Acordul de Asociere și Zona de Liber Schimb Aprofundată și
Cuprinzătoare dintre UE și Georgia
Relația strânsă a Uniunii Europene și a Georgiei se bazează pe Acordul de Asociere (AA) dintre
UE și Georgia care include o Zonă de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare (ZLSAC),
care a intrat în vigoare în luna iulie 2016. UE susține independența și prosperitatea Georgiei prin
sprijinul său pentru independența teritorială a Georgiei, prin dialog politic, programe de
cooperare și asistență. Comunitatea europeană este cel mai mare partener comercial al Georgiei
și oferă peste 120 de milioane de Euro Georgiei anual prin granturi de asistență. Cetățenii
georgieni beneficiază de călătorii fără viză în spațiul Schengen începând cu 28 martie 2017.

Beneficiile și implicațiile intrării în vigoare a Acordului de Asociere / Zona de
liber schimb aprofundată și cuprinzătoare dintre UE și Georgia între anii
2014-2019
CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT: UE a contribuit la crearea unui serviciu de
asistență juridică guvernamentală, care a oferit servicii juridice gratuite pentru peste 90.000 de
persoane, reprezentând peste 5.000 de minori în proceduri penale și a acordat peste 150.000 de
consultări juridice gratuite unui număr de cetățeni incapabili să-și permită un avocat. Prin diferite
programe de formare, finanțate de UE, pentru judecători, procurori, personalul penitenciarului,
anchetatorii poliției, apărătorii publici și avocații au sporit abilitățile și eficiența acestora, cu
scopul de a asigura protecția drepturilor georgienilor. Cu sprijinul UE, guvernul georgian a
înființat 44 de centre comunitare în orașe și sate din țară. Aceste centre ușurează viața pentru cei
90.000 de georgieni care locuiesc în aceste centre, oferindu-le 200 de servicii publice, precum și
internet gratis.
CONECTIVITATE ÎMBUNĂTĂȚITĂ: Georgia este o țară importantă în ceea ce privește
tranzitul dintre Europa și Asia. Georgia participă la programele regionale privind siguranța și
conectivitatea transporturilor, mediul înconjurător, schimbările climatice, securitatea energetică,
energia regenerabilă și eficiența energetică, precum și în ceea ce privește cooperarea
transfrontalieră, cu participare în special în Programul pentru Bazinul Mării Negre care vizează,
printre altele, reducerea poluării marine.
COOPERARE LA NIVELUL SOCIETĂȚII: Liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii
georgieni a intrat în vigoare la data de 28 martie 2017. Potrivit autorităților georgiene, aproape
295 000 de cetățeni georgieni au călătorit deja în UE fără viză. În perioada 2015-2017, 2 504 de
studenți și personal academic din Georgia au studiat sau predat în UE ca parte a programului
Erasmus +. Peste 5.300 de tineri și lucrători tineri participă la activități comune cu omologii lor
din UE.
IMPLICAREA UE ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA SECURITĂȚII DIN GEORGIA: Imediat după
ostilitățile din august 2008, UE a trimis Misiunea de Monitorizare a Uniunii Europene (EUMM)
în Georgia. EUMM patrulează și controlează în special zonele adiacente liniilor de graniță
administrativă cu Abhazia și Osetia de Sud. În acest sens, a redus tensiunile și potențialele
riscurile de escaladare, contribuind astfel la stabilitatea Georgiei. În cei 10 ani de prezență în
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regiune, peste 1.700 de persoane din UE care provin din toate cele 28 de state membre ale UE au
servit în misiune. În prezent, echipa EUMM este formată din aproximativ 200 de persoane care
monitorizează regiunea. EUMM deține și o linie telefonică 24/7, care permite părților din
conflict să comunice problemele de securitate pentru a aplana tensiunile.

Impactul AA și ZLSAC asupra relațiilor economice și comerciale dintre
Uniunea Europeană și Georgia
UE este principalul partener comercial al Georgiei, cu o pondere de 27% din comerțul său total.
Deschiderea pieței UE pentru produsele georgiene i-au oferit Georgiou noi oportunități de export
și, implicit, venituri mărite. Exporturile UE în Georgia s-au ridicat la 2 miliarde de euro în 2019.
Produsele UE pentru export în Georgia sunt: produse minerale, mașini, aparate și produse
chimice. Importurile cheie ale UE din Georgia includ: produse minerale, produse agricole,
metale și produse chimice. UE a importat mărfuri în valoare de 600 milioane Euro din Georgia în
2019.
IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei georgiene. Pentru a sprijini dezvoltarea lor, UE
oferă finanțare, instruire și sprijin pentru export prin EU4Business. Din 2009, 40.000 de IMMuri, microîntreprinderi și agricultori au beneficiat de împrumuturi. În plus, un total de 130 de
milioane de euro, sub formă de împrumuturi, sunt puse la dispoziție pentru IMM-urile inovatoare
și companiile cu valoare medie de piață în cadrul programului Horizon 2020. Acest lucru a dus la
crearea a aproximativ 10.300 de noi locuri de muncă.
Prin programul ENPARD, UE modernizează agricultura georgiană, sprijinind dezvoltarea
modelului de cooperativă agricolă, ceea ce a dus la înființarea a 1.600 de cooperative în Georgia.
Sprijinul financiar și tehnic al UE pentru aceștia urmărește să ajute fermierii să își
îmbunătățească condițiile de muncă și veniturile. Sprijinul UE a contribuit și la înființarea a 59
de centre de informare și consultare în întreaga țară, centre care au instruit peste 250.000 de
fermieri.

Evoluția comerțului bilateral dintre România și Georgia între anii 2015-2020
Zona de liber schimb profundă și cuprinzătoare se bazează pe principiile Organizației Mondiale a
Comerțului, înlătură toate taxele de import la mărfuri și asigură acces reciproc la comerțul cu
servicii. Aceasta permite companiilor din UE sau din Georgia să înființeze filiale sau sucursale în
mod nediscriminatoriu, oferind companiilor străine aceleași avantaje de care beneficiază și
companiile autohtone.
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Conform datelor din tabel, se poate observa că după intrarea în vigoare a AA și ZLSAC
între UE-Georgia (2016), schimburile comerciale dintre România și Georgia nu au avut o
evoluție constantă, cert este însă că balanța este favorabilă pentru România.
În 2019, volumul schimburilor comerciale bilaterale a însumat 207,5 milioane euro,
înregistrând o creștere de 11,3% față de anul anterior.
Importul de produse georgiene în România a totalizat 14,5 milioane euro, iar exportul de
produse românești a atins suma de 193 milioane de euro, soldul balanței fiind de 178,5
milioane euro.
Principalele produse exportate de Georgia în România, în anul anterior, au fost:
îngrășăminte minerale sau chimice azotoase, uleiuri brute din petrol și din minerale
bituminoase, brute (țiței), legume în stare proaspătă sau refrigerate, costume taior, seturi,
jachete, rochii, fuste, bluze și cămăși pentru femei și fete, preparate și articole
farmaceutice =, structuri și părți de structuri, etc.
Între produsele exportate de România în Georgia se evidențiază următoarele: uleiuri
din petrol, din minerale bitumin., altele decât brute (benzină, motorină), anvelope
pneumatice noi, din cauciuc, autoturisme și alte autovehicule destinate transportului de
persoane, panouri de particule și panouri similare din lemn, medicamente, animale vii din
specia ovină sau caprină, hârtii de țigarete, alte mașini, aparate ptr. terasare nivelare
pământ, produse de brutărie, patiserie și biscuiți cu sau fără cacao, țigări de foi, trabucuri,
țigarete, din tutun/înlocuitori, etc.
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