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Հրատարակությունը պատրաստված է  Համաքաղաքացիական շարժում  «Բազմազգ 

Վրաստանի» կողմից  Ժողովրդավարության աջակցման Ազգային հիմնադրամի 

աջակցությամբ (NationalEndowmentforDemocracy), «Օժանդակություն 

տարածաշրջաններում խիտ բնակեցված  էթնիկ փոքրամասնությունների  

քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը» նախագծի շրջանակներում: 

Հրատարակության բովանդակության համար պատասխանատվություն կրում է 

միայն համաքաղաքացիական շարժում «Բազմազգ Վրաստանը»: «Բազմազգ 

Վրաստանի» հայացքները կարող են չհամապատասխանել  «Ժողովրդավարության  

աջակցման Ազգային հիմնադրամի կարծիքներին»:



Հաճախակի տրվող հարցեր1

 • Ի՞նչ է «Ասոցացման  մասին Համաձայնագիրը» 

«Ասոցացման մասին համաձայնագիրը» 
ձևակերպվում է  Եվրամիության և 
Եվրամիության  ոչ անդամ երկրի 
միջև և նպատակ է դնում կողմերի 
միջև ընդհանուր արժեքների վրա 

հիմնված  քաղաքական և տնտեսական 
համագործակցման շրջանակի ստեղծում: 
«Ասոցացման մասին համաձայնագիրը» 
իրավաբանորեն  պարտադրող է: 

 • Ի՞նչ է խոր և համապարփակ ազատ առևտրի  գոտի (DCFTA) 

Խոր և համապարփակ ազատ առևտրի 
գոտին դա համաձայնություն է Վրաստանի 
և Եվրամիության միջև, որը նախատեսում 
է թեթև  առևտրական հարաբերություններ: 
Այս հարաբերությունները հիմնվում են 

երկկողմանի ձեռնտու մոտեցմանը, այլ 
առևտրական գործընկերների համեմատ 
կողմերին տալիս է  իրենց շուկաներում 
թույլտվության ավելի լավ պայմաններ: 

 • Ի՞նչ օգուտ կստանան Վրաստանի քաղաքացիները  
  «Ասոցացման մասին համաձայնագրից» 

«Ասոցացման մասին համաձայնագրի» 
իրականացման արդյունքում  Վրաստանի 
քաղաքացիները կաստանան կոնկրետ 
օգուտ: Այդ թվում նշանակալից է. 
տեղական գյուղատնտեսական 
սննդամթերքի որակի բարելավում, 
ավելի լավ հնարավորություններ փոքր 
և միջին արտադրությունների համար, 
հասանելիություն եվրոպական կրթությանը,  

բարելավված առողջապահություն,  
էներգոարդյունավետության աճ և նորացված 
էներգոռեսուրսների զարգացում,  ավելի լավ 
գործող դատարան, կայունացված օրենքի 
գերակայություն, հանրային ծառայության 
բարձր հաշվետվողականություն և 
թափանցիկություն և այլն: Թերևս կոնկրետ 
արդյունքը տեսնելու համար որոշակի 
ժամանակ է հարկավոր

 • Եվրամիությունն ինչո՞ւ էր ցանկանում համաձայնության 
  ստորագրումը

Եվրամիության համար կարևոր է այն, 
թե ի՞նչ տեղի կունենա Վրաստանում 
Եվրամիության ընդարձակումից հետո: 
Համաձայնությունը ստորագրելուց 
հետո Վրաստանն ավելի մոտ հարևան 
դարձավ և նրա անվտանգությունը, 
կայունությունը և բարօրությունը 
ավելի մեծ ազդեցություն է գործում 
Եվրամիության  անվտանգությանը, 
կայունությանը և բարօրությանը: 
Եվրամիությունը ինտեգրման սեփական 

ճանապարհն  անցավ, որը ներառում 
է նրա  կազմում գտնվող  խորհրդային 
փորձ ունեցող  անդամ երկրների անցած  
վերափոխումների գործընթացը ևս: 
Եվրամիությունը միշտ պատրաստ է օգնելու 
հարևաններին այն համամարդկային 
արժեքների ամրապնդման հարցում, 
որոնց վրա հենվելով նա ստեղծեց 
սեփական բարօրությունը. դրանք 
են՝ ժողովրդավարություն,  մարդու 
իրավունքներ,  օրենքի գերակայություն 
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 • «Ասոցացման մասին համաձայնագիրը նախատեսո՞ւմ է, թե՝ ոչ 
  Եվրամիության մեջ անդամագրվելը 

«Ասոցացման մասին համաձայնագիրը» 
չի նախատեսում Եվրամիության մեջ 
անդամագրում, թեև  Եվրամիության 
հետ համաձայնությունը և նրա 
օրենսդրությանը մերձենալը այնքան 
բարձր մակարդակ է ներառում, որ  
նրա արդյունավետ իրականացումը, 
փաստորեն անշրջելի է դարձնում  երկրի 
եվրոպականացման գործընթացը: 
«Ասոցացման մասին համաձայնագիրը» 
նպատակ է դնում Եվրամիության 
հետ քաղաքական ասոցացման և  
աստիճանական տնտեսական ինտեգրում: 
Վրաստան-Եվրամիության ապագա 
հարաբերությունների  երկարաժամկետ 
հիմք է ստեղծվում, չնայած չի բացառում  
փոխհարաբերության զարգացումը (Treaty 
on European Union) պայմանագրի համաձայն: 
Եվրամիության համաձայնագրի 49-րդ 
կետում ցանկացած եվրոպական երկրին, 
ով հարգում է Եվրամիության արժեքները, 
կարող է Եվրամիության անդամության 
դիմում ներկայացնել:

«Ասոցացման մասին համաձայնագիրը» 
չի սահմանափակում և բաց է թողնում  
Եվրամիության և Վրաստանի միջև 
հարաբերությունների ապագա 
առաջընթացի ճանապարհը: 
Համաձայնագրում ճանաչված է 
Վրաստանի եվրոպական   ձգտումները 
և եվրոպական ընտրությունը և նշված է, 
որ այն արժեքները, որոնց վրա հենվում է 
Եվրամիությունը՝ ժողովրդավարություն, 
մարդու իրավունքների և հիմնական  
ազատությունների պաշտպանություն և 
օրենքի գերակայություն, նաև ներկայացնում 
է քաղաքական ասոցացման  և տնտեսական 
ինտեգրման անկյունաքարը: Սրա հետ 
միասին ասված է, որ Վրաստանը, որպես 
արևելաեվրոպական երկիր, պարտավոր 
է ղեկավարվել  այս արժեքներով և  
օժանդակել դրանց հաստատմանը: 
Համաձայնագրում նաև նշված է, որ 
Վրաստանի և Եվրամիության  անդամ 
պետությունները պատմական կապեր 
ունեն և ընդհանուր արժեքներ: 

 • Ի՞նչ է նախատեսում համաձայնագիրը՝ կապված Եվրամիության 
  հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման հարցում

Համաձայնագրի համապատասխան 
մասում կարևոր տեղ է զբաղեցնում  
քաղաքացիների շարժականությանը 
նպաստումը, այդ թվում 
համապատասխան փուլում  առանց 
վիզայի ռեժիմ մտցնելը լավ կառավարվող և 
անվտանգ միջավայրում: Թեև պետք է նշել, 
որ վիզային ռեժմի ազատականացումը 
Եվրամիության հետ համագործակցման 
անկախ գործընթաց է, որը Վրաստան-
Եվրամիություն վիզային երկխոսության 

ձևաչափում  է ընթանում: Եվրամիության 
հետ առանց վիզայի հասնելու 
նախապայմաններից մեկը  «Վիզային 
ռեժիմի ազատականացման» գործող 
պլանի արդյունավետ իրականացնումն 
է: Վրաստանի կողմից վիզային ռեժիմի  
ազատականացման գործող պլանի  
հաջող իրականացման, Եվրամիության 
կողմից Վրաստանի համար  վիզային 
ռեժիմի ազատականացման ազդեցության 
գնահատման և համապատասխան 

և շուկայական  տնտեսություն: 
Համաձայնությունը Վրաստանին 
առաջարկում է կառավարման 
չափանիշները կառուցել Եվրամիության  

կառավարման չափանիշների վրա, նաև 
ունենա նույնպիսի ընտրություն,  ինչպիսին  
Եվրամիության քաղաքացիները:
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 • Ի՞նչ է ասված համաձայնագրում ազգային 
  փոքրամասնությունների իրավուքների մասին 

«Ասոցացման մասին համաձայնությամբ»  
կողմերը պարտավորվում են  
հետագայում ուժեղացնել հարգանքը 
կողմերի ընդհանուր արժեքների վրա 
հիմնված  հիմնական ազատությունների, 
այդ թվում՝ այն անձանց 
իրավունքների, որոնք պատկանում 
են փոքրամասնություններին,  
ժողովրդավարական սկզբունքների, 

օրենքի գերակայության և լավ 
կառավարման նկատմամբ: Մարդու 
իրավունքների, այդ թվում՝ այն մարդկանց 
իրավունքների, որոնք պատկանում 
են ազգային փոքրամասնությանը,  
հարգանքը ներկայացնում է միջազգային 
իրավունքի սկզբունքը և եվրամիության 
գլխավոր արժեքներից մեկը: 

 • Ի՞նչ դեր կունենա քաղաքացիական հասարակությունը  
  «Ասոցացման մասին համաձայնագրի» գործընթացում 

«Ասոցացման մասին համաձայնագրի» 
համաձայն, համաձայնագրի 
իրականացման  քաղաքացիական 
հասարակության  տեղեկատվության և 
գործընթացներում նրանց ներգրավման 
նպատակով կստեղծվի քաղաքացիական 
հասարակության պլատֆորմ,  որը 
կազմված կլինի Եվրամիության կողմից 
քաղաքացիական հասարակության 
ներկայացուցիչներից, Եվրոպայի  
տնտեսական և սոցիալական  կոմիտեի 
(European Economic and Social Committee) 
անդամները ներառյալ, և Վրաստանի 
կողմից քաղաքացիական հասարակության 
ներկայացուցիչներից, ներառյալ արևելյան  

գործընկերության  քաղաքացիական 
հասարակության  ֆորումի ազգային  
ներկայացուցիչները: Քաղաքացիական 
հասարակության պլատֆորմը  
տեղեկացված կլինի  ասոցացման խորհրդի 
որոշումների և  հանձնարարականների 
մասին: Քաղաքացիական հասարակության 
պլատֆորմը կարող Է ասոցացման 
խորհրդին առաջարկություններ 
անել: Պլատֆորմի վրացական 
մասի ձևակերպումը  2015 թվականի 
սեպտեմբերին ավարտվեց, ընթանում 
Է Եվրոպական կողմի հետ պլատֆորմի 
կառուցվածքի մասին  համաձայնության 
գալը:

 • Ինչպե՞ս տեղի կունենա  Վրաստանի օրենսդրության 
մերձեցումը Եվրամիության օրենսդրությանը 

«Ասոցացման մասին համաձայնագրի» որոշ 
գլուխներ ունեն հավելվածներ,  (ընդամենը՝ 
34), որոնցում տրված են  Եվրամիության 
կոնկրետ  իրավական ակտեր և դրանց հետ  
Վրաստանի օրենսդրության մերձեցման 

ժամկետները: Համապատասխանաբար,  
Վրաստանի Եվրամիության  
օրենսդրության հետ մերձեցումը  կկայանա 
աստիճանաբար, համաձայնեցված 
ժամկետներին համապատասխան: 

քաղաքական  որոշում ընդունելուց հետո 
կմտցվի  Վրաստանի քաղաքացիների 
համար  Եվրամիության Շենգենի 
գոտու  երկրներ առանց արտոնագրի 
երթևեկության ռեժիմ:  Վրաստանի 
և Եվրամիության միջև առանց 

վիզայի երթևեկության հեռանկարը 
«Արևելյան գործընկերների» գլխավոր 
բաղադրիչներից մեկն է  ժողովուրդների 
միջև հաղորդակցման  ակտիվացման  
հիմնական գործիքը և Եվրամիության 
հետ  մերձեցման  արդյունավետ միջոցը:
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 • Արդյո՞ք Ճի՞շտ է, որ  «Ասոցացման մասին համաձայնագիրը»/
  խոր և համապարփակ առևտրական գոտի Վրաստանին 
  կպարտադրի միասեռ ամուսնության օրինականացում

Ճիշտ չէ: Համաձայնագրի ոչ մի կանոն 
Վրաստանին  չի ստիպի օրինականացնել 
միասեռ ամուսմությունը: Այս 
հարցը Եվրամիության  ընդհանուր 
օրենսդրությամբ անգամ չի 
կանոնակարգվում: Եվրամիության 
յուրաքանչյուր անդամ-պետություն  
ինքն է որոշում այս հարցը: Որոշ 

անդամ-պետության մեջ  միասեռների 
ամուսմությունը թույլ է տրված (օր. 
Բելգիա, Դանիա, Շվեդիա և Միավորված 
թագավորություն), ոմանց մոտ՝ ոչ(օր. 
Կիպրոս, Էստոնիա, Հունաստան): Որոշ 
երկրում  միասեռների ամուսմությունը  
սահմանադրությամբ է արգելված (օր. 
Բուլղարիա, Հունգարիա, Լատվիա):

 • Ճի՞շտ է արդյոք, որ «Ասոցացման մասին համաձայնագիրը» 
  ուժի մեջ մտնելուց հետո  Եվրամիությունում ուսանելը 
  հնարավոր կդառնա

Այս կոնկրետ հարցը համաձայնագրում  
չի դրված: Չնայած  Եվրամիության 
ֆինանսավորմամբ  արդեն գործում 
են հատուկ կրթական ծրագրեր, որոնք 
հնարավորություն են տալիս վրաց 
ուսանողներին  ուսանել Եվրոպայի 
համալսարաններում: Սրա հետ միասին, 

Եվրամիությունը  իր սահմաններից 
դուրս գտնվող երկրներին տրամադրել է 3 
միլիոն ևրո այն բանի համար, որ  նրանք 
մասնակցեն  նոր ծրագրում ERASMUS+, 
հնարավոր է, որ 200 000-ից ավելի ուսանող 
ողջ աշխարհից, ներառյալ Վրաստանը, 
օգտվեն այս ծրագրից:

 • Եվրամիությունն ինչպե՞ս կօգնի Վրաստանին  
  համաձայնագրի իրականացման հարցում

Համաձայնագրով Վրաստանը 
պարտավորվում է  համապատասխան 
ոլորտներում  Վրաստանի օրենսդրության  
Եվրամիության  օրենսդրության հետ 
պրոգրեսիվ  մերձեցում  և դրա արդյունավետ  
իրականացում: Նաև պարտավորվում 
է  համապատասխանաբար զարգացնել  
իր վարչական և ինստիտուցիոն 
ենթակառույցը: Եվրամիությունն իր 
հերթին նշվածի աջակցման նպատակով 
Վրաստանին կցուցաբերի քաղաքական, 
տեխնիկական  և ֆինանսական  օգնություն: 
Համաձայնագրով  սահմանված 
նպատակներին հասնելու համար 
Եվրամիության տեխնիկական և 

ֆինանսական օգնությունը կիրականացվի 
համապատասխան մեխանիզմների և 
գործիքների օգնությամբ: Վրաստանը 
նաև կակտիվացնի համագործակցումը  
Եվրոպայի Ներդրումային բանկի 
հետ(EIB), Եվրոպայի վերակառուցման  
և զարգացման բանկի հետ(EBRD)  
և այլ միջազգային  ֆինանսական 
ինստիտուտների հետ: Վրաստանի 
«Ասոցացման մասին համաձայնագրի» 
իրականացման գործում օգնություն 
կցուցաբերեն նաև  Եվրամիության 
անդամ-երկրները և այլ դոնորներ, 
սեփական օգնության  ծրագրերի միջոցով:
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 • Ի՞նչ ազդեցություն կգործի Եվրամիության հետ 
  համագործակցումը տեղական ավանդույթների վրա

Եվրամիությունում 28 երկիր է 
միավորված: Դրանցից յուրաքանչյուրն 
իր յուրահատուկ պատմությունն ու 
ավանդությունն ունի: Առանց միմյանց 
ավանդությունների հարգանքի,   
համերաշխության, հավասարության,  
հանդուրժողականության և 
արդարադատության ընդհանուր 
ըմբռնման Եվրամիությունն 
այսքան հաջող չեր կարող լինել: 
Եվրամիությունում նրա անդամ-
երկրների ավանդույթներին երբեք վտանգ 
չի սպառնացել: Ոչ Եվրամիությունը և ոչ էլ  
«Ասոցացման մասին համաձայնագիրը» 

Վրաստանին չի պարտավորեցնի 
այնպիսի բան, ինչ երկրի  մշակութային 
թե բնական  բազմազանությանը կվնասի: 
Եվրամիությունը Վրաստանի հետ 
այլևայլ նախագծերի շրջանակներում  
է համագործակցում  և այս 
համագործակցությունը  մշակութային   
նախագծեր էլ է ներառում: Նրանց 
նպատակն է  Վրաստանին օգնել  
ժողովրդական ստեղծագործության 
գործիչներին, ճարտարապետներին, 
պատմության ուսուցիչներին  և շատ 
ուրիշ պրոֆեսիոնալներին պահպանել և 
զարգացնել ավանդական մշակույթը: 

 • Ի՞նչ ազդեցություն կունենա  համաձայնագրի ստորագրությունը 
  մթերքների գների վրա

Խոր և համապարփակ ազատ առևտրի 
գոտին Վրաստանի համար բացեց շուկա 
Եվրամիությունից  մթերքի ներմուծման 
համար, իսկ սա մեծ մրցակցություն  
կառաջացնի, պոտենցիալ կերպով 
կնվազեցնի սպառողական գները: Թեև, եթե 
որևէ մթերքի գինը ավելանա, սա կարող է 
այնքան էլ վատ չլինի, քանի որ հնարավոր 
կդառնա գյուղատնտեսության մեջ զբաղված 

Վրաստանի շատ քաղաքացիների, 
եկամտի բարձրացումը:  Եվրամիությունից 
ներմուծված մթերքը  կլինի օրինակ,  
շոկոլադ և ոչ թե մթերքի այնպիսի տեսակ, 
որը տեղում արտադրվում է: Այնպես 
որ, այն բանի հավանականությունը,  որ 
Եվրամիությունից ներմուծված միրգը և 
բանջարեղենը  վրաց գյուղացու վրա կազդի, 
աննշան է: 

 • Ի՞նչ  է նախատեսում համաձայնագիրը  սննդանյութերի 
  անվտանգության/ սանիտարական և բուսասանիտարական  
  միջոցների առումով  

Դիսցիպլինները կորոշեն առևտրական 
պայմանները բույսերի և բուսական  
մթերքների համար, նաև կենդանիների 
և կենդանական ծագում ունեցող 
մթերքների համար: Նրանք կսահմանեն 
գործընթացը, որը կորոշի Վրաստանի  
սննդամթերքի անվտանգության 
ռեժմի համապատասխանությունը  
Եվրոպական ռեժիմին, ինչը Վրաստանին 
հնարավորություն կտա կենդանիները 

և կենդանական ծագում ունեցող 
սննդամթերքները  արտահանել  
Եվրամիություն: Ռեֆորմների գործընթացը 
կսահմանվի DCFTA-ում և դրանց  
իրականացման  ստույգ գրաֆիկը կորոշվի  
համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 6 ամիս 
հետո: Դրանից հետո, երբ այդ աշխատանքը 
կավարտվի և դրական կգնահատվի, 
Եվրամիության շուկան  նորից ավելի լայն 
կբացվի  Վրաստանի համար:
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 • Եվրամիությունը Վրաստանին արդյո՞ք կօգնի գյուղտնտեսական 
  սեկտորի զարգացման գործում 

Եվրամիությունն արդեն ցուցաբերում 
է  նշանակալից օգնություն  
գյուղատնտեսական սեկտորին, 
հատկապես փոքր ֆերմերներին: 45 
միլիոն ևրոյից ավելի  արդեն ծախսվել է  
գյուղատնտեսական  կոոպերատիվների 
ստեղծմանը, շուկա դուրս գալու և եկամտի 
աճի  նպատակով  նրանց  մեծ մասշտաբի  
տնտեսության մեջ ներգրավմանը: 
Եվրամիության  օգնությամբ  ֆերմերների 
համար ստեղծվեց  ժամանակակից  
խորհրդարանական համակարգ, իսկ 
գյուղատնտեսական նախարարության 
համար տրամադրել է տեխնիկական 
օգնություն և խորհրդարանական 

ծառայություն:

Եվրամիությունը ֆինանսական 
օգնություն է ցուցաբերել 
տարածաշրջանային զարգացմանն 
ուղղված գործունեությանը և 
մասնագիտական կրթությանը, ինչը 
գյուղի կյանքի բարելավմանն է օգնում:  
Եվրամիությունն ընդունում է, որ 
Վրաստանի գյուղատնտեսությունը ոչ 
միան մեծ արտահանման  պոտենցիալ 
ունեցող ոլորտ է, այլ նաև մեծ տնտեսական  
ծանրաբեռնվածություն  ունի, քանի որ 
Վրաստանի աշխատանքային  շուկայի 
կեսը գյուղատնտեսության մեջ է զբաղված:

 • Արդյո՞ք կհեշտանա  արտահանումը դեպի Եվրոպա վրացական 
  ընկերությունների համար

Համաձայնության շրջանակներում 
իրականացված ռեֆորմները  
Վրաստանին մոտեցնում է Եվրամիության  
չափանիշներին  և հեշտացնում 
արտահանումը Եվրամիության շուկա:  
Օրինակ՝ սննդամթերքի անվնասության 
և հիգիենայի ոլորտի  ռեֆորմացումը 

հնարավոր կդարձնի  Վրաստանի 
համար մսի, կաթնամթերքի և ձկան 
արտահանումը Եվրամիություն: 
Վրաստանի ինտեգրումը Եվրամիության 
տնտեսությանը կօգնի, նաև կաջակցի  
մրցակցությանը և տնտեսական աճին: 

 • Ի՞նչ է անհրաժեշտ  գյուղատնտեսական սննդամթերքը 
  Եվրամիության շուկա արտահանելու համար

Եվրամիության շուկա մտնելու համար 
գյուղատնտեսական արտադրանքը պետք 
է բավարարի  կենդանիների և բույսերի 
առողջության և հիգիենայի  եվրոպական 
կանոններին: Այս կանոնները պարտադիր 

են  աշխարհի բոլոր երկրների համար: 
Խոր և համապարփակ ազատ առևտրային  
գոտու ստեղծումը  կօգնի վրացական 
արտադրանքին՝  բավարարելու այս 
պահանջները: 
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 • Արդյո՞ք պարտադիր է  որ Եվրամիության շուկա արտահանվող 
  արտադրանքը Վրաստանում լինի պատրաստված

Այո, դա հաստատ այդպես է:  
Եվրամիությունը կարող է ստուգել, 
իրո՞ք Վրաստանում է պատրաստված 
Եվրամիության շուկա արտահանված 
արտադրանքը: Օրենքի խախտումը 
բացառելու այս մեխանիզմը 
ապահովում է, որ ոչ ոք չկարողանա  
ոչ վրացական արտադրանքը կեղծել 
և նրա «Արտադրված է Վրաստանում» 
պիտակով  Եվրամիության շուկա 
մտցնել  արտասահմանյան վճարի 

պարտականությունից ազատվելու 
նպատակով: Բացի դրանից, պետք 
է ստուգվի  արտադրության/
պատրաստման  կանոնները, հատկապես, 
եթե օտարերկրյա բաղադրիչներ եք 
օգտագործել: Հենց այս կանոններն 
են որոշում, կհամարվի՞ թե՝ ոչ տվյալ 
մթերքը վրացական, և կարո՞ղ եք, թե՝ ոչ 
պարտադիր վճարից ազատված ռեժիմով 
մտնել Եվրամիության շուկա:

 • Խոր և համապարփակ ազատ առևտրի գոտին արդյո՞ք կազդի 
  Վրաստանի՝ Ռուսաստանի հետ առևտուր անելու 
  նարավորությունների վրա

Եվրամիության չափանիշները չեն 
խանգարի  Վրաստանի ընկերություններին 
իրականացնել արտահանումը 

Ռուսաստան  կամ համագործակցել 
ռուսական ընկերությունների հետ:

 • Արդյո՞ք կարելի է, որ Վրաստանը ստորագրած լինի  
  Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը  և 
  միաժամանակ  լինի Ռուսաստանի հետ  մաքսային 
  միության անդամ

Վրաստանը ինքնավար երկիր է և ինքն 
է որոշում  առևտրի քաղաքականության 
հետ կապված հարցերը, թերևս կարևոր 
է իմանալ այն,  թե ի՞նչ արդյունք 
կունենա յուրաքանչյուր որոշում: Եթե 
Վրաստանը կանդամակցվի Մաքսային 
միությանը, նա ընտրություն չի ունենա  
և ստիպված կլինի չեղյալ համարել 
այլ  երկրների հետ  գոյություն ունեցող  
ազատ առևտրային համաձայնագրերը՝ 
ներառյալ «Եվրամիության հետ 

ասոցացման համաձայնագիրը», եթե 
Վրաստանը ցանկանում է պահպանել 
անկախ   արտոնյալ  առևտրային 
հարաբերությունները Եվրամիության  
և Մաքսային միության հետ, դա 
հնարավոր կլինի  ազատ առևտրային 
գոտիների ստեղծան ճանապարհով: 
Համաձայնագիրը հենց այդ նպատակն 
է հետապնդում, Վրաստանին 
հնարավորություն տալ  ազատ որոշել իր 
առևտրային քաղաքականությունը:
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Ռեֆորմների իրականացումը և 
դրանց հետ կապված ժամկետները 
պարբերաբար կքննարկվեն ասոցացման 
մասին համաձայնագրի /խոր և 
համապարփակ  ազատ առևտրային 
գոտու շրջանակներում  ստեղծված 
այլևայլ մարմինների հետ: Ժամկետների 
խախտման հնարավոր հիմնախնդիրներն 

էլ հենց այդ ձևաչափում  կքննարկվեն  և 
կգտնվի համապատասխան որոշում: 
Թեև բանակցությունների գործընթացում  
ժամկետների հարցը վրացական կողմից 
զգուշորեն  էր քննարկվում,  և այլևայլ  
ներքին բարդությունների նկատառումով 
իրատեսական էր համարվում:

 • Համաձայնագիրն արդյո՞ք կստեղծի  ավելի  աշխատատեղեր 
  Վրաստանում

Համաձայնության նպատակն է  
օգնել Վրաստանի տնտեսության  
արդիականացմանը և  ստեղծել նոր 
ներդրման հնարավորություններ, 
նորացնել  եղած ենթակաուցվածքը 
և ակտիվացնել  տնտեսական 
գործունեությունը շատ ոլորտներում: 
Համաձայնագրով  ստեղծված, թե  
համաձայնագրից անկախ ընթացիկ 

տնտեսական  ակտիվության ցանկացած  
փոփոխությունը  կարող է դրական 
արդյունք բերի զբաղվածության 
ոլորտում, նրանում փոփոխություններ 
մտցնելու  և հնարավորությունների 
աճի տեսանկունից: Լիիրավ նպաստներ 
ստանալու համար  որոշ ոլորտ ավելի 
մրցունակ պետք է դառնա:  

 • Ի՞նչ է տալիս DCFTA- ն  հարկային սակագների տեսակետից

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրից 
նախատեսված է բոլոր ներմուծվող 
հարկերի չեզոքացում և  արտահանվող 
հարկերի  արգելում բոլոր տեսակի 
ապրանքի համար Եվրամիության 
տերիտորիայում: Սա ամենաամբիցիոզ 
առաջարկություններից մեկն է  առևտրի 
ազատականացման ուղղությամբ, որը 
երբևէ արել է Եվրամիությունը որևէ 
գործընկերոջ համար: Այն Եվրամիության 
շուկան վրացական արտադրանքի 
համար  ավելի շատ ձեռնտու կդարձնի: 
Միայն որոշ տեսակի գյուղատնտեսական 
ապրանքի  (հիմնականում կենդանական 
ծագում ունեցող մթերքներ, շաքար և 
ձավարեղեն), որոնք Եվրամիության 
համար «զգացմունքային» արտադրանք 
են համարվում և ենթակա են առևտրային  

հոսքի մոնիտորինգին: Մոնիտորինգի 
նպատակն է ապահովել, որ այն 
սննդամթերքի ներմուծումը,  որը դասվում 
է որպես  «Պատրաստված Վրաստանում» 
համապատասխանում է  նրանց 
արտադրման  հնարավորություններին  
և ոչ վրացական ծագում ունեցող 
արտադրանքի  կողմից սակագներից 
խուսափելը: Սրանից բացի  տեղի 
կունենա սահմանափակ  քանակությամբ 
մրգի և բանջարեղենի, որը ենթակա է 
Եվրամիության շուկա մտնելու,  հարկերի 
վճարման ազատականացում (advalorem 
արժեքին համապատասխան) այն 
TRQ-ի շրջանակներում, (սակագնային 
դրույքների քվոտաներ), որոնք 
ավանդական առևտրային  հոսքերին է 
կիրառելի:

 • Արդյո՞ք Ճիշտ է,  որ եթե  Վրաստանը խախտի ռեֆորմների 
  ժամկետները, նրան պատժամիջոցներ կսպառնան, իսկ 
  վրացական մթերքները  կարգելվեն
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