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აბსტრაქტი 

სამაგისტრო თემას წარმოადგენს საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვის 

ფინანსური ეფექტები.  მთავარ მოტივაციას თემის არჩევისას წარმოადგენდა 

საავტორო უფლებების ინდუსტრიის კვლევა. სფერო საკმაოდ განვითარებულია 

უცხოეთში და დავინტერესესდით მისი პოტენციის გაგებით ადგილობრივ ბაზარზე.  

შევარჩიეთ სხვადასხვა მეთოდოლოგია თემის შესასწავლად. მოვახდინეთ 

ინფრომაციების მოძიება და მათი ანალიზი. ჩავატარეთ როგორც მეორადი, ასევე 

რაოდენობრივი კვლევა. გავეცანით საავტორო უფლებების წარმოშობის ისტორიას 

საქართველოსა და უცხოეთის მაგალითზე. მოკლედაა განხილული კანონმდებლობის 

მნიშვნელოვანი მუხლები. თემაში აღნიშნულია ყველა ის მნიშვნელოვანი 

ღონისძიება, რომელიც გატარდა სფეროს განვითარებისთვის, ასევე დეტალურადაა 

აღწერილი მათ მიერ მიღწეული შედეგები. აღწერილია ინდუსტრიის განვითარების 

ქრონოლოგია.  უცხოურ პრაქტიკაზე დაყრდნობით აშკარაა საავტორო უფლებების 

ინდუსტრიის მნიშვნელოვანი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაში. იკვეთება მისი დიდი 

პოტენცია ადგილობრივ ბაზარზე. ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევა გვაძლევს 

არგუმენრიტებული ანალიზისა და რეკომენდაციების გაკეთების შესაძლებლობას. 

საქართველოში რამდენიმე ორგანიზაციაა დაკავებული იმ პროდუქციის წარმოებით, 

რომელსაც საავტორო უფლება იცავს. მათ შორის არაა მძაფრი კონკურენცია, თუმცა 

არსებობენ ლიდერები. ადგილობრივ ბაზარზე მომხმარებლების უმეტესი ნაწილი 

„უბილეთო მგზავრია“.  მათი მხრიდან პროდუქციის მოხმარების სიხშირე საკმაოდ 

მაღალია. ცნობილია კანონის არსებობის შესახებ, თუმცა ჭარბობს არალეგალური 

სარგებლობის შემთხვევები. ჩვენ დავინტერესდით მომხმარებლის ფასეულობის 

გარკვევით. შედეგმა გვიჩვენა, რომ ადგილობრივ ბაზარზე უპირატესობა ენიჭება 

მაღალ ხარისხიან და ფასიან პროდუქტს. მომხმარებლები მზადაა დათმონ 

ფინანსური რესუსრსები ხარისხის სანაცვლოდ. ეს კიდევ უფრო მეტყველებს 

ინდუსტრიის მაღალ პოტენციაზე. საჭიროა მეტი ეფექტური ღონისძიებების 

გატარება, წამახალისებელი კამპანიების ჩატარება, რომ მივიღოთ მეტი ეფექტი.  

ინდუსტრიის განვითარება აუცილებლად მოიტანს დადებით ეფექტურ შედეგს.   
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