
2018 թվականին, Վրաստանի  առևտրական 
շրջանառությունը Եվրամիության  երկրների հետ 
կազմեց 3 359.4 մլն. ԱՄՆ դոլար, ինչը նախորդ տարվա 
համապատասխան ցուցանիշը գերազանցեց 17,7 տոկոսով:  
Տարածվել է կարծիք այն մասին, որ Եվրամիության շուկայում 
Վրաստանից միայն մի քանի տեսակ միրգ է վաճառվում: 
Իսկ իրականում փաստերը այլ հանգամանքներ  են ցույց 
տալիս: 2018 թվականի առաջին վեց ամիսների  տվյալներով, 
Եվրամիություն գուղատնտեսական արտադրանքի 
արտահանումը 31%-ով  (18.1 միլիոն ԱՄՆ դոլարով) աճեց 
և  կազմեց 76.6 միլիոն ԱՄՆ դոլար, իսկ արդյունաբերական 
արտադրանքի արտահանումն ավելացավ 19%-ով  (46.9 
միլիոն ԱՄՆ դոլարով ավելի) և կազմեց 291.2 միլիոն ԱՄՆ 
դոլար:

 Սպիրտային խմիչքների, հանքային ջրերի, գինու, կաղինի և 
մրգի ջեմերի հետ միասին, Վրաստանը ակտիվորեն սկսել է 
վաճառել այնպիսի արտադրանք, ինչպիսիք են պղնձահանքը 
և կոնցենտրատները, ազոտային պարարտանյութերը, ֆերրո 
ձուլվածքները, նավթահումքը և այլն: Դրա հետ միասին 
հատկանշական է, որ Եվրամիության շուկայում Վրաստանին  
առաջին անգամ տրվեց հնարավորություն իրականացնելու 
կենդանական ծագում ունեցող սննդային մթերքների 
արտահանում, մասնավորապես, արտահանել մեղր, ինչպես 
նաև Սև ծովի ձուկ և ձկնամթերքներ:

Նշանակալից է, որ խորը և  համապարփակ ազատ 
առևտրական  տարածքը (DCFTA) արդյունավետորեն 
յուրացնելուց հետո, մեր արտահանումը կաճի ինչպես 
գյուղատնտեսական, այնպես էլ արդյունաբերական 
արտադրանքի ուղղություններով:   

Վրաստանի Եվրամիության միջև առևտուրը 
ազդեցություն չի գործում այլ պետությունների հետ 
առևտրական շրջանառության և ընդհանուր առմամբ 
տնտեսական համագործակցության վրա: Ասոցիացիայի 
մասին համաձայնագիրը և Եվրամիության հետ այլ 
համագործակցության  ձևաչափերը ոչ մի  փուլում չեն  
քննարկում Վրաստանի առևտրական գործընկերների 
առաջնահերթության հարցը: Ավելին, կարելի է ասել, 
որ եվրոինտեգրման գործընթացում պլանավորված և 
ընթացիկ բարեփոխումները էլ ավելի են բարձրացնում 
Վրաստանում թողարկված արտադրանքի որակը և 
վարկանիշը  համաշխարհային մասշտաբով: Իսկ այս ամենը 
կօգնի  երկրին ավելի բարձր եկամուտ ստանալու և  տարբեր 
առևտրական գործընկերների հետ հարաբերությունները 
խորացնելու գործում, այդ թվում այնպիսի պետությունների 
հետ, ինչպիսիք են  Չինաստանը, ԱՊՀ երկրները և այլն:  

Հաճախ տարածվում է կարծիք այն մասին, որ Եվրամիության    
ընդարձակման գործընթացը ավարտվեց տարիներ 
առաջ և այն  հոգնել է նոր անդամներ ընդունելուց: Նշված 
կարծիքը սուտ է, ինչի մասին վկայում է նաև 2018 թվականի 
փետրվարի 6-ին, Եվրամիության կողմից հրապարակված  
ռազմավարությունը Արևմտյան Բալկանյան տարածաշրջանի 
երկրների Եվրամիությանը  անդամության մասին: Նոր 
ռազմավարությունը Բալկանյան տարածաշրջանի երկրներին 
առաջարկում է Եվրամիության անդամության իրատեսական 
հեռանկար  և դրանց անդամագրության ժամկետ է  
անվանում 2025 թվականը: Այն փաստը, որ այս փուլում 
Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակից 
օգտվում են Արևմտյան Բալկանների չորս պետություններ  
(Ալբանիա, նախկին Հարավսլավիայի հանրապետություն 
Մակեդոնիա, Մոնտենեգրո, Սերբիա), ցրում է առասպելն 
այն մասին, որ Եվրամիությունը  չի ընդարձակվում: 
Հատկանշական է նաև այն, որ ընդամենը 5 տարի առաջ 
միավորմանը միացավ Խորվաթիան:

Եվրամիության ընդարձակման մասին բացահայտ խոսում 
են բարձր քաղաքական դիրք ունեցող Եվրամիության 
ներկայացուցիչները և ամրագրում են, որ Եվրամիության 
ընդարձակման գործընթացը ոչ թե ավարտվել է, այլ 
ընդհակառակն, անցել է ակտիվ փուլ:  

Այսպիսով, Եվրամիությանը անդամագրվելու համար 
կարևոր է, որ  մեր կողմից առավելագույնս  կիրառենք 
այն հնարավորությունները, որոնք տալիս են երկկողմ 
հարաբերությունները, ուղղենք ջանքերը բարեփոխումների 
և տնտեսության զարգացման կողմը և պատրաստենք 
հիմնավոր հող անդամության համար:  

7.
Վրաստանը Եվրամիության շուկա 
բերում է միայն մի քանի անուն 
արտադրանք 8.

Եվրամիության հետ առևտուրը 
մեզ հեռացնում է այլ առևտրական 
գործընկերներից 9.

Եվրամիությունը չի միանում 
Վրաստանի հակամարտությունների 
կարգավորման հարցին 10 .

Եվրամիությունը չի ընդարձակվում, 
ինչ էլ անենք, մեզ այնուամենայնիվ 
չեն ընդունի 

Բրոշյուրը հրատարակվել է ՀԻԻԱ 

«ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության մասին 

տեղեկատվական կենտրոն»-ի 

կողմից, Վրաստանի Անվտանգության 

և զարգացման կենտրոնի 

տնօրեն Գիորգի Գոգուաձեի 

համահեղինակությամբ, Ամերիկայի 

Միացյալ Նահանգների Պետական 

դեպարտամենտի  աջակցությամբ: 

Արտահայտված կարծիքները 

հնարավոր է չարտացոլեն  դոնորի  

դիրքորոշումը: 10
* Ժնևի միջազգային բանակցությունները ներկայացնում են Ռուսաստանի 

և Վրաստանի միջև բանակցությունների միակ ձևաչափը, որում 
միջազգային ակտորների ընդգրկվածությամբ (Եվրամիություն, ՄԱԿ, 
ԵԱՀԿ – համանախագահներ, ԱՄՆ՝ մասնակից) Ռուսաստանը 
և Վրաստանը քննարկում են հակամարտության և հրադադարի  
համաձայնության կատարման հետ կապված հարցերը: Ձևաչափը 
ստեղծվել է Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև 2008 թվականի օգոստոսի 
12-ին, Եվրամիության միջնորդությամբ, կնքված հրադադարի 
համաձայնության հիման վրա: 

Եվրամիությունը կայուն կերպով աջակցում է Վրաստանի 
ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը 
միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում և առաջատար 
դեր է կատարում հակամարտության խաղաղ կարգավորման 
գործընթացում: 2008 թվականի Ռուսաստան-Վրաստան 
պատերազմի ժամանակ ճիշտ Եվրամիության 
միջնորդությամբ հաջողվեց Ռուսաստանի և Վրաստանի 
միջև կնքել հրադադարի համաձայնագիր: Հակամարտության 
երկարաժամկետ կարգավորման գործընթացում Եվրամիության 
առանձնահատուկ աջակցությունը և ընդգրկվածությունը 
հաստատում են նրա կողմից մի շարք գործիքների  և ձևաչափերի  
գործարկումը  անմիջականորեն Ռուսաստան-Վրաստան 
հակամարտության կապակցությամբ, մասնավորապես.

 Եվրամիությունը նշանակեց Վրաստանում ճգնաժամի 
հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ, որի  խնդիրն է 
օժանդակել հակամարտության խաղաղ կարգավորման 
գործընթացում Եվրամիության ընդգրկվածությանը:
 Եվրամիությունը հանդիսանում է Ժնևի միջազգային 
բանակցությունների* համանախագահը: 
 Եվրամիությունը Վրաստան է գործուղել Դիտորդական 
առաքելություն (European Union Monitoring Mission), որի 
մանդատը տարածվում է Վրաստանի ամբողջ տարածքի 
վրա և  ենթադրում է 2008 թվականի օգոստոսի 12-ի 
հրադադարի  մասին համաձայնության կատարման  
մոնիթորինգի  իրականացում: Չնայած նրան, որ 
Ռուսաստանը սահմանափակում է առաքելության մուտքը 
Վրաստանի բռնագրավված տարածքներ, Եվրամիության 
դիտորդական առաքելությունը, որպես տեղում գործող 
միակ միջազգային առաքելություն, ունի կարևորագույն 
բեռնվածություն իրավիճակի աստիճական սրման 
կանխարգելան և կայունության ապահովման գործում: 

Եվրամիությունն իրականացնում է չճանաչելու և 
ընդգրկվածության քաղաքականություն հակամարտության 
երկարաժամկետ կարգավորման օժանդակության 
նպատակով, որը ենթադրում է, մի կողմից, Վրաստանի 
ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության 
աջակցություն միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում և, 
մյուս կողմից, պատերազմով և բռնագրավված գծերով
Բաժանված հասարակությունների միջև ընդգրկվածության 
և վստահության վերականգնման օժանդակություն: 
Միաժամանակ, Եվրամիությունը  հզորագույն 
կոնտրիբյուտորներից մեկն է բաժանված հասարակությունների 
միջև հաշտությանը, ժողովուրդների միջև կապերին և 
հարաբերություններին  աջակցության գործում: 

ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության մասին 
տեղեկատվական կենտրոն
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Ընտանեկան արժեքը և գնահատանքը ենթադրում են նրա 
անդամների միջև  փոխադարձ հարգանք  և կայունություն: 
Հաճախ տարածվում է կարծիք այն մասին, որ Եվրամիության 
անդամ պետությունների համար  ընտանիքը օտար  
հասկացություն է և ամուսնալուծությունների թիվը 
առանձնահատուկ կերպով բարձր է: Համեմատության 
համար ասենք, որ երկրորդ և երրորդ ամուսնության 
տոկոսային ցուցանիշը առավելապես բարձր է Ռուսաստանի 
Դաշնությունում (52%), քան օրինակ, Իտալիայում, 
Լիետուվայում, Գերմանիայում, Բուլղարիայում, Լատվիայում 
և այլն: 

Եվրամիության անդամ պետությունները նշանակալիորեն 
ուշադրություն են դարձնում ընտանիքում բռնության և 
ճնշման դեմ քաղաքականության մշակմանը: Ընտանիքում 
բռնության դեմ ծրագրի շրջանակներում  Վրաստանը 
Եվրամիությունից հարյուրավոր հազար եվրոյի չափով 
ֆինանսավորում ստացավ: 

Կարևոր է այն, որ Եվրամիությունը չունի ոչ մի երկրի, այդ 
թվում Վրաստանի նկատմամբ ոչ մի տեսակ պահանջ (ո’չ 
գրավոր և ո’չ էլ բանավոր),  որը ենթադրում է միևնույն 
սեռն ունեցող անձանց  ամուսնության օրինականացում: 
Եվրամիության անդամ բոլոր երկրները, որտեղ 
միասեռականների ամուսնությունը  օրինականացված 
է, գործում են սեփական բնակչության հայացքներին 
համապատասխան: Հատկանշական է, որ Եվրամիության 
անդամ երկրների շրջանում կան նաև այնպիսիները, որտեղ 
միևնույն սեռն ունեցող անձանց  ամուսնությունը արգելված 
է և  ապահովված չէ նաև քաղաքացիական ընկերության 
հնարավորությունը, օրինակ, Լեհաստանում, Լիետուվայում, 
Լատվիայում, Սլովակիայում և Բուլղարիայում: Որպես ավելի 
վառ օրինակ ասենք, որ Խորվաթիայում ամուսնությունը 
Սահմանադրությունում մեկնաբանվում է որպես կնոջ և 
տղամարդու համակեցություն:  

Եվրամիության անդամ երկրներ են հանդիսանում 
Ուղղափառ աշխարհի այնպիսի կարևոր երկրներ, 
ինչպիսիք են Հունաստանը, Կիպրոսը, Ռումինիան, 
Բուլղարիան (շուրջ 40 միլիոն մարդ): Դրա հետ միասին, 
Եվրամիության անդամության թեկնածու երկրի՝ 
Սերբիայի բնակչության մեծամասնությունը ուղղափառ է: 
Հետևաբար, Եվրամիությանը անդամությունը վերոնշյալ 
երկրների Ուղղափառ Եկեղեցու համար այնպես, ինչպես 
Եվրամիության անդամ և թեկնածու երկրների ուղղափառ 
բնակչության համար ոչ մի  վտանգ չի ստեղծել:

Եթե քննարկենք հավատացյալների վիճակագրությունը 
Եվրամիության անդամ երկրներում, այստեղ նույնպես 
կհանդիպենք հետաքրքիր փաստերի: Օրինակ, Լեհաստանի 
բնակչության 87% իրեն համարում է եկեղեցու ակտիվ 
հետևորդ  և հավատացյալ: 

Եվրամիությունը զգույշ և հարգանքով է վերաբերում 
յուրաքանչյուր մարդու հավատի ազատությանը: 
Եվրամիության երկրներում Եկեղեցու և պետության 
հարաբերությունները կարգավորվում են անհատականորեն, 
ազգային օրենսդրական մակարդակով, տարբեր է նաև  
եկեղեցու դերը հասարակական կյանքում ըստ երկրների: 

Եվրամիությունը հաստատակամորեն աջակցում է 
Վրաստանին՝ միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում, 
նրա բաղկացուցիչ Ցխինվալի և Աբխազիայի 
տարածաշրջաններով և նշված հարցը վերանայման 
ենթակա չէ: Իրավական տեսանկյունից, Եվրամիությանը 
անդամագրությունը նշանակում է նրա միջազգայնորեն 
ճանաչված սահմաններով, ինչ խոսք, Աբխազիայի և 
Ցխինվալի (ներկայումս բռնագրավված) տարածքների հետ 
միասին: 

Գոյություն ունեն այնպիսի երկրների օրինակներ, որոնք 
ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը անդամագրվելու ժամանակ 
ունեին տարածքային և սահմանների հիմնախնդիրներ: 
Որպես օրինակ կարող ենք քննարկել Կիպրոսը, որը 2004 
թվականին դարձավ Եվրամիության անդամ պետություն: 
Չնայած գոյություն ունեցող հակամարտությանը, 
Եվրամիությանը  ինտեգրման ոչ մի փուլում Կիպրոսի 
ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության 
հարցը չի դրվել հարցական նշանի տակ: 

Վրաստան-Եվրամիություն բազմակողմանի 
հարաբերությունների ամենակարևոր ուղղություններից մեկը 
կրթությունն է: 1992 թվականից մինչև օրս, Եվրամիության 
աջակցությամբ իրականացված ծրագրերը ուղղված 
են Վրաստանում կրթության բոլոր աստիճանների 
ուժեղացմանը և ներառում են կրթական ոլորտի գրեթե 
բոլոր հայեցակետերը. նախադպրոցական, միջնակարգ և 
բարձրագույն կրթություն:

Կրթության ոլորտում Վրաստանի Եվրամիության հետ 
համագործակցության ամենաակնառու ծրագրերից մեկը, 
իր տևողությամբ, մասշտաբայնությամբ և հաջողությամբ 
Erasmus + (էրասմուս պլյուս) ծրագիրն է: 

Ներկայումս Էրասմուսի նախագծերին ընդգրկված են 
Վրաստանի 39 համալսարաններ, որոնց հետ 100-ից 
ավելի նախագիծ է իրականացվել: Սարքավորվեցին 
լաբորատորիաները, գրադարանները, թարգմանվեցին և 
հրատարակվեցին դասագրքեր, անցկացվեցին 300-ից ավելի 
կոնֆերանսներ: 

Էրասմուսի փոխանակման ծրագրերի թվաքանակով, 
Վրաստանը ամենահաջողակ երկրներից մեկն է: 
2018 թվականի տվյալներով, Վրաստանը՝ շուրջ 2000  
ուսանողների կազմով, ծրագրին մասնակցող 131 երկրների 
շրջանում  զբաղեցնում է  առաջին տասնյակի վեցերորդ  
հորիզոնականը: 

Եվրամիության կրթական ծրագրերին մասնակցությունը 
միշտ եղել և  մնում է թափանցիկ գործընթաց և դրան 
մասնակցել  կարող է Վրաստանի ցանկացած ուսանող, 
եթե նա բավարարում և պատշաճորեն հետևում է 
համալսարանական և ծրագրի  հայտի ձևին: 

Մինչև ասոցիացման մասին պայմանագրի ստորագրումը, 
Եվրամիությունում թողարկված արտադրանքը, ելնելով 
իր բարձր որակից և  պարենի անվնաս լինելու բարձր 
չափորոշիչներից, առանց խոչընդոտների մուտք էր 
գործում վրացական շուկա: 2014 թվականին ստորագրված 
ասոցիացման համաձայնագիրը վրաց ձեռներեցներին օգնում 
է Եվրամիության չափորոշիչներին փուլ առ փուլ  անցնելու 
գործում, ինչը նշանակում է, որ Վրաստանում թողարկված 
արտադրանքը կլինի բարձր որակի և  մրցունակ ոչ միայն 
վրացական շուկայում, այլև եվրոպական և այլ միջազգային 
շուկաներում նույնպես: 

Ի նկատի է առնվելու այն հանգամանքը, որ նշված 
չափորոշիչին  հասնելու համար վրաց ձեռներեցներին 
տրվում է որոշակի ժամանակաշրջան և Եվրամիությունը 
Վրաստանին հատկացնում է ֆինանսական օգնության 
գործիքներ, որպեսզի բարձրացվեն թողարկված 
արտադրանքի որակը, մատակարարման կայունությունը և 
մրցունակ միջավայրը: 

Խոր և համապարփակ ազատ առևտրական տարածքի 
գործարկման արդյունքում (DCFTA), որը Եվրամիության հետ 
ձևակերպված ասոցիացման պայմանագրի կարևորագույն 
մասերից մեկն է, Եվրամիության  շուկայում, 2012 թվականի 
համեմատությամբ, 2017 թվականի ցուցանիշներով 
արտահանումը աճել է 86%-ով:

Պատմականորեն Վրաստանի արտաքին 
քաղաքականությունը և նրա ընտրությունը միշտ 
պայմանավորված են եղել դեպի Արևմուտք ձգտումով: Մեր 
երկրի քրիստոնեական արժեքները, որոնք ենթադրում 
են  հանդուրժողականություն, ներողամտություն, 
հասարակության բոլոր անհատների ազատություն, 
արդարության և ընտանիքի նկատմամբ առանձնահատուկ 
հարգանք՝ Վրաստանի բնակչության արևմտյան 
ձգտումների համար պատրաստեցին արգասաբեր հող: 
Եվրոպական Միությունն էլ իր հերթին կանգնած է ճիշտ 
քրիստոնեական հիմքերի և բարոյախոսության վրա, ինչը 
նրան հնարավորություն է ընձեռում լինել  բազմազան և 
ազատության գաղափարի վրա  կառուցված միասնություն: 

Հայտարարագրով, Եվրամիությունը  հենվում է 
հետևյալ հիմնական արժեքների վրա. մարդու պատվի և  
իրավունքների հարգանք, ազատություն, ժողովրդավարական 
կառավարում, հավասարություն և օրենքի գերակայություն: 
Եթե վերանայենք մեր իսկ Սահմանադրությունը, այն 
ուղղակիորեն կրկնում է վերևում թվարկած արժեքները: 
Թերևս, նույնիսկ առանց Սահմանադրության, Վրաստանի 
պատվի և ազատության, ինչպես նաև ժողովրդավարական 
կառավարման կատարելագործման և հավասարության 
գաղափարը, միշտ եղել է  նրա բնական մասը:

Վրացական ընկերությունները 
չեն կարող բավարարել 
Եվրամիության չափորոշիչները և 
կարգավորումները

6 .
Եվրոպական 
համալսարաններում ուսումը 
շարքային քաղաքացիներին 
մատչելի չէ

5 .
Եվրամիությունում ինտեգրումը 
չի կարող շարունակվել 
բռնագրավված տարածքներով 4 .

Եվրամիությունում  ինտեգրմամբ 
կկորցնենք կրոնը  3.

Եվրամիությունը պայքարում է 
ընտանեկան արժեքների դեմ 2.

Եվրամիության արժեքները 
վրացականի հետ 
անհամատեղելի են 1.


