ներառում է.
§ Առևտրի հետ կապված հարցերի լայն սպեկտր
սննդի ապահովում, մրցակցության
քաղաքականություն, ինտելեկտուալ
սեփականության պաշտպանություն, ֆինանսական
ծառայություն և այլն):
§ Առևտրի հետ կապված Վրաստանի
օրենսդրության քայլ առ քայլ մոտարկում
Եվրամիության օրենսդրությանը:
§ DCFTA Վրաստանին հնարավորություն է
ընձեռում քայլ առ քայլ ստանալ Եվրամիության
ներքին շուկայի չորս ազատություններից երեքը.
ապրանքի, ծառայության և կապիտալի ազատ
տեղաշարժ: Չորրոդ ազատությանը` մարդկանց
ազատ տեղաշարժին, նպաստում է վիզային ռեժիմի
ազատականացման գործընթացը:
Ի՞նչ կստանա Վրաստանը մեկնարկելով DCFTA-ը:
Ш Որոշ պայմանների բավարարման դեպքում
Վրաստանում արտադրված ապրանքի և ծառայության
առջև կբացվեն աշխարհի խոշորագույն շուկայի
դռները, որն այս փուլում միավորում է 28 երկիր և 500
միլիոնից ավել սպառող:
Ш Ապրանքի և ծառայության ազատ
տեղաշարժին կնպաստի Վրաստանի արտահանման
ներուժի աճը:
Ш Վրաստանը կդառնա գրավիչ պետություն
ներդրողների համար, որն էլ երկրում կառաջացնի
ներդրումային հոսքերի աճ և նոր աշխատատեղերի
ստեղծում:
Ш D C F TA - ի մ ե կ ն ա ր կ ը կ ն պ ա ս տ ի ն ո ր
արտադրության և արտահանման ապրանքի
առաջացմանը, վրաց սպառողի համար անվտանգ և
ապահով սննդի մատակարարմանը և պետական
կառավարման մարմինների զարգացմանը
եվրոպական լավագույն փորձին համապատասխան:
Ш
Վերոնշյալներն ի վերջո, դրական
ազդեցություն կթողնեն երկրի տնտեսական աճի և
զարգացման վրա:
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ra aris saqarTvelo-evrokavSiris asocirebis
Sesaxeb SeTanxmeba?
„asocirebis Sesaxeb SeTanxmeba“ formdeba
evrokavSirsa da evrokavSiris arawevr qveyanas
Soris
da
miznad
isaxavs
mxareTa
Soris
TanamSromlobis CarCos Seqmnas. saqarTveloevrokavSiris asocirebis Sesaxeb SeTanxmebas xeli
q. briuselSi 2014 wlis 27 ivniss moewera, xolo is
srulad amoqmedda 2016 wlis 1 ivlisidan.
ras iTvaliswinebs SeTanxmeba?
asocirebis SeTanxmeba qveynis politikuri,
socialuri da ekonomikuri cxovrebis yvela
sferos exeba: adamianis uflebebis dacvis
ganmtkicebas,
demokratiis
gaRrmavebas,
met
gamWvirvalobas,
efeqtian
mmarTvelobas,
usafrTxoebisa da regionuli TanamSromlobis
ganmtkicebas,
momxmarebelTa
da
sakuTrebis
uflebebis dacvas, stabiluri makroekonomikuri
garemos uzrunvelyofas.
ra aris Rrma da yovlismomcveli Tavisufali
vaWrobis sivrce? (DC FTA)
asocirebis SeTanxmebis mniSvnelovani nawilia
SeTanxmeba Rrma da yovlismomcveli Tavisufali
vaWrobis Sesaxeb (DCFTA), rac
satarifo da
arasatarifo barierebis moxsniT, evrokavSiris
Sida
bazarze
saqarTvelos
etapobrivi
ekonomikuri
integraciis
realur
meqanizms
warmoadgens da
xels Seuwyobs saqarTvelos
evrokavSiris ekonomikur sivrceSi integracias.
ras moicavs DCFTA SeTanxmeba?
DCFTA saqonliT, ise momsa-xurebiT vaWrobis
liberalizaciis garda moicavs:

·
vaWrobasTan dakavSirebul sakiTxTa farTo
speqtrs (sursaTis uvnebloba, konkurenciis
politika, inteleqtualuri sakuTrebis dacva,
finansuri momsaxureba da sxva)
·
vaWrobasTan dakavSirebuli saqarTvelos
k a n o n m de b l o b is
e ta p o b r iv
d a ax l oe b as
evrokavSiris kanonmdeblzobasTan.
·
DCFTA saqarTvelos aZlevs saSualebas
etapobrivad miiRos evrokavSiris Sida bazris
oTxi Tavisuflebidan sami: saqonlis, momsaxurebis
da kapitalis Tavisufali gadaadgileba. meoTxe
Tavisuflebas
adamia-nebis
Tavisufal
gadaadgilebas xels uwyobs savizo reJimis
liberalizaciis procesi.
ras miiRebs saqarTvelo DCFTA-s amoqmedebiT?
saqarTveloSi
warmoebul
saqonelsa
da
momsaxurebas,
garkveuli
pirobebis
dakmayofilebis
SemTxvevaSi,
gaexsneba
msoflios
umsxvilesi bazari, romelic am etapze aerTianebs
28 qveyanas da 500 milionze met momxmarebels.
saqonlisa
da
momsaxurebis
Tavisufali
gadaadgileba
xels
Seuwyobs
saqarTvelos
saeqsporto potencialis zrdas.
saqarTvelo
gaxdeba
mimzidveli
qveyana
investorebisaTvis,
rac
gamoiwvevs
qveyanaSi
sainvesticio nakadebis zrdas da axali samuSao
adgilebis Seqmnas.
DCFTA-is amoqmedeba xels Seuwyobs axali
sawarmoebisa da saeqsporto produqciis gaCenas,
qarTveli
momxmareblisTvis
usafrTxo
da
uvnebeli produqtis miwodebas, saxelmwifo
administrirebis
organoebis
ganviTarebas
evropuli saukeTeso praqtikis Sesabamisad.
aRniSnuli,
saboloo
jamSi
pozitiurad
aisaxeba
qveynis
ekonomikur
zrdasa
da
ganviTarebaze.

Ի՞նչ է Վրաստան-Եվրամիություն ասոցացման
համաձայնագիրը:
‹‹Ասոցացմանհամաձայնագիրը››
կնքվումէԵվրամիությանևԵվրամիությանոչանդամպե
տությանմիջև, նպատակունենալովկողմերիմիջև
ստեղծելհամագործակցությանշրջանակ: ՎրաստանԵվրամիությունասոցացմանհամաձայնագիրըստորա
գրվելէԲրյուսելում 2014 թվականիհունիսի 27ինևամբողջովին գործարկվել 2016 թվականիհուլիսի
1-ին:
Ի՞նչ է հաշվի առնում համաձայնագիրը:
Ասոցացման համաձայնագիրը վերաբերվում է
երկրի պետական, սոցիալական և տնտեսական
կյանքի բոլոր ոլորտներին. մարդու իրավունքների և
հիմնարար ազատությունների պաշտպանության
ուժեղացում, ժողովրդավարության հզորացում, բարձր
թափանցելիություն, արդյունավետ կառավարում,
անվտանգության և տարածաշրջանային
համագործակցության ամրապնդում, սպառողների և
սեփականության իրավունքների պատշպանություն,
կայուն մակրոտնտեսական միջավայրի ապահովում:
Ի՞նչ է խորը և համապարփակ ազատ առևտրի
գոտին (DC FTA):
Ասոցացման համաձայնագրի կարևոր մասն է
կազմում խորը և համապարփակ ազատ առևտրի
գոտու մասին համաձայնագիրը (DCFTA), որն իրենից
ներկայացնում է Եվրամիության ներքին շուկային
Վրաստանի քայլ առ քայլ տնտեսական ինտեգրման
իրական մեխանիզմ` վերացնելով սակագնային և ոչ
սակագնային արգելքները և օժանդակում է
Վրաստանին ինտեգրվել Եվրամիության
տնտեսական գոտի:
Ի՞նչ է պարունակում DCFTA համաձայնագիրը:
DCFTA ենթադրում է ինչպես ապրանքով, այնպես էլ
ծառայությամբ առևտրի ազատականացում, բացի այդ

