(məhsulun təhlükəsizliyi, rəqabət siyasəti, intellektual
mülkiyyətin mühafizəsi, maliyyə xidməti və b.)
Ш

Gürcüstanın ticarətlə bağlı qanunvericiliyinin

Avropa İttifaqının qanunvericiliyi ilə mərhələli şəkildə
yaxınlaşması.
Ш

DCFTA Gürcüstana Avropa İttifaqının daxili

`DCFTA

bazarındakı dörd sərbəstlikdən üçünü əldə etməyə imkan
verir: məhsulun, xidmətin və kapitalın sərbəst hərəkəti.
Dördüncü sərbəstliyə – insanların sərbəst hərəkətinə isə
viza rejiminin liberal-laşdırılması prosesi kömək edir.
Gürcüstan DCFTA-nın qüvvəyə minməsi ilə nə əldə
edəcək?
Ш

Gürcüstanda istehsal olunmuş məhsulun və

xidmətin müəyyən tələblərə cavab verməsi halında onlar

publikacia momzadda da gamoica
imereTis mxaris mecnierTa kavSiri
„speqtris“ mier evrokavSiris finansuri
mxardaWeriT, saqarTvelos
strategiuli kvlevebis da ganviTarebis
centris CSRDG proeqtis momxmarebelTa
uflebebis dacvis programa
„momxmarebeli-ji“ farglebSi.
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saqarTvelos gza
evrokavSiris
ekonomikuri sivrcisaken~

üçün hal hazırda özündə 28 ölkə və 500 milyondan artıq
istifadəçini birləşdirən dünyanın ən böyük bazarının qapıları
açılacaq.
Ш

Məhsul və xidmətin sərbəst hərəkəti Gürcüstanın

ixracat potensialını artıracaq.
Ш

proeqts afinansebs
evrokavSiri

saqarTvelos strategiuli
kvlevebis da ganviTarebis
centri

Gürcüstan investisiya üçün cəlbedici ölkəyə

çevriləcək ki, bu da investisiya axınının artımına və yeni iş
yerlərinin yaradılmasına səbəb olacaq.
Ш

DCFTA-nın qüvvəyə minməsi yeni müəssisələrin və

ixracat məhsullarının meydana çıxmasına, gürcü
istifadəçilərinə təhlükəsiz və zərərsizməhsulların
çatdırılmasına, dövlət inzibati orqanlarının Avropanın ən
yaxşı təcrübələrinə müvafiq olaraq inkişafına kömək
edəcək.
Ш

Qeyd olunan saziş yekunda ölkənin iqtisadi

cəhətdən güclənməsinə və inkişafına müsbət təsir
göstərəcək.
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DCFTA Gürcüstanın Avropa
İttifaqının
iqtisadi sahəsinə doğru yolu
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Gürcüstan-Avropa İttifaqı arasında bağlanmış
Assosiasiya sazişi nədir?
“Assosiasiya haqqında saziş” Avropa İttifaqı və Avropa
İttifaqına üzv olmayan ölkələr arasında bağlanır və məqsədi
tərəflərin əməkdaşlığı çərçivəsini yaratmaqdır. Gürcüstan
Avropa İttifaqı Assosiasiya sazişi 27 iyun 2014-cü ildə Brüssel
şəhərində imzalandı, lakin o tam olaraq 1 iyul 2016-cı ildən
qüvvəyə mindi.
Saziş nəyi nəzərdə tutur?
Assosiasiya sazişi ölkənin siyasi, sosial və iqtisadi
həyatının bütün sahələrinə aiddir: İnsan hüquqlarının
q o r u n m a s ı n ı n g ü c l ə n d i r i l m ə s i , d e m o k ra t i y a n ı n
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dərinləşdirilməsi, daha çox şəffaflıq, effektiv idarəetmə,
təhlükəsizlik və regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi,
istehlakçı və mülkiyyətçinin hüquqlarının qorunması, stabil
makroiqtisadi mühitin yaradılması.
Dərin və hərtərəfli azad ticarət zonası (DCFTA) nədir?
Dərin və hərtərəfli azad ticarət zonası (DCFTA)
razılaşması Assosiasiya sazişinin mühüm hissəsidir ki, bu da
tarif və qeyri tarif maneələrinin aradan qaldırılması yolu ilə
Gürcüstanın Avropa İttifaqının daxili bazarına mərhələli
şəkildə inteqrasiyasının real mexanizmlərini bildirir və
Gürcüstanın Avropa İttifaqının iqtisadi məkanına
inteqrasiyasına kömək edir.
DCFTA sazişi özündə nəyi cəmləşdirir?
DCFTA özündə məhsulla, eləcə də xidmətlərlə ticarətin
liberal-laşdırılmasından başqa bunları cəmləşdirir:
Ш

Ticarətlə əlaqədar məsələlərin geniş spektri

