանիայում անալոգային վերգետնյա հեռուստատեսային 

ալիքների տիրույթի գոտին 368 ՄՀց է (46 8-ՄՀց ալիքներ)՝ սկսած 21-ից մինչև  68 

(470-854 ՄՀց), բացառությամբ 36-րդ ալիքը (որը նախատեսված է ռադարային 

օգտագործման) և 38-րդ ալիքը (ռադարային աստղագիտության համար): Հատկացված 

6 մուլտիպլեքսներին անհրաժեշտ է 32 8-ՄՀց ալիքներ (256 ՄՀց)՝ որոշակի 

տեխնիկական պարամետրերի բավարարման պարագայում հեռարձակման կոնկրետ 

ծածկույթի համար: Ուստի UHF գոտում կարող է ազատվել մինչև 112 ՄՀց տիրույթ: 

 

Բացի տիրույթում անալոգայինից թվային հեռարձակման անցնելու արդյունքում 

ազատվող դիվիդենդներից որոշ եվրոպական երկրներ գտնում են, որ թվային 

հեռարձակման անցնելու ընթացքում և դրանից հետո տվյալ աշխարհագրական 

վայրում կարող են  լինել մի շարք չօգտագործվող անալոգային և թվային 

հեռուստատեսային ալիքներ: Սա կարող է լինել այն պատճառով, վերգետնյա 

հեռուստատեսային կայանները հնարավորություն չեն ունենա գործել առանց 

խանգարելու այն կայանների աշխատանքը, որոնք գործում են նույն ալիքի կամ 

մոտակա ալիքի վրա:Կայանների միջև նվազագույն հետավորությունը որոշվել է, 

հիմնվելով այն ենթադրության վրա, որ կայանները աշխատելու են առավելագույն 

հզորությամբ: Օրինակ, փոքր հզորության հաղորդիչները կարող են աշխատել այն 

ազատ ալիքների վրա, որոնք խանգարումների պատճառով չեն կարող օգտագործվել 

բարձր հզորության հեռուստակայանների կողմից, պայմանով, որ այդ գործունեությունը 

խանգարումներ չի առաջացնի հեռուստահեռարձակման ծառայություններում և 

բացասաբար չի ազդի կամ դանդաղեցնի անալոգայինից թվային 

հեռուսահեռարձակմանն անցնելու գործընթացը: 
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Բացի այդ, հետազոտությունն անցկացնող խումբը կատարել է մեծածավալ 

փաստաթղթային ուսումնասիրություն և հարցազրույց անցկացրել համապատասխան  

քաղաքականության  շահագրգիռ մասնակիցների հետ՝ տեղեկատվական հանրության 

կարիքները և ոլորտի պահանջարկը պարզելու, և այսպիսիով վերհանելու 

քաղաքականության երկարաժամկետ նպատակները, որոնք իշխանությունները պետք 

է հաշվի առնեն տիրույթների հատկացման կամ պլանավորման վերաբերյալ որոշումներ 

կայացնելիս: Սովորաբար, տիրույթների կառավարմանը վերաբերող որոշումները 

Հայաստանում հասանելի են հանրությանը
5
, սակայն պաշտոնական փաստաթղթերի 

հրապարակումը մեծ տարածում չի գտել և թերի է: Տիրույթների կառավարման 

նպատակների և պլանավորման շուրջ հանրային քննարկումների անբավարար 

մակարդակը Հայաստանում տիրույթների կառավարման քաղաքականության 

խնդրահարույց կողմերից մեկն է: 

  

                                                
5
 Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի կողմից 

հրապարակված Հաճախականությունների բաշխումների մասին որոշում՝ http://resolutions.psrc.am/  

http://h
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Հետազոտության տվյալներ 

Ինչպես քաղաքականությանն առնչվող ցանկացած հետազոտություն, այս դեպքում ևս 

հետազոտության սկզբնական փուլի գործողությունները ուղղված էին 

քաղաքականությանը վերաբերող փաստաթղթերի որոնմանը և հավաքագրմանը, որի 

նպատակն էր բացահայտել համապատասխան քաղաքականության կարևոր 

տարրերը: Սկզբնական տվյալների հավաքագրման ժամանակ առանձնահատուկ 

ուշադրություն էր դարձվում Ժնևի Համաձայնագրի (2006թ.) և եվրոպական երկրների 

պետական քաղաքականությունների փաստաթղթերի մեջ ներառված կարևորագույն 

տարրերի
6
 բացահայտմանը:  

 

ԵՄ երկրների թվայն դիվիդենդների քաղաքականությունների սկզբնական 

ուսումնասիրությունից հետո  ընտրվել են ավելի սահմանափակ թվում երկրներ՝ 

հետագա մանրամասն ուսումնասիրությունների նպատակով: Ընտրությունը 

կատարվել է հաշվի առնելով հետևյալը. 

● Երկրի ռելիեֆը և տարածքը, այսինքն՝ նախընտրելի երկրները չպետք է շատ 

խոշոր լինեն և ռելիեֆը պետք է լեռնային լինի, որը վճռորոշ է տիրույթների 

պլանավորման հարցում, 

● Քաղաքային բնակչության և ժողովրդագրության համանման մակարդակ, 

այսինքն՝ քաղաքային բնակչության գերակշռումը գյուղական բնակչության 

համեմատ, ինչպես նաև համեմատաբար միասեռ էթնիկ կառուցվածք/միալեզու 

բնակչություն, 

● Բնական ռեսուրսներ և ժողովրդագրություն, այսինքն՝ սահմանափակ բնական 

ռեսուրսներով՝ ամբողջովին կամ մասնակիորեն ցամաքով շրջապատված և 

ծովի ելք չունեցող տարածքներ: 

 

Եվրոպական երկրների վրա հետազոտության սևեռվածությունը պայմանավորված է 

համանման տեխնիկական չափորոշիչներով և տիրույթների պլանավորման 

մոտեցումներով, որը զգալիորեն տարբերվում է Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայի, 

Աֆրիկայի, Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան երկրների համապատասխան 

                                                
6
 ԵՄ-ի քաղաքականության պաշտոնական կարևոր փաստաթղթերից մեկը Եվրոպական խորհրդարանի 

2008թ. սեպտեմբերի 24-ի որոշումն է Եվրոպայում թվայն դիվիդենդների ամբողջական օգուտները 

քաղելու և, մասնավորապես՝ թվային հեռարձակմանն անցնելու արդյունքում ազատված տիրույթների 

օգտագործման ընդհանուր մոտեցումների վերաբերյալ (2008/2099(INI)) http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:008E:0060:0066:EN:PDF 

http://h
http://h
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չափորոշիչներից և մոտեցումներից: Հետազոտության շրջանակում կատարված 

համեմատական վերլուծությունը ընդգրկում էր հետևյալը. 

● Թվային հեռարձակմանն անցնելու արդյունքում ազատվող տիրույթների 

(գոտիների) ռեսուրսների հանեմատում, 

● Քաղաքականության նպատակների և տարրերի վերլուծություն ոլորտի և 

հանրության կարիքների լույսի ներքո, 

● Քաղաքականության կարևորագույն տարրերի բացահայտում և 

քաղաքականության ուղենիշերի մշակում: 

 

Հայաստանի տիրույթների քաղաքականության կարգավիճակի և ապագա թվայն 

դիվիդենդների վերաբերյալ տեղեկությունների հիմնական աղբյուրը 

հեռահաղորդակցության կանոնակարգման իրավական փաստաթղթերն են 

(«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենք և Հանրային ծառայությունները 

կարգավորող մարմնի մի քանի որոշումներ): Տեղեկությունների կարևոր աղբյուր է  նաև 

Թվային տիրույթների ազգային պլանը, որն ընդունվել է ՀՀ կառավարության 

(Տրանսպորտի և կապի ՀՀ նախարարության) կողմից: Եվրոպական երկրների 

համապատասխան տիրույթների տրամադրումները օգտագործվել են Հայաստանի 

համապատասխան քաղաքականությունների և կարգավիճակի համեմատական 

վերլուծության համար (տես Հավելվածները):   
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Հետազոտության արդյունքները  

Եվրոպական երկրների թվայն դիվիդենդների քաղաքականությունը ամբողջովին 

հիմնվում է Եվրոպական Միության ընդհանուր քաղաքականության վրա: 

Եվրամիության քաղաքականության առանցքային փաստաթղթերից մեկը Եվրոպայի 

Թվային օրակարգն է, որտեղ սահմանվում է Եվրոպայում տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներից առավելագույն օգուտներ ստանալու ռազմավարությունը: 

Եվրոպայի Թվային օրակարգը սահմանում է 101 քայլ, «որոնք կօգնեն վերագործարկել 

ԵՄ-ի տնտեսությունը և նպաստել Եվրոպայի քաղաքացիների և ձեռնարկությունների 

կողմից թվային տեխնոլոգիաներից առավել շատ օգուտների ստացմանը»:  Եվրոպայի 

Թվային օրակարգում հատուկ ուշադրություն է դարձվել անլար լայնաշերտ ցանցին՝ 

շեշտը դնելով թվային տիրույթների կառավարման քաղաքականությունների 

ներդաշնակեցմանը և արդյունավետ կարգավորման շրջանակի կառուցմանը:  2012թ. 

Եվրոպայի Խորհրդարանը և Խորհուրդը ընդունել են Ռադիոտիրույթի 

քաղաքականության ծրագիրը (ՌՏՔԾ), որում սահմանվում են ընդհանուր 

սկզբունքները և ԵՄ-ի նպատակներին հասնելու համար պահանջվող որոշակի 

գործողությունները: Ավելի վաղ՝ 2008թ. և 2009թ. Եվրահանձնաժողովը ընդունել է 

որոշումներ  900 ՄՀց, 1800 ՄՀց, 2.5 ԳՀց և 3.6 ԳՀց ռադիոհաճախականությունների 

ներդաշնակեցման մասին (Հանձնաժողովի որոշում թիվ 2008/477/EC, 2008/411/EC և 

2009/766/EC):  

 

Հիմնվելով ՌԱՔԾ-ում սահմանված քաղաքականության նպատակների վրա, 

Եվրահանձնաժողովը բոլոր անդամ-պետությունենրի հետ համատեղ աշխատում է 

հետևյալ որոշակի գործությունների վրա. 

● Ապահովել առնվազն 1200 ՄՀց տիրույթ տվյալների անլար փոխանցման 

համար՝ աճող պահանջարկը բավարարելու նպատակով և գնահատել 

ներդաշնակեցված լրացուցիչ տիրույթի  գոտիների նկատմամբ պահանջարկը, 

● Ներդնել ռադիոհաճախականությունների սպեկտորի առուվաճառք ողջ ԵՄ-ի 

տարածքում՝ բոլոր ներդաշնակեցված գոտիներում,  

● Ապահովել ներդաշնակեցված բավարար սպեկտրալ տիրույթ՝ անվտանգության 

անլար ծառայությունների և քաղաքացիական պաշտպանության ներքին 

շուկայի զարգացման համար, 

● Նպաստել Եվրոպայում սպեկտրալ տիրույթի փոխանակման տարբեր ձևերի 

զարգացմանը՝ սպեկտրալ տիրույթի արդյունավետ օգտագործման և անլար 

նորամուծությունների մեծացման նպատակով,   

● Ապահովել ռադիոտիրույթների օգտագործումը Եվրոպայում առավել 

էներգախնայողական արտադրության օժանդակման համար, նպատակ 

ունենալով նպաստել  ցածր ածխածնային տնտեսության զարգացմանը, 

● Գտնել համապատասխան սպեկտրալ տիրույթ անլար բարձրախոսների և 

տեսախցիկների համար (PMSE) և 

● Ամենաուշը մինչև 2013թ. կեսերը սահմանել ԵՄ-ի ռադիոտիրույթի գույքագրման 

մանրամասները, ինչպես նաև կատարել ռադիոհաճախականությունների 
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արդյունավետ օգտագործման համարժեք վերլուծություն, մասնավորապես՝ 400 

ՄՀց-ից մինչև 6 ԳՀց հաճախականությունների տիրույթի համար: Սա այն հիմքը 

կհանդիսանա, որը անհրաժեշտության դեպքում կնպաստի կոնկրետ գոտիների 

ներդաշնակեցմանը կամ համակարգմանը,  

● Մասնավորապես, անդամ-պետությունները պետք է թույլ տան բարձր 

արագության էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների համար 

վերաբաշխված հետևյալ գոտիների հաճախականությունների օգտագործումը. 

● Մինչև 2012թ. վերջը՝ 900/1800 ՄՀց, 2.5-2.69 ԳՀց, 3.4-3.8 ԳՀց 

ներդաշնակեցված գոտիներ, 

● Մինչև 2013թ. հունվարի 1-ը՝ 800 ՄՀց գոտի («թվայն դիվիդենդներ»), 

մասնավորապես՝ նոսր բնակեցված վայրերի համար (բացառությամբ այն 

դեպքերի, երբ մինչ նշված օրը ստացվել է տվյալ դրույթից շեղվելու անհատական 

թույլտվություն): 

 

Չնայած նրան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ֆորմալ պարտավորություններ 

չունի համապատասխանելու վերոնշյալ քաղաքականության գործություններին, դրանք 

կարող են կիրառվել տվյալ երկրում, ինչպես նաև ԵՄ-ի, Արևելյան Եվրոպայի կամ 

Կենտրոնական Ասիայի ցանկացած երկրում տիրույթի պլանավորման և կառավարման 

քաղաքականության ընդհանուր արդյունավետությունը գնահատելու համար: Սա 

հիմնավոր հայտատարություն է, քանի որ Եվրամիության հաճախականությունների 

քաղաքականությունը արտացոլում է միջազգային քաղաքականությունների 

հիմնական ուղղվածությունը: Համեմատական վերլուծության նպատակով երկրների 

ընտրությունը կատարվել է, հաշվի առնելով ՌԱՔԾ-ի հաջող իրականացումը և ԵՄ-ի 

անդամ-երկրների տիրույթների կառավարման գործում արձանագրված նվաճումները: 

Բացի այդ, հաշվի է առնվել որոշ երկրների նմանությունը Հայաստանին, ինչպիսին է 

(ԵՄ-ի կամ տարածաշրջանային) քաղաքականության հետ ներդաշնակության 

բացակայությունը, շուկայի սահմանափակ տարողությունը և/կամ շուկա մտնելու 

բարձր գինը (զգալի ներդրումներ): 

 

ՌԱՔԾ-ի որոշ չափորոշիչներ մշակվել են Եվրամիության տարածքում որոշակի 

նպատակների հասնելու համար: Դա ուղղված էր ներդաշնակեցված գործարար 

միջավայրի և սահմանակից երկրների միջև համագործակցության ապահովմանը և 

զարգացմանը: Սույն հաշվետվություն գործնական նշանակության բարձրացման 

նպատակով հատուկ ուշադրության են արժանացել քաղաքականության այն 

նպատակները, որոնք արտացոլել են համընդհանուր միտումները, որ բնորոշ են թե´ 

զարգացած և թե´ զարգացող երկրներին (այսուհետ՝ «քաղաքականության ընտրված 

նպատակ»), այլ ոչ թե այն նպատակները, որոնք բնորոշ են միայն Եվրոպային:  

Քաղաքականության ընտրված նպատակներն են.  

● Չեզոք տեխնոլոգիական տիրույթի հատկացումներ բոլոր արտանագրումների 

համար (2G/3G/4G), որի նպատակն է հնարավորություն տալ բջջային 

օպերատորներին պլանավորել իրենց ցանցը համաձայն շուկայի պահանջարկի 

և որոշակի բիզնես-մոդելների կենսունակության աստիճանի: Այս չափորոշիչի 
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լույսի ներքո 3G/4G ցանցերի համար 900 ՄՀց տիրույթի ազատումը 

քաղաքականության առանցքային տարրերից է: 

● Տիրույթների ներդաշնակեցում և բարձր արագության էլեկտրոնային 

հաղորդակցության ծառայությունների համար վերաբաշխված հետևյալ 

գոտիների հաճախականությունների օգտագործման թույլտվություն՝ 

▪ Մինչև 2012թ. վերջը՝ 900/1800 ՄՀց, 2.5-2.69 ԳՀց, 3.4-3.8 ԳՀց 

ներդաշնակեցված գոտիներ, 

▪ Մինչև 2013թ. հունվարի 1-ը՝ 800 ՄՀց գոտի («թվայն դիվիդենդներ»), 

մասնավորապես՝ նոսր բնակեցված վայրերի համար (բացառությամբ այն 

դեպքերի, երբ մինչ նշված օրը ստացվել է տվյալ դրույթից շեղվելու անհատական 

թույլտվություն), 

● Տիրույթի վաճառքի թույլտվություն, որը պահանջում է ռադիոտիրույթի 

գույքագրում՝ տիրույթի, մասնավորապես,  400 ՄՀց մինչև 6 ԳՀց 

հաճախականությունների օգտագործման արդյունավետության վերլուծության 

համար և անհրաժեշտության դեպքում, հատկացված և չհատկացված 

տիրույթների վերաբաշխում: 

 

Չնայած այն փաստին, որ Հայաստանը Եվրամիության անդամ չէ և նույնիսկ ԵՄ-ի հետ 

սերտ համագործակցությունը, այդ թվում՝ Ասոցացման համաձայնագրի շրջանակում, 

չի ենթադրում տիրույթի պլանավորման և կառավարման քաղաքականության 

համապատասխանության ապահովում, ՀՄՄ-ի առաջին տարածաշրջանի ցանկացած 

երկրի համար տեղին կլինի հետևել այն միտումներին, որոնք գոնե նախապես տալիս են 

ցանցի ապագա տեխնոլոգիական չափորոշիչները և հաղորդակցության 

սարքավորումների համակազմը: Այդ նպատակով տիրույթի պլանների 

ուսումնասիրությունը և համեմատական վերլուծությունը կատարվում է, հաշվի 

առնելով որոշակի գոտու տիրույթի օգտագործման նախընտրելի նպատակը: 

Մասնավորապես, տիրույթի որոշակի գոտին վերլուծելիս ուշադրություն է դարձվում 

«4G/LTE»-ի տեղաբաշխման պայմաններին և ծածկույթի պահանջներին (կախված 

նրանից, թե արդյո՞ք Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմինը սահմանել է 

«4G/LTE» բաշխման ժամանակացույց):  

 

 

ԵՄ-ում և ԱՄՆ-ում թվայն դիվիդենդների կիրառման ընդհանուր իրավիճակը  

 Չնայած ընդունված միասնական քաղաքականության, թվային բաշխիչների 

օգտագործումը դանդաղել է երկրների ներքին քաղաքականությունների 

տարբերությունների պատճառով: Եվրոպական օպերատորները « LTE»-ն տեղադրել 

են մի շարք գոտիներում, սակայն ամենից շատ օգտագործվող գոտիները՝ 1800 ՄՀց և 

2600 ՄՀց, թույլ չեն տալիս դրանց արդյունավետ տեղադրումը խիտ բնակեցված 

քաղաքային վայրերից դուրս: Եվրոպայում 800 ՄՀց հաճախականությունների գոտին 

օգտագործվում է առևտրային նպատակներով կիրառվող «LTE»-ի 10 տոկոսից պակաս 

ցանցերում: Գերմանիան արագ անալոգայինից անցում կատարեց թվային 
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հեռարձակման և գերմանական օպերատորները արտոնագրման պայմանների 

պահանջների համաձայն  տեղադրեցին «LTE»-ն թվայն դիվիդենդների գոտին 

գյուղական վայրերում, սակայն բացառության կարգով: Գերմանիան հաջորդ հինգ 

տարվա ընթացքում հավանաբար կմնա Եվրոպայի ամենամեծ «LTE»-ի շուկան: 

Եվրոպական հանձնաժողովի Ռադիոտիրույթի քաղաքականության ծրագրով 

պահանջվում է, որ բոլոր 27 անդամ-պետությունները 800 ՄՀց հաճախականության 

գոտին մինչև 2013թ. հունվարի 2-ը տրամադրեն բջջային լայնաշերտ 

ծառայություններին: Սակայն 18 երկրներ, որոնք տարածաշրջանում բջջային կապի 

համարյա կեսն են ներկայացնում, չեն հասցրել դա ապահովել: 

  

Միացյալ Նահանգները ավարտել է անալոգայինից թվային հեռարձակման անցումը 

2009թ. հունիսին և ԱՄՆ հիմնական օպերատորները՝ «Verizon Wireless»-ը և «AT&T»-ն 

ակտիվորեն տեղադրեցին «LTE»-ն՝ օգտագործելով ԱՄՆ-ի թվայն դիվիդենդների 

տիրույթը 700 ՄՀց հաճախականության գոտում: Երկրի Կապի դաշնային 

հանձնաժողովի կողմից չափազանց ծանրաբեռնված այս տիրույթը արագ աճուրդի 

հանելը իրավական և կանոնակարգման ոլորտի «մարտեր» առաջ բերեց խոշոր և փոքր 

օպերատորների միջև՝ 700 ՄՀց հաճախականության տիրույթի գոտիներում սարքի 

համատեղելիության հարցի  կապակցությամբ: Այնուամենայնիվ,  ԱՄՆ-ի առաջատար 

օպերատորների կողմից «LTE»-ի զանգվածային ներդնումը հանգեցրեց նաև «LTE»-ի 

միջոցով գործող սմարթֆոնների լայն տարածմանը ԱՄՆ-ում, մինչդեռ Եվրոպայում 

«LTE»-ի դանդաղ ներդնումը բերեց տարածաշրջանում «LTE»-ով աշխատող 

սմարթֆոնների թվի սահմանափակմանը: 

  

Եվրոպայի բջջային օպերատորները պետք է սևեռվեն տվյալների բարձրարագ 

փաթեթային փոխանցման («HSRA») առաջարկների վրա՝ մինչև 800 ՄՀց 

հաճախականությունները չսկսեն ավելի լայնորեն տեղաբաշխվել: ԱՄՆ-ում բջջային 

լայնաշերտ տիրույթի հաջորդ խոշոր աճուրդները կարող են տեղի ունենալ 2014թ., երբ 

Կապի դաշնային հանձնաժողովը նախաձեռնի աճուրդներ 600 ՄՀց գոտում 

հեռարձակումների համար: Կապի դաշնային հանձնաժողովի կողմից առաջարկվող 

կանոնների համաձայն հեռարձակողները պետք է իրենց 6 ՄՀց տիրույթից 

հրաժարվելու համար հայտեր ներկայացնեն հակադարձ աճուրդին, որտեղ Կապի 

դաշնային հանձնաժողովը կվճարի նրանց: 

  
Էստոնիա  

Էստոնիան այն երկրներից է, որոնք շուտ են անցել թվային հեռարձակման: 

Էստոնիայում թվային հեռուստահեռարձակումները սկսվել են 2008թ., իսկ անցումը 

ավարտվել է 2010թ.: Անցման ընթացքում Էստոնիայի կառավարությունը հստակ 

ռազմավարություն ուներ թվայն դիվիդենդների օգտագործման վերաբերյալ: 

Էստոնիայի և Հայաստանի միջև թվայն դիվիդենդների քաղաքականության առումով 

հիմնական նմանություններից մեկը նա է, որ հարևան երկրները իրենց սեփական 

քաղաքականությունն ունեն, որը տարբերվում է եվրոպական քաղաքականության 

միտումներից: Բալթյան երկրների մեծ մասը ստիպված է եղել բանակցություններ վարել 



23 

հարևան Ռուսաստանի Դաշնության և Բելառուսի հետ, որոնք, չնայած 

Տարածաշրջանային հաղորդակցության միության անդամ լինելուն, չունեն 

ներդաշնակեցված տիրույթի կառավարման քաղաքականություն:  

 

Համաձայն Թվայն դիվիդենդների պլանի, Էստոնիայի Տնտեսական 

հարաբերությունների և հաղորդակցության նախարարությունը պետք է կազմակերպեր 

հրապարակային մրցույթ 790-862 ՄՀց հաճախականության գոտու ազատված 

ռադիոտիրույթի օգտագործման նպատակով:  Սակայն այդ հաճախականությունների 

փաստացի ազատումը ձգձգվում էր հարևան երկրների հետ աշխատանքների 

համակարգման պատճառով և 800 ՄՀց տիրույթի երկու 10 ՄՀց գոտիների աճուրդը 

հայտարարվեց միայն 2013թ., չնայած դեռ 2010թ. Էստոնիայի կառավարությունը 

որոշում էր կայացրել տեղաբաշխել 2.6 ԳՀց տիրույթը, որը տրամադրվել է բջջային 

օպերատորներին տեխնոլոգիապես չեզոք պայմաններով: Մյուս բջջային կապի 

տիրույթի գոտիները (900 ՄՀց, 1800 ՄՀց, 2 ԳՀց և 2.6 ԳՀց) հատկացվել են 

տեխնոլոգիապես չեզոք հիմունքներով: 

 

Բելգիա  

Ի տարբերություն Էստոնիայի, Բելգիան խնդիրներ չի ունեցել հարևան երկրների հետ 

հաճախակավությունների խանգարումների շուրջ բանակցելու համար, սակայն պետք է 

տիրույթների պլանի մանրամասն գույքագրում կատարել: Բելգիայի հեռարձակումները 

կարգավորող մարմինը հրապարակել է իր 800 ՄՀց հաճախականության 

ռադիոտիրույթի նախնական ժամանակացույցը, որը նա դեռևս նպատակ ունի 

ավարտել այս ֆինանսական տարում: Բելգիայի Փոստային ծառայությունների և 

հեռահաղորդակցության ինստիտուտի (BIPT) կողմից սահմանված ժամանակացույցը 

թույլ կտա հավակնորդներին սկսել տեխնիկական փորձարկումները: Սակայն նշված 

ժամանակահատվածում թվային տիրույթի բաշխումը իրականացնելու համար 

կանոնակարգման շրջանակները պետք է ձևափոխության ենթարկվեն: Բելգիայի 

խորհրդարանը քվեարկվել է կանոնակարգման շրջանակների փոփոխությունների 

օգտին, որոնք շուտով հրապարակվելու են բելգիական «Official Gazette»-ի կողմից: 

 

Բելգիայում հեռարձակումները կարգավորող մարմինը՝ «BIPT»-ը, հրապարակել է 800 

ՄՀց գոտիներում տիրույթի առաջիկա «4G» արտոնագրման մանրամասները: 

Ընդհանուր թվով երեք արտոնագրեր են առկա, դրանցից յուրաքանչյուրը 2x10ՄՀց 

տիրույթի համար է՝ 20 տարի ժամկետով: Յուրաքանչյուր արտոնագրի համար 

սահմանվել է սկզբնական գին՝ 120 միլիոն եվրո (156 միլիոն ԱՄՆ դոլար): Չնայած 

արտոնագրերի թիվը համապատասխանում է մասնակից բջջային օպերատորների 

թվին, շուկայում նոր մասնակիցների խրախուսման համար կարգավորող մարմինը 

մեղմացրել է մրցույթի հաղթողի համար պահանջվող GSM արտանագիր ունենալու 

պահանջը: Մրցույթի մասնակիցներ-օպերատորները պետք է 6 տարվա ընթացքում 

ապահովեն 4G ծառայությունների գծով բնակչության 98 տոկոսի ծածկույթ, մինչդեռ 

շուկա մուտք գործող նոր հավակնորդներին կտրվի ինը տարի՝ նշված մակարդակին 

հասնելու համար:  Գործող ցանկացած օպերատոր, որը կշահի արտոնագիր, պետք է 
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առաջարկի ազգային ծածկույթի ռոումինգի ծառայություն՝ շուկա մուտք գործող այն 

նոր օպերատորին, որին կտրվի արտոնագիր: Բացի այդ, կարգավորող մարմինը 

չվաճառված 2.6 ԳՀց տիրույթը կտրամադրի 800 ՄՀց տիրույթի այն հաղթողին, որը 

չունի 2.6 ԳՀց հաճախականությունների գոտի: «BIPT»-ը ամենից պահպանողականն է 

ընտրված երկրների կարգավորող մարմինների մեջ և պաշտոնապես ներդրել է 

տեխնոլոգիաների չեզոք արտոնագրեր միայն 2.6 ԳՀց տիրույթի գոտում:  

 

Նիդեռլանդներ  

Բելգիայի նման Նիդեռլանդները խնդիրներ չունեին սահմանակից երկրների հետ 

հաճախականությունների տիրույթի օգտագործման շուրջ բանակցելու համար: 

Նիդեռլանդների կարգավորող մարմինը՝ «Agentschap Telecom»-ը հրապարակել է 

2012թ. դեկտեմբերին բազմագոտի տիրույթի աճուրդի արդյունքները: Տիրույթ են ձեռք 

բերել չորս օպերատորներ, այդ թվում՝ գործող «MNOs KPN»-ը, «Vodafone»-ը և «T-

Mobile»-ը, ինչպես նաև շուկա նոր մուտք գործած «Tele2 Netherlands»-ը: Մրցույթի 

հինգերորդ մասնակիցը «Zum jv»-ն էր, որը ոչ մի տիրույթ ձեռք չբերեց, քանի որ գները 

չափազանց բարձր էին: Աճուրդի ընդհանուր հասույթը 3,8 մլրդ եվրո էր, որից 1,38 մլրդ 

եվրոն վճարել էր «Vodafone Netherlands»-ը, 1,35 մլրդ եվրոն՝ «KPN»-ը, 911 մլն եվրոն՝ 

«T-Mobile»-ը և 161 մլն եվրոն՝ «Tele2»-ը: «Vodafone Netherlands»-ը ձեռք է բերել 

տիրույթ 800 ՄՀց, 900 ՄՀց, 1800 ՄՀց և 2100 ՄՀց գոտիներում, «KPN»՝ 800 ՄՀց, 900 

ՄՀց, 1800 ՄՀց, 2100 ՄՀց և 2600 ՄՀց գոտիներում: «T-Mobile»-ը ձեռք է բերել տիրույթ 

900 ՄՀց, 1800 ՄՀց և 1900 ՄՀց գոտիներում, իսկ «Tele2»-ը գնել է տիրույթ 800 ՄՀց 

գոտում: 

Նիդեռլանդները բոլոր թվարկված տիրույթների գոտիները տեխնոլոգիական առումով 

չեզոք է դարձրել: Հարկ է նշել, որ Նիդեռլանդների կարգավորող մարմինը 2,6 ԳՀց 

հաճախականության գոտու երկու 20 ՄՀց գոտիները տվել է երկրի ամենախոշոր 

մալուխային օպերատորին՝ «Ziggo»-ին, որը մատուցում է նաև բջջային վիրտուալ, 

ինչպես նաև ֆիքսված հեռախոսային ծառայություններ: 

 

Ընտրված եվրոպական երկրների քաղաքականությունների 

ուսումնասիրության արդյունքները  

Ընտրված երկրների ուսումնասիրության ամենակարոր բացահայտումը նա է, որ 

ապացուցվել է թվայն դիվիդենդների միասնական քաղաքականության 

բացակայության վարկածը: Ավելին՝ յուրաքանչյուր երկիր մշակել է թվայինին անցնելուց 

հետո տիրույթների կառավարման իր քաղաքականությունը, հաշվի առնելով 

պատմական, շուկայական և աշխարհագրական իր առանձնահատկությունները: 

Սակայն, Եվրամիությունն ունի հստակ սահմանված քաղաքականության օրակարգ և 

ընդհանուր սկզբունքներ, որոնց յուրաքանչյուր անդամ-պետություն պետք է 

համապատասխանի: Կարևորագույն սկզբունքներն են՝ տիրույթի պլանի 

ներդաշնակեցում  (վերաբաշխում) այնպես, որ բավարարվեն տեղեկատվական 

հանրության և հեռահաղորդակցության ոլորտի կարիքներն ու պահանջները: Թվայն 

դիվիդենդների քաղաքականության մշակումը երկրների իշխանությունների համար լավ 
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հնարավորություն է բարեփոխելու տիրույթի կառավարման ընդհանուր 

քաղաքականությունը և ԵՄ-ի երկրներն օգտագործել են այն հնարավորությունը 

մշակելու համապարփակ քաղաքականություններ, որոնցում սահմանվում են 

տիրույթների գոտիների օգտագործման եվրոպական ստանդարտներ՝ աճող թվով 

լայնաշերտ ծառայությունների համար: 

 

Ընտրված բոլոր երկրներում օրենսդիր և կարգավորող մարմինները տիրույթի 

չեզոքություն են սահմանել՝ որպես տիրույթի նոր քաղաքականության անկյունաքար, 

դրանով նպաստելով նորամուծությունների և նոր տեխնոլոգիական ու գործածար 

մոդելների զարգացմանը: Տիրույթի չեզոքությունը սերտորեն կապված է ԵՄ-ի 

քաղաքականության մեկ այլ հիմնարար սկզբունքի՝ տիրույթի ազատ առևտրի հետ: 

Երկու սկզբունքներն էլ տիրույթի կառավարման արդյունավետ քաղաքականության 

կարևոր տարրերն են և նպատակաուղղված են տիրույթի արդյունավետ և ճկուն 

օգտագործման նպաստմանը, վարչական խոչընդոտների և նորարարական գործարար 

մոդելների ու նոր տեխնոլոգիաների ներդրման ձգձգումների վերացմանը: Տիրույթի 

համատեղ օգտագործումը մեկ այլ մոդել է, որը եվրոպական երկրները ընդգրկել են 

իրենց քաղաքականություններում՝ նպատակ ունենալով առավել լայն դասի 

նախաձեռնությունների համար տիրույթներ ապահովել:   

 

Ի վերջո, բոլոր ուսումնասիրված երկրները խստորեն հետևել են տիրույթների 

օգտագործման և նպատակների շուրջ հանրային քննարկումների ապահովման 

Եվրոպական Խորհրդարանի և Խորհրդի առաջարկություններին, որը հազվադեպ է 

հետ-խորհրդային երկրներում, այդ թվում՝ Հայաստանում: Հանրային քննարկումները ոչ 

միայն թափանցիկ և պատասխանատու կառավարման հարցեր են, այլ նաև ոլորտի 

կարիքների և նախապատվությունների բացահայտման արժեքավոր մեխանիզմներ:  

 

Թվայն դիվիդենդների քաղաքականության կարգավիճակը Հայաստանի 

Հանրապետությունում  

Հայաստանը դեռևս մուտք չի գործել թվային հեռուստատեսության դարաշրջան, 

սակայն արդեն սահմանել է թվայնացմանն անցնելու առանցքային տարրերը: 

Թվայնացմանն անցնելու գործողությունների ծրագրում սահմանվում է 

հեռուստառադիոհեռարձակման ապագա   կարգավորումը, սակայն չեն շոշափվում 

տիրույթի կառավարման ընդհանուր սկզբունքները և , մասնավորապես, թթվայն 

դիվիդենդների օգտագործման հարցերը: Հայաստանի իշխանությունները (թե´ 

Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմինը և թե´ Կառավարությունը) որոշում 

են ընդունել մրցույթով վաճառել 800 ՄՀց գոտու հաճախականությունները և 

մատնանշել են ազատված  թվայն դիվիդենդները, որը իրողությանը չի 

համապատասխանում, քանի որ փաստացի անցում չի կատարվել, ուստի այդ 

հաճախականությունները ազատվել են նախաանցումային փուլում հեռարձակման 

որոշ արտոնագրերի  դադարեցման արդյունքում: Աճուրդի միջոցով ազատված 

հաճախականությունների վաճառքի նպատակը պարզ է. օգտագործել 
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հաճախականությունների վաճառքից ստացված հասույթը հեռուստատեսության 

թվայնացման համար: Այլ կերպ ասած, այս ոլորտում Հայաստանի իշխանությունների 

միակ քաղաքական նպատակը պետական բյուջեի համար միջոցներ հայթայթել 

պետական թվային հեռուսահեռարձակման ցանցի ստեղծման ֆինանսավորման 

նպատակով: 

 

Հայաստանի իշխանությունները դեռևս չեն մշակել տիրույթի կառավարման 

երկարաժամկետ համապարփակ քաղաքականություն, հաշվի առնելով 

հասարակության կարիքները և հեռահաղորդակցության ոլորտի պահանջարկը: 

Մասնավորապես, չնայած հաճախականությունների փոխարկման (բացառապես 

պետական  օգտագործման հաճախականությունների փոխանցումը առևտրային 

նպատակներով օգտագորման համար) կարևորության հաճախակի հղումներին, դեռևս 

ներդաշնակեցված տիրույթների բաշխումներ չեն կատարվում 2.0 ԳՀց և 2.6 ԳՀց 

գոտիներում, որոնք միջազգայնորեն ճանաչված հեռահաղորդակցության 

ծառայությունների գոտիներն են: Նմանապես, 420 ՄՀց – 450ՄՀց տիրույթը, որը 

ներկայումս պահվում է բացառապես պետական նպատակներով օգտագործման 

համար, կարող է վերաբաշխվել ոլորտի կարիքները բավարարելու նպատակով: 

 

Հայաստանում տիրույթի կառավարման վերլուծություն  

Հետազոտության հիմնական նպատակներն են՝ թվայն դիվիդենդների և տիրույթների 

կառավարման քաղաքականությունների կարևոր տարրերի  բացահայտումը, հաշվի 

առնելով եվրոպական երկրների զգալի հաջողություններըթվայն դիվիդենդների և 

տիրույթի կառավարման ոլորտում: Բացի այդ, հետազոտության նկատակն էր պարզել 

Հայաստանում տիրույթների կառավարման արդյունավետ քաղաքականություն 

մշակելու համար պահանջվող միջոցառումները: Հետազոտության արդյունքները 

արտացոլում են ոչ միայն եվրոպական երկրներում և Հայաստանում թվայն 

դիվիդենդների քաղաքականությունների միջև տարբերությունենրը, այլ նաև 

եվրոպական երկրներում իրականացվող համապատասխան քաղաքականությունների 

բազմազանությունը: Հետազոտության առանցքային բացահայտումներից մեկը նա է, 

որ թվայն դիվիդենդների կառավարման ոլորտում չկա միասնական 

քաղաքականություն, սակայն գոյություն ունեն ընդհանուր սկզբունքներ, որոնց պետք է 

հետևել տիրույթի ռեսուրսների օգտագործման ժամանակ:  

Եվրամիության ռադիոտիրույթի քաղաքականության ծրագրի (RSPP) հիման վրա 

մշակված տիրույթի կառավարման քաղաքականության մեջ սահմանված հիմնական 

տարրերը ընդունվել են Եվրոպական Խորհրդարանի և Խորհրդի կողմից: Եթե 

Հայաստանի համապատասխան շահագրգիռ մասնակիցները մտադիր լինեն 

գնահատել  քաղաքականության արդյունավետությունը կամ  քաղաքականության 

միտումներին համապատասխանությունը, պետք է անդրադառնան եվրոպական 

համապատասխան շրջանակային ծրագրի՝ «RSPP» դրույթներին: Տիրույթների 

կառավարման եվրոպական մոտեցումների կարևոր տարրեր են՝ տիրույթների 



27 

հատկացումների տեխնոլոգիական չեզոքության ապահովումը, տիրույթների 

ներդաշնակեցումը և դրանց վեաբաշխումը լայնաշերտ հաճախականությունների 

պահանջարկը բավարարելու նպատակով, ի վերջո, տիրույթների առևտրի ներդնում, 

որի նպատակն է օժանդակել ռեսուրսների առավել արդյունավետ օգտագործմանը: 

«RSPP»-ում սահմանվում են քաղաքականության մյուս նպատակները, սակայն 

նշվածները առավել տեղին են և ներքին քաղաքականության հետ տեղայնացնելու 

առումով գործնական նշանակություն ունեն:  

Հետազոտության կարևոր բացահայտումներից մեկը, որը պետք է հաշվի առնել 

երկարաժամկետ քաղաքականության մշակման ընթացքում, համապարփակ 

մոտեցման ընդունումն է, ներառյալ տիրույթների վերաբաշխումը և բոլոր ազատված 

հաճախականությունների գոտիների օգտագործման հստակ ծրագրի մշակումը: Այն, 

ինչ հետազոտության արդյունքներով պարզվել է Հայաստանում, ամբողջովին 

տարբերվում է համապարփակ քաղաքականության մոտեցումներից և կարող է 

բնութագրվել որպես քաղաքականության վրա հիմնված մի իրավիճակ: 800 ՄՀց 

տիրույթի մրցույթի կազմակերպումը քաղաքականության վրա հիմնված միջոցառման 

վառ օրինակ է, երբ որոշումը կայացվել է այն նպատակով, որ հիմնվի թվային 

հեռուստատեսություն: Որպես կանոն, հետ-խորհրդային երկրներում տիրույթների 

կառավարման քաղաքականության թերություններից մեկը հաճախականությունների 

կառավարման քաղաքականության ֆինանսական նպատակների գերիշխումն է և 

տիրույթի կառավարման հարցերի շուրջ հանրային քննարկումների բացակայությունը:  

Տիրույթների պլանավորման նկատմամբ համակարգված մոտեցման բացակայությունը 

և իրավիճակից ելնելով որոշումների կայացումը հանգեցրել է հաճախականությունների 

ընդհատումներով հատկացումներին: Ցածր հաճախականությունների տիրույթի (440 

ՄՀց - 880 ՄՀց) ազատման պլանավորումը և բարձր տիրույթի (2.0 ԳՀց, 2.6 ԳՀց) 

ներդաշնակեցումը պետք է իրականացվի պետական քաղաքականության 

նպատակները հնարավորինս իրագործելու համար: Քաղաքացիական 

հասարակությունը և ոլորտի ներկայացուցիչները հատուկ ուշադրություն պետք է 

դարձնեն ցածր հաճախականությունների տիրույթի (420 ՄՀց - 440 ՄՀց) վրա, որի 

բաշխումը բավարար չափով թափանցիկ չէ  (պետական և սիրողական ռադիո), 

հատկապես այն առումով, որ հետազոտողների հիմնավոր գնահատմամբ, սիրողական 

ռադիոն մեծ տարածում չունի Հայաստանում և պահանջարկը ցածր է համեմատած 

այն տարիների հետ, երբ ինտերնետը դեռևս մուտք չէր գործել Հայաստան:  

Հայաստանում տիրույթի կառավարման ներկայիս գործելակերպի դրական կողմը 

արտոնագրման հիմնավոր պայմաններն են, որոնք բացակայում էին նոր 

կարգավորման շրջանակներից առաջ: 800 ՄՀց հաճախականության տիրույթի 

մրցույթի կազմակերպումը պետական քաղաքականության հստակ նպատակների 

սահմանման առաջին օրինակն է, երբ նախատեսվում էին գյուղական վայրերի 

ծածկույթի ապահովում, ցանցի/ծառայությունների բաշխման ժամանակացույց և 

ծածկույթի ապահովման պահանջներ: Նախկինում տրամադրված տիրույթի 

օգտագործման արտոնագրերից և ոչ մեկը չէր պարունակում աշխատանքների  
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այդպիսի մանրաման պայմաններ և ամենից կարևորն է, տեխնոլոգիական 

ստանդարտների բացակայություն, այսինքն՝ տիրույթի հատկացումների 

տեխնոլոգիական չեզոքություն: Հարկ է նշել, որ Հայաստանի Հանրային 

ծառայությունները կարգավորող մարմինը նախաձեռնեց առկա արտոնագրերի 

վերանայումը, նպատակ ունենալով դրանք վերածել տեխնոլոգիապես չեզոք 

հատկացումների: Սակայն տիրույթների չեզոքության սկզբունքը օրենքով չի 

պահանջվում, այսինքն՝ օրենքը չի անդրադառնում տիրույթի չեզոքության հարցին և 

պետք է փոփոխության ենթարկվի քաղաքականությամբ սահմանված պարտադիր 

մոտեցումը ապահովելու նպատակով:   

Հետազոտության կարևորագույն բացահայտումներից մեկը նա է, որ պատշաճ ձևով 

օգտագործման դեպքում թվայն դիվիդենդները կարող են նպաստել լայնաշերտ 

հեռուստահաղորդակցության ծառայությունների արագ տարածմանը, որը կլրացնի 

թվային հեռուսատեսային ծառայությունները և կարող է նույնիսկ դառնալ անկախ 

տեղեկատվության ավելի լավ աղբյուր, քան թվային հեռուստատեսությունն է: Չնայած 

նրան, որ հետազոտության առաջնային նպատակներից չէր թվայն դիվիդենդների 

քաղաքականության բովանդակության նոր լրատվամիջոցի ներուժի 

ուսումնասիրությունը, դրա ընդհանուր գնահատումը ցույց տվեց նրա խոստումնալից 

ապագան և թվայն դիվիդենդների քաղաքականության կարևորությունը լայնաշերտ 

ծառայությունների ընդլայնման կարևոր նախապայմանների  ստեղծման առումով: 

Քաղաքականության վերաբերյալ առաջարկություններ  

Չնայած նրան, որ յուրաքանչյուր եվրոպական երկիր մշակել է տիրույթի կառավարման 

իր քաղաքականությունը, ԵՄ-ի անդամ-պետությունների բոլոր 

քաղաքականությունները հիմնվում են այն սկզբունքների վրա, որոնք սահմանվել են 

Ռադիոտիրույթի քաղաքականության ծրագրով (RSPP), որը ընդունվել է Եվրոպական 

Խորհրդարանի և Խորհրդի կողմից: «RSPP»-ում սահմանվում են քաղաքականության 

մի քանի նպատակներ, սակայն տիրույթի կառավարման ընդհանուր 

քաղաքականության և մասնավորպես, թվայն դիվիդենդների արդյունավետ 

քաղաքականության համար ամենից էականները հետևյալն են. 

● Տիրույթի հատկացումներում տեխնոլոգիական չեզոքության պայմանի 

նախատեսում,  

● Տիրույթի ներդաշնակեցում և վերաբաշխում՝ լայնաշերտ ծառայությունների 

պահանջարկը բավարարելու նատակով և ի վերջո, 

● Տիրույթի վաճառքի պայմանի ապահովում՝ ռեսուրսների առավել արդյունավետ 

օգտագործման նպատակով:  

Սույն հետազոտության արդյունքներով մշակված առաջարկությունները հիմնվում են 

ընտրված երկրների քաղաքականության վերը նշված սկզբունքների և 

գործելակերպերի վրա:  

Հայաստանն արդեն իսկ կատարել է մի քայլ դեպի տիրույթի չեզոքությունը, բայց սա 

ավելի շուտ Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի լավ գործելակերպն է, 

այլ ոչ թե օրենքով կամ կանոնակարգերով սահմանված քաղաքականություն: 
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Քաղաքականության առաջին և կարևոր փոփոխություններից մեկը պետք է լինի 

տիրույթի չեզոքության օրենսդրական պահանջը, այսինքն՝ համապատասխան 

օրենքում փոփոխությունների կատարում, սահմանելով չեզոքությունը որպես տիրույթի 

հատկացման հիմնական սկզբունքներից և առաջնային պայմաններից մեկը:  

Քաղաքականության մեկ այլ կարևոր փոփոխությունը տիրույթի վաճառքի 

նախատեսումն է, որը, սակայն պետք է իրականացվի աստիճանաբար, հաշվի առնելով 

եվրոպական երկրների փորձը: Տիրույթի ռեսուրսների ազատ վաճառքը տիրույթի 

կառավարման արդյունավետ քաղաքականության տարրերից է: Տիրույթների վաճառքը 

դեռևս սահմանափակ է նույնիսկ Եվրոպայում և չի կիրառվում տիրույթների որոշակի 

դասի նկատմամբ, սակայն նույնիսկ վաճառքի սահմանափակ հնարավորությունները 

դրականորեն են ազդում տիրույթների արդյունավետ օգտագործման վրա: Հայաստանը 

կարող է սկսել տիրույթների պայմանական վաճառքից (որի դեպքում փոխվում է 

սեփականատերը, սակայն հատկացման պայմաններն են մնում նույնը) որպես 

քաղաքականության փորձնական քայլ, իսկ հետագայում կարող է ներդրվել ավելի 

լայնածավալ տիրույթների վաճառքի գործելակերպ: Կանոնակարգման ոլորտում 

հիմնավոր փորձ ունեցող արտերկրյա փորձագետների օժանդակությունը անհրաժեշտ 

կլինի խուսափելու այնպիսի սխալներից, որոնք կարող են անցանկալի հետևանքների 

հանգեցնել: 

Ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև հարևան երկրների քաղաքականության կարևոր 

հարցերից մեկը տարածաշրջանում համակարգման մեխանիզմների բացակայությունն 

է: Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Հայաստանը չկարգավորված հարցեր ունի հարևան 

չորս երկրներից երկուսի հետ և որ տարածաշրջանում չկա տիրույթների բաշխման 

միասնական քաղաքականություն (միայն երկուսն են «RCC»
7

 անդամ), առանց 

տիրույթների բաշխման և փաստացի հատկացումների համակարգման պարագայում 

նվազում են արդյունավետ քաղաքականություն ունենալու Հայաստանի 

հնարավորությունները: Հայաստանը պետք է հասնի սահմանակից շրջաններում 

հաղորդակցության ուղղակի կամ անուղղակի ներդաշնակեցման (միջնորդ 

կազմակերպությունների կամ արտասահմանյան երկրների միջոցով), բացի այդ տվյալ 

խնդիրը ծառացած է նաև տարածաշջանի մյուս երկրների առջև: Երկու կողմերն էլ՝ 

Հայաստանը և հարևան երկիրը, կշահեն ներդաշնակեցված քաղաքականության 

արդյունքում: Ոլորտի և քաղաքացիական հասարակության դերը այս գործընթացում 

կարող է վճռորոշ լինել և նպաստել տարածաշրջանում կայունության ամրապնդմանը: 

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին պետք է խրախուսել 

հաստատելու հարաբերություններ հարևան երկրների միջև և անցկացնելու 

տարածաշրջանային համաժողովներ և աշխատաժողովներ, ներգրավելով թե´ 

քաղաքականություն մշակողներին և թե´ ոլորտի ներկայացուցիչներին:  

Ի վերջո, Հայաստանը պետք է ուսումնասիրի տիրույթների հատկացման պլանը և 

վերաբաշխի այն հօգուտ հասարակության և ոլորտի շահերի: Ինչպես արդեն նշվեց, 

800 ՄՀց հաճախականության տիրույթը այն ակնառու ռեսուրսն է, որ Հայաստանի 
                                                
7
 RCC Հաղորդակավության տարածաշրջանային համագործակցություն  
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իշխանությունները պատրաստ են օգտագործել լայնաշերտ ծառայությունների 

ընդլայնման համար, ինչը, ընդհանուր առմամբ, համապատասխանում է եվրոպական 

փորձին: Սակայն եվրոպական որոշակի երկրներում տիրույթների կառավարման 

քաղաքականության ուսումնասիրությունը ցույց տվեց համապարփակ 

քաղաքականության իրականացման կարևորությունը, այդ թվում՝ 2 ՄՀց և 2.6 ՄՀց 

տիրույթի գոտու հատկացումը, որը կատարվեց թվայն դիվիդենդների ազատմանը և 

դրանց մրցութային վաճառքին զուգահեռաբար: Ավելին՝ հետազոտություն անցկացնող 

խումբը գտնում է, որ տիրույթների մյուս սեգմենտները, օր.՝ 400 ՄՀց և 800 ՄՀց 

նույնպես կարող էին ազատվել հօգուտ հեռահաղորդակցության ոլորտի: Այլ կերպ 

ասած, Հայաստանը կարիք ունի տիրույթների ռեսուրսների գույքագրում կատարել: 

Հետազոտության (տիրույթների պլանի ուսումնասիրության) արդյունքները ցույց են 

տալիս, որ զգալի ռեսուրսներ կարող են օգտագործվել ի շահ հանրության և 

գործարարության:  Տիրույթի ռեսուրսների ներդաշնակեցումը շատ երկրներում, այդ 

թվում՝ ԱՄՆ-ում և ԵՄ-ի երկրներում դիտարկվում է որպես միասնական 

ծառայությունների զարգացման շարժիչ ուժ:  

Ապագա մարտահրավերներ 

Թվայն դիվիդենդների հարցը զարգացող, դինամիկ բնույթ ունի: Տեխնոլոգիաներում, 

ծառայություններում և շուկայական պահանջարկում զարգացումները փոփոխության 

են ենթարկում ստեղծված իրավիճակը: 

Մասնավորապես, բացահայտվել են անորոշության հետևյալ գործոնները. 

 

● Ապագայում վերգետնյա հարթակի բարձր ճշգրտության հեռուստատեսության 

սպառողների թիվը համեմատած մյուս հարթակների, օր.՝լայնաշերտ ցանցերում 

արբանյակային և  « IPTV» սպառողների թվին,  

● Լայնաշերտ անլար ծառայությունների օգտագործման աճը, որը հանգեցնում է 

տիրույթների խիստ սահմանափակմանը, 

● Չնախատեսված լայնաշերտ հաճախականությունների ի հայտ գալը, որոնք 

պահանջում է 1ԳՀց-ից ցածր ավելի շատ տիրույթներ, օր.՝ պետական 

նպատակներով տիրույթի  օգտագործում պետական պաշտպանության և 

բնական աղետների հետևանքների վերացման կամ պետական 

անվտանգության նպատակներով: 

Նոր տեխնոլոգիաների ներդրման արագությունը. փոխանցման  խտացման նոր 

ստանդարտներ, հաճախականությունների նոր ճկուն տեխնոլոգիաներ և ազատ 

տարածքներից օգուտ ստանալու  նրանց ունակություն:  
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9.  

Հավելված I  

Հաճախականությունների բաշխումը Հայաստանում ըստ 2013թ. հուլիսի 

թվային տիրույթի պլանի (թվայնացման հավանական շահաբաժինների 

գոտիներ՝  420 ՄՀց - 860 ՄՀՑ)  

  

Հաճախականու

թյան գոտի 

ՀՄՄ առաջարկած 

տարբերակը  

Թվային տիրույթի 

ազգային պլան 

ՀԾԿՀ8/NRTC 

հատկացումներ 

420-430 ՄՀց Ֆիքսված, բջջային 

բացառությամբ 

աերոնավիգացիայի 

Ֆիքսված, բջջային 

բացառությամբ 

աերոնավիգացիայի 

421.5 ՄՀց բաշխվում 

է բացառապես 

պետական 

նպատակներով 

430-432 ՄՀց Սիրողական ռադիո Ֆիքսված 

ռադիոլոկացիա և 

սիրողական ռադիո  

  

432-438 ՄՀց Սիրողական ռադիո և 

ռադիոլակացիա, երկրի 

ուսումնասիրման 

արբանյակային 

ծառայություններ 

(գործող) 

Ֆիքսված, սիրողական 

ռադիո 

ռադիոլակացիա, 

երկրի 

ուսումնասիրման 

արբանյակային 

ծառայություններ 

(գործող) 

432.3 ՄՀց բաշխվում 

է բացառապես 

պետական 

նպատակներով 

438-440 ՄՀց Սիրողական ռադիո Ֆիքսված, 

սիրողական, 

ռադիոլակացիա 

  

440-450 ՄՀց Ֆիքսված, բջջային 

բացառությամբ բջջային, 

օդային, 

ռադիոլակացիայի 

Ֆիքսված, բջջային Ֆիքսված, բջջային 

(CDMA 450) 

օգտագործվում է 

նաև պետական 

նպատակներով 

(ոստիկանություն 

                                                
8
 Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 
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450-470 ՄՀց) 

 

443.1 ՄՀց և 451.6 

ՄՀց հատկացվում են 

բացառապես 

պետական 

նպատակներով 

 

  

450-455 ՄՀց Ֆիքսված, բջջային Ֆիքսված, բջջային Ֆիքսված, բջջային 

(CDMA 450) 

օգտագործվում է 

նաև պետական 

նպատակներով 

(ոստիկանություն՝ 

450-470 ՄՀց) 

455-460 ՄՀց Ֆիքսված, բջջային Ֆիքսված, բջջային Ֆիքսված, բջջային 

(CDMA 450) 

օգտագործվում է 

նաև պետական 

նպատակներով 

(ոստիկանություն՝ 

450-470 Մհց) 

460-470 ՄՀց Ֆիքսված, բջջային 

օդերևութաբանական 

ծառայության արբանյակ 

(տիեզերք-երկիր) 

Ֆիքսված, բջջային 

օդերևութաբանական 

ծառայության 

արբանյակ (տիեզերք-

երկիր) 

Նախկինում 

օգտագործվել է 

օդերևությաբանակա

ն նպատակներով, 

ներկայումս 

ծառայությունը 

դադարեցվել է 

470-790 ՄՀց Հեռուստառադիոհեռարձ

ակումներ 

Հեռուստառադիոհեռ

արձակումներ 

Թվայն հեռարձակում 

(470 - 862 ՄՀց) 

790-862 ՄՀց Ֆիքսված, բջջային 

Հեռարձակումներ, 

բացառությամբ օդային 

բջջայինի 

Ֆիքսված, բջջային 

Հեռարձակումներ, 

բացառությամբ 

օդային բջջայինի, 

800 - 850 ՄՀց 

 

Այս գոտու 20 ՄՀց 

հաճախականությունը 
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աերոնավտիկական 

ռադիոնավիգացիոն 

ծառայություն 

առաջարկվում է 

մրցույթի միջոցով 

տեղաբաշխման  

համար (լայնաշերտ 

ծառայություններ) 

թվայինին անցնելուց 

հետո 

 

  

 

776 - 880 ՄՀց + 

 

(880 - 890 Օրանժ, 

925 - 990 ՄՀց) 

 

  

 

890,2 - 902.4 

 

935.2 - 967.4 

ԱրմենՏել 

 

  

 

902.6 - 914.8 

 

947.6 - 959.8 

 

Վիվասել  

790 - 880 ՄՀց     Allocated solely for 

use by government 

862-942 ՄՀց Ֆիքսված, բջջային 

բացառությամբ օդային 

բջջայինի, 

ռադիոհեռարձակման 

Ֆիքսված, բջջային 

բացառությամբ 

օդային բջջայինի, 

ռադիոհեռարձակման 

Բջջային 

հեռուստահեռարձակ

ումներ, պետական 

ծառայությունենր 
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Հավելված II 

800 ՄՀց և  2.6 ԳՀց հաճախականության բաշխումը ԵՄ-ի երկրներում 

 

 

 

Երկիր Ամսաթիվ 800 ՄՀց 2.6 ԳՀց զուգակցված 2.6 ԳՀց 

չզուգակցված 

Ծածկույթն 

ապահովելու 

պարտավորու

թյունը 

Գերմանիա  5/2010  €3,576 մլն €252 մլն €85մլն 

 

 

Միայն 800 

ՄՀց  

Շվեդիա 3/2011  €195 մլն €216 մլն €18 մլն Միայն 800 

ՄՀց  

Իսպանիա 7/2011 €1,305 մլն €173 մլն €16 մլն Միայն 800 

ՄՀց  

Իտալիա 9/2011 €2,962 մլն €432 մլն €74 մլն Երկու գոտում 

Պորտուգալի

ա 

11/2011 €270 մլն €36 մլն €3 մլն Միայն 800 

ՄՀց 

Ֆրանսիա 12/2011 €2,639 մլն €936 մլն  – Երկու գոտում 

Շվեյցարիա 2/2012 Ընդհանուր 

€810 մլն բոլոր 

գոտիների 

համար 

  Միայն 800 

ՄՀց 

Դանիա 6/2012 €100մլն €136 մլն  Միայն 800 

ՄՀց* 

 

  

Ռումինիա 9/2012 €682 մլն բոլոր 

գոտիների 

համար  

  Երկու գոտում 

ՄԲ 2/2013 Ընդամենը   Միայն 800 



36 

€2,900 մլն 

բոլոր 

գոտիների 

համար 

ՄՀց  
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Հավելված 3 

Եվրոպայի աճուրդներում գոտիների տիրույթների համար վճարված միջին 

գները պետական բջջային ծառայությունների համար
9
 

 

Հաճախականութ

յունների տիրույթ 

Մուտքային 

կետերի թիվը 

Միջին ում 

€/ՄՀց/pop 

Նվազագույն գին Առավելագույն 

գին 

450 2 0.0598 0.0103 0.1093 

800 6 0.5862 0.4089 0.8144 

900 11 0.2515 0.0049 0.7253 

1800 9 0.1638 0.0048 0.4326 

2100 21 0.7844 0.0742 4.5579 

2300 1 0.0097 0.0097 0.0097 

2600 «FDD» 13 0.0500 0.0011 0.1644 

2600 «TDD» 9 0.0230 0.0025 0.0457 

3500 7 0.0087 0.0004 0.0186 

3700 1 0.0007 0.0007 0.0007 

Բոլոր «IMT» 80 0.3160 0.0004 4.5579 
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 Համաձայն «ԵՄ-ում տիրույթի արդյունավետության բարձրացման ներուժի գնահատում», 

հեզինակներ՝J. Scott Marcus, John Burns, Frederic Pujol, Phillipa Marks; WIK-Consult GmbH 


