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(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 

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.

Ш Gürcüstanda istehsal olunmuş məhsulun və 

xidmətin müəyyən tələblərə cavab verməsi halında onlar 

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 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.

Gürcüstan DCFTA-nın qüvvəyə minməsi ilə nə əldə 

edəcək?
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„asocirebis Sesaxeb SeTanxmeba“ formdeba  

evrokavSirsa da evrokavSiris arawevr qveyanas 

Soris da miznad isaxavs mxareTa Soris 

TanamSromlobis CarCos Seqmnas. saqarTvelo-

evrokavSiris asocirebis Sesaxeb SeTanxmebas xeli 

q. briuselSi 2014 wlis 27 ivniss moewera, xolo is 

srulad  amoqmedda 2016 wlis 1 ivlisidan.

 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. 

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.

DCFTA saqonliT, ise momsa-xurebiT vaWrobis 

liberalizaciis garda moicavs:

ras iTvaliswinebs SeTanxmeba?

 

· vaWrobasTan dakavSirebul sakiTxTa farTo 

speqtrs (sursaTis uvnebloba, konkurenciis 

politika, inteleqtualuri sakuTrebis dacva, 

finansuri momsaxureba da sxva)

·  vaWrobasTan dakavSirebuli saqarTvelos 

kanonmdeblobis etapobriv daaxloebas 

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. 

 

saqarTveloSi warmoebul saqonelsa da 

momsaxurebas, garkveuli pirobebis dakma-

yofilebis 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.

ras miiRebs saqarTvelo DCFTA-s amoqmedebiT?

Gürcüstan-Avropa İttifaqı arasında bağlanmış 

Assosiasiya sazişi nədir?

Saziş nəyi nəzərdə tutur?

Dərin və hərtərəfli azad ticarət zonası (DCFTA) nədir?

DCFTA sazişi özündə nəyi cəmləşdirir?

“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.

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 rat i ya n ı n  

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) 

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 özündə məhsulla, eləcə də xidmətlərlə ticarətin 

liberal-laşdırılmasından başqa bunları cəmləşdirir:

Ш Ticarətlə əlaqədar məsələlərin geniş spektri 
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