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پیشگفتار ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز 
مفهوم صنایع خالق همچون مفاهیم نوآیین دیگری که در دهه های اخیر برای توصیف تحوالت عمیق، 
پرشتاب و عالم گیر رخ داده در عرصۀ علم و فناوری و تحوالت اقتصاد جهانی متناسب با آن ها، وضع شده اند 
از ابهام و پیچیدگی فراوانی برخوردار است. موج سوم فناوری که از آن با عناوین گوناگونی نظیر »انقالب 
صنعتی سوم«، »انقالب دیجیتال«، »انقالب ارتباطات« و... یاد شده است، همچنانکه ساخت روابط اجتماعی 
و اقتصادی و فرهنگی انسان ها را دستخوش ژرف ترین تغییرات نمود، موجد پیدایش نظامی از مفاهیم شد که 

مضمون، نسبت شان با یکدیگر و گسترۀ کاربردشان محل مناقشات نظری بسیاری شده است.

البته دامنۀ این مناقشات به سطحی فراتر از ساحت نظر تسری یافته و سویه های آشکاری نیز در برنامه ریزی 
و سیاست گذاری کشورها پیدا کرده است زیرا تدوین و بسط این مفاهیم و از سوی دیگر تنقیح و نسبت سنجی 
آنان با زمینۀ کاربست شان اکنون از جمله ملزومات برنامه ریزی توسعه به شمار می رود. سرگشتگی و ابهام و 
ایهام در مورد مفاهیم کلیدی ای که مدلول آنان شرط بقا و پیشرفت ملت ها در هزارۀ سوم است منجر به تضییع 
منابع و از دست دادن فرصت ها می گردد که به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه پیامدهای خسارت بار 

بی شماری به دنبال خواهد داشت. 

در ایران از سال ها قبل، اجماع مناسبی در میان نخبگان فکری و بدنۀ اجرایی-مدیریتی کشور در خصوص 
لزوم خروج از اقتصاد دولتی مبتنی بر درآمدهای نفتی شکل گرفته است اما به رغم تالش های صورت گرفته 
و اقدامات انجام شده در سالیان گذشته، این فرایند از پویایی و جهش مورد انتظار برخوردار نبوده و به کندی 
پیش رفته است. اهمیت حیاتی گسترش فناوری های خالق در ایران از این روست که این فناوری ها می توانند 
با هزینۀ اندک به این فرایند شتاب بخشند و چشم انداز روشنی از کارآفرینی و تولید ثروت را در افق کوتاه مدت 
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ترسیم  نمایند. کشور ما به ویژه به پشتوانۀ میراث غنی تمدن ایرانی-اسالمی، واجد مزیت رقابتی درخور توجهی 
در این حوزه است که در صورت تمهید شرایط مناسب، می تواند بستر بسیار مساعدی را جهت شکوفایی و 

بالندگی این فناوری ها فراهم سازد. 

ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همین هدف تأسیس 
شد و از بدو تأسیس تا کنون تالش کرده است با انجام اقداماتی در سطوح گوناگون از سیاست گذاری و ایجاد 
و تقویت زیرساخت ها تا تسهیل گری و هماهنگ سازی و اقدامات ترویجی و حمایت های موردی و... در ایجاد 
شرایط رشد و رفع موانع پیش روی بسط فناوری های نرم و فرهنگی -که بر مبنای متون تحقیقاتی موجود 
معادل صنایع خالق محسوب شده یا دست کم، همپوشانی حداکثری با آن برقرار می کنند- نقشی مؤثر و 

سازنده ایفا کند. 

یکی از برنامه های این ستاد در راستای ترویج گفتمان صنایع خالق و فرهنگی، حمایت از تألیف و ترجمۀ 
متون معتبری است که می توانند فارسی زبانان و به ویژه صاحب منصبان، دانشگاهیان و سرمایه گذاران کشور را با 
مبانی نظری و ابعاد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و... این فناوری ها آشنا ساخته و در آنان انگیزه و 
دغدغه و اشتیاق الزم را برای برداشتن قدم های همت در این مسیر -که ساختن ایرانی مرفه، سربلند و مقتدر 

در گرو آن است- ایجاد نمایند.

کتاب حاضر با عنوان »صنایع خالق برلین، تحلیلی تجربی از صنایع کلیدی آینده« از جملۀ مهم ترین و 
جامع ترین آثاری است که در معرفی ابعاد مختلف صنایع خالق توسط جمعی از نویسندگان به رشتۀ تحریر 
درآمده است. مؤلفان این کتاب عالوه بر شرح و بسط انواع رویکردها و ایضاح مفاهیم در حوزۀ صنایع خالق 
و ارائۀ تعاریف منسجم و دقیق دربارۀ آن، سیر تحول این صنایع را در برخی کشورهای توسعه یافته -بریتانیا، 
استرالیا، هلند، سوئیس، اتریش و ایالت های مختلف آلمان- به بحث گذاشته و سپس به تفصیل و با جزئیات 
صنایع خالق در برلین را مورد واکاوی قرار می دهند. محتوای کتاب، هم برای سیاستگذاران مرتبط با حوزۀ 
صنایع خالق و هم برای پژوهشگران و شاید بیش از همه برای کارآفرینانی که درصدد راه اندازی یا توسعۀ 
کسب وکار در این حوزه هستند بسیار ره گشا و درس آموز است. امیدوارم همۀ این عزیزان از مندرجات کتاب 

بهرۀ وافر را برده و در فعالیت های آتی خود بیش از پیش موفق باشند.    



پیشگفتار
این روزها صنایع خالق مورد اقبال راهبردهای توسعۀ شهری و سیاست های اقتصادی قرار گرفته اند. از 
جملۀ مؤثرترین عوامل در این زمینه، کتاب پرفروش ریچارد فلوریدا1 تحت عنوان »پیدایش طبقۀ خالق و 
چگونگی اثرگذاری آن بر تغییر فعالیت، سرگرمی، جوامع و زندگی روزمره«2 بوده است که در سال های اخیر 

روانۀ بازار نشر شده است.

صنایع خالق از پویایی فزاینده ای برخوردار هستند و سه برابر سریع تر از کل اقتصاد رشد می کنند. صنایع 
خالق آلمان از نظر ارزش افزودۀ اقتصادی کاماًل با صنعت خودروسازی آن قابل قیاس هستند.3

اما اغلب برای کارآفرینان دستیابی به فرصت های تأمین مالی در زمینۀ امالک و مستغالت و دارایی ها، از 
دستیابی به تأمین مالی برای ایده ها و دارایی های ناملموس آسان تر است. به همین سبب، بانک سرمایه گذاری 

برلین4 از چند سال قبل در حال بررسی امکانات تأمین مالی اقتصاد خالق است.

بسیاری از افراد دخیل در توسعۀ شهرها و مناطق با تعاریف متفاوتی از اصطالح »صنایع خالق« و نیز 
رویکردهای مختلفی مواجه هستند که به خوبی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند و همین موضوع در نهایت به 

سر درگمی آن ها می انجامد.

1. Richard Florida
2. The Rise of the Creative Class and How It’s Transforming Work, Leisure, Community, and Everyday Life

3. به عنوان نمونه رجوع شود به:
 Puchta, D. (2009). Kreative Finanzierung – Innovative Finanzierungslösungen für die Kreativwirtschaft.
 In : Grüner, H., Kleine, H., Puchta, D., Schulze, K. (Hg.). Kreative gründen anders! Existenzgründungen in
.der Kulturwirtschaft. Transcript Verlag, Bielefeld 2009, pp. 40

4. Investitionsbank Berlin
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بنابراین، نخستین هدف این مطالعه، گزینش و بررسی رویکردهای مختلف و ارائۀ طبقه بندی جامع و 
تعریفی واضح برای اصطالح »اقتصاد خالق« است. دومین هدف نیز بررسی تأثیر رویکردها و ارائۀ تعاریفی 
مختلف به افراد دخیل در راه اندازی شاخه های خالق است. معمواًل بنگاه های خالق دیدگاه های تجاری 
خاصی دارند و در نتیجه به مدل های تأمین مالی مختص خود نیازمند هستند. این مسئله سیاست اقتصادی 
وسازمان های تأمین کنندۀ مالی را با چالشی مواجه می کند که چاره ای جز پذیرش آن ندارند. به عالوه، به دلیل 
جاذبۀ چشم گیر نواحی کالن شهری برای افراد خالق، این مطالعه به طور اختصاصی به بازار خالق برلین 

می پردازد و تحلیلی کمی از آن ارائه می کند.

امیدواریم که این مطالعه بتواند نقش مفیدی در تقویت هدف دار، مؤثر و با کارایی صنایع خالق ایفا کند، زیرا 
این صنایع از اهمیت زیادی در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی برخوردارند و الزم است به شکلی خالقانه  تقویت 

و تأمین مالی شوند. 

دکتر دیتر پوشتا1، استاد 

1. Dieter Puchta



در سال 2003، حدود 6 میلیون نفر در صنایع خالق اتحادیۀ اروپا مشغول به کار بودند. صنایع خالق 
در مجموع 650 میلیارد یورو درآمد داشتند و حدود 2/6 درصد تولید ناخالص داخلی )GDP(1 اروپا را به خود 

)KEA, 2006( .اختصاص داده بودند. بازار نیروی کار و رشد اقتصادی این صنایع باالتر از میانگین بود

افراد بسیاری اذعان دارند که هنر و فرهنگ به دلیل برخورداری از ویژگی های مورد پسند 
عموم جامعه و نیز به دلیل داشتن قواعدی متفاوت با سایر شاخه های اقتصاد که منفعت محور 
هستند، مورد اقبال و توجه زیادی قرار دارند. همچنین، به دلیل ماهیت ارزشمند فرهنگ و 
هنر، کاالها و خدمات آن ها را اغلب شایستۀ دریافت یارانه و حمایت می دانند. از این رو، چون 
سیاست گذاران اجتماعی و فرهنگی شاخه های فرهنگی را واجد شرایط دریافت یارانه می دانند، 
اغلب این شاخه ها به تأمین مالی دولتی دسترسی دارند. در عین حال، عموماً گمان می رود 
معیارهای ارزیابی اقتصاد بازار را نمی توان به فرهنگ و هنر اعمال کرد. این مسائل باعث شده  

است که گاه در مناسبات سیاسی برخورد درستی با فرهنگ و هنر صورت نگیرد.

1. Gross Domestic Product

1
مقدمه
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نتیجه،  اقتصادی فرهنگ و هنر شناخته شده اند و در  اما در سال های اخیر ظرفیت های 
سیاست اقتصادی توجه بسیاری به این دو حوزه داشته است. در مباحثاتی که تاکنون دربارۀ 
این دو حوزه انجام گرفته، عنصر خالقیت به عنوان یکی از ویژگی های تعیین کنندۀ این دو 
شناخته شده است. با این حال، چون خالقیت یکی از ورودی های مهم دیگر شاخه های سنتی 
اقتصاد نیز محسوب می شود، دامنۀ شاخه های فرهنگ و هنر به آن شاخه های اقتصاد که عنصر 
از اصطالح »صنایع  لذا، امروزه  خالقیت در آن ها نقش کلیدی دارد نیز کشیده شده است. 
خالق« برای همۀ آن ها استفاده می کنیم. این صنایع شامل همۀ شاخه هایی می شوند که در 

آن ها خالقیت یک عامل ورودی با اهمیت است. 

اما الزم است در قرار دادن شاخه ها و بخش های مختلف اقتصادی در حوزۀ صنایع خالق 
با احتیاط عمل کرد زیرا ممکن است شاخه های کالسیک اقتصاد به اشتباه از این حوزه کنار 
گذاشته شوند. )ساندرمن1 2007( از این رو، موضوع حمایت از برخی از شاخه های اقتصادی 
صنایع خالق به قیمت حذف برخی شاخه های دیگر، در جامعۀ علمی و نیز در بین سیاست گذاران 

اقتصادی به چالشی جدی تبدیل شده است. 

در بخش اول این مطالعه، اصطالح صنایع خالق بررسی و محدوده و رویکردهای مختلف در 
تعریف آن مطرح می شود. در ادامه، این مطالعه به ارائۀ نظریۀ اقتصادی صنایع خالق می پردازد. 
تقاضای نامشخص، تمایز محصول و خالقیت به عنوان یک مفهوم فی نفسه واجد ارزش از 
مهم ترین مسائلی هستند که در این مطالعه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. همچنین، انواع 

نقش آفرینان این حوزه، انواع بازار و نیز الگوهای بهینۀ سرمایه گذاری نیز مطرح خواهد شد. 

بخش 1 با نگاهی کلی به ادبیات موجود و جنبه های اروپایی صنایع خالق پایان می پذیرد. 
در این بخش نتیجه گیری می کنیم که هیچ تعریف جامع و مانعی از صنایع خالق وجود ندارد 
که همۀ مفاهیم بین المللی آن را در برگیرد. )رجوع شود به فصل 8( البته در چند سال گذشته 
شاهد تالش هایی در سطح ملی و فراملی )به ویژه یونسکو و اتحادیۀ اروپا( در جهت رسیدن به 
اجماع دربارۀ تعریف و محدودۀ صنایع خالق بوده ایم. نویسندگان این مطالعه با توجه به چنین 

تالش هایی، صنایع خالق برلین را به 2 شاخۀ خالق و 9 شاخۀ فرهنگی تقسیم می کنند. 

1. Sondermann
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در بخش 2 به مدد نتایج بخش 1، بعد کّمی صنایع خالق برلین مد نظر قرار می گیرد. در 
این بخش نشان خواهیم داد که با توجه به اندازۀ شرکت های صنایع خالق برلین، ساختار این 
صنایع در برلین با دیگر شهرهای آن قابل مقایسه است. از مشخصه های بارز صنایع خالق 
برلین برخورداری از تعداد زیادی شرکت های تک نفره است. از بیش از 20000 نفری که در 
صنایع خالق برلین مشغول به کار هستند، حدود سه چهارم آن ها شرکت های تک نفره دارند. 
آن ها در مجموع 1/4 میلیارد یورو گردش مالی دارند که 20 درصد کل گردش مالی صنایع 
خالق را تشکیل می دهد. صنایع خالق با داشتن بیش از 14 درصد کل درآمدهای شرکت های 

برلین، یک عامل واقعاً مهم در اقتصاد پایتخت به شمار می روند. 

از دیگر شواهد اهمیت اقتصادی صنایع خالق برلین، بررسی آمارهای اشتغال این صنایع 
است. تقریباً 80000 نفر در صنایع خالق مشغول به کار هستند. در این مطالعه، عالوه بر ارائۀ 
جزئیات آماری شاخه های خالق و فرهنگی، آماری تقریبی از میزان استخدام غیِررسمی )پنهان( 

در این صنایع نیز در اختیار خوانندگان قرار داده می شود. 

در بخش 3، به منظور شبیه سازی اثرات اقدامات سیاست اقتصادی در محیط صنایع خالق 
بر میزان اشتغال و رشد اقتصادی، از مدل اقتصاد کالن منطقه ای BEST -حاصل کار کولمان1 
و همکاران )2006(- استفاده می کنیم که با روشی چندمعادله ای اقتصاد برلین را مدل سازی 
می کند. به عبارت دقیق تر، یارانه های هدفمندی که به صنایع خالق تزریق می شود، از نظر 
میزان تأثیر آن ها بر اشتغال و GDP منطقه ای ارزیابی می شود. صندوق سرمایۀ  خطرپذیر صنایع 
خالق برلین2 و بانک سرمایه گذاری برلین، به عنوان نمونه ای از ابزارهای مورد استفاده جهت 
این صندوق سرمایه گذاری  که  پولی  قرار می گیرد.  بررسی  مورد  برلین  ارتقاء صنایع خالق 
می کند مبنای محاسبات و شبیه سازی های مطالعۀ حاضر را تشکیل می دهد. چون قرار است 
وجوه بانک سرمایه گذاری برلین با سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان حداقل برابر با 

سرمایۀ بانک تکمیل شود، ما از دو سناریو مجزا جهت بررسی این رویکرد استفاده می کنیم. 

در بخش 4 که بخش پایانی است، امکان های حمایت پولی که می تواند در کمک به توسعۀ 
شرکت های خالق و تقویت رشد اقتصادی آن ها مؤثر باشد، مورد بررسی قرار می گیرد. در این 
حوزه بیش تر به سرمایه های وام  گرفته  شده و اعتبارات خرد و کوچک تمرکز خواهیم کرد و به 

1. Kollmann
2. VC Fonds KreativwirtschaftBerlin
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سرمایۀ میانه1 و سرمایۀ خطرپذیر نیز خواهیم پرداخت. 

این مباحث با در نظر گرفتن نقش ویژۀ صنایع خالق و تفاوت های اساسی بین آن ها و دیگر 
شاخه های اقتصاد مورد بررسی قرار خواهند گرفت. شرایط خاص و مشکالتی که شرکت های 
صنایع خالق با آن مواجه هستند نیز مطالعه خواهد شد. از جمله مشکالتی که شرکت ها با 
آن روبه رو هستند سرمایۀ اندک، فقدان اوراق بهادار، نیاز به وام های نسبتاً کوچک و دشواری 
در ارزیابی موفقیت مورد انتظار در پروژه های فرهنگی و هنری هستند. همچنین، محدوده و 
اهمیت حمایت غیِرپولی و نیز مشکالتی که حامیان و پشتیبان ها با آن روبه رو هستند نیز مورد 
بررسی قرار می گیرد. در نهایت، چند رویکرد مناسب جهت حل کردن مشکالتی که در بخش 

4 به آن ها اشاره شده است، ارائه می کنیم. 

با توجه به اهمیت فزایندۀ حمایت از صنایع خالق در ارزش افزودۀ اقتصادی و رشد اقتصادی، 
مطالعۀ حاضر حمایت از این صنایع را شایستۀ توجه می داند. 

 

1. Mezzanine capital



ش اول بخ





ادبیات موجود صنایع خالق را در مفاهیم متنوعی به کار می برد. از این رو تعریفی که مورد قبول همگان باشد در 
دسترس نیست و مطالعات حوزۀ صنایع خالق از رویکردهای مختلفی در مورد این موضوع استفاده می کند. رویکرد 
مورد استفاده به شرایط تاریخی، موضوع تحقیق یا سؤاالت تحقیق بستگی دارد. در دسترس بودن داده و قابل 

سنجش  بودن موضوع نیز نقش مهمی در انتخاب رویکرد دارد. 

در ادامه، با گردآوردن مفاهیم مختلف در یک سیستم جامع، رویکردها و تعاریف مختلف صنایع خالق در 
ادبیات بین المللی به طور کلی بررسی می شوند. چون برداشت های گوناگونی از تعاریف مختلف وجود دارد، گرد 
آوردن آن ها در قالب یک سیستم امر چندان ساد ه ای نیست. به عالوه، انبوهی از اصطالحات دیگر نیز وجود 

دارد که به صنایع خالق بسیار شبیه هستند. لذا، امکان هم پوشانی بسیاری در تعاریف و مفاهیم وجود دارد. 

ادبیات علمی و غیِرعلمی اغلب از اصطالحات زیر استفاده می کند )ویسند1 2006، و ضمیمه های مطالعۀ حاضر(:

● صنایع فرهنگی

● خوشۀ صنایع فرهنگی

● کاالهای فرهنگی

1. Wiesand

2
مفهوم صنایع خالق
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● اقتصاد خالق
● بخش خالق
● صنایع خالق

● طبقۀ خالق

● سرمایۀ خالق/ نظریۀ سرمایۀ خالق

● صنایع دارای حق مالکیت معنوی

● اقتصاد فناوری اطالعات و ارتباطات
● اقتصاد محتوا، اقتصاد رسانه

به منظور فائق آمدن بر این مسئله که در نگاه اول گیج کننده به نظر می رسد، به طور گسترده مفهوم صنایع 
خالق را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم تا در نهایت به برداشت روشنی از این مفهوم دست پیدا کنیم. 

برای شروع، دو مفهوم زیر را با هم مقایسه می کنیم:

_ رویکرد انگلیسی- آمریکایی در مقابل رویکرد اروپایی- قاره ای 

_ رویکرد افقی در مقابل رویکرد عمودی

به این مسئله که تا چه اندازه بخش فناورانه می تواند جزئی از صنایع خالق باشد نیز می پردازیم. 

در نهایت، این فصل را با پرداختن به مفاهیم متضاد طبقۀ خالق و صنایع خالق به پایان می بریم. 

2-1 رویکرد انگلیسی- آمریکایی در مقابل رویکرد اروپایی- قاره ای
اصطالح طبقۀ خالق که مطالعات منطقۀ انگلیسی- آمریکایی از آن انباشته شده است، صنایع خالق را 
در مفهومی گسترده تر از »اقتصاد خالق و فرهنگی«، که بیش تر در مطالعات اروپایی به کار گرفته شده است، 
تعریف می کند. بنابراین، سهم اشتغال خالق از نیروی کار در مطالعات انگلیسی- آمریکایی معمواًل بیش تر از 

مطالعات اروپایی- قاره ای است.

در ابتدا به معرفی دو رویکرد انگلیسی- آمریکایی و اروپایی- قاره ای1 به عنوان دو دیدگاه اساساً متضاد 
می پردازیم. ادبیات موجود انباشته از موضوع تمایز بنیادین این دو رویکرد متفاوت است و بسیاری از مطالعات و 
تحقیقات نیز این مسئله را مورد بررسی قرار می دهند. در حالی که رویکرد اروپایی- قاره ای از طریق پرداختن 

1. بریتانیا وضعیت خاصی دارد که نمی توان به طور قطعی آن را انگلیسی- آمریکایی دانست. )رجوع شود به مبحث بریتانیا در مورد استفاده از 
اصطالح طبقه خالق(. در اینجا منظور از انگلیسی- آمریکایی بیشتر ایاالت متحده- البته نه در همه موارد- کانادا و استرالیاست.
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به بخش ها و شاخه های اقتصادی، سعی در شناخت صنایع خالق دارد، رویکرد انگلیسی- آمریکایی از حرفه ها 
و فعالیت ها برای بررسی این موضوع استفاده می کند. بنابراین، ادبیات موجود شامل یک رویکرد اقتصادی 

)اروپایی- قاره ای( و یک رویکرد جامعه شناختی )انگلیسی- آمریکایی( است. )رجوع شود به نمودار 2(

تمایز دیگر بین این دو رویکرد از نظر محدودیت مفهومی است. در حالی که در رویکرد انگلیسی- آمریکایی 
صنایع خالق شامل مجموعۀ تقریباً وسیعی از مشاغل و حرفه ها است و در نتیجه، تعریف گسترده تری از صنایع 
خالق ارائه می کند، رویکرد اروپایی- قاره ای از مفاهیم محدودتری استفاده می کند که فقط تعداد کمی از 

بخش ها و شاخه های اقتصادی را شامل می شود. 

2-1-1 رویکرد انگلیسی- آمریکایی به پیروی از ر.فلوریدا

کتاب پرفروش ریچارد فلوریدا )2002( تحت عنوان »پیدایش طبقۀ خالق و چگونگی اثرگذاری آن بر تغییر 
فعالیت، سرگرمی، جوامع و زندگی روزمره« محرک اصلی گفتمان آکادمیک بین المللی و نیز مباحث و مناظرات 

سیاست گذاران منطقه ای و اقتصادی دربارۀ موضوعات صنایع خالق بوده است.

چنانچه قباًل گفته شد، به اعتقاد فلوریدا رویکرد انگلیسی- آمریکایی از تعریف نسبتاً گسترده تری برای 
صنایع خالق استفاده می کند. فلوریدا خود از اصطالح طبقۀ خالق به جای صنایع خالق استفاده می کند. معیار 
متمایز کننده در تعیین اینکه چه کسی می تواند عضو طبقۀ خالق باشد، نوع فعالیتی است که شخص انجام 
می دهد. اعضای طبقۀ خالق در کار نوآور هستند، قادر به شناسایی مسائل و ارائۀ راه حل بوده و به این ترتیب، 
می توانند روش های جدیدی برای به کارگیری دانش موجود پیدا کنند. در مقابل، افرادی که خارج از طبقۀ خالق 
کار می کنند، اغلب کارها و مشاغل عادی و معمولی انجام می دهند. مطابق نظر فلوریدا، افراد خالق را می توان 

در سه دسته قرار داد )فریتش و اشتوتزر1 2007( که عبارتند از: بسیار خالق، متخصصین خالق و هنری ها. 

افراد بسیار خالق نوآور هستند و بیش تر آنها دانشمندان و افرادی هستند که فعالیت های علمی انجام 
می دهند. )فیزیکدان ها، شیمیدان ها، ریاضیدان ها، دانشمندان کامپیوتر، اساتید دانشگاه، افرادی که در نهادهای 

علمی و دولتی استخدام شده اند و بسیاری افراد دیگر(

وکال،  بازاریابی،  و  مالی  تأمین  کارشناسان  مشاوره،  و  سازمانی  متخصصین  شامل  خالق  متخصصین 
متخصصین حوزۀ امور اداری، مشاغل حوزه های مراقبت اجتماعی و سالمت و... می شوند. متخصصین خالق 

در حوزه های مهارت محور کار می کنند. 

1. Fritsch and Stützer
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در بین هنری ها می توان به نویسندگان و مؤلفین، هنرمندان هنرهای نمایشی و تجسمی، افراد دارای 
مشاغل هنری در حوزۀ سرگرمی و ورزش و مدل ها اشاره کرد. هنری ها بخش هنرمندانۀ طبقۀ خالق را 

تشکیل می دهند. 

مسئلۀ مهم اینجاست که شرکت ها و بنگاه ها در جست وجوی افراد طبقۀ خالق هستند. این موضوع درست 
نقطۀ مقابل نظریۀ رشدی است که طبق آن، افراد به مناطقی جذب می شوند که در آن ها شرکت ها مشاغلی 

برای عرضه دارند و منابع زیادی در آن مناطق وجود دارد. )کرونرت1 2007(

 2-1-2 رویکرد اروپایی- قاره ای

2-1-2-1 اقتصاد خالق و فرهنگی

دانشمندان و مطالعات اروپایی تعاریفی از صنایع خالق را به کار می گیرند که با مفهوم فلوریدا تفاوت دارد. 
در رویکرد اروپایی- قاره ای و به طور خاص در آلمان، از اقتصاد خالق و فرهنگی نام برده می شود. در این 
رویکرد، اقتصاد فرهنگی زیرمجموعۀ اقتصاد خالق2 است. به عبارتی، صنایع خالق به واسطۀ فناوری های 

پشتیبان شامل صنایع فرهنگی نیز می شوند. )راتزنبوک3 و همکاران 2004(

مفهوم فرهنگ در معنای وسیع آن، ویژگی مشترک همۀ موضوعات اقتصاد فرهنگی است. )ساندرمن 2007( 
اقتصاد فرهنگی شامل کسب و کار نشر، صنایع فیلم، هنرهای تجسمی و نمایشی، ادبیات، روزنامه نگاری، 

معماری و طراحی می شود. 

در اقتصادهای خالق، همانطور که از نام آن ها استنباط می شود، خالقیت نقش مهمی بازی می کند. اقتصاد 
خالق4 شامل همۀ بخش های اقتصاد فرهنگی و نیز کسب و کار تبلیغات و صنایع نرم افزار و بازی می شود. 

)ساندرمن 2007( 

2-1-2-2 مدل سه بخشی

مدل سه بخشی اقتصاد خالق و فرهنگی را به سه بخش خصوصی، دولتی و خیریه  تقسیم می کند. با 
استفاده از این طبقه بندی می توان اقدامات سیاست اقتصادی را دقیق تر مورد بررسی قرار داد. 

1. Kröhnert
 .(Fesel und Sönderman) 2. صنایع خالق را می توان در معنای وسیع تر به عنوان صنایع فرهنگی تعریف کرد

3. Ratzenböck
4. گفته می شود اصطالح اقتصاد فرهنگی دارای رابطۀ تنگاتنگی با مالکیت معنوی است. )لغات کلیدی پتنت و حق مؤلف(
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یکی دیگر از ویژگی های رویکرد اروپایی- قاره ای تقسیم بندی بخش خالق و فرهنگی به سه حوزۀ مدل سه بخشی 
است که با انتشار اولین گزارش1 دربارۀ اقتصاد فرهنگی در سوئیس در سال 2003 متداول شد. 

اولین حوزه در اقتصاد فرهنگی و خالق، بخش خصوصی است که بر کسب سود متمرکز است. دو حوزۀ 
دیگر بخش دولتی و بخش واسطه ای یا همان خیریه  است. ادبیات موجود دال بر این است که این تمایز 
ضروری است و در مطالعات مورد استفاده قرار می گیرد و نتایج آن در مطالعات آینده نیز مشهود خواهد بود، 
زیرا آن بخش ها از نظر وظایف، مقیاس های مناسب سنجش و مسائل با هم تفاوت دارند. )ویسند 2006( این 
تمایز به ویژه برای مالحظات سیاست اقتصادی حائز اهمیت است زیرا به کارگیری آن می تواند به میزان قابل 

توجهی صحت آن ها را افزایش دهد. 

نمودار 1: مدل سه بخشی

منبع: گزارش اقتصاد فرهنگی در سوئیس )2003( 

1. Bulletin
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2-2 رویکرد افقی و رویکرد عمودی 
تنوع تعاریف تنها عامل تمایز در مباحث و اصطالحات فوق الذکر نیست. مطالعات و تحقیقات حوزۀ صنایع 
خالق از این نظر که رویکرد افقی یا رویکرد عمودی را جهت تحلیل و بررسی این موضوع به کار می گیرند 

نیز با هم تفاوت دارند. 

رویکرد افقی از معیارهای گزینشی برای طبقه بندی مشاغل و فعالیت های حوزۀ طبقۀ خالق استفاده می کند 
)از جمله می توان به کرونرت و همکاران "2007" اشاره کرد( و اساساً شاخه های بسیاری را خالق می داند. 

در مقابل، رویکرد عمودی همانطور که پیش از این اشاره شد، به زنجیرۀ ارزش افزوده مربوط می شود و 
به دنبال محاسبۀ سهم خالقیت در طول زنجیرۀ ارزش افزودۀ اقتصادی است. این رویکرد اقتصاد خالق را 
به زیربخش های عرضۀ ورودی های واسطه، تولید، تولید مجدد و توزیع تقسیم می کند. )راتزنبوک و همکاران 

2004، تراکسلر1 و همکاران 2006(

2-3 بخش های فناورانه به عنوان جزئی از صنایع خالق
این مسئله که تا چه اندازه می توان صنایع فناورانه را جزء صنایع خالق دانست از موضوعات بحث برانگیز 
ادبیات موجود است و تنها به مفاهیمی چون پتنت، حق مؤلف و دیگر شاخص های مشابه مؤثر در فهم خالقیت 

وابسته نیست. 

استفاده از مفاهیمی چون پتنت، حق مؤلف و غیره )رجوع شود به نمودار 2- رویکرد مربوط به حقوق 
بهره برداری( منجر به تعمیم صنایع خالق به بخش فناورانه می شود. از طرف دیگر، به کارگیری رویکردی که 
مستلزم استفاده از پتنت و غیره است، باعث می شود کسب و کارهای هنری و فرهنگی مهم و اصلی به طور 

مناسب مورد توجه قرار نگیرند. )راتزنبوک و همکاران 2004(

ادبیات موجود ضمن استفاده از اصطالح اقتصاد خالق و فرهنگی از مفهوم صنایع حق مؤلف نیز -به ویژه 
در مطالعات منطقۀ آنگلوساکسون-به طور گسترده بهره می گیرد. در اینجا، اقتصاد فرهنگی هستۀ موضوع را 
تشکیل می دهد و اقتصاد خالق تعمیم این هسته به صنایع نرم افزار و بازی است. صنایع حق مؤلف شامل کلیۀ 

فناوری های اطالعات و ارتباطات )همان اقتصاد اطالعات و ارتباطات( نیز می باشد. )ساندرمن 2006(

پرکاربردترین موضوع در ادبیات موجود، اقتصاد خالق است که بیش تر در منطقۀ آمریکایی- انگلیسی 

1. Traxler 
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استفاده می شود. این موضوع صنایع خالق را به بخش تحقیق و توسعه )R&D(1 نیز تعمیم می بخشد. )برنامۀ 
فرهنگی ICG 2007( از نظر جان هاوکینز2 صنایع خالق و اقتصاد خالق ترکیبی از چهار بخش اقتصادی زیر 
هستند: صنایع حق مؤلف، صنایع پتنت، صنایع نام تجاری )برند( و صنایع طراحی. )به نقل از کانینگهام3 2002(

در کنار رویکرد مبتنی بر حقوق بهره برداری، می توان از یک رویکرد مبتنی بر تولید نیز برای تعریف صنایع 
خالق استفاده کرد. تمرکز چنین رویکردی بر تمایز بین محتوا و فناوری است. )رجوع شود به نمودار 2(

2-4 طبقۀ خالق یا صنایع خالق؟
تعریف صنایع خالق با استفاده از پتنت و حق مؤلف خطر نادیده گرفتن بخش های هنری و فرهنگی را در 

پی دارد. 

همانطور که قباًل ذکر شد، تعریف ریچارد فلوریدا از صنایع خالق به جای بخش های اقتصادی، مبتنی بر 

مشاغل و فعالیت ها است. فعالیت ها و مشاغل خالق معمواًل توسط افراد خالق انجام می شوند. به همین دلیل 
در نگاه اول، تعریف فلوریدا محتمل و مناسب به نظر می رسد، اما در بررسی طبقۀ خالق با برخی مشکالت 
روبه رو می شود. چون مشاغل بر اساس آموزش و رویه های عملیاتی خاصی طبقه بندی می شوند، این امر باعث 
می شود تعریف بیش تر به افراد دارای تحصیالت باالتر محدود شود. این مسئله ناشی از این است که طبق 
تعریف، افراد شاغل در شاخه های دارای پیش نیاز آموزشی کم تر از روند انتخاب خارج می شوند. بنابراین، مشکل 

اصلی این رویکرد جداکردن مشاغل خالق و غیِرخالق است. )بوسچما و فریتش4 2007(

نویسندگان اروپایی بیش تر از طبقه بندی بخش های اقتصادی برای تعریف صنایع خالق استفاده می کنند. 
همچنین، آن ها به جای اصطالح طبقۀ فرهنگی و خالق، اصطالح اقتصاد فرهنگی و خالق را به کار می برند. 

ویژگی بارز دیگر این رویکرد این است که در حالی که طبقۀ خالق فلوریدا صرفاً مبتنی بر آمارهای حاصل 
از جامعه شناختی اشتغال است، اصطالح اقتصاد فرهنگی و خالق مبتنی بر مفهوم فعالیت ها و شرکت ها است 

)2007 ICG و لذا، به آمارهای سازمانی و کارآفرینی وابسته است. )برنامه فرهنگی

1. Research & Development 
2. John Howkins
3. Cunningham
4. Boschma and Fritsch
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2-5 تنوع اصطالحات
در این مطالعه به منظور دستیابی به صحت در ارزیابی ها و قابل قیاس بودن نتایج ما با دیگر مطالعات 
اروپایی و نیز با توجه به تفاوت های موجود در برخورد با بخش هنری، تعریف اروپایی اقتصاد خالق و فرهنگی 

را به تعریف طبقۀ خالق ترجیح می دهیم. 

یکی از دالیل اصلی وجود تفاوت های زیاد در تعریف صنایع خالق این است که لزوماً همۀ ادبیات موجود 
به صورت علمی به این موضوع نمی پردازد. حوزۀ سیاست اقتصادی و منطقه ای نیز نقش مهمی در این موضوع 
دارد. بنابراین، اصطالحات و تعاریف با توجه به حوزه های متناظر آن ها، تولید و به نحوی انتخاب می شوند که 

متناسب با داده های موجود باشند. )راتزنبوک و همکاران 2004(

نمودار 2: اقتصاد خالق در قالب ماتریس

منبع: پوچتا )2009(

عالوه بر توجه به قابل استفاده بودن تعریف در سیاست اقتصادی، دلیل دیگر در تنوع تعاریف موجود، 
برداشت های تاریخی و اجتماعی/ فرهنگی مناطق مختلف از اصطالح اقتصاد خالق است. 

رویکرد جامعه شناختیرویکرد اقتصادی
صنایع خالق

- موسیقی، هنرهای نمایشی، فیلم، رادیو، تلویزیون
- تبلیغات، PR، هنرهای تجسمی، هنرها و صنایع 

دستی، طراحی، معماری، میراث فرهنگی، رسانه- نشر
نرم افزار، اینترنت، مخابرات 

- مربوط به شاخه ها و بخش های اقتصادی

طبقۀ خالق
- دانشمندان )مانند فیزیک دان ها(

- متخصصین خالق )مانند وکال و مشاوران(

مشاغل و فعالیت ها

- فناوری اطالعات و ارتباطات
- محتوا- اقتصاد
- رسانه- اقتصاد

- اقتصاد فرهنگی
اساساً محتوا در مقابل فناوری قرار دارد

- حق مؤلف
- پتنت

- برندسازی
- طراحی

اختراعات و طرح هایی که مفید هستند و می توانند 
تحت حمایت قانون حق مؤلف قرار بگیرند.

رویکرد مبتنی بر حق بهره برداریرویکرد تولید محور
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اقتصادی،  این نمودار رویکرد های  را نمایش می دهد.  از رویکردهای مختلف  نمودار 2 توصیف روشنی 
جامعه شناختی و مبتنی بر تولید و مبتنی بر حقوق بهره برداری را در قالب یک ماتریس نشان می دهد و تصویری 

یکپارچه از رویکردهای توصیف  شده ارائه می کند. 

2-6 نتیجه گیری مجمل
الزم است از بین انبوه تعاریف مناسب، تعریفی را انتخاب کنیم که برای بررسی سؤاالتی که این مطالعه در 
پی یافتن پاسخ آن ها است، قابلیت الزم را داشته باشد. به دالیلی که در زیر اشاره می شود، مطالعۀ حاضر مبتنی 

بر تعاریفی است که پیرو سنت دیدگاه اروپایی و به اصطالح اقتصاد خالق هستند. 

صحت

اصطالح اقتصاد خالق به اندازۀ اصطالح طبقۀ خالق فلوریدا جامع نیست و به همین دلیل، برای سؤاالت 
این مطالعه که بیش تر در حوزۀ ظرفیت های اقتصادی و حمایت های ممکن است، مناسب تر به نظر می رسد. 

قابلیت قیاس

همانند بسیاری از سازمان های بین المللی از جمله اتحادیۀ اروپا و یونسکو، بسیاری از کشورهای اروپایی 
و نهادهای دولتی در تعداد زیادی از تحقیقات، مطالعات و گزارش های مربوط به اقتصاد خالق و فرهنگی از 
تعریفی محدودتر از آنچه ما در اینجا به کار می بریم، استفاده می شود. )به عنوان نمونه رجوع شود به دیتشر 
بوندستاگ1 2007، فسل2 و ساندرمن 2007، یا صنایع فرهنگی3 در برلین 2005( دولت آلمان و وزارت اقتصاد 
و فناوری این کشور نیز از این تعریف اقتصاد خالق استفاده می کنند. )به عنوان نمونه رجوع شود به »طرح 

فرهنگ و صنایع خالق دولت فدرال«4 2007(

فعالیت های هنری

تعریف طبقۀ خالق فلوریدا به دلیل گستردگی و نیز کنار گذاشتن افرادی که در فعالیت های هنری شرکت 

دارند، مورد انتقاد است. چون ساندرمن )2007( به اشتباه از اصطالحات هنرمند و خالق در تعریف طبقۀ خالق5 

1. Deutscher Bundestag
2. Fesel
3. Kulturwirtschaft
4. Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung

5. بسیاری از اروپائیان به سختی می توانند درک کنند چرا افرادی مانند روحانیون )کشیش(، بازرسان، بانک داران، دندان پزشکان، معلمان و یا 
اعضای شورای شهر دارای مشاغل خالق هستند. )به عنوان نمونه رجوع شود به کرونرت و همکاران 2007 که در مطالعۀ خود با پیروی از فلوریدا 

از تعریف طبقۀ خالق استفاده نموده اند( اما نویسندگان مطالعۀ حاضر کاماًل مخالف خالق بودن چنین افرادی هستند! 
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فلوریدا استفاده می کند، ما تصمیم گرفتیم از تعریفی محدودتر استفاده کنیم. 

در مطالعۀ حاضر به پیروی از فسل و ساندرمن )2007(، شاخه ها و بخش های اقتصادی زیر را جزء صنایع 
خالق می دانیم و به این ترتیب آن ها را به 9 شاخۀ فرهنگی و 2 شاخۀ خالق طبقه بندی می کنیم:

شاخه های فرهنگی

● نشر
● صنایع فیلم

● صنایع خصوصی سخن پراکنی

● موسیقی، هنرهای تجسمی و نمایشی

● روزنامه نگاری، بنگاه های خبری
● فروشگاه های موزه ای و نمایشگاه های هنری

● خرده فروشی کاالهای فرهنگی

● معماری
● صنایع طراحی

شاخه های خالق

● تبلیغات
● صنایع نرم افزار و بازی



مباحث علمی حوزۀ صنایع خالق به شدت مبتنی بر رویکرد بین رشته ای هستند. تحلیل صنایع خالق 
از موضوعات مورد عالقۀ اقتصاددانان، جامعه شناسان، متخصصین علوم سیاسی، جغرافی دانان، برنامه ریزان 
شهری و... است که به مطالعه و بررسی آن می پردازند. متخصصین حوزۀ فرهنگ نیز به صنایع فرهنگی که 

بخشی از صنایع خالق محسوب می شوند، توجه ویژه ای دارند. 

3-1 ویژگی های صنایع خالق
در ادامه، نظریۀ صنایع خالق را از دیدگاه یک اقتصاددان مطرح می کنیم. 

ریچارد کیوز1 )2000( صنایع خالق را صنایعی می داند که »کاالها و خدماتی را عرضه می کنند که اساساً به 
آن ها ارزش فرهنگی، هنری و یا صرفاً تفریحی نسبت می دهیم«. او با پیروی از معیارهای اقتصادی توانست 
صفات مشترک شرکت های صنایع خالق و نیز تفاوت های بین محصوالت و خدمات خالق و عادی را بیان کند. 

در ادامه، صفات و ویژگی های صنایع خالق را به طور کامل بررسی می کنیم. اگرچه این صفات از بارزترین 
مشخصات صنایع خالق هستند، اما منحصر به آن ها نیستند. 

3-1-1 تقاضای نامشخص

سودمندی محصوالت صنایع خالق به شدت به عوامل ناملموس و غیِرعینی وابسته است. بنابراین، محاسبۀ 
میزان تقاضا در آینده با عدم قطعیت بسیاری همراه است. 

1. Richard Caves

3
نظریه صنایع خالق



/ صنایع خالق برلین34

در مورد بسیاری از محصوالت و خدمات صنایع خالق دادۀ موثقی در دست نیست، به طوری که ادبیات 
اقتصادی محصوالت خالق را کاالهایی تجربی می داند. به عبارتی، اطالعات مربوط به این کاالها صرفاً پس 
از مصرف به دست می  آید. به عالوه، رضایت مشتری از محصوالت و خدمات خالق تا حد زیادی به معیارهای 

غیِرعینی و ناملموس وابسته است. )فلو1 2002(

لذا شرکت های صنایع خالق با عدم  قطعیت بسیاری مواجه هستند، زیرا ارزشی که مشتریان به کاالها و 
خدمات آن ها نسبت می دهند، به سختی قابل پیش بینی است. 

این مسئله که ارزش کاالها صرفاً با تجربۀ مشتری مشخص خواهد شد و اینکه ارزش کاالها از پیش قابل 
محاسبه نیست، بر روش های همکاری شرکت های دخیل در فرایند تولید تأثیر می گذارد. 

اگر فرض کنیم ارزش هر بخش از فرایند تولید متناسب با سهم آن از محصول نهایی تعیین می شود، در این 
صورت مسئلۀ صنایع خالق تعیین میزان این سهم خواهد بود. لذا، قراردادهای منعقد  شده بین افراد دخیل در 
فرایند تولید محصوالت خالق باید عدم  قطعیت ارزیابی ارزش را مد نظر داشته باشند. کیوز )2000( به نوعی 
»جهل متقارن« اشاره می کند که همۀ امضا کنندگان قرارداد با آن روبه رو هستند و در نتیجه، نقش مهمی در 
قراردادهای صنایع خالق دارد. با توجه به پیچیدگی فرایند تولید در قراردادهای مختلف، روش های مورد استفاده 
برای رفع این مشکل با هم تفاوت دارد. رویکردهای این موضوع از قراردادهای بسیار غیِررسمی در حد قول  
دادن و دست دادن گرفته تا قراردادهای دارای حق اختیار که از امکان تغییر تخصیص دارایی و حق تصمیم به 

محض به روزرسانی اطالعات و کاهش عدم  قطعیت برخوردارند را شامل می شود. 

3-1-2 خالقیت به عنوان یک ارزش

افراد خالق کیفیت کار خود را صرفاً با دستمزد و شرایط اشتغال تعریف نمی کنند. بلکه کیفیت محصولی که 
تولید می شود و اصل بودن آن نیز نقش  مهمی در این مسئله دارند. 

مدل های اقتصادی اغلب فرض  می کنند شاغالن بر مبنای عرضۀ شغل و نیز پذیرش یک شغل خاص بر 
اساس دستمزد و شرایط اشتغال، تصمیم گیری می کنند و خود محصول و ویژگی های خاص آن نقش چندانی 

در تصمیم گیری آن ها ندارد. 

اما شاغالن صنایع خالق همیشه بر اساس نظریه های اقتصادی کار رفتار نمی کنند. به اعتقاد کیوز )2000( 

شاغالن صنایع خالق، خود و کارشان را بیش تر بر مبنای کیفیت و ویژگی های محصولی که تولید می کنند، 

1. Flow
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تعریف می نمایند. اصل بودن، مهارت های فنی دخیل در تولید محصول و نمود )ظاهر( کلی محصول خلق شده 
نقش مهمی برای این شاغالن دارد. شاغالن خالق اغلب کار خالق و فعالیت های اقتصادی ضروری را در 

تضاد با هم می بینند. 

3-1-3 ترکیب مهارت ها

کار متخصص  نیروی  و  متفاوت  ویژگی های خالقانۀ  از محصوالت صنایع خالق مستلزم  برخی  تولید 
و  انتظارات  تأثیر  تحت  تولید  فرایند  از  بخش  هر  حال،  عین  در  است.  تولید  فرایند  ورودی های  عنوان  به 
ارزش های شخصی افراد نسبت به محصول است. این امر ممکن است موجب تعارض هایی شود که برای 

تکمیل موفقیت آمیز فرایند تولید باید حل شوند. 

از این نظر، رفع اختالف ضروری است زیرا بیش تر اوقات فرایند تولید مستلزم در دسترس بودن تک تک 
عوامل تولید است، به نحوی که حتی اگر یکی از این عوامل مفقود باشد، خروجی مثبتی به دست نخواهد آمد.1 

3-1-4 تمایزپذیری

محصوالت صنایع خالق نه تنها بر اساس معیارهای عینی کیفیت با هم تفاوت دارند، مطابق معیارهای نه 
چندان ملموس نیز با هم متفاوت هستند. به عنوان مثال، این محصوالت ممکن است بر اساس سمبولیسم، 
زیبایی شناسی و ارزش ها، فضا و سبک های منتسب به محصول تفاوت داشته باشند. این معیارها و عوامل در 

محدودۀ ارزیابی عینی کیفیت توسط مصرف کننده قرار نمی گیرند. 

با توجه به این ویژگی های غیِرعینی، هر محصول از نظر مصرف کننده منحصر به فرد است. 

اقتصاددانان از این موضوع با نام تمایزپذیری محصول یاد می کنند. از جمله ویژگی های محصوالت صنایع 
خالق این است که تمایزپذیری محصول تا حد زیادی نتیجۀ صفات غیِرعینی منتسب به محصول است. 

3-1-5 تمایز ورودی ها

هنرمندان و دیگر عرضه کنندگان محصوالت خالق به وسیلۀ کیفیات، اصالت و استعدادهای خاص خود، از 
دیگران متمایز می شوند. مشتریان مجموعۀ این صفات و ویژگی ها را مد نظر قرار می دهند. محصوالت خالق 

1. برخالف بیش تر شاخه های سنتی اقتصاد که در آن ها تولید را می توان یک کارکرد دارای ورودی های قابل  تفکیک و قابل  جایگزینی دانست، 
صنایع خالق مبتنی بر کارکرد متکثر هستند. در این صنایع تنها در صورتی خروجی مثبت است که همۀ ورودی های تولید وجود داشته باشند و 
به همین دلیل جایگزینی بسیار محدود است. اقتصاددان دانشگاه هاروارد، میشل کرمر (Michael Kremer) از این موضوع با اصطالح نظریۀ 

حلقه دایره ای تولید (O-ring theory of production) یاد می کند. 
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به نوعی به هم مربوط هستند و با هم مقایسه می شوند و با رتبه بندی کیفی سنجیده می شوند. 

از نظر اقتصادی، ورودی های خالق به صورت عمودی از هم متمایز می شوند. جامعه شناس امریکایی، 
هووراد بکر1 )1982( معتقد است این نوع رتبه بندی هنرمندان و آثار آن ها در فرایند حل مسئله که ویژگی بارز 
همۀ اشکال خالقیت است، از اهمیتی حیاتی برخوردار است. مطابق نظر اغلب اقتصاددانان، سهم درآمدها با 

رتبه بندی رابطه همبستگی دارد. 

3-1-6 اهمیت زمان

در پروژه های پیچیدۀ صنایع خالق که همۀ افراد دخیل در فرایند تولید با وجود همۀ ویژگی های متفاوتی 
که دارند، باید با هم هماهنگ نیز باشند، زمان از اهمیت حیاتی برخوردار است. از این رو، در فرایند انتخاب در 
صنایع خالق، عالوه بر کیفیت، معیار دوم در دسترس بودن است. به عنوان مثال، اگر برای عملکردی که باید 

در یک تاریخ مشخص تحویل شود، در پی یک کارمند خالق هستید، کیفیت، امری الزم اما ناکافی است. 

درواقع، کارمند باید در زمانی که عملکرد مورد نظر باید انجام و تحویل شود، در دسترس باشد.2 

3-1-7 کاالهای بادوام

بسیاری از کاالهای صنایع خالق از این نظر که می توان آن ها را بارها مورد استفاده قرار داد، بادوام هستند. 
یک ارکستر می تواند قطعه ای که یک بار نوشته شده است را بارها و بارها اجرا کند، و یک برنامۀ ویدیوئی را 

که یک بار تولید شده است، می توان میلیون ها بار فروخت. 

بسیاری از محصوالت جزء مالکیت معنوی محسوب می شوند و به همین علت می توان آن ها را مورد حمایت 
قانونی مقررات پتنت و حق مالکیت معنوی قرار داد. 

به همین دلیل، تهیۀ ساختار قراردادهای تعیین کنندۀ سهم درآمدها از اهمیت باالیی برخوردار است. اما 
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، چون تقاضا برای محصوالت خالق نامشخص است، محاسبۀ دقیق 

درآمدها نیز بسیار دشوار است. 

لذا، در کنار قوانین پتنت و حق مالکیت معنوی، توازن بین مناسب بودن و قابلیت دسترسی نیز مطرح است. 

1. Howard Becker 
2. رجوع شود به مبحث قابل جایگزینی در فرایند تولید 
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)هوزل1 2005( در صورتی که حمایت محصول از طریق پتنت بیش از حد زیاد باشد، توسعۀ بیش تر محصول 
توسط دیگر شرکت ها به دلیل هزینۀ باالی مبادالت امکان پذیر نیست. در مقابل، اگر حمایت بیش از حد ضعیف 

باشد، ارزش پتنت از بین می رود و انگیزه برای تولید و ابداع محصول جدید کاهش می یابد. 

3-1-8 عدم قطعیت

عدم قطعیت از نظر تقاضا و فرایند تولید را می توان از جملۀ ویژگی های صنایع خالقیت دانست که پیش از 
این نیز به آن اشاره شده است. به همین دلیل ساندرمن )2007( صنایع خالق را جزء صنایع دارای خطرپذیری 

باال می داند. 

3-2 تفاوت های بین صنایع خالق و سنتی
در صورت بررسی صنایع خالق بر اساس مشخصات ساختاری آن ها به این نتیجه می رسیم که این صنایع 

از نظر موارد زیر با شاخه های سنتی فعالیت اقتصادی تفاوت دارند:

● میزان یکپارچگی
● نوع نقش  آفرینان

● نوع بازارها
● مدل های کسب و کار

● بازارهای نیروی کار
● الگوهای سرمایه گذاری

● محرک رشد
و لذا باید آن ها را یک حوزۀ فرابخشی دانست. 

3-2-1 میزان یکپارچگی

در مقایسه با صنایع سنتی، صنایع خالق به دلیل میزان یکپارچگی زیاد متمایز هستند. یکپارچگی می تواند 
در قالب غیِررسمی -شبکه ها، رویدادها و انجمن های بین المللی- و نیز در قالب رسمی مانند یک خوشه تظاهر 

پیدا کند. 

1. Hölzl
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به واسطۀ درجۀ باالی یکپارچگی و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات، افراد خالق به فعالیت های جهانی 
متمایل شده اند. در عین حال، خالقیت نیازمند ابتکارها و سازمان های حامی در سطح محلی نیز است. خالقیت 

)2006 KEA( .از نظر محلی و جهانی مورد توجه است و اساساً یک فرایند محلی/ جهانی محسوب می شود

3-2-2 انواع نقش آفرینان

مقایسۀ صنایع خالق کشورهای مختلف نشان می دهد ساختارها مشابه هستند و نوعی ساختار بین المللی در 
آن ها وجود دارد. اما تفاوت های بزرگی درون بخش خالق کشورهای مختلف وجود دارد. 

شرکت های تک نفره )OPE(1 و شرکت های خرد بزرگ ترین بخش را در صنایع خالق به خود اختصاص 
داده اند.2 اما محور اصلی این صنایع از نظر اشتغال و ارزش افزوده را شرکت های کوچک و متوسط تشکیل 

می دهند. 

در کنار این نوع نقش آفرینان، نقش آفرینان بزرگی نیز وجود دارند که متقاضی محصوالت شرکت های 
کوچک و متوسط هستند. )ساندرمن 2007(

لیدبیتر3 )1999( نیز روابط و سهم کار نقش آفرینان را به روشی مشابه توصیف می کند: صنایع خالق بیش 
از آنکه وابسته به افراد متخصص آموزش دیده باشند، تحت تأثیر کارآفرینان فرهنگی هستند که بیش ترین 
استفاده را از استعداد و خالقیت افراد می کنند. در صنایع خالق، سازمان های بزرگ دسترسی به بازار را از 
طریق توزیع و خرده فروشی فراهم می کنند و خالقیت توسط مجموعه ای از تولید کنندگان مستقل محتوا تأمین 

می شود. 

3-2-3 انواع بازار

هزینه های ثابت باال منجر به بازارهای انحصاری در صنایع خالق شده است.

برخی از شاخه های اقتصاد خالق دارای هزینه های ثابت باالیی هستند. صنایع فیلم و بازی از نمونه های  
بارز اینگونه شاخه های خالق هستند. این امر منجر به تشکیل شرکت هایی در اندازۀ مناسب می شود که توانایی 

تحمل هزینه های باال را دارند و در نهایت موجب ایجاد بازارهای انحصاری می گردند )مارکوس4 2005(.

1. One-person enterprise 
2. شرکت های خرد 75 درصد از شرکت های صنایع خالق آلمان را تشکیل می دهند )ساندرمن 2007(

3. Leadbeater
4. Marcus



39                             نظریه صنایع خالق / 

در عین حال، از یک طرف شاهد میل زیاد به یکپارچگی عمودی زیاد )شامل تولید تا توزیع( و از طرف دیگر 
تمایل به برون سپاری فعالیت هایی خاص به دیگر شرکت های خالق هستیم. 

3-2-4 مدل های کسب و کار

به پیروی از پوچتا )2002( می توان انواع مدل های مولد کسب وکار را که مختص شرکت های صنایع خالق 
هستند، شناسایی کنیم: 

● رویکرد پروژه
● رویکرد خدمات

● رویکرد انباشت دارایی

در رویکرد پروژه، شرکت ها کل مجموعۀ محصوالت و خدمات را عرضه می کنند، در حالی که در رویکرد 
خدمات، مشتریان اساساً ساعات کاری را می خرند. 

رویکرد انباشت دارایی نیز شامل انباشت و بهره برداری از دارایی های ناملموس است. 

3-2-5 صنایع خالق به عنوان یک حوزۀ فرابخشی

در درجۀ اول، صنایع خالق حوزه ای فرابخشی هستند. این صنایع متشکل از شاخه های مختلف تولید، 
خدمات و بازرگانی هستند. )ساندرمن 2007( به عنوان مثال، تولید بازی های کامپیوتری مستلزم شاخه های 
بسیاری است که عالوه بر مهارت های برنامه نویسی و نرم افزار، توانمندی های مختلف و مهارت ها و دانش 

هنری و خالقی ارائه می کند. )پوچتا 2009(

3-2-6 الگوهای سرمایه گذاری

در صنایع خالق داشتن تمایل به سرمایه گذاری در دارایی های ناملموس مانند تحقیق و توسعه یا فناوری 
اطالعات و ارتباطات امری متداول است. )فلو 2002( از این رو، صنایع خالق کاماًل با صنایع سنتی اقتصاد 
متمایز هستند و لذا، وقتی این صنایع در پی یافتن سرمایه گذاری و تأمین مالی پروژه ها و فعالیت های اقتصادی 

خود هستند، با دشواری های بسیاری روبه رو می شوند. 

این  رفع  بالقوه جهت  رویکردهای  و  مالی صنایع خالق  تأمین  به مشکالت  به طور مفصل   4 بخش 
مشکالت می پردازد. 



/ صنایع خالق برلین40

3-2-7 بازارهای نیروی کار

نابرابری درآمدی در بازار نیروی کار خالق بیش تر از دیگر بازارهای نیروی کار است. مشوق های پولی 
اهمیت کم تری دارد و سطح آموزش باال است. 

همانطور که قباًل بیان شد، چون صنایع خالق از نظر ساختار ناهماهنگ هستند، موضوع بازار نیروی کار 
خالق بر تفاوت بین حوزه های دخیل در فرهنگ و حوزه های خارج از آن تأکید دارد. 

بازار نیروی کار در حوزه های غیِرفرهنگی )مانند کسب و کار تبلیغات و صنایع نرم افزار و بازی(، تفاوت 
بنیادینی با بازار نیروی کار حوزه های خارج از صنایع خالق ندارد. 

اما بازارهای نیروی کار حوزه های خالق تا حدی ویژه هستند، چون همگی دارای مشخصه های زیر هستند: 
)مارکوس 2005(

● غلبۀ مشاغل پاره وقت

● فراوانی زیاد کارکنان چندشغله
● توزیع نابرابر  درآمد بین تعداد کمی از افراد دارای درآمد باال و تعداد زیادی از افراد دارای درآمد زیر متوسط

● در مقایسه با دیگر حرفه ها، کارکنان با خطرهای بیش تری مواجه هستند
● پاسخ ضعیف به مشوق های کاماًل پولی: به دلیل نظریۀ هنر برای هنر و نیز این تصور که تصمیمات افراد 
خالق بیش تر وابسته به پذیرش و تحسین اثر آن ها است، مشوق های پولی چندان در آن نقشی ندارد. به 

تعبیر اُکانر )1999(، پول درآوردن و فرهنگ سازی هر دو یک عمل هستند. 
● سطح آموزش باال در مقایسه با میانگین کل نیروی کار: در مقایسه با کل نیروی کار که حدود 25 درصد 

آن ها دارای تحصیالت دانشگاهی هستند، حدود 50 درصد کارکنان صنایع خالق از تحصیالت دانشگاهی 
)2006 KEA ( .برخوردارند

توجه به این مسئلۀ مهم ضروری است که شرایط اشتغال در برخی شاخه های صنایع خالق بسیار ناپایدار 
است و دستخوش فضای سیاسی است. مسئلۀ جدید خویش کارفرمایی و تأمین اجتماعی و نیز بیمۀ سالمت 

هنرمندان از جمله نمونه های بارز مشکالت اشتغال در این حوزه است. 

3-2-8 نوآوری به عنوان نیروی محرک

اقتصادی در صنایع خالق است.1 به منظور شکوفاسازی ظرفیت های  اولیۀ رشد  نوآوری منبع اصلی و 

1. البته این امر فقط در مورد صنایع خالق صدق نمی کند. اما در مقایسه با صنایع سنتی، در بخش خالق نوآوری از دیگر ورودی ها مؤثرتر است. )فلو 2002(
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نوآوری، همۀ انواع نوآوری  اعم از اجتماعی، فرهنگی و نهادی ضروری هستند. )فلو 2002( در نتیجه، محیط 
اجتماعی و نیز دیدگاه اجتماعی نسبت به نوآوری، خطر و غیره حائز اهمیت هستند. 

ضمیمه- استعداد، فناوری و تسامح

استعداد، فناوری و تسامح عوامل تعیین کنندۀ محل حضور افراد خالق هستند. 

محیط به عنوان مسئلۀ اصلی افراد خالق، اولین بار توسط ریچارد فلوریدا مطرح شد. کتاب پرفروش او 
»پیدایش طبقۀ خالق و چگونگی اثرگذاری آن بر تغییر فعالیت، سرگرمی، جوامع و زندگی روزمره« )2002( 

تأثیری قابل توجه -هرچند بحث برانگیز- بر ادبیات صنایع خالق داشته است.1 

او به عنوان نقطۀ آغازین تحلیل خود، فرض می کند مناطق دارای سهم باالیی از افراد خالق، به طور بالقوه 
نرخ رشد باالتری دارند، البته نتایج بعضی از مطالعات تجربی نیز این نکته را تأیید می کند. به همین دلیل در 
آینده، این مناطق نسبت به مناطق دارای تعداد افراد خالق کم تر، موفقیت اقتصادی بیش تری خواهند داشت. 

فلوریدا در مورد ویژگی های محیط افراد خالق و نیز عوامل اساسی مؤثر در جذب افراد خالق تحقیقاتی 
انجام داده است. او سه معیار زیر را مشخص کرده است:2

● استعداد
● فناوری
● تسامح

این سه عامل که به اختصار 33T نامیده می شوند، در نهایت تعیین کنندۀ محل حضور افراد خالق هستند. 

وقتی شرکت ها به دنبال کارکنان خالق هستند، کارخانه ها و مقر اصلی خود را در چنین مناطق خالقی قرار 
می دهند. در واقع، شرکت ها به دنبال کارکنان هستند و نه بالعکس. 

پی  در  کارکنان  افرادی که فرض می کنند  از  را  رویکرد، خود  این  از  استفاده  با  فلوریدا  ترتیب،  این  به 
فرصت های اشتغال هستند، جدا می کند. 

1. همانطور که پیش از این گفته شد، فلوریدا به جای صنایع خالق از طبقۀ خالق استفاده می کند. 
2. به منظور سنجش میزان این سه معیار، فلوریدا شاخص های مناسبی تهیه کرد. در کنار شاخص های او، شاخص های دیگری نیز مطرح 
شده اند که تصویر بهتری از مشخصات اروپایی ارائه می کنند. به عنوان مثال، استعداد را می توان با محاسبۀ تعداد افراد فارغ التحصیل از دانشگاه 
سنجید. فناوری را می توان با تخمین تعداد پتنت های ثبت شده و سهم صرف هزینه در تحقیق و توسعه سنجید و تسامح اغلب با محاسبۀ سهم 
مهاجران از کل جمعیت، سهم رأی های حزب راست گرا، موافقت با اظهارات بیگانه هراسانه یا سهم افراد شاغل در هنر سنجیده می شود. )کرونرت 

و همکاران 2007(
 talent, technology, tolerance 3. حرف اول سه واژۀ
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بنابراین، در آینده موفقیت اقتصادی مناطق تا حد زیادی به چگونگی و میزان موفقیت آن ها در شناسایی و 
شکوفایی مؤثر و پایدار توانایی های نوآورانه طبقۀ خالق بستگی دارد. )کیوپر1 و همکاران 2008( 

به این ترتیب، سیاست اقتصادی نوآورانه و جدید برای آنکه منجر به رشد اقتصادی شود، باید به تقویت 
استعداد، فناوری و تسامح بپردازد. 

جعبۀ تمرکز 1: علیت معکوس

در صورتی که 3T را شاخص جذابیت یک منطقه برای افراد خالق بدانیم، باید به مسئلۀ علیت نیز توجه 
داشته باشیم. در اینجا علت و معلول همیشه به راحتی قابل تشخیص نیستند. آیا هنرمندان شهری را 
انتخاب می کنند که تسامح آن باال است؟ یا سطح تسامح در آن باال است چون تعداد زیادی هنرمند در 
آنجا وجود دارد؟ همبستگی هایی که فلوریدا در کتاب خود ارائه می کند از نظر آماری قابل توجه است، 
اما اطالعاتی در مورد جهت علیت به دست نمی دهند. )بری3 2004( از نظر آماری، یک شاخص باال 
می تواند علت و نیز معلول رشد اقتصادی باال باشد. همچنین، نمی توان منکر شد که هر دو معیار به یک 
عامل سوم، یعنی عاملی نامرئی وابسته هستند. با آنکه از نظر آماری می توان نظریۀ علیت را رد کرد، اما 

نمی توان به طور قطعی آن را رد یا اثبات نمود. )برتز4 3991(

1. Keuper
3. Berry
4. Bortz
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در نهایت الزم است متذکر شویم که جامعۀ علمی روش فلوریدا را مورد انتقاد قرار داده است. مهم ترین انتقاد 
وارد بر روش او این است که با آنکه فلوریدا همبستگی های آماری محکمی یافته است، اما این همبستگی ها 

اساساً اجازۀ اظهار نظر در مورد مسائل علیت را نمی دهند. )رجوع شود به جعبۀ تمرکز 1(

در این مطالعه از هرگونه انتقاد و ایراد نظرات انتقادی نسبت به اثر فلوریدا امتناع شده است، چون اساسًا 
این مسئله از اهداف تحقیق حاضر نیست. به همین دلیل خوانندگان عالقه مند می توانند به بررسی کوتاهی از 

پیدایش طبقۀ خالق فلوریدا توسط گلیسر1 )2004( مراجعه کنند. 

1. Glaeser 





در این بخش به بررسی مطالعات ملی و بین المللی دربارۀ صنایع خالق می پردازیم. چون در سال های اخیر 
مطالعات بسیار زیادی در این حوزه انجام شده است، به هیچ وجه امکان بررسی همۀ آن ها وجود ندارد. اما در 
اینجا مطالعاتی را بررسی می کنیم که تأثیر قابل  توجهی در بین جامعۀ علمی داشته اند. بیش از همه، مطالعات 

کشور بریتانیا در این حوزه تأثیرگذار بوده  است و ادبیات کنونی به شدت از آن متأثر است. 

4-1 بریتانیا
کشور بریتانیا بزرگ ترین بخش خالق دنیا را از نظر تولید ناخالص داخلی دارد. 

کشور بریتانیا از نظر برخی محاسابات، بزرگ ترین بخش خالق را در اروپا و از نظر تولید ناخالص داخلی 
بزرگ ترین بخش خالق را در جهان دارد. )هاتون1 2007( نقش بریتانیا در شناسایی و بررسی نوآورانۀ اقتصاد 
خالق تردیدناپذیر است. ده سال پیش، محققان بریتانیا ظرفیت صنایع خالق را از نظر اشتغال و رشد اقتصادی 
تعیین کردند و مورد بحث و بررسی قرار دادند. بنابراین، بریتانیا -حتی در مباحث جاری در اروپای قاره ای- در 
حوزۀ اقتصاد خالق، مبحثی که روز به روز در سیاست اقتصادی و نیز در جامعۀ علمی پرطرفدارتر می شود، به 
سنگ محک محققان تبدیل شده است. همچنین، بریتانیا برای کشورهایی که در پی تهیۀ دستورالعمل نسبتًا 

1. Hutton 

4
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موفقی برای صنایع خالق هستند، مرجعی مطمئن محسوب می شود. سند »نگاشت صنایع خالق«1 سیزده 
حوزه را در صنایع خالق تعیین می کند: )وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش 2008(

● تبلیغات

● معماری

● خرده فروشی آثار هنری و عتیقه جات

● بازی های ویدیوئی و کامپیوتری

● صنایع دستی

● طراحی

● طراحی مد

● فیلم و ویدئو

● موسیقی

● هنرهای نمایشی

● نشر

● نرم افزار

● رادیو و تلویزیون

در اینجا معیار اول و اساسی در طبقه بندی شاخه های فعالیت اقتصادی در صنایع خالق، کاربرد خالقیت در 
تولید و نیز عرضۀ کاالها و خدمات این حوزه است. معیار دوم، حمایت از محصوالت از طریق قوانین مالکیت 
معنوی است. )KMFA  و IKM 2006( مطابق تعریف وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش )DCMS(2، صنایع 
خالق صنایعی هستند که به شدت به استعداد، صالحیت ها و خالقیت فردی وابسته هستند و قابلیت ایجاد 
شغل و رفاه از طریق تولید اموال دارای مالکیت معنوی را دارند. )2008( به عالوه، می توان ادعا کرد که تعریف 
صنایع خالق در بریتانیا از دیگر کشورها همگراتر و پایدارتر است. در مقایسه با کشورهای دیگر، در بریتانیا 

اختالف کم تری در مورد حدود و مرزهای اصطالح صنایع خالق وجود دارد. 

به نظر می رسد موضوع صنایع خالق در این کشور از مراحل اولیه گذشته و هم اکنون جزء مباحث اصلی 
و تثبیت شدۀ جامعۀ علمی آن است. 

1. به اهتمام وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش در سال 1998 تهیه و چاپ شد و در سال 2001 بازبینی شد. 
2. Department for Culture, Media and Sports
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4-2 استرالیا
استرالیا از وضعیتی نسبتاً استثنایی برخوردار است، زیرا دانشمندان و سیاست گذاران آن از رویکرد متفاوتی در 
شناسایی صنایع خالق استفاده می کنند. با فرض اینکه بسیاری از شاخه های سنتی هنر را می توان جزء صنایع 
خالق محسوب کرد، به نظر می رسد طبقه بندی صنایع خالق به »صنایع کاماًل هنری« و »صنایع مرتبط به 
هنر«1 منطقی باشد. به همین دلیل در اینجا طبقه بندی بر اساس کیفیت محصول و سهم نسبی کاالهای 

فرهنگی و غیِرفرهنگی در تولید است. )میرهوفر2 2002(

تئاتر،  )موسیقی،  از صنایع کاماًل هنری  با گروه هایی متشکل  را  فرهنگی  این مدل می توان صنایع  در 
هنرهای تجسمی، صنایع دستی، فیلم( و صنایع مرتبط با هنر )کتاب ها و مجالت، تلویزیون، رادیو، روزنامه، 
حتی شاخه های اقتصادی مانند طراحی، معماری، گردشگری و تبلیغات( تجسم کرد. این رویکرد منتسب به 
گولدبرگ و تروسبی3 )اُرگان4 2001 در میرهوفر 2002( است و از اوایل دهۀ نود در سیاست فرهنگی و سیاست 

اقتصادی استرالیا به کار گرفته شده است. 

در برداشت استرالیایی از سیاست فرهنگی، اقتصاد فرهنگی همواره بخشی از سیاست فرهنگی محسوب 
شده است. گفتمان علمی از اصطالح صنایع خالق به عنوان وسیله ای برای غلبه بر تضاد بین هنر و اقتصاد 
بهره گرفته است و از این رو  می توان این اصطالح را منعطف تر دانست. بنابراین، در اینجا خالقیت عاملی تعیین 

کننده در هنر و اقتصاد است. )کانینگهام و همکاران 2003، راتزنبوک و همکاران 2004(

4-3 هلند
مطابق تعریف هلند، بین 19 تا 35 درصد شاغلین هلندی در طبقۀ خالق هستند. 

در بررسی هلند، بیش تر روی مطالعات و آثاری که طی دو سال گذشته منحصراً با پیروی از ریچارد فلوریدا 
و نظریۀ طبقۀ خالق او انجام شده اند، تأکید می شود. به عنوان نمونه، به مطالعۀ مارلت و ون ورکنز5 )2004( 
اشاره می کنیم. این مطالعه به دلیل انتخاب دو تعریف متفاوت از طبقۀ خالق و ارزیابی تأثیر این تعاریف بر 

نتایج حاصل حائز اهمیت است. 

در گام اول، با توجه به آگاهی نویسندگان از مشکالت شناسایی و کمی سازی طبقۀ خالق، از تعریف فلوریدا 

1. “core-arts” and “arts-related industries”
2. Mayerhofer 
3. Guldberg and Throsby
4. Marlet and van Woerkens
5.Marlet and van Woerkens
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استفاده می کنند و نشان می دهند که از کل نیروی کار هلند، 35 درصد در صنایع خالق مشغول به کار هستند. 
در گام دوم، از تعریف دیگری که برای محیط اروپا مناسب تر به نظر می رسد،  بهره  می گیرند که از تعریف فلوریدا 
محدودتر است. با استفاده از این تعریف، سهم طبقۀ خالق از کل نیروی کار از 35 درصد به 19 درصد تنزل 
می یابد. استفاده از این تعریف به منظور حذف برخی از مشاغل از دامنۀ صنایع خالق نبوده است. البته، نویسندگان 
سعی در تعیین سهم واقعی افراد خالق از شاخه های مختلف طبقۀ خالق دارند. )مارلت و ورکنز 2004(1 این 

مطالعه نشان می دهد هر نوع نتیجه گیری دربارۀ صنایع خالق به شدت تحت تأثیر تعریف انتخابی است.

در مطالعه ای دیگر (üNN GmbH 2007) که آلمان و هلند را با هم مقایسه می کند و اساساً ماهیت کیفی 
دارد، نویسندگان صنایع خالق را شاخه هایی از فعالیت اقتصادی می دانند که محصوالت آن ها اساساً یا بیش تر 
مبتنی بر کار خالق هستند و ارزش بازار آن ها نیز به ورودی خالق وابسته است. طبق تعریف این نویسندگان، 
صنایع خالق شامل شاخه های هنرهای کالسیک، رسانه و سرگرمی، معماری، طراحی و تبلیغات می شوند. 
طبقه بندی صنایع خالق و غیِرخالق این مطالعه حاصل تمایز بین شاخه ها به ویژه شاخۀ هنری -زیبایی شناختی 
و شاخۀ هدفمند- سودمحور است. در صورت به کارگیری این تعریف، شاخه های دانش محور قابل تطبیق با 

طبقۀ خالق نیستند. )هر چند در مطالعات ریچارد فلوریدا چنین به نظر نمی رسد(

4-4 سوئیس
از میان مطالعات بسیاری که وجود دارد، صنایع خالق سوئیس با توجه به دو گزارش اقتصاد خالق )2003 
و 2007( و نیز گزارشی ویژه در مورد زوریخ بررسی شده اند. برخالف دیگر کشورهای اروپایی، موضوع اقتصاد 
فرهنگی و خالق در سوئیس از سابقۀ چندانی برخوردار نیست. با این حال، مطالعات این کشور در سطح باالیی 

است. به عنوان مثال گزارش 2003 از برخی جنبه ها در مطالعات دیگر حوزه های اروپا نقشی بنیادین دارد. 

مدل سه بخشی که پیش از این مطرح شد برگرفته از گزارش اول اقتصاد خالق )2003( است )وکرل2 و 
ساندرمن 2003( که در ادبیات و مجامع علمی بسیار استفاده می شود. چنانچه قباًل ذکر شد، این مدل بخش 
این مدل، جامعۀ  به  با توجه  را به سه دستۀ خصوصی، دولتی و واسطه تقسیم می کند.  فرهنگی و خالق 
بین المللی صنایع خالق را شامل بخش خصوصی و سودمحور نیز می داند. مطابق گزارش دوم اقتصاد خالق، 

سوئیس 13 حوزه را در اقتصاد خالق تعیین می کند:

1. به عنوان مثال فلوریدا همۀ مدیران دارای تحصیالت دانشگاهی را جزئی از طبقۀ خالق می داند، در حالی که در مطالعۀ هلندی سهم مدیران 
از طبقۀ خالق تنها 56 درصد است. مطابق یکی از نتیجه گیری های نویسندگان این مطالعه: طبقۀ خالق از دید نظری بسیار شبیه سرمایۀ انسانی 

است. )مارلت و ون ورکنز 2004(
2. Weckerle 



49                             بررسی بین المللی صنایع خالق / 

● صنایع خالق

● بازار کتاب

● بازار هنر

● صنایع فیلم

● سخن پراکنی

● بازار هنرهای نمایشی

● صنایع طراحی

● معماری 

● صنایع تبلیغات

● صنایع بازی و نرم افزار

● صنایع دستی

● چاپ و نشر

● بازار مهندسی صدا 

4-5 اتریش
در سال های اخیر، برخی از نهادهای اتریشی به شدت شروع به فعالیت در حوزۀ اقتصاد خالق کرده اند. 
در کنار برخی نهادهای دولتی مانند اتاق بازرگانی، نهادهای تحقیقاتی بسیاری هستند که به بررسی و مطالعۀ 
اقتصاد فعال می پردازند. با تأسیس یک دانشگاه خصوصی برای اقتصاد خالق تحت عنوان دانشگاه طراحی 
جدید در مرکز اتریش سفلی، سن پولتن1 ارتباط بین اقتصاد و علوم و تحقیقات تحکیم یافته است. مطابق 
اولین گزارش اتریش دربارۀ اقتصاد خالق )KMFA و IKM 2003( شاخه های زیر جزء اقتصاد خالق هستند: 

● میراث فرهنگی

● هنرهای نمایشی

● شاخۀ صمعی- بصری

● هنرهای تجسمی

● کتاب و نشر

1. St. Pölten
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● شاخه های نوسنجی1 )مانند ابتکارهای فرهنگی، مدارس و...(

از نظر شناسایی صنایع خالق، اتریش از رویکردی خاص تحت عنوان »طرح LikusKreativ« )به آلمانی 
LänderInitiativeKulturStatistik) استفاده می کند که بر اساس مدل سه بخشی سوئیس است، اما از 

تعریفی استفاده می کند که بیش تر بر محتوا تأکید دارد. برخالف ادبیات سوئیس، در اتریش در کنار بخش 
خصوصی، بخش دولتی و واسطه را نیز جزء اقتصاد خالق می دانند.2 به این ترتیب، محدودۀ اقتصاد خالق در 
تعریف اتریشی با محدودۀ آن در تعریف مورد استفاده در دیگر کشورهای اروپایی تفاوت دارد. در اتریش عالوه 
بر دو گزارش اقتصاد خالق )2003 و 2006( چندین مطالعه در مورد استان ها یا شاخه های خاص نیز وجود دارد. 

4-6 آلمان
ضعف های ساختاری و تنزل رقابت پذیری صنایع قدیمی، یکی از انگیزه های اصلی در بحث و بررسی اقتصاد 

خالق بوده است. 

تا کنون شمار قابل توجهی مطالعه و گزارش دربارۀ اقتصاد فرهنگی و خالق آلمان منتشر شده است. 
ایالت های فدرال و شهرهای بزرگ گزارش هایی دربارۀ اقتصاد خالق منتشر کرده اند. 3 این امر از یک طرف 
نشانۀ اهمیت اقتصاد خالق و لزوم توجه سیاست گذاران اقتصادی به این موضوع است و از طرف دیگر موجب 

پیچیدگی و تنوع زیاد تعاریف و اصطالحات این حوزه شده است. )ساندرمن 2006(

انتشار گزارش های اقتصاد خالق و انجام تحقیق در این باره به خواست سیاست گذاران منطقه ای و اقتصادی 
نبوده است، بلکه تغییرات اقتصادی و ضعف های ساختاری موجب افزایش آگاهی سیاست گذاران نسبت به 

اقتصاد خالق و فرهنگی شده است.4 

بنابراین، اصاًل اتفاقی نیست که اولین ایالت فدرالی که گزارش اقتصاد فرهنگی را منتشر کرد، وستفالیا- 

راین شمالی5 بود. )1992( این ایالت فدرال آلمان به دلیل غلبۀ صنایع قدیمی دچار ضعف ساختاری شدیدی 
شد. در ایالت های فدرال جدید آلمان شرقی نیز بررسی و تحقیق دربارۀ اقتصاد خالق از ضروریات اقتصادی 
محسوب می شود. جست وجوی ظرفیت اشتغال که از مسائل قریب الوقوع در اقتصاد خالق و فرهنگی است، 

1. transversal branches
2. توجه داشته باشید که هیچ مرز مشخصی بین این سه بخش  اقتصاد خالق وجود ندارد و حدود آن ها تقریباً در هم آمیخته است. )ماندل 

)Mandl( و همکاران 2006(
3. بررسی همۀ گزارش های شهرها و ایاالت فدرال آلمان خارج از محدودۀ این مطالعه است، لذا صرفاً به برخی از گزارش های اقتصاد خالق 

آلمان بسنده می کنیم. )ِمْکلِنبورگ-فورپوِمرن غربی، برمن، باواریا، ساکسونی سفلی و آخن(
4. مطالعات آلمانی اغلب از اصطالح اقتصاد فرهنگی استفاده می کنند، اما از نظر محتوا و محدود این اصطالح بسیار به تعریف اقتصاد خالق 

شبیه است. 
5. North Rhine-Westphalia
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یکی از عوامل مؤثر در تحقیقات این حوزه است. در شرق، سیاست ساختاری همانند وستفالیا- راین شمالی 
نیست، اما هدف نهایی در آنجا نیز تضمین اشتغال و رفاه منطقه ای است. )ساندرمن 2006(

الزم به ذکر است مطالعات آلمانی از اصطالح اقتصاد خالق استفاده می کنند که به اندازۀ اصطالح صنایع 
خالق مطالعات آمریکایی- انگلیسی جامع نیست، چون اصطالح اقتصاد خالق شاخه های خالق و فناوری های 
شاخه های  شامل  خالق  اقتصاد  ساندرمن،  میشل  تعریف  مطابق  به عالوه،  نمی دهد.  پوشش  را  اطالعات 

)2003 IKM و KMFA( .غیِرسودمحور بخش فرهنگی نمی شود

4-6-1 وستفالیا- راین شمالی

وستفالیا- راین شمالی اولین گزارش آلمان دربارۀ اقتصاد فرهنگی را منتشر نمود. 

وستفالیا- راین شمالی اولین ایالت فدرال آلمان بود که گزارش اقتصاد فرهنگی منتشر کرد. اولین گزارش 
در سال 1992 انتشار یافت و از آن زمان به بعد چهار گزارش دیگر نیز ارائه شده است. اولین گزارش با عنوان 
کنسرسیوم اقتصادهای فرهنگی، اصطالح اقتصاد فرهنگی را به کار گرفت و آن را در قالب سه حوزۀ زیر تعریف 
کرد. اول، فرهنگ در معنای خاص  )کتاب، موسیقی، نمایش های موزیکال، هنرمندان مستقل(. دوم، فرهنگ 
در معنای عام )معماری، طراحی(. سوم، شاخه های دیگر دارای ارتباط با فرهنگ و رسانه )صنایع ساخت و ساز 

فرهنگی و صنعت گردشگری( )ویسند 2006(.

اما در سال های اخیر شاهد تغییراتی در محدودۀ تعاریف بوده ایم. از این رو، مطابق گزارش پنجم اقتصاد 
فرهنگی ایالت فدرال وستفالیا- راین شمالی )2007(، اصطالح اقتصاد فرهنگی که موضوع اصلی بسیاری از 
مطالعات قبلی آلمان نیز بوده است، به دلیل مقایسه های بین المللی بسیار تغییر کرده است. بنابراین، گزارش 
پنجم سعی دارد تعریف اقتصاد فرهنگی را به برخی از جنبه ها و شاخه های اقتصاد خالق نیز گسترش دهد. این 

گزارش با طبقه بندی اصطالحات به سه دسته آن ها را مرتب می کند. 

- اقتصاد فرهنگی )موسیقی، ادبیات، کتاب- مطبوعات، بازارهای هنری، صنایع طراحی، صنایع فیلم و 
تلویزیون، تئاتر، معماری و تبلیغات(

- هستۀ اقتصاد فرهنگی و خالق )هنرمندان مستقل، نویسندگان، روزنامه نگاران، نقاشان، صنایع نشر، 
ناشران موسیقی، استودیو صدا، مرمت گران آثار هنری، فیلم، تولیدات تلویزیون، سالن های کنسرت، 
سینما، خرده فروشی کتاب، سی دی، آالت موسیقی، اشیاء هنری، مدیران برنامه های هنری، معماری و 

طراحی، طراحی تبلیغات و...(
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- اقتصاد خالق )تهیۀ تبلیغات، نشر نرم افزار، مشاورۀ نرم افزار و توسعۀ نرم افزار( 

همچنین، اقتصاد فرهنگی شامل شاخه هایی است که به نوعی پیش نیاز یا نتیجۀ اقتصاد فرهنگی هستند، 
مانند تولید آالت موسیقی )شاخۀ پیش نیاز( یا تکثیر وسیله های ضبط صدا و تصویر )شاخۀ نتیجه( که بخشی 
شمالی 2007(  وستفالیا-راین   Arbeitsgemeinschaft Kulturwirtschaft) هستند.  فرهنگی  اقتصاد  از 
معیار مشخص و غالب در گزارش های اقتصاد خالق و فرهنگی وستفالیا- راین شمالی، استفاده از شاخه های 
قالبی  اقتصاد های فرهنگی و خالق را در  سودمحور است. در واقع، گزارش پنجم وستفالیا- راین شمالی، 

منسجم در هم ادغام کرده است. 

4-6-2 شلسویگ- هولستن1

اولین گزارش اقتصاد فرهنگی در ایالت شلسویگ- هولستن در سال 2004 منتشر شد که شامل شاخه های 
)2004 Schleswig-Holsteinischer Landtag( :زیر است

● بازار موسیقی

● کتاب و بازار ادبیات

● بازار هنر

● طراحی، صنایع دستی

● هنرهای نمایشی

● فیلم

● رادیو

● تلویزیون و وسایل سرگرمی الکترونیکی

● فرهنگ اجتماعی

● مدیریت و تحقیقات حوزۀ فرهنگ

● ساخت و ساز فرهنگی و حفاظت از ابنیۀ تاریخی

● اقتصاد فرهنگی و گردشگری

گرچه داده های آماری گزارش بیش تر حول بخش سودمحور است، اما تعریف اصلی نسبتاً جامع است. اصطالح 
اقتصاد فرهنگی به نوعی تعریف شده است که شاخۀ سودمحور و نیز شاخۀ عمومی را پوشش می دهد. قرار دادن 

1. Schleswig-Holstein
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ساخت وساز فرهنگی و گردشگری در اقتصاد فرهنگی صرفاً منحصر به گزارش شلسویگ- هولستن است.

4-6-3 هسن

ایالت فدرال هسن اولین گزارش اقتصاد فرهنگی را در 2003 منتشر کرد.1 این گزارش به خاطر رویکرد 
مورد استفاده اش یعنی قرار دادن بخش دولتی در محدودۀ اقتصاد فرهنگی از بقیۀ گزارش ها متمایز شده است. 

در اینجا، اصطالح اقتصاد فرهنگی در معنای وسیع تری تعریف شده است که منجر به برداشتی عام  از 
اقتصاد فرهنگی )اشخاص و شرکت هایی که اساساً مربوط به حوزۀ تولید، فرآوری و توزیع کاالهای فرهنگی 
هستند یا به طور مستقیم به تهیۀ کاالهای فرهنگی یا هنری می پردازند( و نیز شمول فعالیت هایی غیر از 
عناصر اول زنجیرۀ ارزش اقتصادی می شود. )اقتصاد فرهنگی در معنای عام( از جملۀ این فعالیت ها می توان به 
توزیع کاالهای فرهنگی از طریق کلی فروشی، تکثیر کاالهای فرهنگی به صورت تولید انبوه، بازار مطبوعات 
و نیز بخش های بزرگی از هنرهای کاربردی، معماری و مدیریت دولتی فرهنگ اشاره کرد. این تعریف شامل 
شاخه های بسیار دورتر فرهنگ یا شاخه هایی که با فعالیت های غیِرفرهنگی ترکیب شده اند نیز می شود. )مانند 

دارالترجمه ها یا تعمیر و نگهداری رادیو، تلویزیون و وسایل صوتی( )پیسک و ورنر2 2003(

4-6-4 ساکسونی-آنهالت3

ایالت ساکسونی-آنهالت دو گزارش اقتصاد خالق منتشر کرده است )2001 و 2006( که گزارش دوم به 
دلیل ارائۀ یک بخش نظری جامع که به بحث و بررسی انواع رویکردهای اقتصاد فرهنگی می پردازد، از دیگر 

گزارش های ایاالت فدرال متمایز شده است. 

گزارش دوم از تعریفی استفاده می کند که اقتصاد خالق را به 9 بخش اقتصاد فرهنگی و 2 بخش خالق 
تقسیم می کند. )رجوع شود به مباحث قبل( این تعریف به تدریج در مطالعات اروپایی جایگاه خود را پیدا می کند. 

البته گزارش ساکسونی-آنهالت از برخی جنبه ها به مطالعات منطقۀ آمریکایی- انگلیسی وابسته است. 

این گزارش در کنار اقتصاد فرهنگی از اصطالح آلمانی Kreativwirtschaft استفاده می کند. این اصطالح 
اخیر تعریف وسیع تری دارد و به منظور القاء معنای گسترده تری؛ یعنی اقتصاد خالق، به کار گرفته شده است 

که برخالف تعاریف محدودتر شامل صنایع مالکیت معنوی هم می شود. 

1. گزارش دیگری در سال 2005 منتشر شد که منحصراً به حمایت از فرهنگ و حامیان فرهنگ در هسن می پردازد و دیگر توجهی به مشکالت 
مربوط به محدودۀ اصطالح اقتصاد فرهنگی ندارد. 

2. Piesk and Werner 
3. Saxony-Anhalt
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4-6-5 هامبورگ

گزارش اقتصاد فرهنگی هامبورگ مشتمل بر 6 بازار است که زیرمجموعۀ کل بازار فرهنگی هستند:

● موسیقی

● هنرهای نمایشی

● هنرهای تجسمی 

● هنرهای کاربردی

● میراث فرهنگی

● ادبیات

شامل  موسیقی  بازار  مثال،  عنوان  به  شده اند.  مشخص  و  معرفی  تفصیل  به  بازارها  این  از  یک  هر 
تولیدکنندگان و تولیدکنندگان مجدد وسایل ضبط صدا، کلوپ ها و کافه های موسیقی، تولیدکنندگان آالت 
سالن های  ادارۀ  و  مدیریت  نیز  و  برنامه  مدیران  کر،  گروه های  ارکسترها،  موسیقی،  موسیقی، خرده فروشی 
کنسرت و هنرمندان می شود. الزم به ذکر است برخالف گزارش های دیگر ایاالت فدرال، بعضی از بخش ها 
که معمواًل جزئی از اقتصاد فرهنگی محسوب می شوند، در اینجا کنار گذاشته شده اند. از این رو، گزارش شامل 
روابط عمومی و تبلیغات، سخن پراکنی و تلویزیون و نیز رسانه های مطبوعاتی و صنایع چندرسانه ای نمی شود. 

)2006 Institutfür Kultur- und Medienmanagement(

4-6-6 برلین

گزارش اقتصاد فرهنگی برلین، اصطالح اقتصاد فرهنگی را در قالب همۀ شرکت های خویش کارفرما و 
سودمحوری که کاالها یا خدمات فرهنگی تولید، بازاریابی، توزیع یا خرده فروشی می کنند و یا از کاالهای 
فرهنگی محافظت می کنند، تعریف می نماید. )Kulturwirtschaft in Berlin 2005( به عبارت دقیق تر، این 

گزارش 8 بازار زیر را تعیین می کند:

● بازار کتاب و مطبوعات

● فیلم و صنایع تلویزیون

● بازار هنر

● توسعۀ نرم افزار/ میزبانی داده/ مخابرات
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● صنایع موسیقی

● تبلیغات

● معماری و میراث فرهنگی

● هنرهای تجسمی

این گزارش برای هریک از این بازارها نهادها و شرکت های خویش کارفرمای متناظر با آن ها را تعریف 
می کند. گزارش برلین نیز مانند گزارش وستفالیا- راین شمالی، توسعۀ نرم افزار و تبلیغات را بخشی از اقتصاد 

فرهنگی می داند. لذا، تعریف مورد استفاده در برلین بسیار شبیه تعریف »اقتصاد فرهنگی« است. 

4-6-7 کلن

برن فسل و میشل ساندرمن در سال 2007 گزارش اقتصاد فرهنگی کلن را نوشتند. این گزارش در مارس 
2008 منتشر شد. این گزارش برای اولین بار از تعریفی از اقتصاد خالق استفاده کرد که در حال حاضر در 
رویکرد اروپایی- قاره ای مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که قباًل گفته شد، این تعریف شامل 9 شاخۀ 

فرهنگی و 2 شاخۀ خالق می شود. این شاخه ها عبارتند از:

شاخه های فرهنگی

● نشر )کتاب، مطبوعات، وسیله های ضبط صدا، ناشران موسیقی(

● صنایع فیلم )تلویزیون و تولیدات ویدیوئی، اجاره و توزیع فیلم و تئاتر(

● صنایع خصوصی سخن پراکنی

● موسیقی، هنرهای تجسمی و نمایشی )هنرمندان مستقل، تئاترهای خصوصی، آژانس های کنسرت 
و تئاتر، شرکت های فناوری صحنه(

● روزنامه نگاران و بنگاه های خبری

● فروشگاه های موزه ای/ نمایشگاه های هنری )موزه های تجاری و نمایشگاه های هنری(

● خرده فروشی کاالهای فرهنگی ) فروشگاه های کتاب و موسیقی، گالری ها و تجارت هنر(

● معماری )معماری باغ و داخلی، طراحی، معماری سطح و زیرسطح(

● صنایع طراحی )طراحی صنعتی، تولیدی، مد، نساجی و صنایع مرتبط(
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شاخه های خالق

● تبلیغات )تهیه و تدارک تبلیغات، بنگاه های تبلیغاتی( 

● صنایع نرم افزار و بازی )توسعۀ نرم افزار و بازی از جمله مشاوره(

از نکات مهم در این گزارش استفادۀ همزمان از دو اصطالح اقتصاد خالق )Kreativwirtschaft( و صنایع 
خالق است. دیگر ویژگی متمایز آن طبقه بندی آماری شاخه ها است. مطابق این رویکرد، ترکیب اقتصادی 
اقتصاد خالق/ صنایع خالق را می توان با استفاده از داده های آماری به صورت کمی تحلیل کرد. )فسل و 

ساندرمن 2008(

به عالوه، به مدد این رویکرد می توان مطالعات ملی و بین المللی این حوزه را بهتر با هم مقایسه کرد. توجه 
داشته باشید فسل و ساندرمن براساس مدل سه بخشی که پیش از این ذکر شد، اقتصاد خالق/ صنایع خالق 

را یک شاخۀ سودمحورتر و بازارمحورتر از بخش خالق و فرهنگی می دانند. 

4-7 نهادهای بین المللی
4-7-1 اتحادیۀ اروپا

گسترش صنایع خالق بخشی از راهبرد لیسبون اتحادیۀ اروپا است. این راهبرد بر فناوری های اطالعات و 
ارتباطات تمرکز دارد. 

عالوه بر گزارش های ایاالت فدرال، اتحادیۀ اروپا نیز مطالعاتی دربارۀ اقتصاد خالق منتشر می کند. در کنار 
سیاست بازار نیروی کار و اقتصادی، انگیزۀ دیگر برای انتشار این مطالعات، تقویت همبستگی اجتماعی در 
بین کشورهای اتحادیۀ اروپا است. ادبیات حوزۀ اقتصاد خالق و دیدگاه های موجود در راهبرد لیسبون که در 
سال 2000 تهیه شد، با این هدف که منطقۀ یورو را به رقابتی ترین، پویاترین و دانش بنیان ترین منطقۀ دنیا و 
منطقه ای با رشد اقتصادی پایدار، مشاغل بیش تر و بهتر و همبستگی اجتماعی ارتقا یافته تر تبدیل کنند، مطرح 

شده اند. )کمیسیون اروپا 2008(

توجه داشته باشید »مطالعۀ فرهنگ اقتصاد« دربارۀ این موضوع منتشر شده است. این مطالعه از تعاریف و 
اصطالحات زیر برای بخش خالق و فرهنگی استفاده می کند. 

عالوه بر بخش های اصلی هنر )هنرهای تجسمی و نمایشی و میراث فرهنگی(، بخش فرهنگی شامل 
شاخه های صنایع فیلم و ویدئو، تلویزیون و سخن پراکنی، بازی های ویدیوئی، موسیقی، کتاب و مطبوعات نیز 
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هست. در مقابل، بخش خالق شامل شاخه های مربوط به خالقیت و طراحی )مانند مد، توسعۀ کاال و غیره( و 
نیز معماری و تبلیغات است.

برخی از شاخه های مرتبط مانند تولید رایانه های شخصی، تلفن های همراه و غیره نیز به بخش خالق تعلق 
)2006 KEA( .دارند. این شاخه ها به شدت به شاخه هایی که قباًل ذکر شد، وابسته هستند

تأکید  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری های  بخش  روی  اروپایی  گزارش های  در  اغلب  است  ذکر  به  الزم 
می شود. ابتکار 2010 اروپا در مورد انسجام دیجیتال -مشارکت در جامعۀ اطالعات- که در سال 2005 مطرح 

شد، این مشاهده را تأیید می کند. 

4-7-2 یونسکو

در یکی از مطالعات یونسکو شاخه های خالق و فرهنگی از هم متمایز شده اند. در این مطالعه محدودۀ 
اقتصاد فرهنگی تا حدی محدودتر است و اقتصاد فرهنگی عالوه بر موارد باال شامل صنایع نرم افزار و بازی و 

صنعت تبلیغات نیز می باشد. )فسل و ساندرمن 2007(

4-7-3 سازمان جهانی مالکیت معنوی

سازمان جهانی مالکیت معنوی )WIPO(1 در سال 2005 نهاد مجزایی را برای اقتصاد خالق تأسیس کرد. 
)دفتر صنایع خالق( از نظر سازمان جهانی مالکیت معنوی، صنایع خالق بخش های اقتصادی هستند که فعالیت ها 
و خروجی های آن ها منحصراً مربوط به مالکیت معنوی است. )سازمان جهانی مالکیت معنوی 2008( این سازمان 
شاخه هایی را که می توان به پتنت، نشان تجاری، حق مؤلف و نیز الگوهای طراحی و غیره نسبت داد، جزء صنایع 
خالق می داند. )Kulturwirtschaftsbericht Sachsen-Anhalt 2006( صنایع مبتنی بر حق مالکیت معنوی 

از اصطالحات کلیدی در این تعریف است که در مقایسه با دیگر مطالعات، دامنۀ آن محدودتر است. 

4-8 نتیجه گیری مجمل 

مطابق آنچه پیش از این گفته شد، کشورها و نهادهای مختلف برداشت های متفاوتی از مفهوم صنایع خالق 
دارند. عالوه بر تفاوت در میزان اهمیت مبحث صنایع خالق در بین سیاست گذاران، مشاهده می شود برخی از 
مدل ها و رویکردها به تدریج جای خود را در مباحث علمی و ادبیات موجود باز می کنند، در حالی که برخی دیگر 

صرفاً محدود به یک کشور خاص هستند. جدول 1 خالصه نکات اصلی مباحث فوق الذکر است.

1. World Intellectual Property Organization 
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جدول 1: بررسی بین المللی صنایع خالق

پیشتاز در مباحث صنایع خالقبریتانیا
تعریف شفاف 13 شاخۀ صنایع خالق، که در »سند نگاشت صنایع خالق« توصیف و مستند 

شده اند
بیش تر وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش در آن دخیل است

محدودیت نسبی در ارائۀ محدوده اصطالحات و تعاریف آن ها
به طور معمول اقتصاد فرهنگی بخشی از سیاست فرهنگی استاسترالیا

هنر نقطۀ میانی مدل صنایع فرهنگی است
صنایع خالق بر تضاد بین هنر و اقتصاد غلبه می کنند

بحث در باب طبقۀ خالق به پیروی از ریچارد فلوریداهلند
در ادبیات اروپایی، طبقۀ خالق محدودتر از مباحث ایاالت متحده تعریف می شود

ادبیات اقتصاد خالق و فرهنگی آن نسبتاً جوان اما عمیق و سطح باال استسوئیس
مدل 3 بخشی که سنگ بنای اصلی اولین گزارش سوئیس دربارۀ اقتصاد خالق است، امروزه 

محک و اساس مطالعات بسیاری در حوزۀ اقتصاد خالق است
شاخۀ خصوصی و سودمحور صنایع خالق، بخش اصلی تحقیقات را تشکیل می دهد

رویکردی ویژه برای تحلیل بخش عمومی و واسطهاتریش
به دلیل فقدان هماهنگی کافی، امکان مقایسه با دیگر ادبیات بین المللی وجود ندارد

انبوه مطالعات و گزارش های فدرال و ملیآلمان
بحث و بررسی عمیق اصطالح صنایع خالق، محدوده و تعریف آن

حرکت تدریجی از اقتصاد فرهنگی در معنای محدود به سمت اقتصاد خالق در معنای وسیع 
توجه به هماهنگی زیاد در تازه ترین گزارش ها

در کنار سوئیس، پیشتاز اروپای قاره ای 
تمرکز بر اقتصاد خالق و فرهنگیاتحادیۀ اروپا

بخشی از راهبرد لیسبون با هدف تبدیل اتحادیۀ اروپا به پویاترین منطقۀ دنیا
فناوری های اطالعات و ارتباطات بخشی از صنایع خالق محسوب می شوند

اهتمام به تعریف اقتصاد خالق و فرهنگییونسکو
به تبعیت از برداشت غالب، اقتصاد خالق را تعمیم داده و ادامۀ اقتصاد فرهنگی می داند

سازمان 

جهانی مالکیت 

معنوی

صنایع خالق بخش های اقتصادی متمرکز بر مالکیت معنوی هستند
اصطالح صنایع مبتنی بر مالکیت معنوی که ویژگی متمایز صنایع خالق است دال بر دامنۀ محدود 

این اصطالح در مقایسه با دیگر مفاهیم موجود است

منبع: بررسی های نویسندگان



ش دوم بخ





با توجه به مطالب بیان شده در فصل های گذشته، در این فصل به بررسی عناصر اصلی زیر می پردازیم:

تفاوت در تعاریف

تعریف هایی که اقتصاد خالق و فرهنگی به واسطۀ آن ها از هم متمایز می شوند، از نظر فضا و زمان با هم 
تفاوت دارند. به عنوان مثال، ممکن است یکی از ایاالت فدرال صنایع بازی و نرم افزار را به اقتصاد خالق نسبت 

دهد، در حالی که ایالتی دیگر چنین نمی کند. 

حتی وقتی یک بخش اقتصادی خاص جزء اقتصاد خالق محسوب می شود، الزم است مشخص شود آیا 
همۀ آن بخش جزء اقتصاد خالق است یا صرفاً برخی از قسمت های آن جزء اقتصاد خالق قرار می گیرد. به 
عنوان مثال، با خرده فروشی در مطالعات مختلف رفتارهای متفاوتی می شود. در حالی که برخی از مطالعات مانند 
مطالعۀ حاضر از روش محدودتری استفاده می کنند، بعضی از مطالعات نیز رویکرد گسترده تری به کار می گیرند 

و قسمت های بسیاری از بخش خرده فروشی را به صنایع خالق نسبت می دهند. 

البته، با گذشت زمان معنای اصطالحات تغییر می کند. همانطور که مشاهده شد، مطالعات با اصطالح اقتصاد 
فرهنگی آغاز شدند و به سمت تعریف گسترده تری از اقتصاد خالق در گزارش های وستفالیا- راین شمالی و 

5
از نظریه تا تجربه 



/ صنایع خالق برلین62

کلن پیش رفتند. از آنجایی که این مسئله موضوعی جالب است و بحث های بین المللی دربارۀ آن بسیار است، 
اصاًل عجیب نیست که اصطالحات این حوزه و معنای آن ها ثابت نیست و همواره در حال تغییر هستند. شکی 

نیست که تفاوت در تعریف ها و محتواها منجر به تفاوت در نتایج تجربی نیز می شود. 

تفاوت در نگاشت

مثال  به عنوان  به تصویر کشیده می شود.  متفاوتی  بازارهای  قالب  در  اقتصادی خاص  گاه یک بخش 
در برخی مطالعات، آرشیوها و کتابخانه ها به شاخۀ کتاب نسبت داده می شوند )در مطالعات سوئیس به بازار 
مطبوعات منسوب می شوند(، در حالی که در اتریش جزء میراث فرهنگی قرار می گیرند. لذا تفاوت های بین 
انواع نگاشت ها بیش تر به توصیف و تجسم بخش های اقتصادی برمی گردد و نه محتوای آن ها. )ICG برنامه 

فرهنگی 2007(

قیاس پذیری مطالعات

تنوع تعریف ها و منابع داده های آماری که بیانگر مجموعۀ تصاویر موجود از بخش های اقتصادی هستند، 
موجب محدودیت های کم و بیش شدیدی از نظر قیاس پذیری ملی و بین المللی مطالعات می شوند. چون هیچ 
آماری دربارۀ ویژگی های خاص اقتصاد خالق در اختیار نداریم )یا آمار ناچیزی موجود است(، لذا باید به داده های 
موجود که چندان هم دقیق نیستند، بسنده کنیم. همچنین، داده های موجود تا حدی خصیصه های خاص ملی 

نیز دارند که مقایسه بین کشورها را نسبتاً دشوار و با احتیاط همراه می کند. 

تمایل عمیق

صرف  نظر از همه تفاوت های موجود در مطالعات اروپایی، در همۀ آن ها تمایل عمیقی برای تعریف صنایع 
خالق در مفهومی وسیع تر از اقتصاد فرهنگی دیده می شود. در واقع، این مطالعات اقتصاد فرهنگی را صرفاً با 
تعمیم به صنایع نرم افزار و بازی گسترش داده اند. اما در اینجا، همانطور که بسیاری مطالعات دیگر عمل کرده اند 
)Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2007(، 9 شاخۀ فرهنگی و 2 شاخۀ خالق 

را به صنایع خالق می افزاییم. 

این شاخه ها عبارتند از:

● نشر

● صنایع فیلم
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● صنایع سخن پراکنی خصوصی

● موسیقی، هنرهای تجسمی و نمایشی

● بنگاه های خبری و روزنامه نگاری

● فروشگاه های موز ه ای و نمایشگاه های هنری

● خرده فروشی کاالهای فرهنگی

● معماری

● صنایع طراحی

● تبلیغات

● صنایع بازی و نرم افزار

پس از یافتن و ارائۀ تعریفی مناسب برای اصطالح صنایع خالق، اکنون به بررسی بخش های اقتصادی 
مختلف صنایع خالق به وسیله داده های آماری می پردازیم. 

حال که اصطالحات و تعاریف صنایع خالق به طور مفصل در بخش های قبل بررسی شده است، نوبت به 
ارائۀ تصویری کمی از صنایع خالق برلین می رسد. برای این منظور از ES2003 1 استفاده می کنیم. برای هر 
یک از بخش های مورد نظر تعداد کارمندان، تعداد شرکت های مشمول مالیات2  و نیز میزان درآمد آن ها را ارائه 
می کنیم. هدف ما از ارائۀ این آمارها، خلق تصویری کمی از موقعیت کنونی این صنایع است. البته در ادامه 

استفاده های دیگری نیز از این اطالعات خواهیم داشت. 

توجه داشته باشید جمع آوری داده دربارۀ صنایع خالق کار دشواری است و این مسئله از تعریف آن ها نیز پیدا 
است. صنایع خالق بخش ناملموسی از اقتصاد هستند و لذا ارائۀ تصویر آماری از آن ها با محدودیت های بسیار 
روبه رو است. )ساندرمن 2006( در واقع، به نظر می رسد مجبور هستیم تصویری از یک بازار مدرن با استفاده 

از ابزارهای آماری سنتی ارائه کنیم. 

1. اگرچه طبقه بندی بخش های اقتصادی از ES 2003 تا ES 2008 بسیار تغییر کرده  است، در اینجا بیش تر تکیه بر طبقه بندی قدیمی تر 
داریم چون همۀ داده های طبقه بندی سال 2008 از کیفیت کافی برخوردار نیستند. طبقه بندی بخش های اقتصادی بر اساس سیستم بخش های 

 )NACE( .اقتصادی اتحادیۀ اروپا است
2. شرکت های مشمول مالیات شرکت هایی هستند که درآمد ساالنۀ آن ها از 17500 یورو بیش تر است و یا حداقل یک کارمند مشمول بیمۀ 
تأمین اجتماعی دارند. توجه داشته باشید که آمار مالیات بر ارزش افزوده مالک درآمد های شرکت را منطقه ای در نظر می گیرد که دفتر مرکزی 

شرکت در آن قرار دارد. 
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نمودار3: صنایع خالق و شاخه ها و بخش های اقتصادی آن ها

صنایع خالق

شاخه های شاخه های فرهنگی

خالق
صنایع نشر

فیلم

صنایع 

سخن 

 پراکنی 

خصوصی

موسیقی، 

هنرهای 

تجسمی 

و نمایشی

بنگاه های 

خبری و 

روزنامه 

 نگاری

فروشگاه های 

موزه ای و 

نمایشگاه های 

هنری

خرده فروشی 

کاالهای 

فرهنگی

صنایع معماری

طراحی

صنایع تبلیغات

نرم افزار 

و بازی

ESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES

منبع: نویسندگان مطالعۀ حاضر

5-1 منابع داده
برای طبقه بندی بخش های اقتصادی از رویکرد مورد استفادۀ ادارۀ آمار ویسبادن1 استفاده کرده ایم که کاماًل 
با استانداردهای بین المللی مطابقت دارد. در طبقه بندی بخش های اقتصادی از اعداد 5 رقمی2 استفاده می کنیم، 

چون امکان طبقه بندی دقیق تری از شرکت های بخش های اقتصادی را فراهم می آورد. 

داده های مربوط به تعداد شرکت ها و درآمدهای آن ها از ادارۀ آمار برلین- براندنبرگ3 کسب شده اند و همۀ 
داده ها به غیر از موارد مشخص شده، مربوط به سال 2006 هستند. 

داده های مربوط به کارمندان پاره وقت و تمام وقت مشمول خدمات بیمۀ تأمین اجتماعی و نیز تعداد افرادی 
که به صورت حاشیه ای4 استخدام شده اند، از ادارۀ خدمات آمار نیروی کار اوست5 واقع در برلین کسب شده 

است و مربوط به 30 سپتامبر سال 2007 هستند. 

1. Statistisches Bundesamt Wiesbaden
2. درصورت استفاده از اعداد 4 رقمی، از مزیت دقت بیش تر و مضاعف سیستم 5 رقمی برای داده ها محروم می شویم. 

3. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
4. در آلمان مطابق قانون امنیت اجتماعی، استخدام حاشیه ای یا marginal به استخدام افراد در قالب قراردادهای کوتاه مدت یا با دستمزد 
کم تر از سطح حداقل دستمزد )ماهانه 450 یورو( گفته می شود. این نوع اشتغال در اصطالح شغل خرد )mini-job( یا شغل 450 یورو نیز گفته 

می شود. )مترجم(
5. Bundesagentur für Arbeit, Statistik-Service Ost
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5-2 نگاشت بخش های اقتصادی
هدف اصلی طبقه بندی بخش های اقتصادی توسط ادارات فدرال آمار، نگاشت انواع مختلف فعالیت های 
اقتصادی در قالب یک طبقه بندی مورد قبول عموم است. اما این طبقه بندی بر اساس معیار خالقیت انجام 

نشده است. 

بنابراین، در ابتدا بایستی بخش های اقتصادی مربوط به مطالعۀ خود را انتخاب کنیم و سپس آن ها را در 
قالب بازارهای بخشی صنایع خالق طبقه بندی نماییم. انتخاب و نگاشت بخش های اقتصادی را بر اساس 

مباحث بخش 1 این مطالعه انجام می دهیم. 

از آنجایی که بخش زیادی از ادبیات موجود غیر قابل قیاس بودن تحلیل کمی را زیر سؤال می برد، در اینجا 
از مطالعاتی بهره می گیریم که از روش های به روز و مبتنی بر مقایسه پذیری استفاده کرده اند. هدف ما از انتخاب 

این روش، برداشتن گامی در جهت استانداردسازی حداقل بخشی از ادبیات موجود است. 

برای شروع، بررسی کلی از صنایع خالق برلین و شاخه های فرهنگی و خالق آن را ارائه می کنیم. در ادامه، 
یازده شاخۀ صنایع خالق را به تفصیل شرح می دهیم. 





در شهرهایی مانند برلین که صنعت و خدمات بسیار با کیفیت تقریباً به طور کامل کارایی خود را از دست 
داده اند، تنها بخش خالق می تواند اقتصاد را کارآمد نگه دارد ) و از همه مهم تر اینکه رضایت را به ارمغان آورد(. 

)هورکس1 2006( 

صنایع خالق برلین شامل بیش از 20000 شرکت مشمول مالیات است که حدود 80000 نفر در آن ها 
مشغول به کار هستند و درآمد کل این شرکت ها بالغ بر 4/7 میلیارد یورو است. سهم شرکت های صنایع خالق 
از کل شرکت های برلین 14 درصد است، اما سهم اشتغال صنایع خالق از کل اشتغال برلین تنها 6/5 درصد 
است. میانگین نسبتاً کوچک تعداد کارمندان در هر شرکت )کم تر از 4 نفر در هر شرکت( بیانگر کوچک بودن 
اندازۀ شرکت های خالق است. روشن است که بخش خالق بیش تر از شرکت های تک نفره و کوچک2 تشکیل 
شده است. این در حالی است که به طور میانگین شرکت های برلین متشکل از 8 نفر یعنی دو برابر میانگین 

شرکت های خالق هستند.

1. Horx
2. مطابق تعریف کمیسیون اروپا به تاریخ 6 می EC/2003/361( 2003( شرکت های خرد )micro enterprise( شرکت هایی با تعداد 
کارمندان کم تر از 10 نفر و درآمد کم تر از 2 میلیون یورو هستند. شرکت های کوچک )small enterprise( شرکت هایی با تعداد کارمندان کم تر 

از 50 نفر و گردش مالی کم تر از 10 میلیون یورو هستند. 

6
صنایع خالق برلین در یک نگاه
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البته، اگر میانگین تعداد کارمندان شرکت های خالق را بدون در نظر گرفتن شرکت های تک نفره محاسبه کنیم، 

در این صورت میانگین تعداد کارمندان شرکت های خالق به 16 افزایش می یابد. این اختالف به ویژه در شاخۀ  
روزنامه نگاری و بنگاه های خبری قابل توجه است. بیش از 98 درصد شرکت های این شاخه ها تک نفره هستند، 
به طوری که با محاسبۀ تعداد کارمندان شرکت های غیِرتک نفره، میانگین این شاخه ها در صدر دیگر شاخه ها قرار 

می گیرد. میانگین کل این شاخه 6 کارمند در هر شرکت است، ولی در شرکت های غیِرتک نفره 25 نفر است. 

جدول 2: صنایع خالق در یک نگاه

منبع: ادارۀ آمار ویسبادن و محاسبات نویسندگان

مقایسۀ شاخه های فرهنگی و خالق نشان می دهد که شاخه های خالق 20 درصد کل شرکت های صنایع 
خالق را به خود اختصاص داده اند، اما 30 درصد کل درآمد و 30 درصد کل اشتغال صنایع خالق را در اختیار 

دارند. 

جدول 3 تعداد کل کارمندان و نیز درآمد ساالنۀ 9 شاخۀ فرهنگی و 2 شاخۀ خالق صنایع خالق را نشان 
می دهد. 

شرکت های صنایع خالق
16,401شاخه های فرهنگی

4,341شاخه های خالق
14.2%سهم در شرکت های برلین

درآمد صنایع خالق )هزار یورو(
5,121,867شاخه های فرهنگی

2,301,897شاخه های خالق
8.8%سهم در شرکت های برلین

اشتغال صنایع خالق

53,267شاخه های فرهنگی
26,342شاخه های خالق

6.5%سهم در شرکت های برلین
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جدول 3: صنایع خالق در یک نگاه- شرکت ها و درآمدها

درآمدها )هزار یورو(شرکت ها
شرکت های %کل

تک نفره
شرکت های %کل %

تک نفره
%

شاخه های فرهنگی
1,7328/48645/51,800,19124/264,0174/5نشر

1,1705/66664/2751,39710/176,8565/4صنایع فیلم
شرکت های 

سخن پراکنی 
خصوصی

930/4--200,3652/7--

موسیقی، هنرهای 
تجسمی و 

نمایشی

5,32925/728,328/31,130,94315/2394,82627/9

روزنامه نگاری و 
بنگاه های خبری

2,18710/513,513/5150,4272120,3818/5

فروشگاه های 
موزه ای و 

نمایشگاه های 
هنری

--------

خرده فروشی 
کاالهای فرهنگی

9224/44,54/5357,5974/8151,38210/7

2,85513/814,414/4529,7187/1216,08615/3معماری

2,11210/212,012201,2292/7121,2108/6صنایع طراحی

شاخه های خالق
2,18310/59,79/7957,27412/9172,41112/2تبلیغات

صنایع نرم افزار و 
بازی

2,15810/48,081,344,62318/195,5546/8

20,74210015,7991007,423,7641001,412,723100کل

منبع: ادارۀ آمار برلین، براندنبرگ و محاسبات نویسندگان
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جدول 4 تعداد کل شاغلین و نیز تعداد شاغلین تمام وقت، پاره وقت و حاشیه ای هر شاخه را به صورت 
جداگانه نشان می دهد. 

جدول 4: صنایع خالق در یک نگاه- اشتغال

اشتغال
تمام وقت و %کل

پاره وقت
اشتغال %

حاشیه ای 
%

شاخه های فرهنگی
15,9022013,37919/42,52324نشر

7,5659/56,5509/51,0159/6صنایع فیلم
شرکت های 

سخن پراکنی خصوصی
4,3835/54,2466/11371/3

موسیقی، هنرهای 
تجسمی و نمایشی

11,52314/59,15813/32,36522/4

روزنامه نگاری و 
بنگاه های خبری

11,5231/61,2611/8450/4

فروشگاه های موزه ای 
و نمایشگاه های هنری

3,98053,7645/42162

خرده فروشی کاالهای 
فرهنگی

3,3084/22,5873/77216/8

4,74064,2396/15014/8معماری
5600/74340/61261/2صنایع طراحی

شاخه های خالق
9,64912/17,567112,08219/8تبلیغات

16,6932115,884238097/7صنایع نرم افزار و بازی
79,60910069,06910010,540100کل

منبع: سازمان فدرال کار، خدمات آمار اوست و محاسبات نویسندگان



در این فصل شاخه های صنایع خالق را به تفصیل معرفی می کنیم. به منظور دستیابی به تصویری روشن 
از این صنایع و نیز کسب اطالعات الزم برای شروع مباحث حمایت مالی و اقدامات سیاست اقتصادی مناسب 

در بخش 4، در اینجا وضعیت کنونی این شاخه ها را بررسی می کنیم. 

7-1 جزئیات شاخه های فرهنگی
برای شروع، از 11 شاخۀ صنایع خالق ابتدا به 9 شاخۀ فرهنگی آن می پردازیم. 

7-1-1 نشر

7-1-1-1 طبقه بندی آماری

نشر شامل صنعت نشر به طور کلی و نیز صنعت چاپ است. چون طبقه بندی بخش های مختلف اقتصادی 
در قالب شاخه ها در همۀ ادبیات موجود یکسان نیست، لذا در اینجا به تفصیل به این موضوع می پردازیم.

مطالعۀ حاضر مترجمین مستقل و نیز دارالترجمه ها را به شاخۀ نشر نسبت می دهد، ولی بنگاه ها و سندیکاهای 
خبری و نیز روزنامه نگاران مستقل را در شاخۀ  دیگری تحت عنوان روزنامه نگاران و بنگاه های خبری طبقه بندی 

7
جزئیات صنایع خالق
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می کند. همچنین، خرده فروشی را جزء نشر نمی دانیم، بلکه آن را بخشی از شاخۀ خرده فروشی کاالهای فرهنگی 
قلمداد می کنیم. جدول 5 نمایی کلی از شاخۀ نشر در برلین را نشان می دهد که مبتنی بر طبقه بندی ES 2003 است. 

جدول 5: نشر- طبقه بندی

منبع: ادارۀ آمار ویسبادن

7-1-1-2 آمار و ارقام

جداول 6 و 7 میزان اهمیت اقتصادی شاخۀ نشر را در برلین نشان می دهند. حدود 1700 شرکت با درآمدی بالغ بر 
1/8 میلیارد یورو در شاخۀ نشر برلین وجود دارد. به طور کلی 13379 نفر به صورت پاره وقت یا تمام وقت در این حوزه 
مشغول به کار هستند و 2523 نفر نیز در این حوزه دارای شغل حاشیه ای هستند. مطابق تعریف کلی تر صنعت نشر، 
533 شرکت با 7900 نفر شاغل شناسایی شد. حال آنکه مطابق تعریف دیگر، 450 شرکت در شاخۀ نشر وجود دارد که 
5000 نفر به صورت تمام وقت یا پاره وقت در آن ها اشتغال دارند. همچنین، 749 شرکت در قالب مترجمین مستقل و 
دارالترجمه در این شاخه فعالیت دارند. مورد اخیر دارای 414 کارمند تمام وقت یا پاره وقت و درآمد 70 میلیون یورو است. 

ES 3 بخش های اقتصادی
نشر کتاب )به استثنای کتاب های راهنمای آدرس(22-11-1
نشر کتاب های راهنمای آدرس22-11-2

نشر روزنامه )روزانه(22-12-1
نشر روزنامه های هفتگی و ویژه نامۀ یکشنبه ها22-12-2
نشر مجالت تخصصی22-13-1

نشر مجالت عمومی22-13-2
نشر سایر مجالت22-13-3
نشر وسایل ضبط صدا22-14-1
نشر وسایل ضبط موسیقی22-14-2

سایر انواع نشر22-15-0
چاپ روزنامه22-21-0
چاپ سایر رسانه ها22-21-0
دیگر فرایندهای چاپ22-23-0
مترجمین مستقل74-85-1
دارالترجمه ها74-85-2
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آن ها حدود 4 درصد کل درآمد شاخۀ نشر را به خود اختصاص داده اند. 

جدول 6: نشر- شرکت ها و درآمدها

درآمدها )هزار یورو(شرکت ها
شرکت های %کل

تک نفره
شرکت های %کل %

تک نفره
%

بخش های اقتصادی
نشر کتاب به استثنای 

کتاب های راهنمای 
آدرس

18610/7627/21,078,99959/98,67513/6

نشر کتاب های راهنمای 
آدرس

-----0--

--30,1981/7--40/2نشر روزنامه )روزانه(
نشر روزنامه های هفتگی 

و ویژه نامه یکشنبه
----- ---

--34,1361/9--261/5نشر مجالت تخصصی
--74,1614/1--331/9نشر مجالت عمومی

221/3111/311,1680/61,8352/9نشر سایر مجالت
--15,5130/9-- 160/9نشر وسایل ضبط صدا

نشر وسایل ضبط 
موسیقی

1287/4485/650,6212/84,2446/6

--63,6883/5--1186/8سایر نشر
--2,8330/2--80/5چاپ روزنامه

--337,25318/7--38722/3چاپ سایر رسانه ها
553/2384/429,5911/67,91012/4سایر فرایندهای چاپ

65337/762972/849,7562/837,04257/9مترجمین مستقل
965/5768/822,2741/24,3116/7دارالترجمه ها

1,7321008641001,800,19110064,017100کل

منبع: ادارۀ آمار برلین، براندنبرگ و محاسبات نویسندگان
* قسمت هایی که برای آن ها داده ای ذکر نشده، به دلیل کمبود مشاهدات و یا محدودیت های قانون 

حمایت از حریم خصوصی است. 
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7-1-1-3 مشخصات

ناشران کتاب با 186 شرکت، 10 درصد از کل شرکت های شاخۀ نشر را تشکیل می دهند. اما در این شرکت ها بیش 
از 3000 نفر به صورت تمام وقت یا پاره وقت اشتغال دارند که به معنای سهم 23 درصدی از کل اشتغال این شاخه است. 

درآمد این شرکت ها بالغ بر 1 میلیارد یورو یعنی حدود 60 درصد کل درآمد این شاخه است. 

جدول 7: نشر- اشتغال

منبع: سازمان فدرال کار، خدمات آمار اوست و محاسبات نویسندگان

اشتغال
تمام وقت و %کلبخش های اقتصادی

پاره وقت

%حاشیه ای%

نشر کتاب به استثنای کتاب های 
راهنمای آدرس

3,23320/33,06822/91656/5

2411/51821/4592/3نشر کتاب های راهنمای آدرس

0-2,30514/52,30517/2نشر روزنامه )روزانه(
نشر روزنامه های هفتگی و 

ویژه نامه یکشنبه
2021/31571/2451/8

9035/78516/4522/1نشر مجالت تخصصی

4502/84273/2230/9نشر مجالت عمومی

1921/21561/2361/4نشر سایر مجالت
870/5780/690/4نشر وسایل ضبط صدا

3852/43532/6321/3نشر وسایل ضبط موسیقی
1,99412/53212/41,67366/3سایر نشر

2681/72501/9180/7چاپ روزنامه

4,75029/94,45433/329611/7چاپ سایر رسانه ها

4332/73632/7702/8سایر فرایندهای چاپ
600/4450/3150/6مترجمین مستقل

3992/53692/8301/2دارالترجمه ها
15,90210013,3791002,523100کل
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ویژگی جالب دیگر این شاخه، ساختار مترجمین مستقل آن است: بیش از 650 شرکت مستقل، در کل 45 
نفر را استخدام کرده اند. بنابراین، تقریباً همۀ مترجمین مستقل شرکت تک نفره هستند که چنانچه پیش  از این 

نیز بارها گفته شد، از ویژگی های بسیاری از شرکت های صنایع خالق است. 

7-1-2 صنایع فیلم

7-1-2-1 طبقه بندی آماری

در این مطالعه، بخش های اقتصادی دخیل در تولید فیلم و ویدئو، توزیع فیلم و عرضۀ برنامه های ویدیوئی 
و نیز فیلم های سینمایی را جزء شاخۀ صنایع فیلم قرار می دهیم. اما ساخت محصوالت مختلف )از جمله وسایل 
ضبط صدا، تصویر و داده و نیز وسایل سرگرمی الکترونیکی(، تکثیر و تولید مجدد وسایل ضبط صدا، تصویر و 

داده و نیز خرده فروشی وسایل سرگرمی الکترونیکی را جزء این صنایع نمی دانیم. 

برخی از مطالعات از جمله گزارش اقتصاد خالق برلین )صنایع فرهنگی برلین 2005(، شاخۀ سخن پراکنی را 
در صنایع فیلم قرار می دهند، اما ما با توجه به مباحث گفته شده در بخش 1 که دالیل و انگیزه های ما را برای 
انتخاب نوع طبقه بندی خود بیان می کند، سخن پراکنی را به عنوان یک شاخۀ مجزا در نظر می گیریم. این مسئله 
در مورد هنرمندان تئاتر، فیلم، رادیو و تلویزیون که به شاخۀ هنرهای موسیقی، تجسمی و نمایشی تعلق دارند 
نیز صدق می کند. جدول 8 جزئیات مربوط به بخش های مختلف اقتصادی در صنایع فیلم را نمایش می دهد. 

جدول 8: صنایع فیلم- طبقه بندی

منبع: ادارۀ آمار ویسبادن

ES 3بخش های اقتصادی
تولید فیلم و ویدئو92-11

تولید فیلم سینمایی92-11-1
تولید فیلم تلویزیونی92-11-2
تولید فیلم های تبلیغاتی و صنعتی92-11-3
تولید سایر فیلم ها92-11-4

فناوری های فیلم92-11-5 
استودیوهای صدا92-11-6

توزیع فیلم و عرضه برنامه های ویدیویی92-12
توزیع فیلم92-12-1
عرضۀ برنامه های ویدیوئی92-12-2
بازاریابی فیلم92-12-3
سینما92-13-0
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جدول 9: صنایع فیلم- شرکت ها و درآمدها

منبع: ادارۀ آمار برلین، براندنبرگ و محاسبات نویسندگان

7-1-2-2 آمار و ارقام

با توجه به جداول 19 و 10، مشاهده می شود بخش تولید فیلم و ویدئو از نظر درآمد و تعداد شرکت های مشمول 
مالیات 90 درصد از کل صنایع فیلم را تشکیل می دهد. همچنین، 75 درصد از کل مشاغل پاره وقت و تمام وقت صنایع 
فیلم به این بخش تعلق دارد. این در حالی است که سینما تنها 4 درصد از کل شرکت های صنایع فیلم را در اختیار 
دارد و اندکی بیش از 16 درصد از اشتغال تمام وقت و پاره وقت این شاخه را به خود اختصاص داده است. در صورتی 

که 349 شغل حاشیه ای را نیز در نظر بگیریم، تنها 20 درصد از کل اشتغال صنایع فیلم در این بخش فعالیت دارند. 

1. داده های مربوط به تعداد شرکت های مشمول مالیات و درآمدهای آن ها به دلیل حفاظت از داده های خصوصی به صورت چهار رقمی ارائه 
شده است. اما داده های مربوط به تعداد اشتغال به صورت پنج رقمی موجود است. 

درآمدها )هزار یورو(شرکت ها
شرکت های %کل

تک نفره
شرکت های %کل %

تک نفره
%

بخش های اقتصادی
1,10394/3666100669,16589/176,856100تولید فیلم و ویدئو

--------تولید فیلم سینمایی

--------تولید فیلم تلویزیونی

تولید فیلم های صنعتی و 
تبلیغاتی

--------

-------- تولید سایر فیلم ها

--------فناوری های فیلم

--------استودیو صدا

توزیع فیلم و عرضۀ 
برنامه های ویدیوئی

181/5--48,2706/4--

--------توزیع فیلم

--------عرضۀ برنامه های ویدیوئی

--------بازاریابی فیلم

--33,9624/5--494/2سینما

1,170100666100751,39710076,856100کل
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جدول 10: صنایع فیلم- اشتغال

اشتغال
تمام وقت و %کلبخش های اقتصادی

پاره وقت
%حاشیه ای %

تولید فیلم و ویدئو
94712/582712/612011/8تولید فیلم سینمایی

2,89038/22,63640/225425تولید فیلم تلویزیونی

تولید فیلم های صنعتی و 
تبلیغاتی

2703/62523/8181/8

88811/782612/6626/1 تولید سایر فیلم ها

2823/72503/8323/2فناوری های فیلم

1702/21422/2282/8استودیو صدا

توزیع فیلم و عرضۀ برنامه های 
ویدیوئی

1872/51592/4282/8توزیع فیلم

4596/13355/112412/2عرضۀ برنامه های ویدیوئی

--320/4320/5بازاریابی فیلم

1,440191,09116/734934/4سینما

7,5651006,5501001,015100کل

منبع: سازمان فدرال کار، خدمات آمار اوست و محاسبات نویسندگان

7-1-2-3 صنایع فیلم در صنایع خالق

تنها 5/7 درصد از کل شرکت های صنایع خالق به صنایع فیلم تعلق دارند و تنها 10 درصد از اشتغال صنایع 
خالق و نیز 10 درصد از کل درآمد این صنایع به صنایع فیلم اختصاص دارد. الزم به ذکر است که ادبیات 
موجود از رویکردهای مختلفی در طبقه بندی صنایع فیلم استفاده می کند. لذا مقایسۀ آمار و ارقام موجود باید 

همراه احتیاط و با در نظر گرفتن این مسئله انجام شود.1 

1. به عنوان مثال، یکی از مطالعات بانک سرمایه گذاری برلین )بانک سرمایه گذاری برلین 2008( بخش تلویزیون را جزء صنایع فیلم قرار می دهد. 
به این ترتیب، در این مطالعه 2000 شرکت مشمول مالیات و 12600 کارمند مشمول بیمۀ تأمین اجتماعی شناسایی شده است. در صورت احتساب 

اشتغال آزاد و خویش کارفرما و موقت، تعداد اشتغال این شاخه به 36000 نفر افزایش می یابد. 
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7-1-2-4 نمای کلی

صنایع فیلم برلین در سال های اخیر شاهد رشد خوبی بوده است، به طوری که انتظار می رود درآمدهای آن از 
سال 2005 تا 2008، 24 درصد افزایش یابد )بانک سرمایه گذاری برلین 2008(. این امر صنایع فیلم را به یکی 
از موفق ترین و دارای یکی از سریع ترین نرخ های رشد شاخه های صنایع خالق تبدیل کرده است. برنامه های 
حمایتی جدید مانند صندوق فدرال فیلم آلمان )DFFF(1 با هدف حمایت از رشد این صنایع و تضمین حفظ 

رقابت پذیری بین المللی آن اجرا می شوند. 

جعبۀ تمرکز 2: جشنوارۀ فیلم برلین2

7-1-3 صنایع سخن پراکنی خصوصی

7-1-3-1 طبقه بندی آماری

چنانچه پیش از این نیز گفته شد، صنایع سخن پراکنی خصوصی را یک شاخۀ مجزا از صنایع خالق می دانیم 
و آن را در شاخۀ صنایع فیلم قرار نمی دهیم. جدول 11 نشان می دهد شاخۀ سخن پراکنی خصوصی شامل 
ایستگاه های سخن پراکنی و تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی است. هنرمندان مستقل تئاتر، سینما، رادیو 
و تلویزیون جزء شاخه موسیقی، هنرهای تجسمی و نمایشی قرار می گیرند و لذا در اینجا به آن ها پرداخته 

نمی شود.

1. Deutsche Filmförderfonds
2. Berlinale

جشنوارۀ فیلم برلین یکی از بزرگ ترین جشنواره های فیلم دنیا است و نماد صنایع فیلم آلمان محسوب 
می شود. در سال 2008، پنجاه وهشتمین دورۀ این جشنواره برگزار شد که بیش از 380 فیلم از 60 کشور 
مختلف در آن شرکت داشتند. این جشنواره عالوه بر نمایش فیلم، به محلی برای تجارت در عرصۀ صنایع 
بین المللی فیلم تبدیل شده است )بانک سرمایه گذاری برلین 2008(. در کنار تأثیر مستقیم اقتصادی این 
جشنواره در طول دورۀ برگزاری آن در ماه فوریه، در طی سال نیز بر صنایع فیلم و در نتیجه صنایع خالق 

برلین بسیار تأثیر می گذارد. 
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جدول 11: صنایع سخن پراکنی خصوصی- طبقه بندی

منبع: ادارۀ آمار ویسبادن

7-1-3-2 آمار و ارقام

برلین 16 ایستگاه سخن پراکنی دارد که درآمد آن ها تقریباً برابر با درآمد 77 شرکت فعال در تولید برنامه های 
رادیویی و تلویزیونی است. در ایستگاه های سخن پراکنی بیش از 3000 نفر شاغل هستند که حدود دو برابر 
تعداد اشتغال شرکت های تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی است. در ایستگاه های سخن پراکنی خصوصی 
137 نفر به صورت حاشیه ای شاغل هستند که تنها 3 درصد از کل تعداد اشتغال این شاخه را تشکیل می دهند. 

7-1-3-3 مشخصات

ساختار کسب و کار صنایع سخن پراکنی خصوصی تا حدی منحصر به فرد است. در حالی که به طور کلی 
میانگین اندازۀ شرکت های صنایع خالق، کوچک و 4 نفر در هر شرکت است، شرکت های صنایع سخن پراکنی 
خصوصی دارای اندازۀ متوسط تا بزرگ هستند. مطابق جداول 12 و 13، 93 شرکت  این شاخه دارای میانگین 
بیش تر از 45 کارمند تمام وقت یا پاره وقت هستند که اگر ایستگاه های سخن پراکنی را به طور مجزا در نظر 

بگیریم، این رقم حتی بیش تر نیز می شود )به طور متوسط 187 کارمند تمام وقت یا پاره وقت دارند(. 

به این ترتیب، اندازۀ شرکت های صنایع سخن پراکنی از متوسط اندازۀ کل شرکت های بخش خالق بزرگ تر 
است. این مسئله در مورد درآمدها هم صدق می کند. یک شرکت صنایع سخن پراکنی خصوصی دارای متوسط 
درآمد حدود 2/15 میلیون یورو است و در نتیجه شش برابر از متوسط درآمد شرکت های صنایع خالق بیش تر 
است. به این ترتیب، صنایع سخن پراکنی خصوصی از نظر تعداد اشتغال تمام وقت و پاره وقت و نیز میزان درآمد 

در صنایع خالق که بیش تر از شرکت های کوچک تشکیل شده است، استثناء می باشد. 

ES 3بخش های اقتصادی
ایستگاه های سخن پراکنی92-20-1
تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی92-20-2
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جدول 12: صنایع سخن پراکنی خصوصی- شرکت ها و درآمدها

درآمدها )هزار یورو(شرکت ها
شرکت های %کلبخش های اقتصادی

تک نفره
شرکت های %کل%

تک نفره
%

ایستگاه های سخن 
پراکنی

1617/2--101,75250/8--

تولید برنامه های رادیویی 
و تلویزیونی

7782/8--98,61349/2--

--200,365100--93100کل

منبع: ادارۀ آمار برلین، براندنبرگ و محاسبات نویسندگان

جدول 13: صنایع سخن پراکنی خصوصی- اشتغال

تمام وقت و %کلبخش های اقتصادی
پاره وقت

اشتغال %
حاشیه ای

%

3,04769/53,00370/74432/1ایستگاه های سخن پراکنی
تولید برنامه های رادیویی و 

تلویزیونی
1,33630/51,24329/39367/9

4,3831004,246100137100کل

منبع: سازمان فدرال کار، خدمات آمار اوست و محاسبات نویسندگان

جعبۀ تمرکز XX-Home :3: شبکه ای با خدمات کامالً جدید

7-1-4 موسیقی، هنرهای نمایشی و تجسمی

عملیات شبکه XX-Home توسط شرکت Cubico Media TV GmbH انجام می شود که شبکه ای 
تلویزیونی و نیز بستری برای برنامه های تحت وب و تلویزیون است. XX-Home اولین شبکۀ خدماتی 
است که به موضوعات خانه داری، باغداری و آچار فرانسه خود باشیم )DIY1( می پردازد. این شبکه با 
استفاده از روزهای موضوعی، مجالت و برنامه های مستند به روشی مبتنی بر ارائه اطالعات به افراد 
کمک می کند تا منزل خود را زیباتر سازند. )XX-Home 2008( برای اطالعات بیش تر می توان به تریلر 
برنامه ها و یا فایل های قابل دانلود از وب سایت این شبکه مراجعه کرد. به عالوه، از طریق برخی خدمات 
روابط عمومی این شبکه، مخاطبین می توانند ویدئوهای خود را به شبکه ارسال کنند و یا از طریق خدمات 
اس ام اس و ام ام اس تلفن های همراه از بسیاری از برنامه ها و خدمات این شبکه مطلع و بهره مند شوند. 

 1. Do It Yourself
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7-1-4 موسیقی، هنرهای تجسمی و نمایشی

7-1-4-1 طبقه بندی آماری

شاخۀ فرهنگی موسیقی، هنرهای تجسمی و نمایشی به طور کلی تعریف وسیعی دارد. بسیاری از بخش های 
اقتصادی که زیرمجموعۀ شاخۀ موسیقی، هنرهای تجسمی و نمایشی محسوب می شوند، در نتیجۀ همین 
تعریف به این شاخه منسوب شده اند. زیرمجموعه های این شاخه عبارتند از انواع مختلف هنرمندان مستقل، 

مدیران تئاتر و کنسرت، عکاسی و مجسمه سازی و تولید آالت موسیقی. 

جدول 14: موسیقی، هنرهای تجسمی و نمایشی- طبقه بندی 

ES 3بخش های اقتصادی
گروه های تئاتر 92-31-1
ارکسترها، گروه های کر و اصناف92-31-2
هنرمندان مستقل هنرهای تجسمی92-31-3
مرمت گران مستقل92-31-4
آهنگسازان مستقل92-31-5
نویسندگان مستقل92-31-6
هنرمندان مستقل تئاتر، رادیو، 92-31-7

تلویزیون و سینما
نقاشان مستقل92-31-8
مدیران تئاتر و کنسرت92-32-1
اپراها، تئاترها، سالن های کنسرت و 92-32-2

سایر مؤسسات مشابه
پشتیبانی فنی از خدمات فرهنگی92-33-5

منبع: ادارۀ آمار ویسبادن

صنایع  یا  فیلم  صنایع  جزء  را  شاخه  این  زیرمجموعه های  از  برخی  موجود  ادبیات  باشید،  داشته  توجه 
سخن پراکنی خصوصی قرار می دهد. لذا، در مقایسۀ اعداد و ارقام باید به این مسئله توجه داشت. این مطالعه 

بخش های اقتصادی مندرج در جدول 14 را جزء شاخه موسیقی، هنرهای تجسمی و نمایشی می داند. 

ES 3بخش های اقتصادی
کمدین ها و پارک های تفریحی92-33-0
عرضۀ دیگر خدمات فرهنگی 92-34-2

و تفریحی
عکاسی74-81-1
آتلیه عکاسی74-81-2
کتابخانه و قرائت خانه71-40-3
مجسمه سازی و سنگ تراشی26-70-1
فلزکاری هنری28-52-3
جواهرسازی از فلزات گرانبها36-22-2
تولید کاالهایی از طال و نقره36-22-3
تعمیر آالت موسیقی36-30-0
دیگر خدمات تفریحی و 92-72-2

سرگرمی
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جدول 15: موسیقی، هنرهای تجسمی و نمایشی- شرکت ها و درآمدها 

درآمدها )هزار یورو(شرکت ها
شرکت های %کل

تک نفره
شرکت های %کل %

تک نفره
%

بخش های اقتصادی
160/340/116,0471/45840/1گروه های تئاتر

ارکستر، گروه های کر و 
اصناف

601/170/238,7443/42,9210/7

هنرمندان مستقل هنرهای 
تجسمی

62911/859513/356,129550,83412/9

1372/61212/712,9551/17,5771/9مرمت گران مستقل

2304/31984/431,2842/817,7664/5 آهنگسازان مستقل

71913/570915/950,1844/449,09112/4نویسندگان مستقل

هنرمندان رادیو و تلویزیون 
مستقل

1,69931/91,64936/9140,36612/4133,15233/7

891/7751/75,2460/54,5511/2هنرمندان مستقل

1332/5511/1178,16215/88,0842مدیران تئاتر و کنسرت

سالن های اپرا، تئاتر، کنسرت 
و سایر مؤسسات مشابه

200/450/153,9094/82950/1

پشتیبانی فنی از خدمات 
فرهنگی

4368/23978/966,8355/929,7187/5

کمدین ها و پارک های 
تفریحی

571/1481/112,6431/19,7152/5

سایر خدمات فرهنگی و 
تفریحی

871/6561/341,8523/74,1261

4017/5357846,7684/132,3838/2عکاسی

380/7220/521,6511/92,6000/7آتلیه های عکاسی
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منبع: سازمان فدرال کار، خدمات آمار اوست و محاسبات نویسندگان 

جدول 16: موسیقی، هنرهای تجسمی و نمایشی- اشتغال

--1,7660/2--40/1کتابخانه و قرائت خانه

مجسمه سازی و 
سنگ تراشی

621/2380/814,4201/36,2061/6

200/4120/326,0782/39580/2فلزکاری هنری

جواهرسازی از سنگ های 
گرانبها

350/7--10,6240/9--

تولید کاالهایی از جنس 
طال و نقره

841/6--7,5450/7--

430/8310/765,1895/822,3015/6تولید آالت موسیقی

دیگر خدمات تفریحی و 
سرگرمی

1853/5--200,78917/8--

5,3291004,4721001,130,943100394,826100کل

اشتغال
پاره وقت و %کلبخش های اقتصادی

تمام وقت
%حاشیه ای %

1,34411/71,20113/11436گروه های تئاتر

5054/44945/4110/5ارکستر، گروه های کر و اصناف

1621/41101/2522/2هنرمندان مستقل هنرهای تجسمی

1291/11161/3130/5مرمت گران مستقل

130/190/140/2 آهنگسازان مستقل

460/4160/2301/3نویسندگان مستقل

3152/72172/4984/1هنرمندان رادیو و تلویزیون مستقل

80/14040/2هنرمندان مستقل

1,0969/55986/450721/4مدیران تئاتر و کنسرت

سالن های اپرا، تئاتر، کنسرت و سایر 
مؤسسات مشابه

3,88533/73,54339/734214/5
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منبع: ادارۀ آمار برلین، براندنبرگ و محاسبات نویسندگان

7-1-4-2 آمار و ارقام

شاخۀ موسیقی، هنرهای تجسمی و نمایشی با داشتن 5329 شرکت بیش از 25 درصد شرکت های صنایع 
خالق را به خود اختصاص داده است و به عبارتی تقریباً بزرگ ترین سهم را از آن دارد. با توجه به جدول 15، 
اندکی کم تر از 1700 شرکت و یا یک سوم آن ها به بخش اقتصادی هنرمندان تئاتر، رادیو و تلویزیون و سینما 
تعلق دارد. نویسندگان مستقل و هنرمندان مستقل هنرهای تجسمی با هم 10 درصد کل شرکت های این 

شاخه را در اختیار دارند. 

تنها در سالن های اپرا، تئاتر و کنسرت و مؤسسات مشابه بیش از 3800 نفر اشتغال دارند و بنابراین، یک سوم 
همۀ اشتغال در این بخش متمرکز هستند. از نظر تعداد شرکت ها، 20 شرکت این بخش تنها 0/4 درصد کل 
شرکت های این شاخه را تشکیل می دهند. گروه های تئاتری نیز در وضعیت مشابهی هستند. 16 شرکت این 
بخش، 11/7 درصد کل اشتغال را به خود اختصاص داده اند، اگرچه تنها 0/3 درصد از کل شر کت های این 
بخش هستند. بنابراین، این دو بخش با هم 36 شرکت دارند و حدود نیمی از همه اشتغال شاخۀ موسیقی، 

هنرهای تجسمی و نمایشی را در اختیار دارند. 

8497/46797/41707/2پشتیبانی فنی از خدمات فرهنگی

1701/5951753/2کمدین ها و پارک های تفریحی

3543/12482/71064/5سایر خدمات فرهنگی و تفریحی

2912/52312/5602/5عکاسی

2782/41992/2792/3آتلیه های عکاسی

340/3270/370/3کتابخانه و قرائت خانه

1541/31281/4261/1مجسمه سازی و سنگ تراشی

11111061/250/2فلزکاری هنری

1120/1884241جواهرسازی از سنگ های گرانبها

120/150/170/3تولید کاالهایی از جنس طال و نقره

1381/21151/3231تولید آالت موسیقی

8887/76517/123710دیگر خدمات تفریحی و سرگرمی

11,5231009,1581002,365100کل
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7-1-4-3 مشخصات

واقعاً جالب توجه است که این شاخه چنین حجم زیادی از جمعیت شاغل را به خود اختصاص داده است. 
در اینجا 9158 شاغل تمام وقت و پاره وقت و 2365 شاغل حاشیه ای مشاهده می شود. بنابراین، سهم اشتغال 

حاشیه ای در این شاخه 20 درصد است. 

کل  درصد   84 حدود  که  هستند  تک نفره  شرکت های  جزء  مورد   4472 شاخه،  این  شرکت   5329 از 
شرکت های این شاخه را تشکیل می دهند. وقتی این رقم را با تعداد کل اشتغال تمام وقت و پاره وقت این شاخه 
مقایسه کنیم، خواهیم دید روی هم رفته 9158 نفر در 16 درصد باقی ماندۀ شرکت ها شاغل هستند. در این 
گروه اخیر، سالن های تئاتر، کنسرت و اپرا و مؤسسات مشابه منبع اصلی اشتغال هستند. شرکت های معدود این 
دو بخش اقتصادی )27 شرکت تک نفره و غیرتک نفره( دارای 5229 شاغل هستند. به عبارتی، در هر شرکت 
194 نفر به کار اشتغال دارند. شرکت های تک نفره با درآمد ساالنه 0/4 میلیارد یورو حدود 35 درصد کل درآمد 

1/13 میلیارد یورویی کل شاخه را به خود اختصاص داده اند. 

جعبۀ تمرکز 4: ماه عکاسی

7-1-5 روزنامه نگاران و بنگاه های خبری 

7-1-5-1 طبقه بندی آماری

همانطور که قباًل اشاره شد، روزنامه نگاران و بنگاه های خبری را یک شاخۀ مجزا از صنایع خالق می دانیم. اما، 
گزارش های دیگر این بخش را به شاخۀ کتاب و بازار مطبوعات نسبت می دهند )به عنوان مثال صنایع فرهنگی 

برلین 2005(. جدول 17 بخش های اقتصادی این شاخه را نشان می دهد. این شاخه دو زیرمجموعه دارد. 

نوامبر سال 2008 شاهد سومین ماه عکاسی اروپا بود. 120 گالری، موزه و مؤسسۀ فرهنگی در این 
رویداد شرکت کردند و انبوهی از نمایشگاه های عمومی و خصوصی، رویداد، کارگاه و نشست های مختلف 
برگزار نمودند. ماه عکاسی اروپا در برلین، پاریس، وین، براتیسالوا، لوکزامبورگ، مسکو و رم برگزار شد. 

)ماه عکاسی اروپا 2008(
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جدول 17: روزنامه نگاران و بنگاه های خبری- طبقه بندی

 منبع: ادارۀ آمار ویسبادن

7-1-5-2 آمار و ارقام

ساختار  نظر  از  خبری  بنگاه های  و  روزنامه نگاران  شاخۀ  اقتصادی  بخش های  و 19  جداول 18  مطابق 
بسیار با هم تفاوت دارند. در حالی که 36 سندیکا یا بنگاه خبری مشمول مالیات با بیش از 1100 نفر شاغل 
در این شاخه وجود دارد، 2151 عکاس خبری و روزنامه نگار مستقل نیز در این شاخه وجود دارد که به طور 
مستقل 197 نفر را به کار گماشته اند. به عبارت دیگر، بیش تر از 85 درصد افراد شاغل در این شاخه برای 1/6 
درصد از شرکت های آن کار می کنند. از نظر درآمد، 85 درصد کل درآمد شاخه ها متعلق به عکاسان خبری و 
روزنامه نگاران مستقل است و تنها 15 درصد به سندیکاها و بنگاه های خبری اختصاص دارد. تعداد زیاد عکاسان 
خبری و روزنامه نگاران مستقل این شاخه، از سهم اندک 10 درصدی شرکت های مشمول مالیات آن از کل 

صنایع خالق پیدا است. 

جدول 18: روزنامه نگاران و بنگاه های خبری- شرکت ها و درآمدها

درآمدها )هزار یورو(شرکت ها
شرکت های %کلبخش های اقتصادی

تک نفره
شرکت های %کل%

تک نفره
%

361/6200/922,29214/82,2661/9سندیکاها و بنگاه های خبری
عکاسان خبری و 

روزنامه نگاران مستقل

2,15198/42,11599/1128,13585/2118,11598/1

2,1871002,135100150,427100120,381100کل

منبع: ادارۀ آمار برلین، براندنبرگ و محاسبات نویسندگان

ES 3بخش های اقتصادی
سندیکاها و بنگاه های خبری92-40-1
عکاسان خبری و روزنامه نگاران مستقل92-40-2
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جدول 19: روزنامه نگاران و بنگاه های خبری- اشتغال

%حاشیه ای%تمام وقت و پاره وقت%کلبخش های اقتصادی
1,10984/91,06484/445100سندیکاها و بنگاه های خبری

عکاسان خبری و 

روزنامه نگاران مستقل

19715/119715/6--

1,3061001,26110045100کل

منبع: سازمان فدرال کار، خدمات آمار اوست و محاسبات نویسندگان

7-1-5-3 مشخصات

با توجه به آمار موجود، می توان چنین نتیجه گیری کرد که سندیکاها و بنگاه های خبری با داشتن به طور 
میانگین 69 نفر شاغل )به غیر از شرکت های تک نفره(، جزء شرکت های متوسط1 صنایع خالق محسوب 
و  تک نفره  شرکت های  جزء  ترتیب  به  می توان  را  مستقل  روزنامه نگاران  و  خبری  عکاسان  اما  می شوند. 
شرکت های خرد دانست. از 2151 شرکت موجود در بخش اقتصادی عکاسان خبری و روزنامه نگاران مستقل، 
2115 شرکت یا 98 درصد شرکت های تک نفره هستند. همچنین، در حالی که 36 سندیکا و بنگاه خبری به طور 
متوسط بیش از 0/6 میلیون یورو درآمد دارند، گردش مالی یک عکاس خبری یا روزنامه نگار مستقل کم تر از 

یک دهم این میزان است. 

7-1-6 فروشگاه های موزه ای و نمایشگاه های هنری

7-1-6-1 طبقه بندی آماری

7-1-7 طبقه بندی آماری

جدول 20 بخش های اقتصادی مختلف این شاخه را نشان می دهد. توجه داشته باشید که برخی از بخش های 
اقتصادی که ما در این شاخه بررسی می کنیم، در گزارش های دیگر به شاخه هایی غیر از این شاخه نسبت داده 
شده اند. به عنوان مثال، گزارش اقتصاد خالق برلین بخش اقتصادی کتابخانه ها و آرشیوها را در شاخۀ کتاب 
و بازار مطبوعات قرار می دهد و موزه ها و نمایشگاه های هنری را زیرمجموعۀ بازار معماری و میراث فرهنگی 
می داند )اقتصاد فرهنگی برلین 2005(. البته، برخی دیگر از گزارش ها فروشگاه های موزه ای و نمایشگاه های 

هنری را به صورت یک شاخۀ مجزا طبقه بندی می کنند )به عنوان مثال، فسل و ساندرمن 2008(. 

1. مطابق تعریف کمیسیون اروپا در 6 می EG/2003/361( 2003(، شرکت های دارای کم تر از 250 شاغل و درآمد ساالنۀ کم تر از 50 میلیون 
یورو جزء شرکت های متوسط طبقه بندی می شوند. 
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جدول 20: فروشگاه های موزه ای و نمایشگاه های هنری- طبقه بندی

منبع: ادارۀ آمار ویسبادن

7-1-6-2 آمار و ارقام

3980 شاغل این شاخه دارای یک سهم 5 درصدی از کل تعداد اشتغال صنایع خالق برلین هستند. بزرگ ترین 
بخش اقتصادی در این شاخه، موزه ها و نمایشگاه های هنری هستند. این بخش بیش از 50 درصد اشتغال شاخه 
فروشگاه های موزه ای و نمایشگاه های هنری را به خود اختصاص داده است. جدول 21 به تفصیل آمار مربوط به اشتغال 
این شاخه را نمایش می دهد. متأسفانه هیچ داده ای در مورد تعداد شرکت های مشمول مالیات و درآمد آن ها در اختیار ما نیست، 
زیرا ادارۀ آمار به دلیل قوانین حفظ داده های محرمانه از انتشار این اطالعات امتناع کرده است. در واقع، شرکت های معدودی در 
این شاخه وجود دارد که در اختیار داشتن آمار مربوط به آن ها می تواند موجب تحلیل های خاصی در مورد یک شرکت خاص شود. 

جدول 21: فروشگاه های موزه ای و نمایشگاه های هنری- اشتغال

اشتغال
%حاشیه ای%تمام وقت و پاره وقت%کلبخش های اقتصادی

1,24931/41,21632/33315/3کتاب خانه ها و آرشیوها
2,20055/32,02353/717791/9موزه ها و نمایشگاه های هنری

------حفاظت از آثار باستانی
50712/750113/362/8باغ های گیاه شناسی و جانورشناسی

------پارک های طبیعی و باغ وحش ها
--240/6240/6حفاظت از طبیعت

3,9801003,764100216100کل

منبع: سازمان فدرال کار، خدمات آمار اوست و محاسبات نویسندگان 

ES 3بخش های اقتصادی
کتابخانه ها و آرشیوها92-51-0
موزه ها و نمایشگاه های هنری92-52-1
حفظ آثار باستانی92-52-2
باغ های گیاه شناسی و جانورشناسی92-53-1
پارک های طبیعی و باغ وحش ها92-53-2
حفاظت از طبیعت92-53-3
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 7-1-7 خرده فروشی کاالهای فرهنگی

7-1-7-1 طبقه بندی آماری

در این مطالعه از تعریف نسبتاً محدودی برای خرده فروشی در صنایع خالق استفاده می کنیم. بنابراین، بخش هایی را 
برای این شاخه انتخاب می کنیم که فرهنگ و خالقیت در آن ها نقش قابل توجهی دارد. همانطور که در جدول 22 مشاهده 

می شود، خرده فروشی کتاب، موسیقی، مجالت و نشریات، اشیاء هنری و عتیقه جات جزء این شاخه قرار می گیرد.1 

جدول 22: خرده فروشی کاالهای فرهنگی- طبقه بندی

منبع: ادارۀ آمار ویسبادن

7-1-7-2 آمار و ارقام

با توجه به جداول 23 و 24 و نیز جدول های 3 و 4، سهم شرکت ها ی مشمول مالیات و نیز اشتغال این 
شاخه از کل صنایع خالق کم تر از 5 درصد است. 

بزرگ ترین  هنری  اشیاء  خرده فروشی  بخش  درآمد،  میزان  و  مالیات  مشمول  تعداد شرکت های  نظر  از 
زیرمجموعۀ این شاخه محسوب می شود که از نظر تعداد شرکت ها و درآمد، حدود 50 درصد کل شاخه را به 
خود اختصاص داده است. خرد فروشی کتاب و مجالت تخصصی بیش ترین سهم از اشتغال این شاخه یعنی 

دوسوم آن را دارد اما سهم شرکت های مشمول مالیات این بخش از کل شاخه فقط 25 درصد است. 

1. طبقه بندی بخش های اقتصادی از نظر خرده فروشی امری بسیار دشوار است. ظاهراً در طبقه بندی خرده فروشی در حوزۀ صنایع خالق تا حدی 
هم پوشانی وجود دارد )به عنوان مثال برخی از بخش های خرده فروشی نساجی را می توان کاماًل خالقانه دانست و درنتیجه در صنایع خالق آن ها 
را تقسیم بندی کرد(. متأسفانه داده های زیادی از سهم بخش های مختلف از خرده فروشی موجود نیست و به اجبار باید به برداشت ها و تخمین های 
شخصی متکی بود. در این مطالعه از هر گونه تخمین و حدس در مورد اعداد و ارقام اجتناب شده است. لذا، نتایج مربوط به تعداد شرکت ها و 

کارمندان و نیز میزان درآمد تا حدی محافظه کارانه است. 

ES 3بخش  های اقتصادی
خرده فروشی آالت موسیقی و تدارکات آن52-45-3
خرده فروشی کتاب، مجالت ونشریات52-47-2
خرده فروشی اشیاء هنری، سکه و انواع اشیاء قدیمی52-48-2
خرده فروشی عتیقه جات و فرش های عتیقه52-50-1
کتاب فروشی های کتب عتیقه52-50-2
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جدول 23: خرده فروشی کاالهای فرهنگی- شرکت ها و درآمدها

درآمدها )هزار یورو(شرکت ها
شرکت های %کلبخش های اقتصادی

تک نفره
شرکت های %کل%

تک نفره
%

خرده فروشی آالت موسیقی و 

تدارکات آن

687/4557/818,8335/312,2598/1

خرده فروشی کتاب، مجالت 

و نشریات

24326/315822/4137,20338/444,92229/7

خرده فروشی اشیاء هنری، 

سکه و انواع اشیاء قدیمی

42045/532946/7173,45448/576,48550/5

خرده فروشی عتیقه جات و 

فرش های عتیقه

13514/611516/318,3745/112,2528/1

576/2486/89,7332/75,4643/6کتاب فروشی های کتب عتیقه
923100705100357,597100151,382100کل

منبع: ادارۀ آمار برلین، براندنبرگ و محاسبات نویسندگان

جدول 24: خرده فروشی کاالهای فرهنگی- اشتغال

اشتغال
%حاشیه ای%پاره وقت و تمام وقت%کلبخش های اقتصادی

1444/41023/9425/8خرده فروشی آالت موسیقی و تدارکات آن
1,94058/61,67964/926136/2خرده فروشی کتاب، مجالت و نشریات

خرده فروشی اشیاء هنری، سکه و انواع 

اشیاء قدیمی

99930/266425/733546/5

1584/8943/6648/9خرده فروشی عتیقه جات و فرش های عتیقه
672481/9192/6کتاب فروشی های کتب عتیقه

3,3081002,587100721100کل

منبع: سازمان فدرال کار، خدمات آمار اوست و محاسبات نویسندگان
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7-1-8 معماری

7-1-8-1 طبقه بندی آماری

جدول 25 بخش های اقتصادی شاخۀ معماری را نشان می دهد.

جدول 25: معماری- طبقه بندی

منبع: ادارۀ آمار ویسبادن

7-1-8-2 آمار و ارقام

جداول 26 و 27 جزئیات آماری این شاخه را نشان می دهند. این شاخه 13 درصد از کل شرکت های خالق برلین 
را در اختیار دارد. کل درآمد این شاخه 5 میلیارد یورو و به عبارتی، بیش از 7 درصد کل درآمد صنایع خالق برلین است. 

در این شاخه، برنامه ریزان شهری، منطقه ای و کاربری زمین از جایگاه ویژه ای برخوردارند. اگرچه این بخش 
تنها 148 شرکت مشمول مالیات دارد که معادل 5 درصد کل دفاتر معماری برلین است، اما بیش از یک سوم 
اشتغال این شاخه در این بخش حضور دارند. 56 درصد شرکت های این بخش جزء شرکت های تک نفره 
هستند. 65 شرکت غیِرتک نفرۀ این بخش به طور میانگین هر یک 25 نفر شاغل دارند. بیش از 85 درصد 
شرکت های معماری مشمول مالیات در بخش معماری داخلی و روساخت هستند )2480 شرکت( که بیش از 

80 مورد از آن ها شرکت  تک نفره هستند و بقیۀ شرکت ها به طور میانگین هر یک 6/4 نفر شاغل دارند. 

ES 3بخش های اقتصادی
معماران داخلی و روساخت74-20-1
برنامه ریزان شهری، منطقه ای و کاربری زمین 74-20-2
محوطه سازی و باغ سازی74-20-3
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جدول 26: معماری- شرکت ها و درآمدها

درآمدها )هزار یورو(شرکت ها
شرکت های %کلبخش های اقتصادی

تک نفره
شرکت های %کل%

تک نفره
%

2,48086/92,01288/6453,68185/6193,62089/6معماران داخلی و روساخت
برنامه ریزان شهری، 

منطقه ای و کاربری زمین

1485/2833/744,8158/57,6233/5

22781777/831,2225/914,8436/9محوطه سازی و باغ سازی
2,8551002,272100529,718100216,086100کل

 منبع: ادارۀ آمار برلین براندنبرگ و محاسبات نویسندگان

جدول 27: معماری- اشتغال

اشتغال
%حاشیه ای%تمام وقت و پاره وقت%کلبخش های اقتصادی

3,00863/52,63262/137675معماران داخلی و روساخت
برنامه ریزان شهری، 

منطقه ای و کاربری زمین

1,45930/81,37532/48416/8

2735/82325/5418/2محوطه سازی و باغ سازی
4,7401004,239100501100کل

منبع: سازمان فدرال کار، خدمات آمار اوست و محاسبات نویسندگان

227 برنامه ریز کاربری باغ و زمین حدود 6 درصد کل درآمد این شاخه را به خود اختصاص داده اند و حدود 
6 درصد کل اشتغال شاخه نیز به آن ها تعلق دارد. با توجه به این آمار، این بخش تا حدی از دیگر بخش های 

شاخۀ معماری عقب است. 

از 2855 شرکت این شاخه، 2272 شرکت جزء شرکت های تک نفره هستند و به عبارتی حدود 80 درصد از 
کل شرکت های این شاخه را به خود اختصاص داده اند. این شرکت ها از یک درآمد ساالنۀ 216 میلیون یورویی 

برخوردارند که حدود 40 درصدکل درآمدهای این شاخه است. 
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جعبۀ تمرکز Aedes :5، اولین گالری معماری اروپا

7-1-9 صنایع طراحی

7-1-9-1 طبقه بندی آماری

بخش های اقتصادی این شاخه در جدول 28 نمایش داده شده است. 

جدول 28: صنایع طراحی

 7-1-9-2 آمار و ارقام

مطابق جداول 29 و 30، تنها 434 شاغل تمام وقت و پاره وقت و 126 شاغل حاشیه ای در دو زیرمجموعۀ 
صنایع طراحی وجود دارد. 

بنابراین، کم تر از 1 درصد کل اشتغال صنایع خالق برلین به شاخۀ صنایع طراحی اختصاص دارد. از طرفی این شاخه به دلیل 
داشتن تعداد زیادی شرکت های تک نفره در صنایع خالق برلین شاخص است. 1892 شرکت تک نفره در این شاخه وجود دارد 
که حدود 90 درصد کل شرکت های این شاخه است. بنابراین، بخش اعظم شرکت های این شاخه هیچ شاغل وابسته ای ندارند. 

Aedes در سال 1980 افتتاح شد و اولین گالری معماری اروپا محسوب می شود. از آن پس، این 

گالری به یکی از موفق ترین مؤسسات حوزۀ ارتباطات فرهنگی بین المللی در زمینۀ معماری، برنامه ریزی 
شهری و دیگر موضوعات مرتبط تبدیل شده است. دامنۀ فعالیت های Aedes شامل برگزاری نمایشگاه، 
نشست و سخنرانی و انتشار انواع مطالب مرتبط با معماری است. امروزه Aedes نامی معتبر در سطح 
ملی و بین المللی است. هدف Aedes جلب توجه عموم به فرهنگ ساخت و ساز و معماری و نیز معرفی 
رویکردهای معماری و مفاهیم توسعۀ شهری پایدار و برنامه ریزی شهری و محوطه سازی به عموم جامعه 
توانسته اند   )Pritzker-laureates( پریتزکر  معماری  جایزۀ  برندگان  و  معماران شهیر  از  بسیاری  است. 
مدت ها قبل از آنکه به شهرت جهانی دست یابند، آثار خود را در بیش از 350 نمایشگاه و کاتالوگ های 

)2008 Aedes( .همراه آن ها معرفی کنند

ES 3بخش های اقتصادی
طراحی صنعتی74-20-6
استودیوهای طراحی انواع محصوالت نساجی، دکوری و مبلمان74-87-4
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جدول 29: صنایع طراحی- شرکت ها و درآمدها

درآمدها )هزار یورو(شرکت ها
شرکت های %کلبخش های اقتصادی

تک نفره
شرکت های %کل%

تک نفره
%

14771206/319,1889/510,0058/3طراحی صنعتی
استودیو طراحی انواع 

محصوالت نساجی، دکوری 

و مبلمان

1,965931,77293/7182,04190/5111,20591/7

2,1121001,892100201,229100121,210100کل

منبع: ادارۀ آمار برلین، براندنبرگ و محاسبات نویسندگان

جدول 30: صنایع طراحی- اشتغال

اشتغال
%حاشیه ای%تمام وقت و پاره وقت%کلبخش های اقتصادی

9817/57417/12419طراحی صنعتی
استودیو طراحی انواع 

محصوالت نساجی، 

دکوری و مبلمان

46282/536082/910281

560100432100126100کل
منبع: سازمان فدرال کار، خدمات آمار اوست و محاسبات نویسندگان 

بیش از 2100 شرکت این شاخه معادل 10 درصد کل شرکت های خالق برلین هستند، اما درآمد نسبی 
آن ها کم تر از 0/2 میلیارد یورو یعنی حدود 2/7 درصد کل درآمد صنایع خالق است. 

22/5 درصد از کل اشتغال این شاخه مشمول بیمۀ تأمین اجتماعی نیستند. بنابراین، این شاخه باالترین 
نرخ اشتغال حاشیه ای را دارد. 

میانگین اشتغال در شرکت های غیِرتک نفرۀ این شاخه 2/5 نفر است و در نتیجه، بعد از شرکت های تک نفره، 
شرکت های خرد بیش ترین تعداد کارمند را در این شاخه دارند. 
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7-2 جزئیات شاخه های خالق

به  متعلق  برلین  از همۀ شرکت های صنایع خالق  درصد  گفته شد، 20  نیز  این  از  پیش  که  همانطور 
شاخه های خالق هستند. اما در عمل این دو شاخه سهم نسبتاً بیش تری از درآمد و اشتغال صنایع خالق دارند. 
به طوری که این دو شاخه با هم یک سوم کل اشتغال و نیز یک سوم کل درآمدهای صنایع خالق را به خود 
اختصاص داده اند. ویژگی متمایز دیگر این شاخه ها، ساختار شرکت های آن ها است. در حالی که شرکت های 
شاخه های فرهنگی به طور میانگین 3/2 نفر استخدام می کنند، شرکت های شاخه های خالق به طور میانگین 
6/2 نفر اشتغال دارند. به این ترتیب، میانگین اشتغال در شاخه های خالق بیش تر است، اما همچنان از میانگین 

اشتغال در کل اقتصاد آلمان کم تر است. میانگین اشتغال در آلمان 8 نقر در هر شرکت است. 

7-2-1 تبلیغات

7-2-1-1 طبقه بندی آماری

در مطالعۀ حاضر، شاخه تبلیغات شامل بخش های اقتصادی طراحی تبلیغاتی، توزیع و تهیۀ رسانه های 
تبلیغاتی و مشاورۀ روابط عمومی است. 

جدول 31: تبلیغات- طبقه بندی

منبع: ادارۀ آمار ویسبادن

7-2-1-2 آمار و ارقام

چیزی بیش از 2000 شرکت مشمول مالیات این شاخه دارای درآمد حدود 1 میلیارد یورو هستند و در نتیجه، 
سهم 12/9 درصدی از کل درآمدهای صنایع خالق برلین را به خود اختصاص داده اند. طراحی تبلیغاتی از هر 
نظر موفق ترین بخش این شاخه است، به طوری که از نظر تعداد شرکت ها، اشتغال و میزان درآمد از دو بخش 

توزیع و تهیۀ رسانه های تبلیغاتی و مشاورۀ روابط عمومی کاماًل موفق تر عمل کرده است. 

 ES 3بخش های اقتصادی
طراحی تبلیغاتی74-40-1
توزیع و تهیه رسانه های تبلیغاتی74-40-2

مشاوره روابط عمومی74-14-2 
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جدول 32: تبلیغات- شرکت ها و درآمدها

درآمدها )هزار یورو(شرکت ها
شرکت های %کلبخش های اقتصادی

تک نفره
شرکت های %کل%

تک نفره
%

1,64075/11,12673/7708,70374125,27772/7طراحی تبلیغاتی
توزیع و تهیۀ 

رسانه های تبلیغاتی

37817/328018/3208,53921/837,55721/8

9,5775/6 1657/61217/940,0324/2مشاورۀ روابط عمومی
2,1831001,527100957,274100172,411100کل

منبع: ادارۀ آمار برلین، براندنبرگ و محاسبات نویسندگان

جدول 33: تبلیغات- اشتغال

اشتغال
تمام وقت و %کلبخش های اقتصادی

پاره وقت
%حاشیه ای%

6,45666/95,145681,31163طراحی تبلیغاتی
2,92330/32,19028/973335/2توزیع و تهیۀ رسانه های تبلیغاتی

2702/82323/1381/8مشاورۀ روابط عمومی
9,6491007,5671002,082100کل

منبع: سازمان فدرال کار، خدمات آمار اوست و محاسبات نویسندگان

ویژگی متمایز دیگر این شاخه، سهم باالی اشتغال حاشیه ای آن است. 7567 شاغل تمام وقت و پاره وقت در 
این شاخه وجود دارد و 2082 شاغل حاشیه ای دارد که به یک سهم 21/6 درصدی اشتغال حاشیه ای در شاخۀ 
تبلیغات منجر می شود؛ سهم اشتغال حاشیه ای در کل صنایع خالق برلین 13/2 درصد است. جزئیات بیش تر 

در جداول 32 و 33 نمایش داده شده است. 
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7-2-2 صنایع بازی و نرم افزار

7-2-2-1 طبقه بندی آماری

پس از شاخۀ تبلیغات، صنایع بازی و نرم افزار دومین شاخه  از شاخه های خالق هستند. همانطور که در جدول 
34 مشاهده می شود، زیرمجموعه های این شاخه شامل نشر نرم افزار، مشاورۀ نرم افزار، ساخت و برنامه ریزی 

برنامه های تحت وب، سایر فعالیت های حوزۀ نرم افزار و نیز تهیۀ آنالین پایگاه داده، کتاب و غیره می شود. 

جدول 34: صنایع نرم افزار و بازی- طبقه بندی

منبع: ادارۀ آمار ویسبادن

7-2-2-2 آمار و ارقام

مطابق جداول 35 و 36، صنایع بازی و نرم افزار با 2158 شرکت، فقط اندکی از صنایع تبلیغات کوچک تر 
هستند. اما این شرکت ها دارای درآمد ساالنۀ 1/34 میلیارد دالر هستند که حدود 40 درصد از صنایع تبلیغات 
بیش تر است. از نظر تعداد اشتغال نیز وضعیت مشابه است. در حالی که صنایع تبلیغات 7567 اشتغال تمام وقت 
و پاره وقت دارند، صنایع بازی و نرم افزار دو برابر این تعداد، یعنی 15884 اشتغال تمام وقت و پاره وقت دارند. 
اگرچه در صورت احتساب اشتغال حاشیه ای، این نسبت به سود صنایع تبلیغات تغییر می کند، ولی تعداد اشتغال 

صنایع بازی و نرم افزار همچنان به میزان قابل توجهی از صنایع تبلیغات بیش تر است. 

مقایسۀ صنایع بازی و نرم افزار با کل صنایع خالق برلین نشان می دهد این صنایع با داشتن 15884 شغل 
تمام وقت و پاره وقت و سهم 23 درصدی از کل اشتغال در صنایع خالق، بزرگ ترین شاخه از صنایع خالق برلین 
هستند. از نظر درآمد، صنایع بازی و نرم افزار با 1/34 میلیارد یورو درآمد و یا سهم 18/2 درصدی از کل درآمد 
صنایع خالق پس از شاخۀ فرهنگی نشر )درآمد 1/8 میلیارد یورو و سهم 24/4 درصدی( در جایگاه دوم هستند. 

 ES 3بخش های اقتصادی
نشر نرم افزار72-21-0
مشاوره نرم افزار72-22-1
ساخت و برنامه ریزی برنامه های تحت وب72-22-2
سایر فعالیت های حوزۀ نرم افزار72-22-3
تهیۀ آنالین کتاب، پایگاه داده و غیره72-40-0
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جدول 35: صنایع بازی و نرم افزار- شرکت ها و درآمدها

درآمدها )یورو(شرکت ها
شرکت های %کلبخش های اقتصادی

تک نفره
شرکت های %کل%

تک نفره
%

90/430/227,32721480/2نشر نرم افزار
4312031224/6106,4957/928,05929/4مشاورۀ نرم افزار

ساخت و برنامه ریزی 

برنامه های تحت وب

35616/521416/9150,58311/212,59913/2

سایر فعالیت های 

حوزۀ نرم افزار

1,30960/771856/7855,05463/653,38055/9

تهیۀ آنالین کتاب، 

پایگاه داده و غیره

532/5191/5205,16415/31,3681/4

2,1581001,2661001,344,62310095,554100کل

منبع: ادارۀ آمار برلین، براندنبرگ و محاسبات نویسندگان

جدول 36: صنایع بازی و نرم افزار- اشتغال

اشتغال
%حاشیه ای%تمام وقت و پاره وقت%کلبخش های اقتصادی

--260/2260/2نشر نرم افزار
3,73022/33,56122/416920/9مشاورۀ نرم افزار

6383/85463/49211/4ساخت و برنامه ریزی برنامه های تحت وب
12,00471/911,48772/351763/9سایر فعالیت های حوزۀ نرم افزار

2951/82641/7313/8تهیۀ  آنالین کتاب، پایگاه داده و غیره
16,69310015,884100809100کل

منبع: سازمان فدرال کار، خدمات آمار اوست ومحاسبات نویسندگان

به عالوه، همانند صنایع تبلیغات، صنایع بازی و نرم افزار دارای شرکت هایی بزرگ تر از اندازۀ متوسط هستند. 
در اینجا، شرکت های تک نفره سهمی 59 درصدی را به خود اختصاص داده اند. به این ترتیب، سهم آن ها از 
کل شرکت های این شاخه از صنایع تبلیغات هم کم تر است. به طوری که 1266 شرکت تک نفرۀ این شاخه 
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تنها 7 درصد از کل درآمدهای شاخه را در اختیار دارند. 41 درصد شرکت غیِرتک نفرۀ این شاخه دارای میانگین 
19 کارمند هستند و بخش اقتصادی مشاورۀ نرم افزار با داشتن میانگین 31 کارمند، بزرگ ترین شرکت های 

این شاخه را دارد. 

7-3 نتیجه گیری مجمل

نسبت درآمد صنایع خالق برلین با توجه به GDP منطقه ای برلین حدود 9 درصد است. در صورت مقایسۀ 
این رقم با نسبت درآمد در سطح کل کشور آلمان که حدود 5/2 درصد است، به اهیمت و جایگاه ویژۀ صنایع 

خالق آلمان پی می بریم. لذا می توان برلین را از هر جهت یک »شهر خالق« دانست. 

نمودار 4: صنایع خالق برلین، شرکت ها، شرکت های تک نفره و اشتغال

بیش از 20000 شرکت صنایع خالق که 15799 مورد از آن ها شرکت تک نفره است دارای درآمد ساالنۀ 
حدود 7/4 میلیارد یورو و 80000 نفر کارمند هستند. 
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ساختار شرکت های خرد و کوچک که در بسیاری از گزارش های اقتصاد خالق تعریف شده است و در بخش 
1 مطالعۀ حاضر به تفصیل از آن بحث شد، در صنایع خالق برلین ویژگی های خاصی دارد. شرکت های تک نفره 

بیش ترین تعداد را دارند و 76/2 درصد کل شرکت های شاخه های فرهنگی و خالق را تشکیل می دهند. 

نمودار 4 با استفاده از یک دیاگرام-نمایه، اطالعات کلیدی دربارۀ این موضوع را به نمایش می گذارد. البته، 
شاخه های فروشگاه های موزه ای و نمایشگاه های هنری و صنایع سخن پراکنی خصوصی را به دلیل فقدان داده 
نمی توان نمایش داد. روی محور افقی، تعداد شرکت ها به غیر از شرکت های تک نفره نشان داده شده است 
و محور عمودی تعداد شرکت های تک نفره را نشان می دهد. اندازۀ دایره ها بیانگر سهم نسبی اشتغال )همۀ 
شغل های تمام وقت، پاره وقت و حاشیه ای( در شاخه ها در مقایسه با تعداد کل اشتغال صنایع خالق برلین است. 
به عنوان مثال، شاخۀ روزنامه نگاران و بنگاه های خبری دارای سهم باالیی از شرکت های تک نفره در بین کل 
شرکت ها است. اما چون دایرۀ آن نسبتاً کوچک است، تنها سهم کوچکی از کل اشتغال صنایع خالق را به خود 
اختصاص داده است. در مقابل، شاخۀ نشر دارای تعداد زیادی شرکت غیِرتک نفره و تعداد نسبتاً کمی شرکت 

تک نفره است و این شاخه سهم نسبتاً باالیی از اشتغال خالق دارد.

نمودار 5: صنایع خالق برلین- شرکت ها و درآمدها )میلیون یورو(

)نمودار 5(، می بینیم  برلین در سال 2006 توجه شود  از صنایع خالق  به میزان درآمدهای حاصل  اگر 
سهم باالیی از درآمد صرفاً محدود به چند شاخه است. در اینجا نیز، ارزش شاخۀ فروشگاه های موزه ای و 
نمایشگاه های هنری را به دلیل فقدان داده نمی توان نشان داد. بزرگ ترین شاخه ها عبارتند از نشر، صنایع بازی 
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و نرم افزار، تبلیغات و موسیقی، هنرهای تجسمی و نمایشی. مقایسۀ تعداد شرکت های شاخه های فرهنگی و 
خالق با میزان درآمد آن ها نشان می دهد صنایع سخن پراکنی خصوصی، صنایع فیلم و صنایع تبلیغات باالترین 

میانگین درآمد به ازای هر شرکت را دارند. 

آگاهی از ساختار شاخه های فرهنگی و خالق برای یافتن راهی مؤثر جهت تقویت و حمایت آن ها به وسیلۀ 
اقدامات سیاست اقتصادی ضروری است. لذا، ارقام ارائه شده در این بخش گام نخست در مباحث بعدی و 

انتخاب روش های مناسب برای حمایت از شرکت های صنایع خالق محسوب می شود. 





8-1 دالیل ممکن
در سال 2005 مجلس سنای برلین1 گزارش »اقتصاد خالق برلین- توسعه و ظرفیت ها« را منتشر کرد. این 
مطالعه اولین و در عین حال جامع ترین گزارشی است که به طور کمی اقتصاد خالق و فرهنگی برلین را بررسی 
می کند. بر اساس همین گزارش، دفتر اقتصاد، فناوری و امور زنان سنای برلین )SenWTF( مطالعات دیگری 
دربارۀ این موضوع منتشر کرده است. این مطالعات اقتصاد خالق برلین را به 8 شاخه تقسیم می کنند. )رجوع 

)short-info of SenWTF شود به

جدول 37 این 8 شاخه را که مشتمل بر 22629 شرکت با درآمد ساالنه 18/5 میلیارد یورو )2005( هستند، 
نشان می دهد. به طور کلی، در این شرکت ها 167000 نفر اشتغال دارند. 

1. دفتر اقتصاد، فناوری و امور زنان )دفتر سابق اقتصاد، کار و امور زنان( سنای برلین (Senatsverwaltung Berlin) مسئول انتشار این 
گزارش است. 

8
ضمیمه: تفاوت های بین نتایج تحقیقات
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جدول SenWTF :37- اقتصاد خالق

اشتغالدرآمدها )هزار یورو(شرکت ها
اقتصاد خالق برلین در سال 2005

4,8004,522,00527,074بازار کتاب و مطبوعات
1,9862,535,19535,997صنایع فیلم و تلویزیون

5,4011,799,91517,481بازار هنر
2,7326,613,60427,871نرم افزار/ مخابرات

1,5151,033,33813,564صنایع موسیقی
2,103907,10617,857تبلیغات/ روابط عمومی

2,874650,69810,120معماری و میراث فرهنگی
1,218518,10617,623هنرهای نمایشی

22,62918,579,967167,587کل

SenWTF تعاریف ،DIW منبع: ادارۀ منطقه ای آمار برلین و

مقایسۀ این نتایج با آمار و ارقام مطالعۀ ما نشان می دهد این نتایج با هم تفاوت دارند. همانطور که پیش 
از این نیز گفته شد، این مطالعه از طبقه بندی استفاده می کند که مطابق آن صنایع خالق برلین به 9 شاخۀ 
فرهنگی و 2 شاخۀ خالق تقسیم می شود. در سال 2006، این 11 شاخه دارای بیش از 20000 شرکت با درآمد 
کل حدود 7/4 میلیارد یورو و حدود 80000 شاغل بودند. به منظور تسهیل مقایسه با نتایج مندرج در جدول 

37، نتایج مطالعۀ حاضر در جدول 38 به اختصار نمایش داده شده است. 

جدول 38: مطالعۀ حاضر- صنایع خالق

اشتغالدرآمدها )هزار یورو(شرکت ها
شاخه های فرهنگی

1,7321,800,19115,902نشر
1,170751,3977,565صنایع فیلم

93200,3654,383صنایع سخن پراکنی خصوصی
5,3291,130,94311,523موسیقی، هنرهای تجسمی و نمایشی

2,187150,4271,306روزنامه نگاران و بنگاه های خبری
3,980--فروشگاه های موزه ای و نمایشگاه های هنری
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923357,5973,308خرده فروشی کاالهای فرهنگی
2,855529,7184,740معماری

2,112201,229560صنایع طراحی

شاخه های خالق
2,183957,2749,649تبلیغات

2,1581,344,62316,693صنایع بازی و نرم افزار
20,7427,423,76479,609کل

منبع: ادارۀ آمار برلین، براندنبرگ، سازمان فدرال کار، خدمات آمار اوست و محاسبات نویسندگان

از آنجایی که در برخی از بخش ها تفاوت های قابل مالحظه ای دیده می شود1، در اینجا سعی می کنیم بعضی 
از دالیل ممکن این اختالف را بیان کنیم. 

قطعاً یکی از دالیل این امر، فقدان تعریفی محکم از صنایع خالق است که در بخش 1 این مطالعه به طور 
مفصل به این مبحث پرداخته شد. چنانچه گفتیم، مطالعۀ حاضر بر اساس مباحث علمی بین المللی، صنایع 
خالق را به 9 شاخۀ فرهنگی و 2 شاخۀ خالق تقسیم می کند، اما نویسندگان دفتر سنا از یک روش به اصطالح 
»عملگرا« استفاده می کنند. در نتیجه، این دو مطالعه شاخه های تقریباً متفاوتی را برای صنایع خالق تعریف 
می کنند و بنابراین، به نتایج متفاوتی نیز می رسند. به عنوان مثال، مطالعۀ حاضر مخابرات را جزء صنایع خالق 

نمی داند حال آنکه، دفتر سنا خالف این نظر را دارد. 

عالوه بر تفاوت در طبقه بندی، این دو مطالعه در مورد محدودۀ بخش های اقتصادی که جزء صنایع خالق 
هستند نیز اختالف دارند. خرده فروشی یک مثال بارز از این اختالف است. مطالعۀ حاضر تنها بخش های 
کوچکی از خرده فروشی را خالق می داند. به عنوان مثال، در حالی که هر دو مطالعه خرده فروشی اشیاء هنری 
را جزئی از صنایع خالق می دانند، اما خرده فروشی پوشاک تنها در گزارش دفتر سنا جزء صنایع خالق محسوب 

می شود و مطالعۀ ما خرده فروشی پوشاک را به هیچ وجه خالق نمی داند. 

عالوه بر اختالف در طبقه بندی شاخه ها و محدودۀ بخش های اقتصادی، تفاوت های دیگری نیز بین این 
مطالعات وجود دارد.

اول، استفاده از منابع دادۀ متفاوت می تواند منجر به نتایج متفاوت شود. در مطالعۀ حاضر منحصراً از داده های 
آماری رسمی مانند داده های مالیات بر ارزش افزوده و اشتغال استفاده شده است. مطالعۀ دفتر سنا این داده ها 

1. ضمیمۀ ب فهرست کامل بخش های اقتصادی مشتمل بر این تفاوت ها را ارائه می کند. 
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را با داده هایی که خود گردآوری کرده است، تکمیل می کند. همچنین، دفتر سنا داده های مربوط به درآمد 
شرکت های فرامنطقه ای را بر حسب سهم این شرکت ها از اشتغال منطقه بررسی کرده است. 

دوم، اختالف می تواند ناشی از مواجهه های متفاوت با تعاریف باشد. به عنوان مثال، مطالعۀ حاضر تنها 
اشتغال مشمول بیمۀ تأمین اجتماعی و اشتغال حاشیه ای را به عنوان اشتغال در نظر می گیرد. حال آنکه، دفتر 

سنا خویش کارفرماها و افراد مستقل را نیز جزء شاغلین می داند. 

 و در نهایت باید دورۀ مورد مطالعه در این دو مطالعه را نیز مد نظر داشت. 

8-2 خارج از گزارشات مالی رسمی
تحقیقات سال های اخیر نشان می دهد نتایج گزارشات غیِررسمی حتی در کشورهای توسعه یافته نیز نقش  
بسیار مهمی دارند. لذا در اینجا، نگاهی تخمینی به اشتغال غیِررسمی )پنهان( و درآمدهای بازارسیاه صنایع 

خالق برلین می کنیم. 

مطابق  آمار غیِررسمی، عالوه بر تعداد اشتغال مندرج در آمارهای رسمی، حدود 11 درصد اشتغال رسمی 
اشتغال غیِررسمی در صنایع خالق وجود دارد. 

اگر تعداد اشتغال مندرج در گزارش دفتر اقتصاد، فناوری و امور زنان سنای برلین را در نظر بگیریم و به این 
نکته توجه داشته باشیم که همۀ این شاغلین دارای شغل تمام وقت نیستند، تخمین می زنیم 14748 نفر1 به 

صورت غیِررسمی دارای شغل تمام وقت در صنایع خالق برلین هستند. 

به منظور تخمین درآمد حاصل از اشتغال غیِررسمی در صنایع خالق، از متوسط درآمد اشتغال رسمی در 
همۀ شاخه های صنایع خالق به عنوان مقدار تقریبی )معیار( استفاده می کنیم و فرض می کنیم متوسط درآمد 
غیِررسمی به دلیل تفاوت در قابلیت تولید و دیگر عوامل از این مقدار کم تر است. بر این اساس، متوسط درآمد 

ساالنه برای هر نفر در بازار سیاه صنایع خالق حدود 88700 2یورو است. 

1. تعداد کل اشتغال ضرب در 0/8 شده است تا تعداد کل اشتغال تمام وقت غیِررسمی تخمین زده شود. 
2. )18/6 میلیارد یور تقسیم بر 167587 شاغل( * )1-0/2(
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جدول 39: خارج از گزارشات مالی رسمی

منبع: SenWTF و محاسبات نویسندگان

با استفاده از روش فوق الذکر، درآمد مازاد تخمینی 1/3 میلیارد یورو برای اقتصاد خالق برلین به دست 
می آید. بنابراین، درآمدهای ساالنۀ این صنایع از 18/6 میلیارد یورو به 19/9 میلیارد یورو افزایش می یابد. )رجوع 

شود به جدول 39(

جدول 40 نتایج مطالعۀ حاضر و گزارش SenWTF را نشان می دهد. همچنین، تعداد اشتغال و درآمدها را 
براساس آمار منتشره از سوی SenWTF در مورد اشتغال غیِررسمی نمایش می دهد. 

جدول 40: نمای کلی- درآمدها و اشتغال

SenWTF با توجه به SenWTFمطالعه حاضر

گزارشات غیررسمی
7,423,76418,579,96719,888,267درآمدها )هزار یورو(

182,335*79,609167,587اشتغال

منبع: محاسبات نویسندگان

* چون از مشاغل غیِررسمی معادل تمام وقت استفاده کرده ایم، عدد مورد نظر بیانگر حد پایین تعداد اشتغال 
است. 

وجود تفاوت در نتایج مندرج در جدول، ناشی از همان دالیلی است که پیش از این ذکر شد. 

18,579,967درآمدهای رسمی )هزار یورو(
1,308,030درآمدهای بازار سیاه )هزار یورو(

167,587اشتغال رسمی
14,748اشتغال غیِررسمی )معادل تمام وقت(





ش سوم بخ





در بخش 2 این مطالعه نشان دادیم صنایع خالق بخش مهم و قابل مالحظه ای از اقتصاد برلین هستند. در 
اینجا به منظور بررسی ظرفیت های تأمین مالی، حمایت و پشتیبانی به عنوان بخشی از سیاست اقتصادی، میزان 

تأثیر سرمایه گذاری در صنایع خالق بر تقویت ارزش افزوده اقتصادی و اشتغال را مورد مطالعه قرار می دهیم. 

مطالعۀ موردی این فصل، صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر صنایع خالق برلین1 متعلق به بانک سرمایه گذاری 
برلین است.2 این صندوق که در پی تأمین سرمایۀ پروژه های خالق است، انتظار می رفت تا سال 2015 در 
دسترس شرکت ها قرار گیرد. سرمایه گذاران قصد دارند ساالنه تا سقف 3/75 میلیون یورو به صنایع خالق 
برلین سرمایه تزریق کنند. عالوه بر بانک سرمایه گذاری برلین، صندوق توسعۀ منطقه ای اروپا )ERDF(3 نیز 
در صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر مشارکت خواهد داشت. همچنین سرمایه گذاران قصد دارند با سرمایه گذاری 
خصوصی به میزان حداقل 100 درصد سرمایۀ صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر، سرمایۀ آن را تکمیل کنند، به 

نحوی که کل حجم سرمایۀ  فراهم شده معادل 7/5 میلیون یورو باشد. )کیوپر و همکاران4 2008(

1. VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin
2. عالوه بر این صندوق، بانک سرمایه گذاری برلین وام های کم حجمی تا سقف 10000 یورو )BerliNews, 2008( و نیز مجموعه ای 

ازاعتبارات خرد که صندوق های KMU تأمین می کنند را تا سقف 25000 یورو ارائه می نماید. 
3. European Regional Development Fund
4. Keuper et al.

9
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اکنون سعی می کنیم اثرات اقتصادی این مشارکت را محاسبه نماییم. با توجه به آنچه گفته شد می توان 
نتیجه گرفت که همۀ سرمایه گذاری هایی که در طول چندین سال انجام می شود، درآمدی مازاد تولید می کنند که 
به میزان چشمگیری از کل صرف هزینه ها بیش تر است. به عالوه، انتظار داریم در نتیجۀ این سرمایه گذاری ها، 

اشتغال به میزان قابل توجهی افزایش یابد و یا بیکاری کاهش پیدا کند. 

بررسی های این فصل با استفاده از ابزار شبیه سازی اقتصادی برلین )BEST(1 انجام می شود. این ابزار در 
اصل یک مدل سنجش اقتصاد کالن منطقه ای است که توسط کولمان2 و همکاران )2006( به سفارش بانک 
سرمایه گذاری برلین تهیه شده است. این مدل تصویری از اقتصاد برلین تهیه می کند که در بخش بعد به 

تفصیل توضیح داده خواهد شد. 

9-1 مدل
ابزار شبیه سازی اقتصادی برلین یا BEST یک مدل سنجش اقتصاد کالن منطقه ای است که با استفاده 
از مجموعه ای از معادالت چندگانه اقتصاد برلین را به تصویر می کشد. BEST به دلیل ویژگی های خاصی 
که دارد، بهترین ابزار برای تحلیل اثرات فعالیت های اقتصادی بانک سرمایه گذاری برلین است. همچنین، این 
ابزار وسیلۀ مناسبی برای بررسی نتایج تأمین سرمایۀ خطرپذیر از طریق صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر بانک 

سرمایه گذاری برلین است. 

در واقع، شبیه سازی های BEST مقایسۀ بین دو سناریو است. سناریو معیار همان وضعیت موجود است، 
یعنی شرایطی که هیچ گونه سرمایه گذاری خطرپذیری به صنایع خالق تزریق نمی شود. این سناریو را اغلب 
»سناریو کسب و کار معمولی« می نامند. سناریو دوم، موقعیتی است که در آن یک تغییر بیرونی با متغیرهای 
مختلف اقتصاد کالن رخ می دهد. نتایج چنین تغییراتی که از منظر اقتصاد کالن »شوک اقتصادی« محسوب 
می شوند )کولمان و همکاران 2006(، توسط ابزار BEST شبیه سازی می شوند. همیشه اثرات اقتصادی که 

BEST محاسبه می  کند با سناریو کسب و کار معمولی مقایسه می شوند. 

در حقیقت، BEST شامل مجموعه ای از چند معادلۀ چندمتغیره است که باید به صورت معادالت ظاهراً 
غیِرمرتبط محاسبه شوند.3 در این رویکرد، متغیرهای زیر برون زا  محسوب می شوند:

1. Berlin Economic Simulation Tool
2. Kollmann

3. مدل رگرسیون های ظاهراً غیِرمرتبط برمی گردد به زمان A. Zeller و به همین دلیل تخمینگر Zeller نامیده می شود. این مدل همبستگی های 
)Stocker, 2008( .بین عبارات خطا در جمعیت را مد نظر قرار می دهد که موجب افزایش کارایی تخمین گر می شود
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جمعیت* 

خالص صادرات* 

نرخ سود* 

دستمزد میانگین در آلمان* 

صرف هزینۀ دولتی* 

و متغیرهای زیر را درون زاد مدل می نامند:

ارزش افزودۀ ناخالص* 

سرمایه گذاری ناخالص* 

مصرف* 

شاخص قیمت مصرف کننده* 

اشتغال* 

سطح دستمزد* 

نرخ بیکاری* 

هزینۀ سرمایه* 

درآمدهای دولتی* 

در صورت امکان برای هر یک از بخش های اقتصادی کشاورزی، تولید، ساخت و ساز و خدمات متغیرهایی 
به صورت جداگانه جمع آوری و گزارش می شوند. )کولمان و همکاران 2006(

شبیه سازی ها بر اساس متغییرهای ذکر شده بین سال های 1991 تا 2004 است. در ابزار BEST امکان 
برون یابی ثابت و خطی وجود دارد. در شبیه سازی های مطالعۀ حاضر، داده ها بر اساس روند خطی برون یابی 

می شوند. 

نمودار 6 تعامالت بین متغیرهای مختلف را نمایش می دهد.



/ صنایع خالق برلین114
ت 

چار
فلو

 ،B
ES

T 
ن

رلی
ی ب

صاد
اقت

ی 
ساز

یه 
شب

ار 
ابز

 :6
ار 

ود
نم

 20
06

ن 
کارا

هم
 و 

ان
ولم

: ک
نبع

م



115                          ارزش افزوده و اشتغال / 

9-2 رویکرد شبیه سازی
مدل شبیه سازی BEST به ما این امکان را می دهد که در تحلیل تأثیر سرمایه گذاری در شاخه های مختلف 
بر ارزش افزودۀ اقتصادی و اشتغال، تمایزات زیر را قائل شویم. اول، تعیین توزیع کل مبلغ سرمایه گذاری در 

بخش های اقتصادی 

کشاورزی* 

تولید* 

ساخت و ساز* 

خدمات* 

دوم، تعیین ارزش فناوری های زیر

اداره کردن/ مدیریت رویداد* 

آموزش * 

اشتغال* 

فناوری کم و متوسط* 

فناوری پیشرفته/ تحقیقات* 

جدول 41 وزن فناوری ها و بخش های اقتصادی که در شبیه سازی خود استفاده کرده ایم را نمایش می دهد. 
چون در تحلیل تأثیر سرمایه گذاری بر ارزش افزوده و اشتغال صنایع خالق، همۀ فناوری ها و بخش های 
اقتصادی مؤثر نیستند، از چهار بخش اقتصادی و پنج فناوری مورد نظر، به ترتیب دو مورد از هر یک از آن ها 
نمایش داده نمی شود. وزن فناوری های آموزش و اشتغال و نیز بخش های اقتصادی کشاورزی و ساخت و ساز 
صفر در نظر گرفته  شده  است و به همین دلیل در جدول نشان داده نشده اند. فرض می کنیم سرمایه گذاری 
در صنایع خالق هیچ اثری -و یا اثر قابل توجهی- روی این فناوری ها و بخش های اقتصادی ندارد و لذا، در 

تحلیل های زیر آن ها را حذف می کنیم. 

به عنوان مثال، جدول 41 نشان می دهد شاخه های فرهنگی سهمی 69 درصدی از کل درآمدهای صنایع 
خالق به خود اختصاص می دهند )رجوع شود به جدول 3(. فرض می کنیم در شاخه های فرهنگی توزیع وزن 
در بین فناوری ها چنین است: 20 درصد برای اداره کردن/ مدیریت رویداد، 60 درصد برای فناوری های کم 
و متوسط و 20 درصد برای فناوری های پیشرفته/ تحقیقات. همچنین، فرض می کنیم 50 درصد خروجی 
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شاخه های خالق از تولید و 50 درصد از بخش خدمات به دست می آید.

جدول 41: وزن های بخش های اقتصادی و فناوری ها

وزن ها
بخش های اقتصادی %فناوری ها %

درآمدها شاخه ها
*%

اداره کردن/ 

مدیریت رویداد

فناوری های 

کم/ متوسط

فناوری های 

پیشرفته/ تحقیقات

خدماتتولید

69/02060205050شاخه های فرهنگی
31/02040403070شاخه های خالق

 منبع: محاسبات نویسندگان

*سهم درآمدهای هر شاخه با توجه به کل درآمدهای صنایع خالق برلین تعیین شده است. 

الزم است وزن شاخه های خالق به صورت مقایسه ای تفسیر شود. این دو شاخه 31 درصد کل درآمدهای 
صنایع خالق برلین را به خود اختصاص داده اند. برخالف شاخه های فرهنگی، فرض می کنیم 30 درصد خروجی 
شاخه های خالق از تولید و 70 درصد از بخش خدمات به دست می آید. در فناوری ها، 20 درصد به اداره کردن/ 
مدیریت رویداد، 40 درصد به فناوری های کم و متوسط و 40 درصد نیز به فناوری های پیشرفته/ تحقیقات 

تعلق دارد. 

9-3 سناریوها
همانطور که پیش از این نیز گفته شد بانک سرمایه گذاری برلین قصد دارد از طریق صندوق سرمایه گذاری 
خطرپذیر خود تا سال 2015 ساالنه مبلغ 3/75 میلیون یورو را در صنایع خالق سرمایه گذاری کند. انتظار می رود 
بخش خصوصی با سرمایه گذاری حداقل برابر با سرمایه خطرپذیر بانک، این مبلغ را تکمیل کند. بر این اساس، 

می توانیم سناریوهای زیر را مطرح کنیم. 

در سناریو 1 اثرات ناشی از سرمایه گذاری بانک سرمایه گذاری برلین بدون در نظر گرفتن مکمل های احتمالی 
بخش خصوصی تخمین زده می شود. اثرات سرمایه گذاری بر ارزش افزودۀ اقتصادی و اشتغال را مورد بررسی قرار 

می دهیم. بنابراین، اساس شبیه سازی، تخصیص سرمایۀ 3/75 میلیون یورویی به صنایع خالق است. 

در سناریو 2 مکمل های بخش خصوصی را مد نظر قرار می دهیم. چون هدف، تأمین حداقل 100 درصد 
میزان سرمایۀ بانک سرمایه گذاری برلین و ERDF است، شبیه سازی خود را بر پایۀ کل تخصیص سرمایه یعنی 
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7/5 میلیون یورو قرار می دهیم که دو برابر مقدار سرمایه گذاری مفروض در سناریو 1 است. 

در هر دو سناریو فرض بر این است که مبالغ سرمایه گذاری فقط به پروژه های صنایع خالق برلین تعلق 
می گیرد و دیگر پروژه های برلین مشمول آن نمی شوند. به عالوه، فرض می شود سرمایه گذاری های 3/75 
میلیون یورو و 7/5 میلیون یورو به ترتیب در شاخه های فرهنگی و خالق طبق درآمدهای نسبی آن ها توزیع 
می شوند. لذا با استفاده از این رویکرد، به طور ضمنی فرض می شود شاخه های دارای درآمد باالتر نسبت به 

دیگر شاخه ها تقاضای بیش تری برای سرمایۀ خطرپذیر دارند. 

جدول 42: سناریو 1 مقادیر مفروض سرمایه گذاری 

مقادیر سرمایه گذاری، میلیون یورو
20082009201020112012شاخه ها

2/592/592/592/592/59شاخه های فرهنگی
1/161/161/161/161/16شاخه های خالق

3/753/753/753/753/75کل

منبع: محاسبات نویسندگان

جدول 43: سناریو 2 مقادیر مفروض سرمایه گذاری

مقادیر سرمایه گذاری، میلیون یورو
20082009201020112012شاخه ها

5/25/25/25/25/2شاخه های فرهنگی
2/32/32/32/32/3شاخه های خالق

7/57/57/57/57/5کل

منبع: محاسبات نویسندگان

جدول های 42 و 43 به طور جداگانه مقادیر سرمایه گذاری را در دو سناریو مفروض برای شاخه های فرهنگی و 
خالق نمایش می دهند. ابزار BEST می تواند اثرات سرمایه گذاری را برای مدت حداکثر 5 سال پیاپی شبیه سازی 

نماید و به همین دلیل، فرض می کنیم سرمایه گذاری ها در طول سال های 2008 تا 2012 انجام می شوند. 
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9-4 نتایج شبیه سازی
اثرات محاسبه شدۀ سرمایه گذاری روی ارزش افزودۀ اقتصادی و اشتغال را می توان در غالب دو دستۀ اثرات 

اولیه و ثانویه طبقه بندی کرد. 

اثرات اولیه مستقیماً به مقدار سرمایه گذاری مربوط هستند که در اینجا به ترتیب 3/75 میلیون یورو و 7/5 
میلیون یورو هستند. 

اما اثرات ثانویه به این دلیل رخ می دهند که درآمد اضافی حاصل از اثرات اولیه به صورت سرمایه گذاری 
مجدد و مصرف هزینه می شود و در نتیجه منجر به تشکیل یک چرخه می شوند. بنابراین، در این مرحله، بار 
دیگر تقاضا افزایش می یابد و درآمد و اشتغال بیش تری ایجاد می شود. این همان اثر به اصطالح فزاینده است. 

در جداول 44 تا 47 مجموع اثرات اولیه و ثانویه را می توانیم مشاهده کنیم. همانطور که قباًل بیان شد 
BEST می تواند برای 5 سال پیاپی شبیه سازی کند و به این ترتیب، می توانیم مقادیر ارزش افزودۀ اقتصادی 

و اشتغال اضافی را در سال های 2008 تا 2012 در این جدول ها مشاهده کنیم. توجه داشته باشید که مقادیر 
میانگینی که در این جدول ها نشان داده می شود، تفاوت  اشتغال و GDP منطقه ای سناریوهای 1 و 2 با سناریو 

کسب و کار معمولی هستندو آن ها را نمی توان با هم جمع کرد. 

GDP 1-4-9 منطقه ای

در سناریو 1 صرفاً مقدار سرمایه گذاری بانک سرمایه گذاری برلین و ERDF در نظر گرفته می شود. تأمین 
ساالنه 3/75 میلیون یورو، منجر به افزایش GDP منطقه ای برلین به میزان 5/0 میلیون یورو در همان سال اول 
سرمایه گذاری می شود )رجوع شود به جدول 44(. اما چون در سال های بعد اثرات ثانویۀ سرمایه گذاری سال های 
قبل ظاهر می شود، کل اثر سرمایه گذاری بر ارزش افزودۀ اقتصادی به طور ثابت و طی مدت دورۀ مورد مطالعه 
افزایش می یابد. بنابراین، انتظار می رود در سال های 2008 تا 2012 در مقایسه با وضعیت بدون سرمایه گذاری 

)سناریو کسب و کار معمولی(، GDP منطقه ای برلین به طور میانگین تا 9/3 میلیون یورو افزایش یابد. 
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جدول 44: سناریو 1 افزایش GDP منطقه ای در سال های 2008 تا 2012

افزایش GDP منطقه ای ، میلیون یورو
2012-2008 20082009201020112012شاخه ها

میانگین
3/45/56/78/08/56/4شاخه های فرهنگی

1/62/53/03/63/82/9شاخه های خالق
5/08/09/711/612/39/3کل

BEST :منبع

همچنین، جدول 44 سهم های نسبی افزایش GDP منطقه ای برلین را نشان می دهد که نتیجۀ سرمایه گذاری 
در یکی از شاخه های فرهنگی یا خالق صنایع خالق هستند. مقدار سرمایه گذاری مفروض، 2/59 میلیون یورو 
)رجوع شود به جدول 42(، که به شاخه های فرهنگی تزریق می شود، به طور میانگین GDP منطقه ای برلین را 
ساالنه تا 6/4 میلیون یورو افزایش می دهد. سرمایۀ باقی مانده که در شاخه های خالق سرمایه گذاری می شود 

)1/16 میلیون یورو در سناریو GDP ،)1 منطقه ای را به میزان 2/9 میلیون یورو در سال افزایش می دهد. 

در صورتی که سرمایۀ اهدایی بانک سرمایه گذاری برلین با سرمایه گذاری خصوصی دو برابر شود، به طوری که 
صنایع خالق برلین در مجموع 7/5 میلیون یورو دریافت کنند )سناریو 2(، انتظار می رود در سال اول سرمایه گذاری، 
GDP منطقه ای برلین تا 10/0 میلیون یورو افزایش یابد )رجوع شود به جدول 45(. در سال های بعد به دلیل ظهور 

اثرات ثانویه، GDP منطقه ای با روندی افزایشی به 24/6 میلیون یورو )سال 2012( می رسد. انتظار می رود در طول 
دورۀ شبیه سازی، GDP منطقه ای برلین به طور میانگین ساالنه 18/7 میلیون یورو افزایش یابد. 

جدول 45: سناریو 2 افزایش GDP منطقه ای در سال های 2008 تا 2012

افزایش GDP منطقه ای، میلیون یورو
2012-2008 20082009201020112012شاخه ها

میانگین
6/911/113/316/017/012/9شاخه های فرهنگی

3/15/06/07/27/65/8شاخه های خالق
10/016/119/323/224/618/7کل

 BEST :منبع
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سهم های نسبی رشد GDP منطقه ای برلین در شاخه های خالق یا فرهنگی، با سهم های تزریق شده به 
این شاخه ها متناسب است. به عنوان مثال، شاخه های فرهنگی 69 درصد سرمایۀ اهدایی بانک سرمایه گذاری 
از سرمایه گذاری در شاخه های  را دریافت می کنند و رشد GDP حاصل  برلین و سرمایه گذاران خصوصی 

فرهنگی معادل 69 درصد رشد GDP در سناریوهای مفروض است. )رجوع شود به جدول 43 و 45(

9-4-2 اشتغال

برلین و سرمایه گذاران  بانک سرمایه گذاری  اهدایی  به تفصیل گفته شد پول  این  از  همانطور که پیش 
خصوصی GDP منطقه ای برلین را در دورۀ مورد مطالعه افزایش می دهد. در کنار تأثیر بر GDP منطقه ای، تأثیر 
بر اشتغال نیز مشهود است. سرمایه گذاری در صنایع خالق برلین اشتغال را افزایش و یا بیکاری را کاهش می دهد. 

در سناریو 1 که در آن فقط سرمایۀ اهدایی بانک سرمایه گذاری برلین و ERDF را در نظر می گیریم، انتظار 
می رود به طور میانگین 58 شغل تمام وقت یک ساله از طریق اثرات اولیه و ثانویۀ سرمایه گذاری ایجاد شود. 
)رجوع شود به جدول 46( چون اثرات ثانویه با گذشت زمان رشد می کنند و ظاهر می شوند، اثر سرمایه گذاری 

بر اشتغال در سال اول مطالعه فقط معادل نصف میزان سال های بعد است. 

جدول 46-سناریو 1 افزایش اشتغال در سال های 2008تا 2012 

افزایش اشتغال
2012-2008 20082009201020112012شاخه ها

میانگین
194051464340شاخه های فرهنگی

91823211818شاخه های خالق
285874676158کل

 BEST :منبع

 ERDF در صورتی که سرمایه گذاری خصوصی را نیز در کنار سرمایۀ اهدایی بانک سرمایه گذاری برلین و
در نظر بگیریم، انتظار می رود به وسیلۀ سرمایه گذاری در مجموع مبلغ 7/5 میلیون یورو در سال، به طور میانگین 

116 شغل ایجاد شود که هر یک به مدت یک سال دوام دارند. )رجوع شود به جدول 47(
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جدول 47: سناریو 2 افزایش اشتغال در سال 2008 تا 2012

افزایش اشتغال
2012-2008 20082009201020112012شاخه ها

میانگین
3880102938580شاخه های فرهنگی

173646413736شاخه های خالق
55116148134122116کل

BEST :منبع 

نمودار 7: سهم ایجاد اشتغال هر یک از بخش های اقتصادی

نمودار 71 توزیع تخمینی شغل های ایجاد شده در بخش های اقتصادی خدمات، ساخت و ساز و تولید در طول 
دورۀ شبیه سازی را نشان می دهد. در دو سال اول سرمایه گذاری، بیش از 75 درصد کل شغل های جدید در بخش 
خدمات و در بخش های تولید و ساخت و ساز هریک 10 درصد مشاهده می شود. در سال های بعد که اهمیت 
اثرات ثانویه رشدی افزایشی دارد، روند رشد ایجاد اشتغال از بخش خدمات به بخش تولید و ساخت و ساز تغییر 
می کند. اما حتی در این سال ها نیز همچنان حدودی نیمی از شغل های ایجاد شده به بخش خدمات تعلق دارد. 

1. توزیع شغل های ایجاد شده در بخش های اقتصادی سناریوهای 1 و 2 مشابه است و به همین دلیل نمودار سناریو 2 را نمایش نداده ایم. اما توجه 
داشته باشید در صورتی که مدل شبیه سازی برای سناریو 2 تهیه شود، در بخش کشاورزی سناریو 2 افزایش اشتغال مشاهده می شود اما چون اثر 
آن جزئی است و ما این بخش از اقتصاد را در مطالعه مد نظر قرار نداده ایم، آن را در تصویر 7 نیز نمی بینیم. بنابراین درصد لزوماً به 100 نمی رسد. 
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9-5 سرمایه گذاری هدفمند
در سناریو های ذکر شده، فرض بر این است که کل مقدار سرمایه گذاری، 3/75 میلیون یورو و 7/5 میلیون 
سرمایه گذاری  این  اثرات  می شود.  توزیع  آن ها  نسبی  درآمد  طبق  فرهنگی  و  شاخه های خالق  بین  یورو، 
و خالق  فرهنگی  از بخش های  یکی  در  اینکه کل سرمایه  با فرض  اشتغال  و  برلین  منطقه ای   GDP بر 

سرمایه گذاری می شود، در جدول های زیر نمایش داده شده است. 

GDP 1-5-9 منطقه ای

جدول 48 مقدار GDP منطقه ای برلین در نتیجۀ سرمایه گذاری را نشان می دهد که باید به صورت زیر تفسیر 
شود. در سناریو 1، سرمایه گذاری 3/75 میلیون یورو در شاخه های فرهنگی، در سال 2008 افزایشی 5/0 میلیون 
یورویی در GDP منطقه ای برلین ایجاد می کند. بنابراین، اثرات سرمایه گذاری در شاخه های فرهنگی یا خالق از 
نظر ارزش افزودۀ اقتصادی یکسان است. اما در سال های 2009 تا 2012، رشد GDP منطقه ای به دلیل افزایش 
سرمایه گذاری و نیز اثرات ثانویه افزایش می یابد. بنابراین، سرمایه گذاری ساالنه 3/75 میلیون یورو در شاخه های 

فرهنگی یا خالق، به طور میانگین GDP منطقه ای برلین را ساالنه 9/3 میلیون یورو افزایش می دهد. 

جدول 48: سرمایه گذاری هدفمند-سناریو 1 افزایش GDP منطقه ای 

GDP منطقه ای، میلیون یورو

2012-2008 20082009201020112012شاخه ها

میانگین
5/08/09/711/612/39/3شاخه های فرهنگی

5/08/19/711/612/29/3شاخه های خالق

 BEST :منبع

مطابق سناریو 2، سرمایه گذاری خصوصی مورد نظر و کل سرمایه گذاری به میزان ساالنه 7/5 میلیون یورو 
برای یکی از شاخه های فرهنگی یا خالق منجر به افزایش GDP منطقه ای برلین به 10/1 میلیون یورو در 
سال اول و 24/7 میلیون یورو در سال 2012 می شود. انتظار می رود به طور میانگین GDP منطقه ای برلین تا 

18/6 میلیون یورو در سال افزایش یابد. 
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جدول 49: سرمایه گذاری هدفمند -سناریو 2- افزایش GDP منطقه ای

GDP منطقه ای، میلیون یورو 

2012-2008 20082009201020112012شاخه ها

میانگین
10/016/019/323/224/718/6شاخه های فرهنگی

10/116/119/423/124/518/6شاخه های خالق

 BEST :منبع

9-5-2 اشتغال

جدول های 50 و 51 را باید همانند جدول های 46 و 47 تفسیر نمود. در سناریو 1 تنها پول اهدایی بانک 
سرمایه گذاری برلین و ERDF را داریم. سرمایه گذاری ساالنۀ مفروض در صورتی که به شاخه های فرهنگی 
تزریق شود، به طور میانگین هر سال 58 شغل ایجاد می کند که هر شغل یک سال دوام دارد. در مقابل، اگر 
این سرمایه گذاری به سوی شاخه های خالق هدایت شود، به طور میانگین در سال 57 شغل ایجاد می شود و 

هر شغل یک سال دوام خواهد داشت. 

جدول 50: سرمایه گذاری هدفمند -سناریو 1- افزایش اشتغال

افزایش اشتغال 
2012-2008 20082009201020112012شاخه ها

میانگین
275874676258شاخه های فرهنگی

285974666057شاخه های خالق

BEST :منبع
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جدول 51: سرمایه گذاری هدفمند -سناریو 2- افزایش اشتغال

افزایش اشتغال 
2012-2008 20082009201020112012شاخه ها

میانگین
55116148134123115شاخه های فرهنگی

56117148133119115شاخه های خالق

 BEST :منبع

اول سرمایه گذاری، در صورتی که کل مبلغ سرمایه در شاخه های  انتظار می رود در سناریو 2 در سال 
فرهنگی و خالق هزینه شود، به ترتیب 55 و 56 شغل بیش تر در این شاخه ها ایجاد شود. 

همچنین انتظار می رود به دلیل سرمایه گذاری بیش تر و نیز اثرات ثانویه در سال های بعد، کل اشتغال در 
دورۀ شبیه سازی به طور میانگین ساالنه تا 115 شغل افزایش یابد. هر یک از این شغل های ایجاد شده، شغل 

تمام وقت به مدت یک سال هستند. 

توجه داشته باشید که نتایج شبیه سازی بر پایۀ مفروضات وزن فناوری ها و بخش های اقتصادی است. اما 
تحلیل های حساسیت که در ضمیمۀ پ ارائه شده اند، نشان می  دهد تغییر این وزن ها صرفاً تفاوت جزئی در 

نتایج شبیه سازی ایجاد می کند. 



بانک سرمایه گذاری برلین سرمایه ای خطرپذیر در اختیار صنایع خالق برلین می گذارد. این بانک ساالنه 
مبلغ 3/75 میلیون یورو به صندوق سرمایۀ خطرپذیر صنایع خالق برلین می دهد. اما انتظار می رود این مقدار با 
سرمایه گذاری خصوصی مضاعف شود، به نحوی که در مجموع صنایع خالق برلین 7/5 میلیون یورو دریافت کنند. 

اثرات چنین سرمایه گذاری از نظر GDP منطقه ای برلین و اشتغال در برلین به کمک ابزار شبیه سازی 
اقتصادی برلین تخمین زده شد. این ابزار در اصل یک مدل شبیه سازی برای سنجش اقتصاد کالن است که 
توسط کولمان و همکاران )2006( به سفارش بانک سرمایه گذاری برلین تهیه شده است. با به کارگیری این 

مدل می توانیم دو سناریو شبیه سازی کنیم. 

در سناریو 1 فقط مقدار سرمایۀ ساالنۀ 3/75 میلیون یورویی را در نظر می گیریم که بانک سرمایه گذاری 
برلین و صندوق توسعۀ منطقه ای اروپا )ERDF( آن را تأمین می کنند. در مقابل، در سناریو 2 کل مبلغ مورد 
نظر سرمایه گذاری را داریم. فرض می کنیم ساالنه مبلغ 7/5 میلیون یورو سرمایه وجود دارد، زیرا انتظار می رود 
سرمایۀ اولیۀ بانک سرمایه گذاری برلین و ERDF از طریق سرمایه گذاری خصوصی به میزان حداقل برابر با 
این سرمایۀ اولیه، افزایش یابد و به مبلغ 7/5 میلیون یورو برسد. اثرات این سرمایه گذاری بر GDP منطقه ای 

برلین و نیز اشتغال را طی سال های 2008 تا 2012 شبیه سازی می کنیم. 

10
نتیجه گیری
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سرمایۀ خطرپذیر بانک سرمایه گذاری برلین و ERDF در طول دورۀ شبیه سازی به طور میانگین منجر به 
افزایش GDP منطقه ای برلین تا 9/3 میلیون یورو در سال و افزایش اشتغال به میزان ساالنه 58 شغل تمام 

وقت می شود. )رجوع شود به جدول 52(

در صورتی که سرمایۀ اهدایی بانک سرمایه گذاری برلین و ERDF با سرمایه گذاری خصوصی تکمیل شود 
و در نتیجه، کل سرمایۀ موجود 7/5 میلیون یورو در سال باشد، انتظار می رود GDP منطقه ای برلین تا 18/7 

میلیون یورو افزایش یابد و اشتغال تا میانگین ساالنه 116 شغل تمام وقت رشد کند. 

جدول 52: افزایش GDP منطقه ای و اشتغال 

200820092010201120122008-2012

سناریو 1
 GDP افزایش

منطقه ای، میلیون یورو

5/08/09/711/612/39/3

285874676158افزایش اشتغال

سناریو 2
 GDP افزایش

منطقه ای، میلیون یورو

10/016/119/323/224/618/7

55116148134122116افزایش اشتغال

 BEST :منبع



ش چهارم بخ





پس از توصیف و شناخت کمی صنایع خالق برلین و بررسی اثرات سرمایه گذاری در صنایع خالق روی 
GDP منطقه ای برلین و اشتغال، اکنون به بررسی روش های مناسب جهت تقویت و حمایت شرکت های خالق 

می پردازیم. دسترسی داشتن و بهره مند بودن از سرمایه، از عوامل مهم در تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها 
در صنایع خالق است. روشن است که تصمیمات سرمایه گذاری در رشد GDP منطقه ای و اشتغال نقشی 
تعیین کننده دارند و در نهایت می توانند منجر به کاهش بیکاری  شوند. الگوی پایدار تأمین مالی و دسترسی 
آسان به سرمایه از الزامات اساسی در کمک به شرکت های صنایع خالق برای اجتناب از سقوط از طبقۀ خالق 
به دیگر دسته ها است. به اعتقاد فلوریدا این امر موجب شکوفایی شرکت ها و منطقۀ اقتصادی می شود. )کیوپر 

و همکاران 2008(

تهیۀ سبد محصوالت در قالبی که نیازهای ویژۀ شرکت های خالق را مد نظر قرار دهد، برای افزایش 
تأثیر اقدامات سیاست اقتصادی در تقویت صنایع خالق ضروری است. بنابراین، یک سبد جذاب از محصوالت 
باید از نظر افقی و عمودی متمایز باشد. تمایز عمودی یعنی محصوالت مختلف را برای بخش های اقتصادی 
مختلف درون صنایع خالق فراهم نماید و تمایز افقی به معنای هماهنگ ساختن ابزارهای حمایت با وضعیت 
شرکت های خالق درون چرخۀ عمر است. به عنوان مثال، باید ابزارهای مناسب به شرکت ها پیشنهاد شود 

11
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و به این مسئله که شرکت ها در مرحلۀ نوپایی1 هستند و یا در مرحلۀ توسعه و رشد قرار دارند نیز توجه شود. 

است.  میان مدت  برنامه ریزی  و سرمایه گذاران مستلزم حداقل  از سوی سیاست گذاران  حمایت حرفه ای 
اما اغلب در صنایع خالقی که در اینجا بررسی می شوند، سرمایه فقط برای دوره های کوتاه مدت مورد نیاز 
است زیرا تصور می شود سیاست گذاران بیش تر تفکر کوتاه مدت دارند. به عالوه، سرمایه گذاران اغلب تمایل 
به موفقیت کوتاه مدت دارند، به ویژه اگر مؤسسات سرمایه گذار بر اساس قوانین اقتصاد بازار اداره شوند که در 
آن ها سهامداران طرفدار موفقیت کوتاه مدت و مستمر -و نه پایدار- هستند. اما در صنایع خالق، اغلب موفقیت 
میان مدت و بلندمدت ضروری است. لذا، باید به سرمایه گذارانی تکیه داشته باشند که حداقل تا حدی طالب 
پایداری هستند. در چنین شرایطی، امنیت تأمین سرمایه در یک دورۀ زمانی از پیش  تعیین شده خود می تواند 

یک ابزار حمایتی باشد. )دردا-کوهن2 2007(

چندین دهه است که سیاست گذاران و سرمایه گذاران از بخش های اقتصادی سنتی حمایت می کنند که از 
جهات بسیار تفاوت های اساسی با صنایع خالق دارند. لذا، اکنون الزم است سرمایه گذاران دانش خود را در مورد 
مشتریان جدیدی که از صنایع خالق می آیند و نیز نیازهای خاص آن ها افزایش دهند و به آن ها توجه کنند. 
تنها در صورتی که سرمایه گذاران دانش خود را در مورد ویژگی ها و عوامل خاص این صنایع و بازارهایی که در 
آن ها فعال هستند، ارتقا دهند، می توانند روش های مناسب و مؤثر جهت حمایت و تأمین مالی آن ها را فراهم 
کنند. البته، کارآفرینان خالق نیز باید مسئولیت های خود را بپذیرند و فعاالنه اقدامات حمایتی خود را ارائه کنند. 

11-1 ابزارها
ابزارهای حمایت و توسعۀ اقتصادی را می توان با توجه به ویژگی های اساسی مختلفی طبقه بندی کرد. 
می توان بین حمایت پولی و غیِرپولی تمایز قائل شد )رجوع شود به پوچتا 2009( که در بخش بعد این معیار 

تمایز را بررسی می کنیم. 

روش دیگر طبقه بندی بر اساس ابزارهای طرف عرضه )مستقیم( و طرف تقاضا )غیِرمستقیم( است. ابزارهای 
مستقیم روی تقویت کارآفرینان و سهامداران تمرکز دارند )کیوپر و همکاران 2008( و این در حالی است که 

ابزارهای غیِرمستقیم به طور گزینشی محصوالت و خدمات بخش اقتصادی مورد نظر را حمایت می کنند. 

1. Start-up
2. Drda-Kühn
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11-1-1 ابزارهای پولی

منظور از حمایت پولی، فراهم کردن امکان دسترسی به تأمین مالی بیرونی برای شرکت ها است. در حمایت 
پولی، بخش دولتی مجموعۀ متنوعی از ابزارها و روش ها را به کار می گیرد تا از شرکت های خالق حمایت 
کند. این ابزارها می تواند شامل انواع کمک هزینه ها و جایزه ها1، وام های با بازپرداخت کامل یا محدود، تأمین 
مالی از طریق سرمایۀ سود سهام2، انواع ترکیبی حمایت مالی، ضمانت ها، به کارگیری معافیت های مالیاتی و 

امتیازها و غیره باشد. 

در بین این ابزارها می توان وام های بدون بازپرداخت و ابزارهای مالی دارای سررسید3 را متمایز دانست. 
ابزارهای دارای سررسید از این مزیت ساختاری برخوردارند که مستلزم تسویه و بازپرداخت مستمر و یا پرداخت  

سود هستند و در نتیجه، می توانند به نوبۀ خود برای دیگر اقدامات حمایتی استفاده شوند. 

ابزارهای دارای سررسید را می توان به 3 نوع مختلف طبقه بندی کرد. تأمین مالی بیرونی، ارائۀ سرمایۀ سود 
سهام، و نیز انواع ترکیبی )کیوپر و همکاران 2008(. به عنوان مثال، می توان به اعتبارات خرد، سرمایۀ خطرپذیر 

و سرمایۀ میانه اشاره کرد. 

ابزارهای دارای سررسید

در سال های اخیر، ابزارهای دارای سررسید مورد توجه قرار گرفته اند و به مرور زمان توانسته اند کمک 
هزینه های بدون بازپرداخت را از عرصۀ رقابت خارج کنند. بنابراین، ابزارهای دارای سررسید مادامی که با 
نیازهای شرکت هایی که تقاضای حمایت  مالی کرده اند تناسب داشته باشند، می توانند مکملی قابل توجه و 
شکل توسعه یافتۀ دیگر انواع اقدامات حمایتی باشند. اگر دامنۀ منابع سرمایه و حمایت های احتمالی از طریق 
انتشار ابزارهای دارای سررسید گسترده شود و در عین حال، ابزارهای مربوط به تفکر اقتصاد بازار مورد توجه 
قرار گیرند، می توان شاهد پیشرفت مثبتی در مسئلۀ حمایت از صنایع خالق بود. گروه تأمین کننده و نیز گروه 

دریافت کنندۀ سرمایه از این پیشرفت تأثیر مثبتی خواهند گرفت. 

به طور کلی می توان موضوع را چنین خالصه نمود: »انتشار هر چه بیش تر ابزارهای دارای سررسید و کاهش 
حتی االمکان کمک هزینه های بدون بازپرداخت«. 

1. allowance and awards
2. equity capital
3. roll-over
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توجه داشته باشید حرکت از کمک هزینه های بدون بازپرداخت به سوی ابزارهای دارای سررسید صرفًا 
ناشی از مفاهیم جدید در حوزۀ ابزارهای ممکن حمایت و توسعۀ ابزارهای مدرن تأمین مالی نبوده است و 
احتمال دارد به دلیل وجود برخی محدودیت ها این تغییر رخ داده باشد. به عنوان مثال، قوانین محدودکننده تر 
می تواند قلمرو سیاست گذاران را در حوزۀ صرف هزینۀ دولتی به میزان قابل توجهی کوچک تر کند. به عالوه، 
قوانین نهادهای فراملی و بین المللی حوزۀ حمایت در فضای ملی یا منطقه ای، به طور گسترده بر چارچوب 
اقدامات سیاستی تأثیر گذاشته اند و قلمرو آن ها را محدود تر نموده اند. همچنین، توجه داشته باشید تغییر روند 
حمایت به سوی ابزارهای مرتبط با اقتصاد بازار به میزان چشمگیری به رشد ابزارهای مطلوب کمک کرده اند 

که به طور موفقیت آمیزی در بازار به کار گرفته می شوند و بنابراین ثمربخش هستند. )پوچتا 2009(

همۀ این مسائل منجر به تغییرات قابل توجهی در چارچوبی شده است که امروزه حمایت مدرن شرکت ها 
در آن انجام می شود. 

 LETS جعبۀ تمرکز 6- سیستم های محلی تجارت بورس

11-1-2 ابزارهای غیِرپولی

هدف اولیۀ ابزارهای غیِرپولی ایجاد محیطی جذاب از نظر اقدامات سیاستی، قانون و بوروکراسی است. به اعتقاد 
پوچتا و رودر )2008( این ابزارهای غیِرپولی را می توان مکمل های سیاسی ابزارهای پولی و تأمین سرمایه دانست. 

عالوه بر سیاست تنظیمی، ارائۀ مشاوره به شرکت های نیازمند حمایت و نیز تقویت همکاری نقش مهمی 
در مسئلۀ حمایت به وسیلۀ ابزارهای غیِرپولی دارند. دامنۀ اینگونه ابزارها شامل آموزش و مشاوره برای کسب و 

عالوه بر ابزارهای کالسیک، شاهد ابزارهای مدرن تر و نوآورانه تری مانند سیستم های محلی تجارت 
بورس )LETS1( نیز هستیم. )هاکت و همکاران LETS )2000 شبکه های محلی و غیِرانتفاعی هستند که 
در آن ها می توان به معاملۀ محصوالت و خدمات بدون نیاز به مبادلۀ پول پرداخت. هر شرکت کننده دارای 
یک حساب  کاربری مجازی است که برای همه قابل رؤیت است. به اعتقاد هاکت و همکارانش چنین 
شبکه هایی این قابلیت را دارند که از طریق ایجاد سرمایۀ اجتماعی و تأکید بر تقاضای آینده موجب رشد و 
شکوفایی بسیار در جامعۀ هنر و فرهنگ شوند. اگرچه چنین رویکردهایی را گاه و بیگاه می توان در عمل 
مشاهده کرد، اما هیچ شاهدی دال بر اینکه چنین سیستم هایی به طور کلی قادر به حمایت مستمر صنایع 

خالق باشند، در دست نیست. 

1. Local Exchange Trading System
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کارهای نوپا و شرکت های تثبیت  شده، اجرای رقابت های حوزۀ برنامۀ کسب و کار، ایجاد و سازماندهی شبکه ها، 
انجمن های همکاری، کارگاه، نمایشگاه های تجاری، سخنرانی و دیگر رویدادهای مشابه می شود. 

به منظور ارائۀ حمایت بهینه، ابزارهای غیِرپولی نباید صرفاً به چند گزینۀ  خاص از دامنۀ وسیع حمایت 
محدود شوند. بلکه، همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، باید همراه با ابزارهای پولی باشند و به روش های 
مختلف، دامنۀ آن ها گسترش داده شود. به عنوان مثال، مشاوره به شرکت های نوپا، حمایت در ورود به بازارهای 

جدید و یا مشاوره در گسترش فروش می تواند نمونه هایی از توسعۀ دامنۀ حمایت باشند. 

و  پولی  جنبه های  بتوانند  که  بود  خواهند  موفق  صورتی  در  تنها  جدید  صنایع  از  حمایت  سیاست های 
غیِرپولی حمایت را در سطح باالیی با هم هماهنگ کنند. به اعتقاد دردا-کوهن )2008( سیاست ها باید از ارائۀ 
کمک هزینه های پولی و موردی به پروژه ها به سوی ساختارهای حمایتی پیچیده تری حرکت کنند که عوامل 
کلیدی آن ها مشاوره، انتقال دانش، ایجاد شبکه و افزایش صالحیت های افراد هستند. البته، به منظور تحقق این 
امر، باید جنبه های سازمانی و اشتیاق به همکاری در حوزه های مختلف و همکاری با افراد مختلف تقویت شود. 

11-2 مشخصات
به منظور یافتن و توسعۀ ابزارهای مختص نیازهای شرکت های خالق، در گام اول الزم است مشکالت 
شرکت های خالق شناسایی شود و جنبه های تفاوت آن ها با شرکت های سنتی تر مشخص گردد. لذا، در ادامه 
برخی از ویژگی های مختص تعداد کثیری از شرکت های صنایع خالق که عامل مشکالت آن ها در کسب 

سرمایه هستند را مورد بررسی قرار می دهیم. 

در گام دوم، ابزارهای مناسب تأمین مالی که متناسب با ویژگی های خاص شرکت های خالق هستند را 
معرفی می کنیم. 

شرکت های خالق از جهات مختلف با شرکت های سنتی تفاوت دارند. اول، یکی از دالیل تفاوت آن ها 
ترکیب عوامل تولید در این شرکت ها است. احتمااًل سرمایۀ انسانی خالق مهم ترین ورودی شرکت های صنایع 
خالق است. دوم، میزان دسترسی به سود سهام و سرمایۀ وام  گرفته شده از عوامل مهم در تفاوت بین این 

شرکت ها با دیگر شرکت ها هستند. 

نکتۀ سوم این است که در بین شرکت های خالق نیز تفاوت هایی مشاهده می شود. شرکت های شاخه های 
مختلف فرهنگی و خالق از نظر میزان سرمایه و دسترسی به سرمایه بسیار با هم تفاوت دارند که منجر به 

داشتن نیازهای مختلف و در نتیجه انواع مختلف ابزارهای حمایتی برای آن ها می شود. 
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11-2-1 سرمایۀ کم

البته، چون بسیاری از  بسیاری از شرکت های صنایع خالق دارای سرمایۀ کمی هستند. )پوچتا 2009( 
شرکت های صنایع خالق جزء شرکت های کوچک و خرد هستند، این امر دور از انتظار نیست. چندین دهه 
است که نسبت سود سهام به دارایی شرکت های دستۀ متوسط در حال کاهش است. در دهۀ شصت میالدی 
این نسبت 30 درصد بود، در حالی که در سال 2000 با در نظر گرفتن کل دارایی، به طور میانگین 17 درصد 
بود. همچنین، هر چه اندازۀ شرکت کوچک تر باشد، نسبت سود سهام به دارایی آن نیز کوچک تر خواهد بود. 

)انجمن فدرال صنایع آلمان1 2008(

نسبت سود سهام به دارایی نشانۀ مهمی برای وام دهندگان محسوب می شود زیرا این نسبت اساساً روی 
رتبه بندی شرکت ها تأثیر می گذارد. صرف نظر از عوامل دیگر، هر چه نسبت سود سهام به دارایی کم تر باشد، 
خطر وام دهنده در هنگام سرمایه گذاری بیش تر خواهد بود. این امر منجر به مشکالتی در دسترسی به سرمایه 
اینگونه  دور،  نه چندان  در گذشتۀ  دارند.  دارایی کم تری  به  نسبت سود سهام  است که  برای شرکت هایی 
مشکالت توأم با سخت گیری های بانک ها و مؤسسات اعتباری بود که در ارائۀ اعتبارات از قوانین محدودتری 

برای سرمایۀ سود سهام تبعیت می کردند. 

حتی اگر شرکت موفق به کسب اعتبار شود، رتبه بندی ضعیف موجب افزایش شاخص خطر می شود. به 
عبارتی، شرکت وام را با سود بازپرداخت بیش تری دریافت می کند زیرا شاخص خطر آن که در تعیین نرخ سود 

مد نظر قرار می گیرد، زیاد است. 

11-2-2 فقدان ضمانت بدهی

عالوه بر میزان سرمایۀ سود سهام، ضمانت های بدهی نیز نقش قابل توجهی در تعیین شرایط دسترسی به 
سرمایۀ اعتباری دارند. وجود ضمانت ویژگی متمایزکنندۀ دیگری بین شرکت های خالق و شرکت های سنتی 
است. در درجۀ اول، از نظر مؤسسات اعتباری اینگونه ضمانت ها باید قابل رتبه بندی باشند. برخی از انواع دارایی 
)مانند مستغالت، ماشین آالت و غیره( ارزش های بازار خاصی دارند که رتبه بندی را امکان پذیر می کند. در حالی 

که شرکت های سنتی اغلب اینگونه دارایی ها را انباشت می کنند ، شرکت های خالق چنین نمی کنند.

حتی اگر شرکت های صنایع خالق قادر به ارائۀ نوعی ضمانت باشند، به ندرت قابل رتبه بندی هستند زیرا 
اغلب قیمت های بازار اینگونه ضمانت های غیِرملموس )لیسانس، پتنت، حق مؤلف و غیره( موجود نیست و 

1. Bundesverband der Deutschen Industrie 
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مؤسسات اعتباری به راحتی آن ها را نمی پذیرند. با توجه به این مسائل، جای شگفتی نیست که 85 درصد 
شرکت های خالق معتقدند دسترسی خوبی به ضمانت های مورد نیاز سرمایۀ اعتباری ندارند. )بارومتر رسانه، برلین 
براندنبرگ1 2006( فقدان ضمانت منجر به همان مشکالتی می شود که فقدان سرمایۀ سود سهام به بار می آورد، 
یعنی مشکالتی در کسب سرمایۀ اعتباری و در صورت کسب اعتبار نیز مسئلۀ سود بازپرداخت باال مطرح می شود.

11-2-3 نیاز به تأمین مالی کم

موارد  درصد  در 62  است.  مالی  تأمین  به  کم  نیاز  از شرکت های صنایع خالق،  بسیاری  دیگر  ویژگی 
تحلیل شده، میانگین سرمایه برای پیش تأمین مالی سفارشات، کم تر از 25000 یورو بود. به عالوه، در بیش تر 
مواقع، مدت تأمین مالی مورد نیاز نیز کوتاه است. برحسب هدف، بیش تر تأمین های مالی برای یک سال و یا 
حداکثر 3 سال مورد نیاز هستند. )بارومتر رسانه، برلین براندنبرگ 2006( اما مؤسسات اعتباری این اعتبارات 
کم حجم و کوتاه مدت را به اندازۀ کافی پوشش نمی دهند و ابزارهای مناسبی هم ندارند. به همین دلیل است 
که در سال های اخیر موضوع اعتبارات به اصطالح »خرد« مطرح شده است که به طور ویژه به تأمین های مالی 

کم حجم تخصیص یافته اند.2

ساختار مشابهی از این نوع تأمین مالی در امور دیگر نیز مشاهده می شود )از قبیل سرمایه گذاری در بازاریابی، 
خرید مجوز )لیسانس( و شرکت در نمایشگاه های تجاری(. در بیش تر مواقع شرکت های خالق متقاضی تأمین 

مالی کوتاه مدت و کم حجم هستند. 

11-2-4 عدم قطعیت موفقیت

اغلب اوقات شرکت های خالق برای تولید محصوالت و اجرای پروژه ها، پیش تأمین مالی سفارشات و 
تأمین مالی بازاریابی و فروش نیازمند سرمایه هستند. اما تأمین مالی سرمایه گذاری، ماشین آالت یا تجهیزات 
دفتر نقش جزئی در صنایع خالق دارد. )بارومتر رسانه، برلین براندنبرگ 2006( تخمین موفقیت ویژگی های 
فوق الذکر دشوار است. تخمین اینکه در نهایت محصول تولیدی قابل عرضه به بازار خواهد بود، پروژه با موفقیت 
به پایان می رسد، یا راهبرد بازاریابی منجر به افزایش فروش خواهد شد، در آغاز بسیار غیِرقطعی است و لذا، 
پیش بینی موفقیت نیز بسیار غیِرقطعی است. همچنین، در بسیاری از موارد هیچ داده و اعداد و ارقام قطعی 
وجود ندارد و در نتیجه، تخمین موفقیت سرمایه گذاری اصاًل کار راحتی نیست. بنابراین جای شگفتی نیست که 

1. medien.barometer berlinbrandenburg
2. به عنوان مثال بانک سرمایه گذاری برلین به کسب و کارهای نوپای صنایع خالق، اعتبارات خرد را تا سقف 10000 یورو اختصاص می دهد. 
)BerliNews, 2008( اعتبارات کم حجم دیگری تا سقف 25000 یورو توسط صندوق KMU نیز به این گروه از شرکت ها اختصاص می یابد. 
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67 درصد کارآفرینان خالق مورد مطالعه، تخمین موفقیت را یکی از موانع مهم در کسب اعتبارات می دانند. 
)بارومتر رسانه، برلین براندنبرگ 2006(

در بیش تر مواقع، کسب و کارهای نوپا نیازمند سرمایۀ اعتباری هستند و از طرف دیگر بسیاری از شرکت های 
خالق در حال حاضر در مرحلۀ رشد هستند و در نتیجه، تخمین موفقیت دشوارتر می شود. هر دو نوع این 

شرکت ها با خطر بسیاری مواجه هستند و به تبع آن پیش بینی موفقیت آن ها مشکل است. )پوچتا 2009(

11-2-5 ایده در برابر ماشین آالت

با عدم قطعیت موفقیت شرکت های خالق این است که این شرکت ها به ندرت  ارتباط  نکتۀ دیگر در 
نیازمند تأمین مالی برای ماشین آالت هستند. در واقع، برعکس شرکت های سنتی که تأمین مالی بیش تر روی 
کارخانه های تولیدی، ماشین آالت و مستغالت متمرکز هستند، شرکت های خالق بیش تر به سرمایۀ انسانی 
وابسته هستند. )پوچتا 2009( سرمایه گذاران همچنان عالقمند به تأمین مالی شرکت های سنتی هستند و لذا 
دانش بیش تری دربارۀ تخمین خطر و موفقیت و تأمین مالی شرکت های سنتی کسب می کنند. لذا به منظور 
مد نظر قراردادن اهمیت فزایندۀ صنایع خالق، الزم است با تخصیص منابع کافی، ابزارهای مالی جدیدی که 

متناسب با نیازهای خاص شرکت های خالق هستند، توسعه داده شود. 

11-2-6 پیش تأمین مالی و تأمین مالی موقت، پایداری

حتی در صورتی که پروژه ها از سرمایۀ اعتباری خوبی برخوردار باشند، همچنان هزینه های آماده سازی و 
مفهوم سازی باقی است که باید از تأمین مالی مناسبی برخوردار باشند. به عنوان مثال، یکی از چالش ها تأمین 
مالی موقت برای تولیدات تلویزیونی است.1 همچنین، تضمین پایداری پروژه ها مستلزم هزینه هایی است که 
نیازمند تأمین مالی است. بنابراین، توجه داشته باشید که شرکت های خالق عالوه بر نیاز به تأمین مالی برای 

تولید، ممکن است نیازمند وام برای هزینه هایی باشند که در نظر اول ملموس نیستند. 

11-2-7 عدم آگاهی از امکانات تأمین بودجه

به اعتراف خود شرکت های خالق، از هر 5 شرکت یک شرکت فاقد دانش مناسب در مورد امکانات تأمین 
مالی است. )بارومتر رسانه، برلین براندنبرگ 2006( در این مقطع نمی توان به طور قطعی گفت که این مسئله 
دلیل اصلی دشوارهای شرکت های خالق در کسب سرمایه است یا شرکت های خالق از نظر فقدان این نوع 

1. بانک سرمایه گذاری برلین در کنار بانک سرمایه گذاری ایالت فدرال براندنبرگ و بارومتر رسانه، برلین براندنبرگ برنامه ای مشتمل بر چنین 
تأمین مالی موقتی را اجرا کرده است. )بانک سرمایه گذاری برلین 2008( 
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دانش تفاوت اساسی با شرکت های سنتی دارند. دو دلیل برای این مسئله وجود دارد. 

اول، زمان زیادی نیست که صنایع خالق بخشی از صنایع متداول اقتصاد محسوب می شوند و لذا هنوز نزد 
افکار عمومی و نیز سیاست گذاران اقتصادی از وجهه مناسبی به عنوان صنایعی جدی برخوردار نیستند. برخالف 
شاخه های اقتصادی سنتی، شرکت های خالق فاقد افق دید کلی نسبت به تأمین مالی مناسب و امکانات 
حمایت هستند و در نتیجه، اصاًل جای شگفتی نیست که هر دو طرف تهیه کننده و دریافت کنندۀ سرمایه فاقد 

دانش کافی در این زمینه هستند. 

دوم، بیش تر شرکت های خالق شرکت تک نفره و یا شرکت کوچک هستند. این شرکت ها اغلب وقت و 
نیروی متخصص کافی برای بررسی شرایط تأمین مالی را ندارند. در حالی که شرکت های بزرگ تر با برخورداری 
از پرسنل مجرب بخش مالی از وقت و دانش تخصصی الزم برای بررسی امکانات تأمین مالی برخوردار هستند. 

11-2-8 عدم آگاهی بازرگانی

بارها و بارها بر فقدان دانش و شناخت بازرگانی در بین کارآفرینان خالق تأکید شده است. 14 درصد از 
کارآفرینان مورد مطالعه این فقدان را مانعی مهم در کسب سرمایۀ اعتباری اعالم کرده اند. )بارومتر رسانه، برلین 
براندنبرگ 2006( اینکه چرا از بین همۀ کارآفرینان باید کارآفرینان خالق فاقد چنین دانشی باشند و تا چه اندازه 

از این نظر با شرکت های سنتی تفاوت دارند، مسئلۀ بسیار با اهمیتی است. 

11-3 انواع تأمین مالی
موضوع  به  اینجا  در  ویژگی های خاص شرکت های خالق،  و  بررسی مشکالت کسب سرمایه  از  پس 
ابزارهای مناسب تأمین مالی می پردازیم. این موضوع با توجه به ویژگی های ساختاری صنایع خالق انجام 
می شود. چون در صنایع خالق انواع مختلفی از شرکت ها وجود دارد، الزم است انواع مختلفی نیز از امکانات 

تأمین مالی متناسب با نیازهای این شرکت ها ایجاد شود. 

در بخش 1 این مطالعه گفته شد که شرکت های خالق اغلب جزء شرکت های تک نفره و کوچک هستند و 
در عین حال مشاهده می شود شرکت های کوچک و متوسط از افق رشد متفاوتی برخوردار هستند.1 

با توجه به طبقه بندی شرکت ها به شرکت های تک نفره )خرد( و کوچک و متوسط، اقتصاد خالق به سه 

1. شرکت ها و نقش آفرینان بزرگ نوع سوم شرکت هایی هستند که برای آن ها مشکالت مربوط به سرمایه و دسترسی به سرمایه چندان مرتبط 
به نظر نمی رسد. به همین دلیل و نیز چون تعداد چنین شرکت هایی کم است، در این مطالعه به شرکت های نوع سوم پرداخته نمی شود. در واقع، 

این نوع شرکت ها گروه اصلی مد نظر اقدامات سیاستی که ما در این مطالعه بررسی می کنیم، نیستند. 
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بخش تقسیم می شود. این تقسیم بندی به منظور تخصیص ابزارهای تأمین مالی مناسب به این سه بخش 
انجام می شود. )پوچتا 2009( جدول 53 این تقسیم بندی را نشان می دهد و ابزارهای مناسب برای هر یک را 

معرفی می کند.1 

در ادامه به تفصیل به این ابزارها می پردازیم. 

جدول 53: طبقه بندی صنایع خالق

ابزار تأمین مالیبخش
اعتبارات خرد و وام های کم حجمشرکت های نوپا و تک نفره

سرمایۀ اعتباری و فروض مسئولیت ها1 شرکت های کوچک و متوسط با افق رشد متوسط
سرمایۀ خطرپذیرشرکت های بزرگ با افق رشد باال

 منبع: پوچتا )2009( و محاسبات نویسندگان

11-3-1 سرمایۀ اعتباری

احتمااًل تأمین مالی از طریق سرمایۀ اعتباری متداول ترین روش تأمین مالی است. با توجه به ویژگی های 
شرکت های خالق که پیش از این بحث شد، پیش از معرفی وام های کم حجم و اعتبارات خرد، به وام ها به 

عنوان ابزارهای مبتنی بر سرمایۀ اعتباری می پردازیم. 

بازار انواع مختلفی از وام و یارانه های مربوط به وام ارائه می کند. در عین حال که می توان وام ها را براساس 
مدت، قابلیت بهره برداری، تسویه، سود بازپرداخت و دیگر عوامل مشابه دسته بندی کرد، یارانه ها نیز می توانند 
به عوامل مختلفی بستگی داشته باشند. فروض مسئولیت ها، ضمانت ها، کمک هزینه های سود وام، بیشینۀ نرخ 
بهره2 و موارد مشابه روش های ممکن برای یارانه دادن به وام هستند و می توانند جذابیت اینگونه ابزارهای 

حمایتی را افزایش دهند. 

وام های خرد و کم حجم
چون معمواًل نیاز شرکت های تک نفره و خرد به وام های سرمایۀ اعتباری کم است در نتیجه، بیش تر اوقات 
وام های خرد و کوچک روشی مناسب برای تأمین مالی آن ها محسوب می شود. این نوع ابزار حمایتی، گزینۀ  مناسبی 
برای شرکت های نوپا است، چون شرکت های نوپا در صنایع خالق و فرهنگی نیز اغلب به سرمایۀ کمی نیاز دارند. 

1. توصیفی دیگر را می توان در اثر پوچتا )2009( یافت. در این اثر الزامات سرمایه و مجموعه خطرهایی که در بخش 1 اشاره شد، بررسی می شود. 
2. interest-caps
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ارائه کنندگان سرمایه با استفاده از چنین ابزارهای کم حجمی می توانند به راحتی خود را با شرایط متغیر بازار 
تطبیق دهند و شرایط جذابی را برای شرکت های صنایع خالق ایجاد کنند. صنایع خالق از قدرت نفوذ )البی( 
چندانی در جامعه، بین سیاست مداران و دولت برخوردار نیستند چون این صنایع، نوع جدیدی از صنایع کلیدی 
به شمار می آیند. بنابراین، ایجاد محیطی مناسب برای 5 یا 10 شرکت  برتر که قادر به بقا هستند و می توانند بار 
شرکت های کوچک تر را به دوش بکشند، مسئلۀ ما نیست، بلکه مسئله ایجاد محیطی است که در آن هزاران 

شرکت فرهنگی و خالق بتوانند رشد کنند و قابلیت توسعۀ خود را افزایش دهند. )ساندرمن 2007(

بنابراین، وام های کوچک وخرد مزیت های قابل توجهی برای دو طرف تهیه کننده و دریافت کنندۀ سرمایه 
فراهم می کنند. در عین حال که این نوع وام ها می توانند نیازهای شرکت های خرد و کوچک را مرتفع کنند و 
زمینۀ شکوفایی آن ها را فراهم آورند، ارائه کنندگان این نوع وام ها نیز از مزیت تنوع بخشی به سبد خطرهای خود 
برخوردار خواهند شد. به دلیل تنوع بخشی، وقتی سبد وام به جای چند وام بزرگ، شامل تعداد زیادی وام خرد و 
کوچک باشد، اثرات منفی عدم بازپرداخت وام )نکول( کم تر است. به عالوه، چنین وام هایی را می توان به راحتی 
و به سرعت عملیاتی کرد چون انجام بازرسی های مفصل دربارۀ ترازنامه و ساختارهای خطر ضرورتی ندارد. 
بنابراین، تهیه کننده های سرمایه می توانند ملزومات چنین عملیات سریعی را فراهم آورند و شرایط مشاوره، 
فروش و اجرا را تا حد زیادی استانداردسازی کنند. به کارگیری راحت تر، مقتضیات کم تر برای ضمانت نامه و 
اوراق بهادار و نیز فروض مسئولیت نهادی می توانند عرضۀ وام های خرد و کوچک را تکمیل کنند و در نتیجه، 

این نوع وام ها برای بسیاری از شرکت های خالق جذاب خواهد بود. 

کمیسیون اروپا در »ابتکار اروپا برای توسعۀ اعتبار خرد جهت حمایت از رشد و اشتغال«1 که همسو با راهبرد 
رشد و اشتغال »لیسبون« است، بر اهمیت ابزارهای مالی کوچک تأکید دارد. 

اما  است،  و کوچک محدود  اعتبارهای خرد  از طریق  درآمد  اول، فرصت کسب  نظر  در  اینکه  با  حتی 
تهیه کننده های سرمایه باید به این نکته توجه داشته باشند که بازار اعتبارات خرد رو به رشد است )دلواکس2 
باشند،  داشته  را  متغیر  محیط  با  تطبیق  توانایی  اعتباری  سرمایۀ  تهیه کننده های  که  مادامی  لذا  و   )2008

فرصت های خوبی برای کسب منفعت در این حوزه وجود دارد. 

به  باید  نیز  تأمین مالی  فرایند  از تکمیل  باید توجه داشت تهیه کننده های سرمایه حتی پس  نهایت،  در 
شرکت های خالق مشاوره دهند و آن ها را همچنان همراهی کنند. این رویکردی است که اگرچه بیش تر در ارائۀ 

1. “European Initiative for the Development of Micro-credit in Support of Growth and Employment”
2. Delvaux 
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سرمایۀ خطرپذیر استفاده می شود، اما باید به تدریج و در حد امکان در مورد ابزارهای مالی خرد و کوچک نیز به 
روال عادی تبدیل شود. اگر چه در وهلۀ اول، چنین خدماتی می تواند هزینه های تهیه کننده های سرمایه را افزایش 
دهد، اما در نهایت این اقدامات می توانند تا حد زیادی خطر عدم  بازپرداخت وام را کاهش دهند و بستر مناسبی 
نیز برای موارد دیگری از ارائۀ سرمایه و همکاری با شرکت های خالق را فراهم کنند. همچنین، الزم است اصل 
»مشتری خود را بشناس«1 که اساساً ریشه در بخش مالی دارد، در ابزارهای مالی کوچک نیز به کار گرفته شود. 

11-3-2 سرمایۀ میانه

از چند سال قبل حتی پیش از ارائۀ بازل2 و مقررات سخت  آن در مورد سرمایۀ اعتباری، بانک ها و مؤسسات 
اعتباری مجبور بوده اند محدودیت و احتیاط بیش تری در ارائۀ سرمایۀ سود سهام اعمال کنند. بنابراین، توسعۀ 
اشکال جایگزین تأمین مالی و پیکربندی آن ها در جهت قابل عرضه بودن به بازار از چند سال پیش شروع 
شده است. فراهم کردن چنین ابزارهای جدیدی می تواند دسترسی به سرمایه در محیط جدید را امکان پذیر و 

تسهیل نماید. 

سرمایۀ میانه عنوانی تجاری برای نوعی ابزار تأمین مالی است که به دلیل ویژگی های حقوقی و اقتصادی 
آن مابین سرمایۀ اعتباری و سود سهام قرار می گیرد و لذا نوعی سرمایۀ ترکیبی محسوب می شود. ویژگی های 

متداول سرمایۀ میانه در جدول 54 فهرست شده است. 

به دالیل متعدد، سرمایۀ میانه ابزار مناسبی برای شرکت هایی است که نیاز به سرمایۀ نسبتاً زیادی دارند. 
مزایای اصلی سرمایۀ میانه نسبت به دیگر انواع کالسیک وام به شرح زیر است. 

- حق انتخاب زیاد در بین گزینه های متعدد

- ماهیت سرمایۀ سود سهام

- وضعیت تبعی در صورت ورشکستگی

به عالوه، برخالف وام، دسترسی به سرمایۀ میانه اغلب مستلزم ضمانت نامه نیست.

1. Know your costumer-Principle 
2. Basel II
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 چهار نوع اصلی سرمایۀ میانه وجود دارد که عبارتند از:

- وام های تبعی 

- دارایی های سود سهام راکد متداول و غیِرمتداول

- اوراق قرضۀ قابل تبدیل و قراردادهای اختیار معامله 

- سهام رایگان )جایزه( 

جدول 54: ویژگی های سرمایۀ میانه

ویژگی های معادل اعتبارویژگی های معادل سود سهامویژگی های کلی
- ارائه کنندۀ سرمایه سهام دار 

نیست، نسبت رأی در 

شرکت تغییر نمی کند

- شرایط منعطف )تطبیق 

تأمین مالی با نیازهای 

شرکت( 

- مستقل از شکل حقوقی

- وضعیت تبعی )در صورت ورشکستگی، 

رضایت ارائه کنندۀ سرمایه پس از کسب 

رضایت دیگر طلبکاران محقق می شود(

- عرضۀ بلندمدت سرمایه

- عدم نیاز به ضمانت نامه

- بهبود ساختار ترازنامه، اثر مثبت روی 

رتبه بندی، امکان دسترسی به سرمایۀ 

اعتباری یا بهبود آن

- لزوم بازپرداخت

- اولویت نسبت به بدهی سود 

سهام

- بهرۀ مستمر طبق میزان 

موفقیت

- تخفیف پرداخت بهره متناسب 

با هزینه های عملیاتی

منبع: فوردرلند1 )2008 الف( و نویسندگان مطالعۀ حاضر

الزم به ذکر است سرمایۀ میانه بیش از هر چیز به دلیل سادگی آن نسبت به سرمایۀ سود سهام و عدم 
نیاز به ضمانت نامه برای شرکت های خالق بسیار جذاب است. همچنین، باید توجه داشت که گروه هدف 
سرمایۀ میانه شرکت هایی است که نیاز به سرمایۀ نسبتاً زیادی دارند. این نوع ابزار به دلیل هزینه های باالی 
تراکنش های آن برای شرکت های خرد و کوچک مناسب نیست. با آنکه بسیاری از شرکت های خالق ساختار 
کوچکی دارند و در نتیجه مناسب این ابزار مالی نیستند، اما نباید سرمایۀ میانه از این شرکت ها دریغ شود چون 

ممکن است برخی از شاخه های صنایع خالق مایل به استفاده از آن باشند. 

1. Förderland
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11-3-3 سرمایۀ خطرپذیر

در کنار وام ها و سرمایۀ میانه، سرمایۀ خطرپذیر سومین ابزار تأمین مالی برای شرکت های خالق محسوب 
می شود1. سرمایۀ خطرپذیر از ابزارهای جدید حمایت مالی است که هنوز چندان متداول نشده است. اصطالح 
ارائۀ  سرمایۀ خطرپذیر دال بر سرمایۀ سود سهام قابل بازپرداخت یا دیگر ابزارهای مشابه آن است. اساساً 
این ابزار محدود به یک بازۀ زمانی مشخص و قراردادهای خاصی است. شرکت هایی که در مراحل آغازین 
کارآفرینی خود هستند و هنوز در فهرست بورس قرار نگرفته اند، دریافت کننده های اصلی سرمایۀ خطرپذیر 
هستند. عالوه بر این، توسعۀ شرکت های کوچک نیز با سرمایۀ خطرپذیر تأمین مالی می شود. دریافت کننده های 
سرمایۀ خطرپذیر عالوه بر اثبات تمایل خود برای تولید سود، باید قابلیت باالی افزایش ارزش و رشد خود را نیز 
نشان دهند. همچنین، دریافت کننده های سرمایۀ خطر پذیر اغلب باید تاریخ انقضاء اعتبار )چشم انداز خروج( را 
نیز مشخص کنند. از دیگر ویژگی های سرمایۀ خطرپذیر، عدم نیاز به ارائۀ ضمانت نامه است. لذا، تصمیم ارائۀ 
سرمایۀ خطرپذیر به یک شرکت مبتنی بر میزان قابلیت آن شرکت برای رشد و نیز میزان بازگشت سرمایه 
است. )فوردرلند 2008( البته چون میزان بازگشت سرمایه بسیار غیِرقطعی است، خطر این نوع تأمین مالی 
باال است. در بدترین حالت، ممکن است کل سرمایه از دست برود. در بیش تر مواقع، ارائه کنندگان سرمایۀ 
خطرپذیر عالوه بر سرمایه، خدمات مشاوره و دانش مدیریتی نیز به دریافت کننده ارائه می کنند. همچنین، اغلب 
سرمایه گذاران خواستار قدرت زیاد در تصمیمات شرکت دریافت کنندۀ سرمایه هستند تا خطر خود را به حداقل 
کاهش دهند. برگشت سرمایه به صورت پرداخت های مستمر اقساط سرمایه یا با فروش سهام شرکت که در 
روند اعطای سرمایۀ خطرپذیر کسب شده  است، تحقق می یابد. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، سرمایۀ 

خطرپذیر جزء ابزارهای مالی دارای سررسید محسوب می شود. 

یکی از روش های طبقه بندی انواع سرمایۀ خطرپذیر تقسیم آن ها به انواع رسمی و غیِررسمی است. نوع 
رسمی بیش تر توسط سرمایه گذاران سازمان یافته تر ارائه می شود، در حالی که نوع غیِررسمی، سرمایۀ خطرپذیر 
خصوصی است که توسط سرمایه گذاران خصوصی یا فرشتگان کسب و کار تأمین می شود. همچنین، سرمایۀ 
خطرپذیر رسمی را می توان به سرمایۀ خطرپذیری که سازمان های خصوصی تأمین می کنند، سرمایۀ خطرپذیر 
شرکتی، سرمایۀ خطرپذیری که توسط هولدینگ های متشکل از بانک ها، مؤسسات امین و بیمه ها تأمین می شود 

و نیز سرمایه خطرپذیری که نهادهای دولتی به منظور کسب اهداف سیاسی ارائه می کنند، تقسیم نمود.2 

1. سود سهام خصوصی )private equity( عبارتی است که گاه همراه با و یا به جای سرمایۀ خطرپذیر استفاده می شود. سود سهام خصوصی 
در واقع از مفاهیم زیرمجموعۀ مشارکت سرمایۀ سهامی فرابورس )equity capital participation off-exchange( محسوب می شود. در 

نتیجه، سرمایۀ خطرپذیر زیرمجموعۀ سود سهام خصوصی محسوب می شود.
2. صندوق سرمایۀ خطرپذیر برلین دارایی  های کوچک را به عنوان ابزار پایه، دارایی های سود سهام راکد )مدت محدود و بازپرداخت اجباری( و 

وام های سهامداران )مدت محدود و بازپرداخت اجباری( به کار می گیرد. 
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الزم به ذکر است با توجه به مقررات رقابتی، جهت بهره مندی از سرمایۀ خطرپذیر دولتی باید سرمایه  گذار 
مشترک خصوصی نیز وجود داشته باشد. به موجب مقررات اروپایی، ارائۀ سرمایۀ خطرپذیر از طریق صندوق 
سهام  سود  دارایی هایی  صورت،  این  در  است.1  امکان پذیر  خاص  شرایطی  تحت  اروپا  منطقه ای  توسعۀ 

سرمایه گذاران خصوصی می تواند در مرحلۀ تأمین بودجه و نیز در مرحلۀ سرمایه گذاری جداگانه ارائه شوند. 

11-3-3-1 بریتانیا

لندن عالوه بر اینکه بزرگ ترین مرکز تأمین مالی بریتانیا است، مهم ترین مرکز اروپا و در کنار نیویورک 
یکی از مهم ترین مراکز مالی دنیا نیز می باشد. به همین علت تعجبی ندارد که کشور بریتانیا در تأمین مالی 
سرمایۀ خطرپذیر برای صنایع خالق در دنیا پیشتاز است. در بخش 1 این مطالعه گفتیم که بریتانیا در شناسایی 
و ارائۀ خدمات به صنایع خالق جزء کشورهای پیشتاز است. به نظر می رسد بریتانیا در حمایت و تأمین مالی 

این صنایع نیز پیشگام باشد. 

صندوق مزیت خالق
سابقۀ به کارگیری سرمایۀ خطرپذیر به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی به سال 2003 برمی گردد. صندوق 
مزیت خالق اولین صندوق سرمایۀ خطرپذیری است که صنایع خالق گروه هدف آن هستند. این صندوق در 
سال 2003 شروع به کار کرد و تا کنون 70 سرمایه گذاری در 40 شرکت منطقه وست میدلند2 داشته است که 
در بین آن ها برخی شرکت های تولید و ساخت فیلم انیمیشن، ارکسترها و نیز شرکت های صنایع نرم افزار و 
سخن پراکنی نیز بوده اند )صندوق مزیت خالق 2008(. این صندوق تا 250000 پوند )حدود 310000 یورو( در 

هر شرکت سرمایه گذاری می کند و متناظر با این سرمایه گذاری، سهام شرکت را در اختیار می گیرد. 

صندوق مزیت خالق نمونه ای از ارائۀ سرمایۀ خطرپذیر توسط بخش دولتی است3 که هدف آن حمایت و 
تأمین مالی شرکت های صنایع خالق است. » ]…[سازمانی با بودجۀ دولتی هستیم که هدف بلندمدت ما تقویت 

1. تازه ترین اینگونه مقررات اروپایی، مقررات 2006/1080 )مجلۀ رسمی اتحادیۀ اروپا 2006 الف(. 2006/1083 )مجلۀ رسمی اتحادیۀ اروپا 
2006( و 2006/1828 )مجلۀ رسمی اتحادیۀ اروپا 2006 ب( است. مطابق مقررات شمارۀ 1083-2006 مصوب 11 جوالی 2006، سیاست 
پیوستگی باید به افزایش رشد، اشتغال و رقابت پذیری و به ویژه توسعۀ پایدار توجه کند. اهداف این سیاست عبارتند از همگرایی ایاالت و مناطق 
عضو و اشتغال و رقابت پذیری منطقه ای و نیز همکاری منطقه ای اروپایی است. این اهداف باید از طریق تأمین مالی ساختاری و پیوستگی 
محقق شوند. این مقررات به طور اخص به وضعیت شرکت های کوچک و دسترسی آن ها به ابزارهای نوآورانه تأمین مالی می پردازند. طبق قانون 
41: »الزم است دسترسی بهینه به تأمین مالی و مهندسی مالی نوآورانه برای شرکت های خرد، کوچک و متوسط و برای سرمایه گذاری در 
مشارکت های بخش خصوصی و دولتی و دیگر پروژه های برنامۀ جامع توسعۀ شهری پایدار محقق شود«. همچنین، این مقررات حدود تقریبی 
تأمین مالی مشترک دولتی را مشخص می کنند که به رابطۀ بین تولید ناخالص داخلی منطقه ای و میانگین تولید ناخالص داخلی اتحادیۀ اروپا 

بستگی دارد. در مورد برلین، منابع خصوصی می تواند با سرمایۀ صندوق توسعۀ منطقه ای اروپا تا 50 درصد تکمیل شود. 
2. West Midland

3. ابزارهای صندوق مزیت خالق ریشه در سازمان توسعۀ منطقه ای مزیت وست میدلند )Advantage West Midland(، صندوق توسعۀ 
منطقه ای اروپا و شورای هنر انگلستان دارد. 
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و توسعۀ بخش صنایع خالق در سراسر وست میدلند است. همۀ سود سرمایه گذاری ما برای سرمایه گذاری های 
جدید در آینده استفاده خواهد شد«. )صندوق مزیت خالق 2008(

در سال 2003، مبلغی بالغ بر 5 میلیون پوند )6/25 میلیون یورو( برای دورۀ 2003 تا 2008 تخصیص یافت. 
با توجه به موفقیت صندوق، همۀ سرمایۀ موجود آن تا جوالی 2008، یعنی شش ماه قبل از انقضای تاریخ 
دورۀ پنج  سالۀ تعیین شده، توزیع شد. از جمله اهداف این صندوق، دست یابی به استقالل مالی در میان مدت و 

حمایت از شرکت های جدید از محل سود سرمایه گذاری های کنونی است. 

صندوق سرمایۀ خالق
این صندوق سرمایۀ خطرپذیر در سال 2005 بنیان گذاشته شده است و هدف آن کمک به همۀ شرکت های 
کالن شهر لندن است. چون این صندوق بخشی از برنامۀ لندن خالق بوده است، جزئی از سیاست اقتصادی 
محسوب می شود. برنامۀ لندن خالق ضمن حمایت از صنایع خالق لندن، آن ها را راهبری نیز می کند. این 
برنامه به سازمان توسعۀ لندن مربوط می شود. این صندوق با سرمایه گذاری حداکثر 500000 پوند )625000 
یورو( به ازای هر شرکت، دو برابر سرمایۀ صندوق مزیت خالق را در اختیار شرکت ها می گذارد. با این حال، الزم 
است سرمایۀ اهدایی صندوق سرمایۀ خالق حداقل به میزان معادل آن توسط بخش های خصوصی تکمیل 
شود. کل حجم این صندوق نیز 5 میلیون پوند )6/25 میلیون یورو( است و از سال 2005 توانسته است 10 

سرمایه گذاری موفق داشته باشد. 

بودجۀ صندوق سرمایۀ خالق نیر توسط بخش دولتی تأمین می شود. سرمایۀ این صندوق توسط سازمان 
توسعۀ لندن و نیز صندوق توسعۀ منطقه ای اروپا تأمین می شود. )صندوق سرمایۀ خالق 2008(

11-3-3-2 آلمان

بانک سرمایه گذاری برلین و شرکت تابعۀ آن IBB Beteiligungsgesellschaft mbH در تأمین مالی 
شرکت های صنایع خالق آلمان پیشتاز هستند. صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر صنایع خالق برلین در سال 
2007 بنیان گذاشته شد. این صندوق اولین صندوق سرمایه خطرپذیر آلمان است که به طور اختصاصی از صنایع 
خالق حمایت می کند. کل حجم سرمایۀ آن 30 میلیون یورو است که توسط بانک سرمایه گذاری برلین و نیز 
ایالت فدرال برلین تأمین می شود. همچنین، صندوق توسعۀ منطقه ای اروپا در تأمین بودجۀ آن کمک می کند 
)IBB Beteiligungsgesellschaft mbH 2008(. لذا این صندوق شباهت های بسیاری به صندوق های 
سرمایۀ خطرپذیر بریتانیا دارد. این صندوق نیز مانند صندوق های سرمایۀ خطرپذیر بریتانیا از ابزارهای سیاست 

اقتصادی محسوب می شود و هدف آن حمایت از شرکت های صنایع خالق است. 
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شامل   ،2008 سپتامبر   9 تاریخ  تا  برلین  خطرپذیر  سرمایه گذاری  صندوق  سرمایه گذاری های  سبد 
سرمایه گذاری های زیر است )به ترتیب حروف الفبا(:

Cubico Media TV GmbH

از  یکی  در  شرکت،  این  به  خطرپذیر  سرمایۀ  ارائۀ  با  برلین  خطرپذیر  سرمایه گذاری  صندوق  واقع،  در 
شرکت های بخش سخن پراکنی سرمایه گذاری کرد. این شرکت شبکۀ XXHome را اداره می کند. این شبکه 
با استفاده از روزهای موضوعی، مجالت و فیلم های مستند نحوۀ داشتن خانه های زیبا را به مخاطبین آموزش 
می دهد. این شبکه برنامه هایی دربارۀ موضوعات خانه، باغ، دکوراسیون، »آچار فرانسۀ خود باشیم« و غیره ارائه 

)2008 IBB Beteiligungsgesellschaft mbH( .می کند

DFW Deutsche Fernsehwerke GmbH – TIMM TV

 IBB( .این شبکه اولین شبکۀ تلویزیونی منطقۀ آلمانی زبان است که مختص مردان همجنس گرا است
Beteiligungsgesellschaft mbH 2008( بانک سرمایه گذاری برلین با سرمایه گذاری در این شرکت وارد 

صنایع رسانۀ برلین شده است. 

South&browse GmbH

این شرکت برای مجالت و شبکه های تلویزیونی فیلم های مستند و برنامه های سرگرمی می سازد. شرکت 
 South&browse که در باال به آن اشاره شد، از یکی از شعب شرکت DFW Deutsche Fernsehwerke

GmbH مشتق شده است و هم اکنون شرکت South&browse GmbH همانند بانک سرمایه گذاری برلین 

در سهام شرکت TIMM TV شریک شده است. 

Sportme GmbH

اولین سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر برلین در شرکت sportme انجام شد. این شرکت 
به عنوان یک فضای Web 2.0 با سریع ترین نرخ رشد در بین شبکه های ورزشی مختص ورزشکاران، تیم ها و 
اتحادیه های ورزشی است. وب سایت www.sportme.de خانه های مجازی برای همه طرفداران ورزش و رشته 
)2008 IBB Beteiligungsgesellschaft mbH( .ورزشی مورد عالقۀ آن ها، طرفداران و حامیان ورزشی است
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11-4 نتیجه گیری مجمل
بخش 4 این مطالعه دربارۀ انواع امکانات حمایت از بخش صنایع خالق است. این بخش روی حمایت های 
مالی متمرکز است، اما این موضوع به معنی این نیست که حمایت های غیِرمالی اهمیت ندارند یا صرفاً نقش 
جزئی دارند. الزم است سیاست گذاران صنایع خالق را یکی از بخش های کلیدی آینده بدانند و لذا باید چارچوبی 

بهینه برای صنایع خالق که محرک رشد آن ها باشد، ایجاد نمایند. 

چون شرکت های خالق از جهات مختلف به ویژه از نظر میزان سرمایه با شرکت های شاخه های سنتی 
اقتصاد تفاوت دارند، در دسترسی به سرمایه با مشکالت متعدد و مختلفی روبه رو هستند. جدول 55 خالصه ای 

از مشکالت این شرکت ها را ارائه می کند. 

جدول 55: مشکالت دسترسی به سرمایه

نتایجویژگی ها
رتبه بندی بد، داشتن مشکل در دستیابی به اعتباراتسرمایۀ کم

دشواری در دستیابی به سرمایۀ اعتباریفقدان ضمانت بدهی
فقدان عرضۀ ابزارهای مالی مناسبنیاز به سرمایۀ کم

دشواری پیش بینی خطر برای سرمایه گذاران عدم قطعیت موفقیت
عدم دسترسی سرمایه گذاران به منبع راهنما جهت ارزیابیایده در مقابل ماشین آالت

دشواری پیش بینی خطر برای سرمایه گذارانپیش تأمین مالی و میان تأمین مالی، پایداری
عدم بهره برداری کامل از امکانات تأمین مالیفقدان دانش دربارۀ امکانات تأمین مالی

 منبع: نویسندگان مطالعۀ حاضر

در ادامه، با توجه به ویژگی های ذکرشده در جدول باال، انواع ابزارهای تأمین مالی را بررسی می کنیم و 
نشان می دهیم برای هر یک از شرکت ها چه نوع ابزار مالی مناسب است. در حالی که برای شرکت های نوپا و 
خرد مناسب ترین ابزار تأمین مالی، سرمایۀ اعتباری در قالب اعتبارات خرد و وام های کم حجم است، شرکت های 
دارای افق رشد متوسط اغلب سرمایۀ اعتباری در قالب وام های همراه با انواع عناصر حمایتی را انتخاب می کنند. 
اما شرکت های دارای قابلیت رشد زیاد و در نتیجه برخوردار از ظرفیت افزایش ارزش خود، بهتر است سراغ 

سرمایۀ خطر پذیر یا تأمین مالی میانه بروند. 

جالب توجه است که در سال های اخیر تغییرات چشمگیری در تأمین مالی کسب و کارها رخ داده است. 
در حالی که در گذشته حمایت بیش تر به صورت پرداخت های یکجا و تکرارنشدنی بود، امروزه سیاست گذاران 
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بیش از بیش به ابزارهای دارای سررسید روی آورده اند. این ابزارها شامل بازپرداخت هایی هستند که منبع 
سرمایه گذاری های مجدد در پروژه های جدید می شوند. به عالوه، ابزارهای جدیدتر تأمین مالی با مالحظات 
مدیریتی دربارۀ ابعاد خطر و برگشت سرمایه بسیار همسو هستند. ایالت فدرال برلین بر ایجاد و گسترش 

ابزارهای دارای سررسید جهت توسعۀ کسب و کار تمرکز دارد. 

جدول 56 نمایی از ابزارهای تأمین مالی، مزایا و معایب آن ها برای شرکت ها و نیز برای سرمایه گذاران را 
نشان می دهد. 

پس از بررسی انواع مختلف تأمین مالی و امکانات به کارگیری آن ها در صنایع خالق، در بخش پایانی به 
جدیدترین پیشرفت های حوزۀ سرمایۀ خطرپذیر برای توسعۀ کسب و کار می پردازیم. در بخشی که به تجربۀ 
بریتانیا اختصاص داشت، به اولین تجارب مثبت در به کارگیری سرمایۀ خطرپذیر برای تقویت صنایع خالق 
اشاره شد. البته، آلمان نیز در این زمینه تجاربی داشته است.1 تا کنون برخی از شرکت های خالق برلین فرصت 
بهره مندی از سرمایۀ خطرپذیر جهت توسعۀ کسب و کار خود را داشته اند و به نظر می رسد اهمیت این نوع 
تأمین مالی در شاخه های فناورانه رو به افزایش است. توجه داشته باشید صندوق سرمایۀ خطرپذیر برلین که 
ویژۀ شرکت های صنایع خالق است، توسط بانک سرمایه گذاری برلین و صندوق توسعۀ منطقه ای اروپا تأمین 

بودجه می شود و بخش خصوصی نیز سرمایۀ اهدایی بخش دولتی را دو برابر می کند. 

1. صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر برلین اولین صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر آلمان است که به طور اختصاصی از شرکت های خالق حمایت می کند. 
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جدول 56: ابزارهای مالی و ویژگی های آن ها

سرمایه گذارمعایب دریافت کنندهمزایای دریافت کنندهابزار مالی
سرمایۀ 
اعتباری

اعتبارهای 
خرد و 
کوچک

- دسترسی آسان
- عدم بروکراسی
- نیاز محدود به 

ضمانت

- تنها مناسب نیاز به سرمایۀ 
کم

- تنها با مدت محدود

- خطر کم به دلیل تعداد 
زیاد وام های کوچک

- ابزارهای شناخته شدۀ وام ها
کالسیک

- حق انتخاب مقدار وام
- ارزیابی راحت 
جریان های مالی

- تأثیر بر ترازنامه ها و ساختار 
سرمایه

- اعطای وام مبتنی بر 
رتبه بندی شرکت است

- سرمایه گذاری متوسط 
و بلند مدت

- جریان های داخلی 
سرمایۀ مرتب

- سبد جذاب خطرها و 
فرصت ها

- حق انتخاب باال در سرمایۀ میانه
ابزارهای تأمین مالی

- ویژگی سرمایۀ سود 
سهام

- عدم نیاز به ضمانت
- عدم اعطای حق 

تصمیم گیری به 
سرمایه گذار

- مستقل از قالب 
حقوقی

-  وضعیت تبعی در 
صورت ورشکستگی

- تنها مناسب شرکت های 
متوسط و بزرگ

- هزینۀ تراکنش باال
- وجود گزینه های متعدد

- مبتنی بر دانش تأمین مالی
- سود بازپرداخت باالتر از 

سرمایه گذاری های کالسیک

- دارای قابلیت رشد زیاد 
در طبقۀ متوسط

- گروه بندی و فروش 
مجدد در قالب گواهی ها
- گزینه ای جذاب برای 

شرکت های - دارای نیاز 
به سرمایۀ زیاد )مطابق - 
بازل 2، دسترسی محدود 

به سرمایۀ اعتباری دارند(

- دسترسی به سرمایۀ سرمایۀ خطرپذیر
سود سهام

- دارای حجم بالقوۀ 
زیاد

- دارای قابلیت رشد 
زیاد

- وجود انواع ابزارهای 
تأمین مالی

- تنها مناسب شرکت های 
متوسط و بزرگ

- هزینه های تراکنش باال
- مبتنی بر دانش تأمین مالی

- فقدان نسبی استقالل
- اعطای حق تصمیم گیری 

به سرمایه گذار
- آماده  سازی برای فروش 

شرکتی و دولتی

- فرصتی جذاب برای 
قراردادن شرکت در بازار

- تأیید محدوده محصول
- خطر باال در عین 

احتمال برگشت سرمایۀ 
باال

 منبع: نویسندگان مطالعۀ حاضر
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صنایع خالق برلین می توانند از همۀ محدودۀ ابزارهای تأمین مالی جهت توسعۀ کسب و کار استفاده کنند 
و در سال های اخیر، برلین توانسته است به وسیلۀ این ابزارهای مالی جدید محیطی جذاب برای افزایش پایدار 
ارزش افزوده و اشتغال در صنایع خالق ایجاد نماید. الزم است برای شرکت های خرد و نیز شرکت های دارای 

قابلیت رشد و افزایش ارزش باال، ابزارهای مالی متناسب با ویژگی های آن ها فراهم شود. 

چون صنایع خالق هنوز جزء شاخه های جدید محسوب می شوند و از جهات مختلف با شاخه های سنتی 
اقتصاد تفاوت دارند، حمایت غیِرمالی نقش مهمی در توسعۀ آن ها دارد و مکمل ابزارهای مالی در شناساندن 

این صنایع و دادن ارزش به آن ها است. 





 

12-1 مقدمه
در گذشته، صنایع خالق آلمان بیش تر مرکز توجه سیاست فرهنگی بوده اند تا اقتصادی. اما امروزه، به تدریج 
به هدف سیاست اقتصادی مدرن تبدیل می شوند. این تغییر حاصل افزایش فزایندۀ تحقیقات و مطالعات حول 
صنایع خالق است. صنایع خالق، صنایع کلیدی جدیدی هستند که تأثیر چشمگیری بر ارزش افزوده و اشتغال 
دارند و به همین علت از عناصر اساسی مناطق اقتصادی فعال اروپا به شمار می آیند. از این رو، دور از انتظار 
نیست که نهادهای ملی و بین المللی در صدد توسعۀ ابزارهای نوآورانه متمرکز بر تقویت صنایع خالق و به تبع 

آن، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال هستند. 

با وجود مشکالت عمومی در تعریف و طبقه بندی شفاف صنایع خالق، همچنان تمایل زیادی برای حل 
کردن این مسئله وجود دارد که چه بخش های اقتصادی جزء صنایع خالق آلمان هستند؟

ساختار این مطالعه به شرح زیر است. بخش 1 به طور مفصل به اصطالح صنایع خالق می پردازد و بخش 2 
صنایع خالق را از نظر کمی تعریف و توصیف می کند. در بخش 3، کارکردهای سرمایه گذاری در صنایع خالق 
برلین و اثرات آن روی GDP منطقه ای و اشتغال برلین بررسی می شود. در نهایت، بخش 4 ابزارهای مالی 

مناسب برای حمایت از شرکت های صنایع خالق را معرفی می کند. 

12
خالصه مطالعه
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12-2 نتایج مطالعه
بخش 1 این مطالعه اصطالح صنایع خالق و تعریف های ممکن آن را بررسی می کند. رویکرد قاره ای- 
اروپایی صنایع خالق را بر اساس شاخه ها و بخش های اقتصادی طبقه بندی می کند، اما رویکرد آمریکایی- 
انگلیسی از فعالیت ها و مشاغل برای تعریف صنایع خالق استفاده می کند. مسائل دیگری که در این بخش به آن 
پرداخته شد عبارتند از:  میزان خالقیت شاخه های فناورانه و اینکه آیا شاخص هایی مانند پتنت و حق مؤلف برای 
خالق دانستن فعالیت ها کفایت می کند. نمودار 8 رویکردهای مختلف را در قالب یک ماتریس خالصه می کند. 

در ادامه، به معرفی یک نظریۀ اقتصادی دربارۀ صنایع خالق پرداخته می شود. از یک طرف، ویژگی های 
صنایع خالق بیان می شود که مهم ترین آن ها عدم  قطعیت تقاضا، فرایند تولید و فروش و نیز قابلیت جایگزینی 

محدود ورودی های تولید هستند. سپس، محصوالت و خدمات متداول صنایع خالق بررسی می شود. 

از طرف دیگر، چگونگی و میزان تفاوت صنایع خالق با شاخه های اقتصادی سنتی نشان داده می شود. 
مهم ترین تفاوت های این دو به میزان انسجام، انواع نقش آفرینان و بازار نیروی کار و نیز الگوهای سرمایه گذاری 

آن ها مربوط می شود. 

نمودار 8: اقتصاد خالق در قالب ماتریس

رویکرد جامعه شناختیرویکرد اقتصادی
صنایع خالق

- موسیقی، هنرهای نمایشی، فیلم، رادیو، تلویزیون
- تبلیغات، PR، هنرهای تجسمی، هنرها و صنایع 

دستی، طراحی، معماری، میراث فرهنگی، رسانه- نشر
نرم افزار، اینترنت، مخابرات 

مربوط به شاخه ها و بخش های اقتصادی

طبقۀ خالق
- دانشمندان )مانند فیزیک دان ها(

- متخصصین خالق )مانند وکال و مشاوران(

مشاغل و فعالیت ها

- فناوری اطالعات و ارتباطات
- محتوا- اقتصاد
- رسانه- اقتصاد

- اقتصاد فرهنگی
اساساً محتوا در مقابل فناوری قرار دارد

- حق مؤلف
- پتنت

- برندسازی
- طراحی

اختراعات و طرح هایی که مفید هستند و می توانند 
تحت حمایت قانون حق مؤلف قرار بگیرند.

رویکرد مبتنی بر حق بهره برداریرویکرد تولید محور
منبع: پوچتا )2009(
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بخش 1 را با بررسی کلی فضای بین المللی صنایع خالق به پایان می رسانیم. در نهایت، به این نتیجه 
می رسیم که هنوز تعریف جامعی از صنایع خالق که مورد قبول عموم باشد، ارائه نشده است. البته، در سال های 
اخیر شاهد تالش های بسیاری در سطح فراملی به ویژه در اتحادیۀ اروپا و یونسکو بوده ایم که در جهت رسیدن 
به اجماع عمومی دربارۀ معیار خالقیت برای انتخاب فعالیت ها و بخش های اقتصادی به عنوان جزئی از صنایع 
خالق بوده اند. در راستای همین تالش ها، مطالعۀ حاضر صنایع خالق را به 9 شاخۀ فرهنگی و 2 شاخۀ خالق 

تقسیم می کند. 

- نشر

- صنایع فیلم

- صنایع سخن پراکنی خصوصی

- موسیقی، هنرهای تجسمی و نمایشی

- روزنامه نگاران و بنگاه های خبری

- فروشگاه های موزه ای و نمایشگاه های هنری

- خرده فروشی کاالهای فرهنگی

- معماری

- صنایع طراحی

- تبلیغات

- صنایع نرم افزار و بازی

شاخه های  به  را  اقتصادی  بخش های  رسمی،  آماری  طبقه بندی  اساس  بر  و  تعریف  این  به  توجه  با 
فرهنگی و خالق متناظر آن ها نسبت می دهیم و ابعاد کمی آن ها را توصیف می کنیم. جدول 57 نمایانگر 

خالصۀ این نتایج است. 
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جدول 57: شرکت ها، درآمدها و اشتغال در صنایع خالق برلین

اشتغالدرآمدها )میلیون یورو(شرکت ها
شرکت های کل

تک نفره

شرکت های کل

تک نفره

تمام وقت و کل

پاره وقت

شاخه های فرهنگی
1,7328641,8006415,90213,379نشر

1,170666751777,5656,550صنایع فیلم
4,3834,246-200-93خدمات سخن پراکنی خصوصی

5,3294,4721,13139511,5239,158موسیقی، هنرهای تجسمی و نمایشی
2,1872,1351501201,3061,261روزنامه نگاران و بنگاه های خبری

فروشگاه های موزه ای و 

نمایشگاه های هنری

----3,9803,764

9237053581513,3082,587خرده فروشی کاالهای فرهنگی
2,8552,2725302164,7404,239معماری

2,1121,892201121560434صنایع طراحی

شاخه های خالق
2,1831,5279571729,6497,567تبلیغات

2,1581,2661,3449616,69315,884صنایع نرم افزار و بازی
20,74215,7997,4241,41379,60969,069کل

منبع: ادارۀ کار و خدمات آمار اوست و ادارۀ آمار برلین، براندنبرگ

از هر 7 شرکت برلین یک شرکت در صنایع خالق فعالیت می کند. تعداد کل آن ها بالغ بر 20000 شرکت است. 
درآمد ساالنۀ آن ها حدود 7/4 میلیارد یورو است و 80000 نفر در آن ها مشغول به کار هستند. بیش تر این شرکت ها 
جزء شرکت های خرد و کوچک هستند. بیش از 76 درصد شرکت های صنایع خالق برلین، شرکت  تک نفره هستند. 

بزرگ ترین شاخه های این صنایع، از نظر درآمد و تعداد اشتغال، شاخه های فرهنگی نشر و موسیقی، هنرهای 
تجسمی و نمایشی و شاخه های خالق تبلیغات و صنایع نرم افزار و بازی هستند. این چهار شاخه، روی  هم  رفته 
70 درصد کل درآمد صنایع خالق برلین را تشکیل می دهند. به عالوه، از هر 3 نفر که در صنایع خالق برلین 

کار می کنند، 2 نفر در این شاخه ها هستند. 



155                        خالصه مطالعه / 

از نظر درآمد، شاخه های نشر و تبلیغات و نیز دو شاخۀ فرهنگی صنایع سخن پراکنی خصوصی و نیز صنایع 
فیلم دارای بیش ترین درآمد به ازای هر شرکت هستند. 

در آخرین قسمت از بخش 2 این مطالعه، دالیل وجود اختالف در نتایج مطالعات مختلف دربارۀ صنایع خالق 
برلین مورد بررسی قرار می گیرد. در این قسمت نشان می دهیم عالوه بر وجود طبقه بندی های متفاوت و توجه به 
مالحظات مختلف در نسبت دادن بخش های اقتصادی به صنایع خالق، تفاوت در منابع داده ها نیز موجب بروز 
اختالف در نتایج مطالعات شده است. لذا، هنگام بررسی نتایج مطالعات مختلف باید به این نکات توجه داشت. 

در جدول 58، کل دامنۀ نتایج مطالعات مختلف از نظر درآمد و تعداد کارکنان نمایش داده شده است. 
همچنین، این جدول شامل تخیمن درآمد و میزان اشتغال غیِررسمی براساس نتایج مطالعۀ SenWTF می شود. 

جدول 58: دامنۀ درآمدها و تعداد مشاغل صنایع خالق برلین

اشتغال غیررسمی با توجه به مطالعه SenWTFSenWTFمطالعه حاضر
7,423,76418,579,96719,888,267درآمدها )هزار یورو(

182,335*79,609167,587اشتغال

منبع: محاسبات نویسندگان

* چون رقم تخمینی تعداد کارکنان غیِررسمی براساس معادل تمام وقت بیان شده است، رقم مندرج در 
جدول حد پایین عدد تخمینی است. 

بخش 3 این مطالعه، تحلیلی از اثرات سرمایه گذاری در صنایع خالق برلین روی GDP منطقه ای و اشتغال 
برلین را ارائه می کند. به منظور تخمین میزان این اثرات روی ارزش افزودۀ اقتصادی و اشتغال، با استفاده 
از مدل سنجش اقتصاد کالن منطقه ای BEST که کولمان و همکارانش )2006( تهیه کرده اند، تصمیمات 
سرمایه گذاری را شبیه سازی می کنیم. به این منظور از میان ابزارهای مالی بانک سرمایه گذاری برلین، صندوق 
سرمایه گذاری خطرپذیر برلین را انتخاب می کنیم و مبنای شبیه سازی خود را حجم آن قرار می دهیم. بر این 

اساس، دو سناریو تعریف می کنیم. 

در سناریو 1 فرض می شود طی سال های مورد مطالعه، صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر ساالنه 3/75 
میلیون یورو روی پروژه های شرکت های خالق برلین سرمایه گذاری می کند. اما در سناریو 2 فرض می شود 
میزان سرمایه گذاری 7/5 میلیون یورو است زیرا بانک سرمایه گذاری برلین قصد دارد به کمک سرمایه گذاری 

مشترک بخش خصوصی، سرمایۀ اهدایی خود را به دو برابر میزان سرمایه سناریو 1 افزایش دهد. 
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توجه داشته باشید در هر دو سناریو، مقادیر سرمایه گذاری مازاد بر سرمایۀ شرکت ها هستند. به عبارتی، نتایج 
شبیه سازی باید به صورت مقایسه با سناریو کسب و کار در حالت عادی -یعنی بدون سرمایه گذاری مازاد، حتی 

در پروژه های غیِر صنایع خالق- تفسیر شوند. 

 GDP نتایج شبیه سازی مربوط به سال های 2008 تا 2012 است. جدول 59 نتایج تخمینی سرمایه گذاری روی 
منطقه ای برلین و اشتغال را در سناریو 2 نشان می دهد. افزایش اشتغال در قالب شغل تمام وقت بیان شده است. 

مقادیر جدول، میانگین ارزش های ساالنۀ حاصل از سرمایه گذاری ساالنه 7/5 میلیون یورو هستند. در این 
شبیه سازی کل مبلغ سرمایه گذاری بر اساس میزان درآمد شاخه های فرهنگی و خالق بین آن ها توزیع شده 
است. بخش های فرهنگی ساالنه حدود 5/1 میلیارد یورو یا 69 درصد کل درآمد صنایع خالق برلین را تولید 
می کنند. شاخه های خالق نیز 2/3 میلیارد یورو یا 31 درصد کل درآمد صنایع خالق برلین را در اختیار دارند. 

جدول 59: سرمایه گذاری، افزایش اشتغال و GDP منطقه ای برلین

میزان سرمایه گذاری شاخه ها
)میلیون یورو(*

افزایش GDP منطقه ای افزایش اشتغال**
برلین )میلیون یورو(***

5/28012/9شاخه های فرهنگی
2/3365/8شاخه های خالق

7/511618/7کل

منبع: BEST و محاسبات نویسندگان

* میانگین سرمایه گذاری ساالنه

** میانگین افزایش اشتغال ساالنه

*** میانگین افزایش ساالنه GDP منطقه ای برلین

بنابراین، در شبیه سازی  ما، 5/2 میلیون یورو در شاخه های فرهنگی و 2/3 میلیون یورو در شاخه های خالق 
سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری موجب افزایش ارزش افزودۀ اقتصادی به میزان 12/9 میلیون یورو در 
شاخه های فرهنگی و 5/8 میلیون یورو در شاخه های خالق می شود. این ارقام باید در مقایسه با سناریو کسب 

و کار در حالت عادی که هیچ سرمایه گذاری مازادی وجود ندارد، تفسیر شوند. 

همچنین، شبیه سازی ها نشان می دهند سرمایه گذاری ساالنه 7/5 میلیون یورو در صنایع خالق برلین، به طور میانگین 
موجب ایجاد 116 شغل تمام وقت جدید و نیز افزایش ساالنه GDP منطقه ای برلین به میزان 18/7 میلیون یورو می شود. 
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بخش 4 این مطالعه به بررسی روش های ممکن برای حمایت از شرکت های صنایع خالق بر اساس نتایج 
بخش های 1 تا 3 می پردازد. پس از ارائۀ مقدمه ای کلی دربارۀ روش های حمایت اقتصادی، مشخصات و 
دشواری های خاص شرکت های خالق در دسترسی به سرمایۀ اعتباری و سود سهام بیان می شود. این بخش 

نشان می دهد که:

سرمایۀ کم* 

فقدان ضمانت نامه و اوراق بهادار* 

نیاز به سرمایۀ کم* 

عدم قطعیت موفقیت* 

تأمین مالی ایده به جای ماشین آالت* 

از جمله عناصر مهم در مسئلۀ دسترسی به سرمایۀ شرکت های خالق هستند. تنها در صورتی که این 
ویژگی های خاص مد نظر قرار گیرد، می توان ابزارهای حمایتی مناسب برای این شرکت ها را تعیین کرد و 

سبدی از ابزارهای مناسب جهت اجرای سیاست های تقویت شرکت های صنایع خالق را ارائه نمود. 

در این بخش به این نتیجه می رسیم که انواع مختلف شرکت های خالق به ابزارهای حمایتی متفاوتی نیاز 
دارند. جدول 60 با توجه به نتایج پوچتا )2009(، رویکرد مناسب جهت تقسیم بندی صنایع خالق را نشان می دهد. 

با توجه به عدم تجانس چشمگیر در بین شرکت های شاخه های خالق و فرهنگی، تشکیل سبدی جذاب از 
حمایت های اقتصادی مستلزم مد نظر قراردادن ابزارهای حمایتی مختلف با توجه به نیازهای متنوع و متفاوت 
شرکت های خالق است. به همین علت طیف ابزارهای مالی مختلف باید شامل اعتبارات خرد و کوچک برای 
شرکت های تک نفره، وام های کالسیک تر و نیز سرمایۀ میانه و خطرپذیر باشد. دو مورد اخیر بیش تر برای 
شرکت های بزرگ تر که به سرمایۀ زیادی نیاز دارند، مناسب است. توجه داشته باشید در حال حاضر بخش 
دولتی از سرمایۀ خطرپذیر جهت توسعۀ کسب و کارها استفاده می کند که یک ابزار مالی نسبتاً جدید در بازار 

تأمین مالی محسوب می شود. 
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جدول 60: طبقه بندی صنایع خالق

ابزار مالیبخش
اعتبارات خرد و وام های کم حجمشرکت های نوپا و تک نفره

سرمایۀ اعتباری و فروض مسئولیت هاشرکت های کوچک و متوسط با افق رشد متوسط
سرمایۀ خطرپذیرشرکت های دارای اعتبار و افق رشد باال

منبع: پوچتا )2009( و نویسندگان مطالعۀ حاضر

این موضوع مورد حمایت سیاست های توسعه ای اتحادیۀ اروپا نیز هست. این نوع حمایت شامل سرمایۀ 
اهدایی صندوق توسعۀ منطقه ای اروپا و نیز سرمایۀ سرمایه گذاران خصوصی و دولتی است. بانک سرمایه گذاری 
برلین اولین نهاد آلمانی است که با ایجاد صندوق سرمایۀ خطرپذیر برلین، سرمایۀ خطرپذیر را جهت حمایت از 

شرکت های خالق به کار گرفته است. 

12-3 بررسی کلی
در مارس 2000، اتحادیۀ اروپا تالش کرد از طریق راهبرد لیسبون اروپا را به رقابتی ترین منطقۀ اقتصادی 
دنیا تبدیل کند. این راهبرد اقتصاد دانش بنیان را محرک اصلی توسعۀ اروپا می داند. مطابق این راهبرد، صنایع 
خالق باید نقش مهمی در توسعۀ آینده داشته باشند و لذا، تقویت آن ها از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. 
اتحادیۀ اروپا با ارائۀ ابتکارهای مختلف جهت تقویت صنایع خالق سعی در بهره برداری روزافزون از ظرفیت های 

آن ها در افزایش اشتغال و رشد اقتصادی دارد. 

نتایج این مطالعه نشان می دهد صنایع خالق مهم ترین عامل اقتصادی در شهر برلین هستند. لذا الزم است 
سیاست گذاران اقتصادی و منطقه ای ابزارهای نوآورانه ای جهت تقویت این صنایع کلیدی آینده طراحی کنند. 
در همین راستا، باید سیاست ها و ابزارهای مالی و غیِرمالی با هم هماهنگ باشند. لذا، در فضای نامتجانس 
شرکت های خالق و با توجه به تفاوت های بنیادین بین صنایع خالق و شاخه های اقتصادی سنتی، داشتن تفکر 
بین رشته ای ضرورت دارد. ابزارهای مالی جدید مانند اعتبارات خرد و سرمایۀ خطرپذیر گامی مؤثر در جهت 

حمایت از شرکت های خالق محسوب می شوند. 

درآینده، تقویت شرکت های خالق در کنار تقویت خالقانۀ آن ها از اهم اقدامات حمایتی محسوب می شوند. 

 



ضمامئ
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ضمیمۀ الف: جزئیات بخش های اقتصادی
در جدول 61 بخش های اقتصادی مرتبط با هر یک از شاخه های نه گانۀ فرهنگی و دو شاخۀ خالق فهرست شده اند.

جدول 61: بخش های اقتصادی شاخه های صنایع خالق برلین

2003 ESبخش های اقتصادی
شاخه های فرهنگی 

1-11-22نشر
22-11-2

نشر کتاب )به استثنای کتاب های راهنمای آدرس(
نشر کتاب های راهنمای آدرس

نشر روزنامه  )روزانه(22-12-1
22-12-2
22-13-1

نشر روزنامه های هفتگی و ویژه نامه های یکشنبه
نشر مجالت تخصصی

نشر مجالت عمومی22-13-2
22-13-3
22-14-1

نشر سایر مجالت
نشر وسایل ضبط صدا

نشر وسایل ضبط موسیقی22-14-2
سایر انواع نشر22-15-0
چاپ روزنامه22-21-0
چاپ سایر رسانه ها22-22-0
دیگر فرایندهای چاپ22-23-0
مترجمین مستقل74-85-1
دارالترجمه ها74-85-2

تولید فیلم و ویدئو11-92صنایع فیلم
تولید فیلم سینمایی92-11-1
تولید فیلم تلویزیونی92-11-2
تولید فیلم های صنعتی و تبلیغاتی92-11-3
تولید سایر انواع فیلم92-11-4
فناوری های فیلم92-11-5
استودیوهای صدا92-11-6

توزیع فیلم و تهیه برنامه های ویدیویی92-12
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توزیع فیلم92-12-1
تهیۀ برنامه های ویدیوئی92-12-2
بازاریابی فیلم92-12-3
سینماها92-13-0

صنایع سخن پراکنی 

خصوصی

ایستگاه های سخن پراکنی92-20-1
تولید برنامه های رادیو/ تلویزیونی92-20-2

روزنامه نگاران و 

بنگاه های خبری

سندیکاها و بنگاه های خبری92-40-1
عکاسان خبری و روزنامه نگاران مستقل92-40-2

فروشگاه های 

موزه ای و نمایشگاه های 

هنری

بایگانی های و کتابخانه ها92-51-0
موزه ها و نمایشگاه های هنری92-51-1
حفاظت از بناهای تاریخی92-52-2
باغ های جانورشناسی و گیاه شناسی92-53-1
باغ وحش ها و مناطق حفاظت شدۀ طبیعی92-53-2
حفاظت از طبیعت و مناظر طبیعی92-53-3

معماران داخلی و روساخت1-20-74معماری
برنامه ریزان کاربری زمین، منطقه ای و شهری74-20-2
محوطه سازی و باغ سازی74-20-3

موسیقی، هنرهای 

تجسمی و نمایشی

گروه های تئاتر92-31-1
ارکسترها، گروه های کر و اصناف92-31-2
هنرمندان مستقل هنرهای تجسمی 92-31-3
مرمت گران مستقل92-31-4
آهنگسازان مستقل92-31-5
نویسندگان مستقل92-31-6
هنرمندان مستقل تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینما92-31-7
نقاشان مستقل92-31-8
مدیران تئاتر و کنسرت92-32-1
اپراها، تئاترها، کنسرت ها و سایر مؤسسات مشابه92-32-2
پشتیبانی فنی از خدمات فرهنگی92-32-5
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کمدین ها و پارک های تفریحی92-33-0
عرضۀ دیگر خدمات تفریحی و فرهنگی92-34-2
عکاسی74-81-1
آتلیه های عکاسی74-81-2
کتابخانه و قرائت خانه71-40-3
مجسمه سازی و سنگ تراشی26-70-1
فلزکاری هنری28-52-3
جواهرسازی از فلزات گرانبها36-22-2
تولید کاالهایی از طال و نقره36-22-3
تعمیر آالت موسیقی36-30-0
عرضۀ دیگر خدمات تفریحی و سرگرمی92-72-2

خرده فروشی 

کاالهای فرهنگی

خرده فروشی آالت موسیقی و تدارکات آن52-45-3
خرده فروشی کتاب، مجالت و نشریات52-47-2
خرده فروشی اشیاء هنری، سکه و انواع اشیاء قدیمی52-48-2
خرده فروشی عتیقه جات و فرش های عتیقه52-50-1
کتاب فروشی های کتب عتیقه52-50-2

طراحی صنعتی6-20-74صنایع طراحی
آتلیه طراحی انواع محصوالت نساجی، دکوری و مبلمان و سایر 74-87-4

انواع طراحی

شاخه های خالق
طراحی تبلیغاتی1-40-74تبلیغات

توزیع و تهیۀ رسانه های تبلیغاتی74-40-2
مشاورۀ روابط عمومی74-14-2

نشر نرم افزار0-21-72صنایع بازی و نرم افزار
مشاورۀ نرم افزار72-22-1
ساخت و برنامه ریزی برنامه های تحت وب72-22-2
سایر فعالیت های حوزۀ نرم افزار72-22-3
تهیۀ آنالین کتاب، پایگاه داده و غیره72-40-0
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ضمیمۀ ب: تفاوت های نتایج تحقیقات
در بخش 1 و 2 این مطالعه به تفصیل گفته شد که هیچ تعریف جامع و مانعی که مورد توافق عموم باشد 
برای صنایع خالق وجود ندارد و هیچ قاعدۀ خاصی که بر اساس آن شاخه ها و بخش های اقتصادی زیرمجموعۀ 
این صنایع را تعیین نمود، نیز در دست نیست. بنابراین، جای شگفتی نیست که نتایج بسیاری از مطالعات و 
بررسی های انجام شده در این حوزه با هم تفاوت دارند. حتی اگر دو مطالعه شاخه های مشابهی را زیرمجموعۀ 
صنایع خالق بدانند، باز هم احتمال دارد در نتایج آن ها اختالف هایی دیده شود. البته، دالیل دیگری نیز برای 

این مسئله وجود دارد. 

اول، ممکن است مطالعاتی که با هم مقایسه می شوند، از نظر جزئیات بخش های اقتصادی زیرمجموعۀ 
صنایع خالق با هم تفاوت داشته باشند. به عنوان مثال، گزارش ادارۀ اقتصاد، فناوری و امور زنان سنا و مطالعۀ 
حاضر تولید محصوالتی از طال و سایر فلزات )ES 3-22-26(، را جزء بخش خالق می دانند. اما گزارش اقتصاد 
فرهنگی کلن، اثر فسل و ساندرمن )2008(، این بخش اقتصادی را زیرمجموعۀ شاخه های خالق نمی داند. 
چنین اختالف نظری در مورد شاخۀ مخابرات که تنها مطالعه SenWTF آن را جزء صنایع خالق می داند نیز 

صدق می کند )رجوع شود به جدول 62(. 

دوم، تفاوت های موجود بین نتایج  مطالعات می تواند ناشی از اختالف در طبقه بندی بخش های اقتصادی در 
شاخه های خالق و فرهنگی باشد. به عنوان مثال، SenWTF تولید برنامه های رادیو و تلویزیونی را زیرمجموعۀ 
بازار رادیو و تلویزیون می داند، اما مطالعۀ حاضر این بخش را در صنایع سخن پراکنی خصوصی قرار می دهد. 
به عالوه، در مورد بخش های اقتصادی که مطالعۀ حاضر و دیگر مطالعات، تنها بخش هایی از آن ها را خالق 
می دانند، در صورتی که این بخش ها از نظر اندازه با هم تفاوت داشته باشند نیز منجر به اختالف در نتایج 

مطالعات می شوند. نمونۀ بارز این مسئله، حوزۀ خرده فروشی است. 

سوم، اختالف در نتایج می تواند ناشی از منابع دادۀ متفاوت باشد. به عنوان مثال، برخی از مطالعات داده های 
با داده هایی که خود جمع آوری می کنند، تکمیل  را  اشتغال  افزوده و  ارزش  بر  آمار در حوزۀ مالیات  ادارات 
می نمایند. همچنین، بهتر است به جای آنکه کل درآمدهای شرکت های فرامنطقه ای تنها به منطقه ای که دفتر 
اصلی شرکت در آن قرار دارد، تخصیص داده شود، طبق سهم هر منطقه از اشتغال بین مناطق مختلف توزیع 

شود. برخالف، SenWTF مطالعۀ حاضر از روش اخیر استفاده می کند. 

مفهوم عباراتی که در مطالعات مختلف استفاده می شود، عامل دیگری در ایجاد اختالف در نتایج آن ها است. 
به عنوان مثال می توان شرکت های تک نفره را جزء شرکت ها و یا زیرمجموعۀ اشتغال قرار داد. 
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در نهایت، باید به طبقه بندی منطقه ای نیز توجه شود. این مطالعه صنایع خالق برلین را بررسی می کند و 
توجهی به فعالیت ها و شرکت های براندنبرگ ندارد. 

جدول 62 به طور خالصه، فهرستی از بخش های اقتصادی که مطالعات فوق الذکر آن ها را خالق می دانند، 
ارائه می کند. به منظور مقایسه، از گزارش SenWTF که همانند این مطالعه به شهر برلین پرداخته است، 
استفاده می شود. مطالعۀ دومی که جهت مقایسه ارائه می شود، اثر فسل ساندرمن )2008( است زیرا بسیاری 
از مطالعات دیگر نیز از طبقه بندی آن ها برای تقسیم صنایع خالق بهره  گرفته اند ) گزارش مدیریت فرهنگی، 

ساکسونی-آن هالت 2006، گزارش اقتصادی- فرهنگی، وستفالیا-راین شمالی 2007(. 

جدول 62: رویکردهای مختلف در طبقه بندی بخش های اقتصادی

بخش اقتصادی مورد نظر
 ES

2003
-Senبخش اقتصادی

*WTF
مطالعه 
حاضر

فسل و 
ساندرمن**

Pتولید پارچۀ چرمی و پارچۀ چرمی ضِدحریق18-10-0

Pتولید لباس کار و لباس های حرفه های تخصصی18-21-0

Pتولید پوشاک نخی مردانه و پسرانه 18-22-1

Pتولید پوشاک نخی زنانه و دخترانه18-22-2

Pتولید پوشاک پشمی18-22-3

Pتولید زیرپوش نخی18-23-1

Pتولید زیرپوش پشمی18-23-2

Pتولید نیم تنۀ زنانه18-23-3

Pتولید پوشاک ورزشی و پوشاک ضِدحریق18-24-1

Pتولید کاله و دیگر پوشش های سر18-24-2

Pتولید کمد لباس و وسایل جانبی کمد کودک 18-24-3

Pتولید سایر محصوالت بافتنی18-24-4

Pتولید لوازم جانبی کمد لباس18-24-5

Pتولید کفش ورزشی و دیگر اقالم مشابه19-30-1

Pتولید سایر انواع کفش و اقالم مشابه19-3-2

PPPنشر کرۀ  جغرافیایی، کتاب، کاتالوگ و کتاب  سال22-11-1
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PPPنشر کتاب راهنمای تلفن و آدرس22-11-2

PPPنشر روزنامه )روزانه(22-12-1

PPPنشر روزنامه های هفتگی و ویژه نامۀ یکشنبه22-12-2

PPPنشر مجالت تخصصی22-13-1

PPPنشر مجالت عمومی22-13-2

PPPنشر سایر مجالت22-13-3

PPPنشر وسایل ضبط صدا22-14-1

PPPنشر وسایل ضبط موسیقی22-14-2

PPPسایر انواع نشر )بدون نرم افزار(22-15-0

PPچاپ روزنامه22-21-0

PPچاپ سایر رسانه ها22-22-0 

PPدیگر فرایندهای چاپ22-23-0

Pمقدمات چاپ و رسانه22-24-0

Pدیگر خدمات مربوط به چاپ22-25-0

Pتکثیر وسایل ضبط صدا22-31-0

Pتکثیر وسایل ضبط تصویر22-32-0

Pتکثیر وسایل حمل داده22-33-0

Pتولید وسایل نوری و مغناطیسی حمل داده 24-65-0

Pتولید و تعمیر وسایل خانه و اشیاء تزئینی سرامیک26-21-2

Pتولید و تعمیر وسایل خانه و اشیاء تزینی سفالی26-21-3

PPمجسمه سازی و سنگ تراشی26-70-1

PPفلزکاری هنری28-52-3

تولید وسیله های رادیویی و وسیله های فنی صدا 32-30-0

و ویدئو 

P

Pتولید دوربین، پروژکتور و اقالم مشابه33-40-3

PPتولید وسایل تزئینی از فلزات گرانبها36-22-2

PPتولید محصوالتی از طال و نقره36-22-3

PPتعمیر آالت موسیقی36-30-0

Pخرده فروشی پوشاک بدون تمرکز بر نوعی خاص52-42-1
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Pخرده فروشی پوشاک مردانه و لوازم جانبی52-42-2

Pخرده فروشی لباس زنانه و لوازم جانبی52-42-3

Pخرده فروشی پوشاک کودکان و نوزادان و لوازم جانبی52-42-4

Pخرده فروشی کاالهای خزدار52-42-5

Pخرده فروشی کفش52-43-1

Pخرده فروشی کاالهای چرمی و انواع چمدان52-43-2

Pخرده فروشی وسایل سرگرمی الکترونیک52-45-2

PPPخرده فروشی آالت موسیقی52-45-3

PPPخرده فروشی کتاب، مجالت و نشریات52-47-2

Pخرده فروشی روزنامه و مجالت سرگرمی52-47-3

PPPخرده فروشی اشیاء هنری و سکه52-48-2

Pخرده فروشی ساعت و جواهرات52-48-5

PPخرده فروشی عتیقه جات و فرش عتیقه52-50-1

PPکتاب فروشی های کتب عتیقه52-50-2

حمل با کشتی و خرده فروشی کاالهای نساجی، 52-61-2

پوشاک، کفش و غیره

P

Pپخش برنامه های رادیو و تلویزیون از طریق کابل64-30-1

Pمخابرات وایرلس64-30-2

Pمخابرات ماهواره ای64-30-3

Pارائه کنندگان خدمات اینترنتی، سایر انواع مخابرات64-30-4

PPکتابخانه ها و قرائت خانه ها71-40-3

Pفروشگاه های کرایۀ ویدئو71-40-4

PPنشر نرم افزار72-21-0

PPPمشاورۀ نرم افزار72-22-1

PPPساخت و برنامه ریزی برنامه های تحت وب72-22-2

PPسایر فعالیت های حوزۀ نرم افزار72-22-3

PPتهیۀ آنالین کتاب و پایگاه داده و غیره72-40-0

Pخرید اطالعات72-60-1

Pخدمات مربوط به پردازش داده72-60-2
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PPمشاوره روابط عمومی74-14-2

PPPمعماری داخلی و روساخت74-20-1

PPPبرنامه ریزان کاربری زمین، منطقه ای و شهری74-20-2

PPPباغ سازی و محوطه سازی74-20-3

PPPطراحی صنعتی74-20-6

PPPطراحی تبلیغاتی74-40-1

PPPتوزیع و تهیۀ رسانه های تبلیغاتی74-40-2

PPعکاسی74-81-1

PPآتلیه عکاسی74-81-2

PPمترجمین مستقل74-85-1

PPدارالترجمه ها74-85-2

Pحراج گذاران74-87-3

آتلیه طراحی کاالهای نساجی، تزئینی، مبلمان و 74-87-4

سایر انواع طراحی

PPP

PPPتولید فیلم سینمایی92-11-1

PPPتولید فیلم تلویزیونی92-11-2

PPPتولید فیلم های تبلیغاتی و صنعتی92-11-3

PPPتولید دیگر انواع فیلم92-11-4

PPPفناوری های فیلم92-11-5

PPPاستودیو صدا92-11-6

PPPتوزیع فیلم92-12-1

PPPتهیۀ برنامه های ویدیویی92-12-2

PPPبازاریابی فیلم92-12-3

PPPسینماها92-13-0

PPPایستگاه های سخن پراکنی92-20-1

PPPتولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی92-20-2

PPPگروه های تئاتر92-31-1

PPPارکستر، گروه های کر و اصناف92-31-2

PPPهنرمندان مستقل هنرهای تجسمی92-31-3
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PPPمرمت گران مستقل92-31-4

PPPآهنگسازان مستقل92-31-5

PPPنویسندگان مستقل92-31-6

PPPهنرمندان مستقل تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون92-31-7

PPPنقاشان مستقل92-31-8

PPPمدیران کنسرت و تئاتر92-32-1

PPPسالن های اپرا، تئاتر، کنسرت و مؤسسات مشابه92-32-2

PPPپشتیبانی فنی از خدمات فرهنگی92-32-5

PPPکمدین ها و پارک های تفریحی92-33-0

PPPعرضۀ دیگر خدمات فرهنگی و تفریحی92-34-2

PPPسندیکاها و بنگاه های خبری92-40-1

PPPعکاسان خبری و روزنامه نگاران مستقل92-40-2

PPPبایگانی ها و کتابخانه ها92-51-0

PPPموزه ها و نمایشگاه های هنری92-52-1

PPPحفاظت از بناهای تاریخی92-52-2

PPباغ های جانورشناسی و گیاه شناسی92-53-1

PPباغ وحش ها و مناطق حفاظت شده طبیعی92-53-2

PPحفاظت از طبیعت و مناظر طبیعی92-53-3

PPعرضۀ دیگر خدمات تفریحی و سرگرمی92-72-2

 منبع: نویسندگان مطالعۀ حاضر

* دفتر اقتصاد، فناوری و امور زنان سنا

** فسل، ب. ساندرمن، م. )2008(. گزارش اقتصادی- فرهنگی کلن 2007
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ضمیمۀ پ: تحلیل حساسیت
در بخش 3 این مطالعه اثرات سرمایه گذاری در شرکت های صنایع خالق برلین روی GDP منطقه ای 
و اشتغال این شهر بررسی شد. محاسبه و تخمین این اثرات بر اساس وزن فناوری های اداره کردن/ مدیریت 
رویداد، فناوری کم و متوسط، تحقیقات و فناوری پیشرفته و نیز وزن بخش های اقتصادی تولید و خدمات است 

که در جدول 41 نمایش داده شده اند. 

چون باید در مورد وزن فناوری ها و بخش های اقتصادی فرضیاتی مطرح کنیم، باید فرضیات را از طریق یک 
تحلیل حساسیت مطرح و مشخص کنیم که آیا نتایج شبیه سازی به تغییر در فرضیات حساسیت دارند. تحلیل زیر 

نشان می دهد که چنین نیست و بنابراین، نتایجی که در بخش 3 این مطالعه ارائه شد، بالمانع هستند. 

وزن بیش تر روی بخش تولید
در مرحلۀ اول، ما وزن بیش تری به بخش تولید داده ایم و چون مجموع وزن ها یک است، وزن کم تری به 
بخش خدمات تخصیص داده ایم. با توجه به مفروضاتی که در جدول 41 نمایش داده شده است، اختالف  برای 
هر یک از شاخه های متناظر در بخش تولید10%+ و در بخش خدمات 10% - است. جدول 63، عناصر منتخب 

برای شبیه سازی در تحلیل حساسیت 1 را نشان می دهد. 

جدول 63: تحلیل حساسیت 1: وزن بیش تر روی بخش تولید

وزن ها
فناوری ها بخش های اقتصادی

اداره کردن/ درآمدها )%(*شاخه ها

مدیریت رویداد

فناوری 

کم/ متوسط

تحقیقات/ 

فناوری پیشرفته

خدماتتولید

692060206040شاخه های فرهنگی
312040404060شاخه های خالق

 منبع:محاسبات و مفروضات نویسندگان

* سهم درآمدهای شاخه از کل درآمدهای صنایع خالق برلین
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GDP منطقه ای

نتایج شبیه سازی حاصل از وزن های جدید که اهمیت بیش تری به بخش تولید می دهند و اثرات حاصل از 
سرمایه گذاری روی GDP منطقه ای که با شبیه سازی اولیۀ مندرج در بخش 3 مطالعۀ حاضر محاسبه شده اند، 

تنها اندکی تفاوت دارند. 

به عنوان مثال، با توجه به کل افزایش GDP منطقه ای برلین، در سناریو 1، تنها برخی از مقادیر در رقم اول 
و حداکثر تا 0/1 میلیون یورو اختالف دارند. در بیش تر موارد این اختالف به دلیل گردکردن است و اختالف 
واقعی حتی از این مقدار هم کم تر است. میانگین افزایش GDP منطقه ای در نتیجۀ سرمایه گذاری در صنایع 
خالق برلین در صورت استفاده از وزن های جایگزین، 9/4 میلیون یورو است که تنها اختالف جزئی با مقدار 

مستند در بخش 3 این مطالعه یعنی 9/3 میلیون یورو دارد. )رجوع شود به جداول 64 و 44(

جدول 64: تحلیل حساسیت 1- سناریو 1- افزایش GDP منطقه ای برلین

افزایش GDP منطقه ای )میلیون یورو(
میانگین 20082009201020112012شاخه ها

2008-2012
3/45/66/788/66/5شاخه های فرهنگی

1/62/533/63/82/9شاخه های خالق
58/19/711/612/49/4کل

BEST :منبع

در سناریو 2 نیز تفاوت جزئی در مقدار افزایش GDP منطقه ای در سال های 2010 و 2011 مشاهده 
می شود. مقدار محاسبه شده برای سال 2012 با مقدار محقق شده در وزن اولیه فقط تا 0/2 میلیون یورو 
اختالف دارد. بنابراین، بزرگ ترین اختالف در مقدار محاسبه  شده افزایش GDP منطقه ای کم تر از 1 درصد 

مقدار محقق شده است. )رجوع شود به جداول 65 و 45(
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جدول 65: تحلیل حساسیت 1- سناریو 2- افزایش GDP منطقه ای برلین

افزایش GDP منطقه ای برلین )میلیون یورو(
میانگین 20082009201020112012شاخه ها

2008-2012
6/911/113/416/117/212/9شاخه های فرهنگی

3/1567/27/65/8شاخه های خالق
1016/119/423/324/818/7کل

 BEST :منبع

اشتغال
چنین اختالف های جزئی در نتایج شبیه سازی اولیه و نتایج به دست آمده از وزن های جایگزین بخش های اقتصادی 

برای تخمین اثرات سرمایه گذاری روی اشتغال نیز مشاهده می شود. )رجوع شود به جداول 66 و 46، 67 و 47(

جدول 66: تحلیل حساسیت 1- سناریو 1- افزایش اشتغال

افزایش اشتغال
میانگین 20082009201020112012شاخه ها

2008-2012
19451474340شاخه های فرهنگی

91823211918شاخه های خالق
285874686258کل

BEST :منبع 
جدول 67: تحلیل حساسیت 1- سناریو 2- افزایش اشتغال

افزایش اشتغال
میانگین 20082009201020112012شاخه ها

2008-2012
3880102948780شاخه های فرهنگی

173646423836شاخه های خالق
55116148136125116کل
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وزن بیش تر روی بخش خدمات

اگر برخالف شبیه سازی اولیه، وزن بخش خدمات افزایش یابد و وزن بخش تولید تا 10 درصد کاهش یابد، 
نتایج شبیه سازی همچنان تغییری چشمگیری نخواهد داشت. 

جدول 68 وزن های جایگزین که برای تحلیل حساسیت 2 انتخاب کرده ایم را نشان می دهد، جداول 69 تا 
72 نیز نتایج شبیه سازی را براساس وزن های جایگزین نمایش می دهند. اختالف نتایج با شبیه سازی اولیه از 

نظر افزایش GDP منطقه ای و اشتغال ناچیز است. 

جدول 68: تحلیل حساسیت 2- وزن بیش تر روی بخش خدمات

وزن ها
بخش های اقتصادی )%(فناوری ها )%(

اداره کردن/ درآمدها )%(*شاخه ها

مدیریت رویداد

فناوری 

کم/ متوسط

تحقیقات/ 

فناوری پیشرفته

خدماتتولید

692060204060شاخه های فرهنگی
312040402080شاخه های خالق

منبع: محاسبات نویسندگان

* سهم درآمدهای هر شاخه از کل درآمدهای صنایع خالق برلین

GDP منطقه  ای

جدول 69: تحلیل حساسیت 2- سناریو 1- افزایش GDP منطقه ای برلین

افزایش GDP منطقه ای )میلیون یورو(
میانگین 20082009201020112012شاخه ها

2008-2012
3/45/56/688/46/4شاخه های فرهنگی

1/62/533/63/82/9شاخه های خالق
582/611/612/29/3کل

BEST :منبع
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جدول 70: تحلیل حساسیت 2- سناریو 2- افزایش GDP منطقه ای برلین

افزایش GDP منطقه ای )میلیون یورو(
میانگین 20082009201020112012شاخه ها

2008-2012
6/91113/315/916/912/8شاخه های فرهنگی

3/15677/55/7شاخه های خالق
101619/32324/418/5کل

BEST :منبع

اشتغال
جدول 71: تحلیل حساسیت 2- سناریو 1- افزایش اشتغال

افزایش اشتغال
میانگین 20082009201020112012شاخه ها

2008-2012
194051464239شاخه های فرهنگی

91823201818شاخه های خالق
285874666057کل

BEST :منبع

جدول 72: تحلیل حساسیت 2- سناریو 2- افزایش اشتغال

افزایش اشتغال
میانگین 20082009201020112012شاخه ها

2008-2012
3880102928379شاخه های فرهنگی

173646413635شاخه های خالق
55116148133119114کل

 BEST :منبع
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