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ارزشاپزوده هنرها تجسمی در ایران ه مقهدار اسه:ع تدهداد
میزان اس:ع هزین ایجاد یه
شاغلین مستقیم هنرها تجسمی
مقدار اس:ع آیا این چاهش از لاها
پرد :شغلی در این چاش
اقتصاد سودآور اس:ع اگر یاسه مبته :اسه:ت متوسهخ نر سهود
ند دردهد اسه:ع در ایهن ماالده ت تجزیه و تالیه
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دادهها چ روش تودیفی– تالیلی انجام شهده و چهرا گهردآور
دادهها و اطالعات مورد نیازت عالوه چر ماالد منهاچ موجهودت
اطالعات مهالی  01گهالر پدهال مسهتقر در تههران از طریه
مصاحت عمی ت گردآور و تالی شده اس .:چراسهاس یاپته هات
تدداد شاغلین و سهم ارزشاپهزوده هنرهها تجسهمی در اقتصهاد
کشو ر چسیار نا یز اس:ت اما نر سوددهی در این حوزه مبته :و
چیش از  22دردد چوده و هزین ایجاد ی پرده :شهغلی در ایهن
چاش نیز کمتر از  01میلیون تومان چرآورد شده اس .:چا توجه
چ مبت :چودن نر سود و یایین چهودن هزینه ایجهاد پرده:ها
چاش خصودهی چه
شغلی در هنرها تجسمیت چ نظر میرسد تشوی
سرمای گذار در این حوزهت عالوه چر ایجاد ارزش پرهنگیت منجر
چ اپزایش اشتغال چا هزینه کمتهر شهده و ایهن مزیه :نسهتی
هنرها تجسمی در ایجاد پرد:ها شغلی کمهزین اس.:
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رشد روز اپزون حجم تجارت پرهنه و هنهر چه واسها
اپزایش در عرض و تقاضا آن در چازارها جههانی و
هم نین ایجاد کسب و کار و اشتغالزایی چ واسا آنت
منجر چ اپزایش سهم اقتصاد هنر در تولیهد ناخهال
ملی 0و تولید ناخال داخلی 2کشورها ییشرو در این
عردهههههههههههه شههههههههههههده اسهههههههههههه.:
چر اساس چرآوردها دورت گرپت میزان تولید ناخال
داخلی جهان چ واسا دنای پرهنگی و خهال چهین 1/0
تا  7/9دردد اسه( :مورنهو9ت چیتها) .چررسهی ارقهام
موجود در عرد پرهن و هنر نشهان میدههد که سههم
چاالیی از این میزان چ آمریکا اختصاص دارد .چرطت
گههزارش مرکههز آمههار آمریکهها4ت درآمههدهایی کهه از
ّ:ها گزارش شهدهت رقمهی مها
پروشها خارجی اینپدالی
هن
چین  21تا  21میلیارد دالر چوده ک در مادوده ایه
هامولت2112؛ چه نقه از
ه( :چه
هده اسه
هش شه
هش تدریه
چاه
گینزچرگ و تراستیت .)2110آمارها ارای شده چیهان
میدارند ک ت تلثیرات تکنولوژیکی و اقتصاد ن تنها
چر هنرها اثرگذار اس:؛ چلک موجب شده تا هنرها چ
نقش جدید و گستردها در اقتصاد جدید دسه :یاچنهد.
هنرها چیش از آنک حاپظ اناصار یه گهروه ممتهاز
چاشندت در الگوها مصرپی ک جامد توسد یاپت اند
و نقش آنها در تولید ناخال داخلي و اشتغال آشکار
چوده اس( :همان).
مندرج در یایگاه هالیوود ریپهورتر5
طت دادهها
()2109ت در پادل زمهانی  0992-2111سههم تولیهدات
و دنای خال از تولید ناخهال ملهی آمریکها
هنر
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 .0طی ند ده اخیرت خدمات تتلیغاتیت هنرها نمایشیت پیلمت
ویههد،وت موسههیقیت چرنامهه ها تلویزیههونیت نرماپزارههها
کامپیوتر و دهند :نشهرت دهادرات ادهلی آمریکها را تشهکی
دادهاند .در سال 2100ت «تتلیغات» چها تولیهد  211میلیهارد
دالر (مدادل 21دردد از تمام کاالها پرهنگی و هنر )ت «آموزش
هنر» (از جمل مهدارس هنرهها زیتها یه از دوره متوسها ت
مدارس هنرهها مدادهر و هنرهها نمایشهی و مراکهز هنرهها
نمایشههی) چهها تولیههد  015میلیههارد دالرت «تولیههد و توزیهه
تلویزیون کاچلی» چها تولیهد دهد میلیهارد دالر و «کاالهها و
خدمات پیلم و وید،و» چا تولیهد  29میلیهارد دالر (از میهان
کلی کاالها پرهنگی و هنر ) ت چا قرارگیر در رتت ها اول
ها
هزوده چواسه
هاد ارزشاپه
هی را در ایجه
هش مهمه
هارمت نقه
ها هه
ته
تولیدات پرهنگی و هنر در آمریکا چرعهده داش :ک سهم قاچ
توجهی از اقتصهاد ایهن کشهور اسه( :اداره تالیه اقتصهاد
آمریکا و دندو ملی هنرت .)2109
2. U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) and National Endowment for the Arts
((NEA
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چین  9/1تا  9/7دردد چوده اسه( :یایگهاه ههالیوود
ریپههورترت  .)2109از سههال  2117همگههام چهها رکههود
اقتصاد جهانیت سهم این چاش نیهز در اقتصهاد کهاهش
ییدا کرد و این وضدی :تا سهال  2100ادامه یاپه.:
این چاش در سال 2100ت موپ چ تولیهد 115میلیهارد
دالر ارزش اپزوده چ واسا تولیدات پرهنگهی و هنهر
در آمریکا شد ک مدادل  9/2دردد از تولید ناخهال
هاد
هود( 0اداره تالی ه اقتصه
هور چه
هن کشه
هی ایه
داخله
2
آمریکا و دندو ملی هنر ت  )2109که چها توجه چه
تولید ناخال داخلی جهان رقم قاچ توجهی اس.:
هاپ اقتصهاد
از سو دیگرت چهدیهی اسه :که منه
تولیدات پرهنگی و هنر یه کاتهالیزور مههم چهرا
گسترش موسسات پرهنگی و توسد اقتصاد جوام هستند
ک گسترش آن واچست چ اشتغالزایی و ایجاد کسهب و
چیشتر در این حوزه اسه( :زکریهات .)2119
کار هر
ها و
هاد آمریکه
هتات اداره تالی ه اقتصه
هن راسه
در ایه
دندو ملی هنر ()2109ت چیهان مهیدارد که در سهال
 2100چ واسا تولید کاالها و خدمات پرهنگی و هنر ت
دو میلیون نفر در آمریکا چ کار گرپت شهدند که
رقمی مدهادل  229/1میلیهارد دالر در جتهران خسهارت
کارکنان (در قالب دستمزدت حقو و مکم ها) چ آنها
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امروزه ی از گذش :حدود سه دهه از زمهان چه
رسمی :شناخت شدن اقتصهاد هنهر و پرهنه 0ت حمایه:
دول:ها و سرمای گذار ها چاش خصودیت منجر چ رشهد
چیساچق اقتصاد هنهر و پرهنه در عرده هایی هون
دند :موسیقیت دند :سینمات دند :چاز ها رایانه ا
و . . .در سراسر دنیها شهده اسه .:در ایهن راسهتا
درآمدزایی چ واسا پروش آثار هنهر نهان نیهز چها
تمرکز چر چازار هنرها تجسمی ک تا ییش از این چ
شک خصودی و غیررسمی پدالی :میکردت در اندک زمانی
چا اپزایش چیساچق تدداد حراجیها هنر ت گالر هات
آرتپرها2تدوساالن ها0و جشنوارههات مورد توجه خهاص
هد و
 .0رکود اقتصاد جهانی در اواخر ده  0921موجب تغییر رونه
هر
نگرش اقتصاددانان چرجست و چان جهانی نست :چ پرهن و هنه
و مناستات آن چا اقتصاد شد .چ موجب تواپ اسهتکهلم درآوریه
0992ت پرهن از حاشی سیاس:گذار ها اقتصاد چ مرکهز آورده
ه:
ّ :چیشتر در تدوین سیاس:ها یاپ:؛ هم نهین در نشسه
شد و اهمی
پلوران در اکتتر 0999ت چان جهانی چیهان داشه :که ت پرهنه
مولف ضرور توسد اقتصاد اس :و از این ی نقش قدرتمند در
هانی چهاز
شک دادن و مشروط کردن عملیات اقتصهاد چانه جهه
خواهد کرد (تراستیت .)09 0992

 .2آرتپر ) (Art Fairنمایشگاهی عمهومی ماننهد نمایشهگاهها
چینالمللیت چا غرپ ها پراوان هستند ک در آن تجهارت
همی رواج دارد .در
ها تجسه
هار هنرهه
هروش آثه
هد و په
و خریه
آرتپرهات دالالن هنر ت مشاوران هنر و کیوریتورهها چه
هد.
هوزهدارانت مییردازنه
ها مجموعه داران و مه
مدامل ه چه
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یرداخ :شد .در این چهین چزرگتهرین سههم در ایجهاد
دهند :ویهد،و و
اشتغال در این حوزهت متدله چه
ها
پیلمساز چود ک نزدی چ  901ههزار نفهر را چه
درف هزین ا مدادل چا  21میلیارد دالر چ کار گرپ.:
ی از آنت موزهها و دنای مرتتخ چا هنرها نمایشی
نیز هرکدام چا چ کارگیر حدود دد هزار نفر ک چه
ترتیب شش میلیارد دالر و هشه :میلیهارد دالر درآمهد
کسب میکردندت چیشترین سهم را داشتند (اداره تالی
اقتصاد آمریکا و دندو ملی هنرت .)2109
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در سراسهر

آرتپر چولونیات آرتپر وینت آرتپر دچی و آرتپر اچوظتي
از جمل مدروفترین آرتپرها هستند.
« .0چیینال ] (Biennial) Biennaleدوساالن [ت کارنما جههانی هنهر
مدادر ک هر دو سال چا اهداف مدین و اعاا جوایز خاص
چریهها میشههود .چیینههال ونیههز – ناسههتین و مشهههورترین
چیینال -چا ادعا مدرپی «ادی ترین پدالی:ها روح نهو
هاده
چدون تفاوتگذار میان کشورها» در  0291چنیهاد نهه
شد» (یاکتازت . )912 0991
 .2طههی دههه  0921مههیالد چهها اپههزایش شههمگیر قیمهه :آثههار
هنرمندانت چازار هنرها تجسمی چ شهکلی ویهژه مهورد توجه
قرار گرپه .:در سهال  0925نقاشهی « ویلیهام ترنهر» چه نام
«پولکستون»ت چ متلغ  9/511میلیون دالر ک رقم چی سهاچق ا
چرا ی تاچلو نقاشی ماسون می شدت چ پروش رپه .:یه سهال
چدد نقاشی «طلوع آپتان» ونسان ونگهو گت نزدیه ده میلیهون
دالر پروخت شد و تاچلو «در سهتایش م گی» اثهر «آنهدر،ا
مانتنیا» چ قیم 01/511 :میلیون دالر چ پروش رپ .:در سال
0927ت نقاشی «گ ها آپتاچگردان» ونگو گت توسخ شهرک :چیمه
ژاینی «یاسودا» چ متلغ 99/911میلیون دالر خریهدار شهد و
رکورد تازه ا چرجا گذاش .:ایهن رکهورد چها پهروش 19/911
میلیون دالر نقاشی «زنت ها» اثر ونگوگ شکسهت شهد (گهرفت
.)077-072 0999
3. Thierry ehrmann
4. Artprice
5. Art Market Trends
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سرمای دارانت کلکسیونرها و حامیان هنر
دنیا قرار گرپ.2:
عالوه چر اپزایش گهردش مهالی و توسهد اقتصهاد
کشورها ییشرو در این عرد ت ثت :رکوردها چیساچق
چ ویژه در حوزه تجارت تاچلوهها نقاشهیت مجسهم و
عک ت توانست موجتات جلب مشهارک :دیگهر چازارهها
جهانی چ سرمای گذار در این حوزه را پراهم آورد.
از سو دیگرت تر هرمهان 9چنیانگهذار و مهدیرعام
شرک :آرتیرای  4در مقال  5خود چیان میدارد ک رشد
اقتصاد کشور ین منجر چ ادالح جغراپیایی مرزهها
چازار هنر چ سم :شر شده اس .:آگاهی سیاستمداران
ینی از این منت چزرگ اقتصاد و درآمدزاییت آنها
را چرآن داش :تها ضهمن گسهترش چازارهها خهودت از
چازارها هنهر مدادهر در سهنگایور و هن کنه نیهز
حمای :کنند .عالوه چر رشد  59دردد درآمد حراجیهها
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1. www.artprice.com
2. Christie's
3. Sotheby’s
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چ واسا خرید و پروش آثار هنر در ینت حمای:هها
این کشورت منجر چه رشهد درآمهدزایی  22دردهد در
سنگایورت و رشد درآمهدزایی  99دردهد در انهدونز
شده اس .:چناچراینت این چازارها نویات چازار هنر
آسیا را چ ی هدف چزرگ چرا چازارها هنر جههان
تتدی کردهاند .امروزه  02/0دردد از آثار پروخته
شده در آسیات چین دد هزار دالر تا یه میلیهون دالر
چ پروش میروندت ک این مدادل  2/2دردهد از پهروش
سراسر جهان اس .:هم نین کشور هینت چه عنهوان یه
هار
قدرت اقتصاد ییشرو در آسهیا و رهتهر پهروش آثه
هنر جهانت ن پقخ چها ظرپی:ههایی که چهرا خهود
پراهم آوردهت چازارها جههانی را شهگف:زده کهردهت
ین چا  775حراج و چا ثت :رکورد یه میلیهون
چلک
هدههایی
دالر درآمد در سال ( 2100ک عمهدتا در مزایه
در یکن و هن کن حاد شدهاند)ت در مقایس چها 521
هین
ّله
حراج در آمریکا و  977حهراج در چریتانیهات او
چازار جهانی هنرهاس( :آرت یرای 0ت 2100ت چه نقه
از موسا،ی و طاهرخانیت .)0991
ّال کشورها شرقی (ماننهد
نمایان اس :ک حضور پد
ینت ژایهنت هنهد و کشهورها خاورمیانه ) درکنهار
چازارها مهم متادل آثار هنرهها تجسهمی (ماننهد
نیویورکت لندن و ) . . .موجب درآمدزایی و اشهتغال
چیشتر این چاش شده اسه .:درآمهدزایی در ایهن
هر
حههوزه در سههال 2102ت منجههر چهه ثتهه :رکههورد 1/15
میلیارد دالر چرا پروش آثار هنرها تجسهمی توسهخ
حراجیها کریستیز 2و ساتتیز 9سراسر دنیها شهد که
سهم خاورمیان از این میزان مدادل  1/2میلیون دالر
چود (آرت یرای ت .)2109
ایران نیز  -چدد از جلب توج چازارهها جههانی
چ سم :شر و مناق خاورمیان  -چا تالش چاش خصودیت
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.0گرانترین آثار هنرمنهدان ایرانهی متدله چه یرویهز
تناولیت حسین زندهرود ت مامد احصاییت پرههاد مشهیر ت
پرامرز ییالرام و شیرین نشاط چودند.
 .2طت آمار سال  2112خان حراج کریستیزت  77دردهد از
خریداران این حراجی از خاورمیان و ایرانت 07دردد از
ارویا و 1دردد از آمریکا چودند (جهانتاشت .)0992
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چ این عرد اقتصاد وارد شد .طی ده 0921ت حضهور
مقتدران هنرمندان ایرانی در چازارهها مناقه ا ت
موجب ثت :رکوردها قاچ توجهی شهده اسه .:در سهال
 2112در هارمین حراج کریستیزت از میهان  017اثهر
تجسمیپروخت شدهت  12اثر متدل چ کشور ایران چود.
در این چین هم نین هف :اثر از میان ده اثر چرتر و
گران قیم:ت چ آثار ایرانهی اختصهاص داشه .0:ایهن
هی از
هون دالرت یکه
هدود  21/0میلیه
ها رقمهی حه
هراج چه
حه
چاالترین پروشها مناق تا چ امروز چوده که سههم
ً  02/5میلیهون دالر و مدهادل 11
ایران از آن تقریتا
دردد از ک پروش اس( :جههانتاشت .)0992هم نهین در
چین سالها  2111-2100ت رکورد پهروش آثهار تجسهمی
ایران چدد از یازده چار حضور در حراجهی کریسهتیزت
چ متلغی حهدود  50,120,919دالر رسهید .ایهن میهزان
مدادل  91دردد از ک پروش این حهراج و مدهادل یه
ّل در مناق
سوم از ک پروش مناق چود ک جایگاه او
را چ ایهران اختصهاص داد (جههانتاشت  .)0992ایهن
رکوردها ظرپی:ها تازها را چهرا هنرهها تجسهمی
ایههران چهه وجههود آورد کهه نهه تنها نظههر مسههاعد
مجموع داران داخلی و مناق ا را چ خود جلب کهردت
چلکهه حتههی از حمایهه :مجموعهه داران آمریکههایی و
ارویایی نیز چهرهمند گش.2:
هی در
هدان ایرانه
هار هنرمنه
هد آثه
هد رو چ ه رشه
رونه
مناق ت همزمان منجر چ رون چازارها داخلی شهد و
چدینوسیل جریانات گسهتردهتر از خریهد و پهروش و
مدامالت آثار تجسمی در ایران چ راه انداخ .:اگر
تا چ امروز ایران توانسهت دردهد چهاالیی از سههم
درآمدزایی مناق را چ خود اختصاص دهدت اما شرایخ
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 .0مقایس نست :شاغالن کشور چا شاغالن امور هنهر نشهان
میدهد ک دردد چسیار نا یز از شاغالن کشور (کمتهر از
ی دردد) در حوزه هنر مشغول چ کهار هسهتند .ایهن در
حالی اس :ک «کمی :شهغلی آنهان اشهاغالن امهور هنهر
میتواند از ی سو در گسترش کهار و از سهو دیگهر چها
ایجاد رقاچ :در کیفی :کارها موثر واق شود» (موسا،یت
.)0979
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موجود در چازار هنرها تجسهمی ایهران حهاکی از آن
اس :ک ت یذیرش هنر و پرهنه چه عنهوان یه عامه
درآمدزا اقتصاد هنوز آنگون که چایهد از جانهب
جامد ایرانی یذیرپت نشهده اسه .:چها مهرور چهر
وضدی :کشورها ییشرو در این حوزه نمایان اسه :که
چا تمرکز چر این چاش میتوان چ واسا گسترش چهازار
و متادالت داخلی و خارجی درآمهدها چهاالیی را کسهب
کرد ولیکن این چاش در ایران همچنان در گسترش ایهن
چازار یرسود و ایجاد پرد:ها شهغلی 0چ واسها آنت
ناتوان اس .:از سو دیگرت دستیاچی چ چازار چزرگ
و تبتی :شده چ گون ا ک موجب اپزایش سهم اقتصهاد
هنرها تجسمی در اقتصاد ایران شودت مستلزم ایجهاد
شرایخ مالون و زیرسهاخ:هایی اسه :که چهرا سهایر
چازارههها یررونهه و چههزرگ جهههان پههراهم اسهه.:
چناچراینت چررسی شهرایخ حهاکم چهر سهاختار چهازار
هرانت ضهرورت یهرداختن چه مقوله
هنرها تجسمی ایه
اقتصاد هنرها تجسمی در ایران را توجی میکند.
این ماالد در چاشها ییشروت ضمن چیهان ییشهن
تاقیقات خارجی و داخلیت چ چیان یاپت ها یرداخته
هش
هتند .در چاه
هژوهش هسه
هن یه
هواالت ایه
هاگو سه
که یاسه
نتیج گیر نیز جم چند و تجزی و تالی ماتصر از
یاپت ها ارا ،شده اس.:
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 .7پیشینه پژوهش
 .7-7تحقیقات خارجی

1. KEA European Affair
2. Turun Kauppakoreakoulu Turku School of Economics
3. Directorate-General Education and Culture
4. The Value of the Creative Industries & Culture
5. Value Added to national GDP
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مدرس امور ارویایی کیا0ت مدرس اقتصاد تورکهو 2و
اداره کهه آمههوزش و یههرورش و پرهنهه  )2112(9در
ماالد ا مشترک 4چ چررسی ارزش اقتصاد دنای خال
و پرهن دراقتصاد ارویا یرداختند .در ایهن یهژوهش
چیان میشود ک در مقایس چا دیگهر چاشهها دهند:ت
دنای خال یکهی از مهمتهرین دهنای در ارویاسه :و
میزان سودآور آن در ارویات چ طور متوسخت  9دردهد
مااست شده اس .:طت ماالدات انجام شهدهت در سهال
 2119ارزشاپزوده دهنای خهال و پرهنگهیت چهاالترین
میههزان را در کشههورها پرانسهه ت نههروژت پنالنههدت
دانمارک و انگلستان داشت که مدهادل چهیش از سه
دردد از تولید ناخال داخلی این کشورها چوده اس.:
مااستات حاده از ماالده مهذکورت سهودآورترین
زیرمجموع ها دهنای خهال در سهال 2119را پهیلم و
وید،وت هنرها تجسمی و طراحی چرمیشهمارد که ایهن
نشاندهنده ی راچا همتستگی مستقیم چهین سهودآور
دنای خهال و سهات تولیهد زیرمجموعه ها آنهاسه.:
مااسههت تقریتههی ارزشاپههزوده ناخههال پرهنهه در
انگلسههتان نشههان داد کهه در سههال 2117ت مجمههوع
هزان 2/2
ه :چه میه
هی و دوله
هش خصوده
هرمای گذار چاه
سه
میلیارد یوند چاعث ایجاد ارزشاپزوده چ میزان 7/7
میلیارد یوند در اقتصاد انگلستان 5شد .در سهالها
 2117و 2112ت چاش خصودی چیش از  12میلیونیونهد در
هنرها تجسمی سرمای گذار کهرد .چه ایهن ترتیهبت
ارزشاپزوده ناخال در موسهیقی و هنرهها تجسهمی و
اجرایی در چریتانیا از 2/711میلیون یونهد در سهال
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1 . Tate Modern
2. Southwark
3. Peter Pedroni
4. Stephen Sheppard
5. Culture Shocks and Consequences: the causal link between the arts and economic
growth
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 0997چا  21دردد رشد چ  9/511میلیون یوند در سال
هی
هار ارزشآپرینه
هن مقال ه در کنه
هید .در ایه
 2111رسه
مستقیم چ ارزشآپرینی غیرمستقیم در چاش پرهن نیز
اشاره شده اس .:شاید چهتهرین مبهال شهناخت شهدهت
موزه تی :مدرن 0لندن چاشد ک چ طور تامینی توانس:
ی سال ی از چهرهچردار ت دهد میلیهون یونهد سهود
اقتصاد ت و در حدود س هزار شهغ جدیهد را چه طور
مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند .تدداد هت ها و کسب
و کار کیترین در این مناق  29دردد نست :چ سهال
 0997اپهههزایش یاپههه:ت قیمههه :امهههالک و میهههزان
(سهوسوارک)2
سرمای گذار ها تجار در ایهن مناقه
هاط در لنهدن چه گونه ا سهری تر
نست :چ دیگر نقه
اپزایش یاپ :و ییشرپ:ها تجار آن چ طور متوسخ از
لندن ییشی گرپ .:چناچراینت هرگون عملکرد پرهنگهی
و خال ک چتواند موجب چهتود سات کهارایی درکسهب و
کار شود مانند تلسی مراکز پرهنگی-هنر ت گردشگر
پرهنگی و . . .ت هرکدام چ شیوهها خود میتواننهد
ّی چ واسا هنر و پرهن شوند
منجر چ رشد اقتصاد مل
(مدرس امور ارویایی کیا و دیگرانت .)2112
ییتر یهدرونی 9و اسهتفن شهپرد)2109( 4ت در ایهن
مقال  5چ دنتال یاساگویی چ این سئوال هستند که
آیا راچا ا چین تولید پرهن و هنر مالیت و رونه
اقتصاد مالی چ شهکلی دا،هم و نه زودگهذر وجهود
داردع آیا تولید هنر و پرهن موجهب رشهد اقتصهاد
میشود و یا دارا ی اثر موقتی پزاینده اس :ک در
طول زمان کاهش مییاچدع تجزیه و تالی هها در ایهن
یژوهش نشان میدهد ک تهلثیر تولیهد هنهر و پرهنه
گههذرا نیسهه .:در دسههترس چههودن امکانههات پرهنگههیت
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1. Centre for Economics and Business Research Ltd / www.cebr.com
2. Arts Council England
3. National Museums Directors’ Council
4. The contribution of the arts and culture to the national economy
)5. Office for National Statistics (ONS
)6. GrossValue Added (GVA
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میتواند چرا اپزایش چهرهور نیرو کار و سرمای ت
و در نتیج اپزایش ک درآمد در اقتصاد مؤثر چاشد.
شوکها وارده چهر هنرهها مالهی و تولیهد ماصهوالت
پرهنگی اثراتی ایجاد میکنهد که اقتصهاد مالهی را
ادالح کرده و حال :ثاچه :تولیهد ناخهال داخلهی را
تغییر میدهد .چناچراینت تولید هنر و پرهن ی چاش
مهم اقتصاد ت چ واسا چ کارگیر تدهداد زیهاد از
کارکنانت گسهترش مقهدار زیهاد خروجهی اقتصهاد و
درآمدها دادراتی اس.:
0
ِهتر ) (cebr, 2013ت
مرکز اقتصاد و تاقیقات کسهبوکار س
2
چنا چر درخواسه :شهورا هنهر انگلسهتان و شهورا
ّی9ت در یژوهشی جام  4چ ماالد سهم
مدیران موزه مل
ّی انگلی در مقایسه چها
هنر و پرهن در اقتصاد مل
اقتصاد مناق ا چریتانیها یرداخته اسه .:در ایهن
ّی چهره چرده اس:ت
یژوهش ک از هر دو روش کیفی و کم
ّههی (5و
ّههی (چرگرپتهه از دپتههر آمههار مل
دادهههها کم
دادهها کیفی (حاد از نظر سهنجیها و مصهاحت ها)ت
ّههی
چهه تجزیهه و تالیهه ایههن سهههم در اقتصههاد مل
یرداخت اند .این ماالد چیان میدارد ک کسب و کار
هنر و پرهن در انگلهی ت چاعهث تولیهد حهدود 02/5
میلیارد یوند گهردش مهالی درسهال  2100شهده اسه.:
هم نین سهم اقتصاد هنهر و پرهنه در ارزش ناخهال
اپزوده 6چریتانیها در سهال 2100ت رقمهی مدهادل 19
میلیارد یوند تامهین زده شهد که از ایهن میهزانت
20دردد چ آپرینشها هنر تدل داشه .:چنهاچراینت
چاش هنر و پرهن حدود  1/5دردد از تولیهد ناخهال
داخلی چریتانیا و  1/5دردهد ارزش ناخهال اپهزوده
انگلستان را تشهکی میدههد .هم نهین ایهن چاهش در
پادل سالها  2112-2100چ طور متوسهخ  001111نفهر
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ههتان
ههر را در انگلسه
هها و  99111نفه
را در چریتانیه
چ دورت تمام وق :چ کارگمارده اس .:این آمار نشان
دهنده  1/51دردد از ک اشتغال در چریتانیا و 1/52
دردد اشتغال انگلستان اس( :سترت.)2109
میبم موسها،ی ( )0979در یه یهژوهش 0ضهمن چررسهی
اقتصاد سایر چاشها پرهنه و هنهر در ایهرانت در
پص هنرها تجسمی چ چررسی وضدی :هنرها تجسمی در
ایران یرداخت اس.:
این ماالد کالن ک چا هدف چررسهی سههم اقتصهاد
هنرها تجسمی در تولید ناخال داخلی دورت گرپته ت
عالوه چهر چیهان شهرایخ تهاریای هنرهها تجسهمی در
سالها قت و چدد از انقالنت از سو دیگر چها کمه
ماالدات میدانیت هزینه پایهده حهداق  01مهورد از
ّال کشور را چه منظور انهدازهگیر سههم
گالر ها پد
ّیت مهورد چررسهی
اقتصاد هنرها تجسمی در اقتصاد مل
قههرار داده اسهه .:دادهههها چ دسهه :آمههده از ایههن
ماالدات نشان میدهد ک چا پرض این ک هم گالر ها
از ساختار و از نست :مشاچهی چرخهوردار چاشهندت در
سال0991ت چ طور متوسهخ هرگهالر ماهانه حهدود 1
میلیون تومان و ساالن حدود 11میلیون تومانت درآمد
(پروش) داشت اس .:از آنجا ک در این سهال تدهداد
ّال چودهاندت در نتیج میهزان
 911گالر در کشور پد
پروشک گالر هها کشهور چراچهر چها  20/9میلیهارد
تومان اس .:این میزانت سهم نا یز اقتصهاد هنرهها
ّی ک کشور چ قیمه:
تجسمی چ نست :تولید ناخال مل
ثاچ( :ک چر طت چرآورد مرکز آمار نزدی  111هزار
میلیارد تومان اس ):را نشان میدهد .در آخهر ماقه
چ منظور اپهزایش ایهن سههم چه ارایه دو راهکهار
یرداخت اس:

 .0اقتصاد پرهن

ایران
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 -0توسههد چازارههها داخلههی  -2دههدور ماصههوالت
هنرها تجسمی(موسا،یت.)0992
علی ته پالح ()0990ت در مقاله  0خهود چه نقهش و
اهمی :دنای پرهنگی در اقتصهاد یرداخته و موانه
توسد دهنای پرهنگهی را چررسهی کهرده اسه .:ایهن
ماالد س دست از موان را ییشرو توسد اقتصهاد
پرهن میداند موان و الشهها اقتصهاد که چها
ّي ماصوالت دنای پرهنگهی در جههانت
گسترش کیفي و كم
رقاچ :چرا تولیدكنندگان و عرض كنندگان ماصهوالت و
خدمات پرهنگی در ایران را چا دشوار همهراه کهرده
اس:؛ موان و الشها پرهنگی ک چه دلیه ماهیه:
ً در ی زمینه دهنای سها:
نرم دنای پرهنگیت عموما
دیده میشود؛ و الشها حقوقی ک چ دهورت قا ها
ماصوالت پرهنگيت نادیده گرپتن ح یدیدآورنهدهت سهرق:
علمی و . . .یدیدار میشوند .ماق در ایهن یهژوهشت
دنای پرهنگي را از اچزارهاي مهم توسد چ شمار ميآورد
ك مهمترین اثر خود را از طریه اپهزایش اشهتغال در
جامد چر جا میگذارد .رپه ایهن موانه چ واسها
ملزومات مهدیریتیت توسهد نیهرو انسهانیت توسهد
زیرساخ:هات اپزایش در تاصیالت و مهارتههات اپهزایش
تولیههد واحههدها موجههود و چهتههود کیفیهه :ماصههوالت
تولیههديت ضههمن ایجههاد اشههتغالت موجههب تسهههی
ّهههی میشهههوند
سهههرمای گذار و رشهههد تولیهههد مل
(ت پالحت.)0990
چررسی ییشهین موضهوع نشهان میدههد که اگر ه
ادچیات جالب توجهی در چاره نقش و سهم اقتصاد هنهر
و پرهن در تولید ناخال داخلی سایر کشورها تولید
شدهت اما سهم ایران از این ادچیهات چسهیار نها یز
اس .:از میان این اندک مقاالت داخلی ارای شده نیز
تدداد کمتر از آنهها از اسهتاندارد و کیفیه :الزم
چرخوردار هستند ک چ آنها اشاره شده اس.:
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 .9روشتحقیق
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روش چررسی در این ماالد ت تالیلی– تودیفی چهوده و
چا توج چ مادودی:ها دسترسی چ دادههایی درچاره
گونگی درآمدزایی گالر ها در شهرستانها و هم نهین
چا توج چه عهدم همکهار آنهان در یاسهاگویی چه
ّهیت گالر هها مهورد
سئواالت مندرج در یرسشهنام کم
چررسی از تهران انتاهان شهدهاند .چهر ایهن اسهاست
تدههداد  11گههالر چهها سهه سههات متفههاوتِ پههروش و
درآمدزاییت انتاان شد که یه از مراجدهات مکهررت
اطالعات مالی  01گالر در شهر تههران در سهال 0992
گردآور و چا پرض همگن چودن هم گالر ها در کشورت
نتایج حاد از چررسی این گالر هات چه  277گهالر
ّال در کشور تدمیم داده شد.
پد
متلسفان در ایران آمار و اطالعات مهالی مهرتتخ
چا تجارت و خرید و پهروش تولیهدات هنرهها تجسهمی
گردآور و منتشر نمیشهود .از سهو دیگهر چرخهی از
چازیگران این دند :چ ویژه دالالن عمدهت چ سهتب تهرس
از اعمال مالیات و یها ماه جلهوهدادن خهود چهرا
چهرهمند از یاران هات اطالعات مالی مرچوط چ پروش
و میزان سهود خهود را چه دهورت غیرواقدهی اظههار
میکنند .چنهاچراینت در ایهن ماالده چ سهتب وجهود
مادودی:هایی همچون خأل ماالدهات ییشهین و امتنهاع
گالر داران از ارا ،دادهها مالی واقدهیت ارقهام
مرتتخ چا پروشک (درآمهد) در گالر هها ماهدود چه
پروشها حاد از چریایی نمایشگاهها چوده و ارقهام
مرتتخ چا پروشها غیرنمایشگاهی و یا چ گفت یکهی
از گالر داران «پروشها یش:یرده» ک دردهد چهاالیی
از درآمدزایی گالر ها را چ خود اختصاص داده اس:ت
در آن لاا نشده اسه .:ایهن در حهالی اسه :که در
سالها اخیر ی از تلیید آثار هنرمندان ایرانی در
چازارها جهانیت پروشها یش:یرده یا پهروش ینههان
ک چ واسا اینترن :و یا از طریه داللهی و ایجهاد
ارتتاط چا سهایر مجموعه داران و خریهداران سراسهر
ههان
ههیار در میه
ههردت رواج چسه
ههورت میگیه
ههان ده
جهه
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 .4یافتهها :
سودآوری

هزینهها،

درآمدها،

اشتغال

و

هنرها تجسمی طیش گستردها از پدالی:ها هنهر را
شام میشود ک چازیگران و عامالن اقتصهاد متدهدد
از جملهه ت هنرمنههدانت گههالر دارانت حراجگههزارانت
مجموع دارانت دالالن هنر ت کیوریتورهها و خریهداران
نهایی 2در آن مشغول چ پدالی :هستند .در این میان
گالر داران چ عنوان دارنده چزرگترین چازار دا،مهی
هنرها تجسمیت مهمترین چازیگران این دهند :ماسهون
میشوند و چیشترین ارزشاپزوده و اشتغال این چاش را
ههایر
ههرد سه
ههده عملکه
ههد و مندک کننه
ههاد میکننه
ایجه
چازیگراناند.

 . 0ون ارزشپروش کاالها هنهر چسهیار چیشهتر از هزینه ها
واسهها ا اسهه :مههیتههوان مسههاماتا ارزش پههروش را چهه عنوان
ارزشاپزوده تلقی کرد؛ چر همین اساس در این مقال چه جها
ارزشاپزوده از ارزشپروش استفاده کردهایم.
 .2از لاا اقتصاد هنرمندان چ عنوان تولیدکنندهت خریداران
نهههایی چهه عنوان مصههرفکنندهت و سههایر چههازیگران چهه عنوان
توزی کننده ماسون میشوند.
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گههالر دارانت نمایشههگاهگردانها و دالالن یاپتهه و
هد .امهروزه حتهی
سودها چسیار را عاید آنها میکنه
هنرمندان نیز چ واسا پروشها اینترنتیت امکانهات
جدید را در جه :پروش آثارشان چ دس :آوردهاند که
چیشتر چر حجم مدامالت غیررسهمی در ایهن چاهش
هر
میاپزاید .از سو دیگرت حضور دراکسپوهات آرتپرهات
حراجیها و نمایشگاهها نیز چ نوچ خود گالر داران
را (چهه عنههوان حامیههان هنرمنههدان وآثارشههان) در
عرد ها داخلی و چینالمللی منتف میکند ک هیچ ی
از این موارد چ دلی عدم ارای دادهها متتنی چر
واقدی :در این یژوهش مورد چررسی قرار نگرپت انهد.
ً چر رو پروشهها
لیکن در این یژوهش تمرکز ما درپا
نمایشگاهی و هزین ها در گالر ها چوده ک میتوانهد
تامینی از ارزشاپزوده 0در درون این چاش چاشد.
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 .0در این مقال چ دلی عدم تمای گالر داران و هم نین چ
دلی حفظ حریم خصودی گالر هات از ذکر نهام آنهها خهوددار
شده و گالر ها چا حروف الفتا نامگذار شدهاند.
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چاتوج چ ماالب ییشگفت ت در این ماالد وضدی:
اقتصاد گالر ها هنر ت (چها تکیه چهر چررسهی 01
گالر هنر پدال در تهران) چه عنهوان یه تامهین
ً مناسب از وضدی :اقتصاد هنرها تجسمیت مورد
نستتا
توج اس .:هزین هات درآمهد (پهروش)ت میهزان سهودت
تدداد شاغالنت هزین ایجاد پرد :شغلی و ارزشاپزوده
از جمل متغییرهایی هستند ک چرا اندکهاس وضهدی:
اقتصاد این دند :در سال  0992مهورد چررسهی قهرار
گرپت اند .نتایج این چررسهیها در جهدولها شهماره
0تا  9آمده اس.0:
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در جدول شماره  0مشاهده میشود
همانطور ک
ه متوسخ هزین حقو کارمندان در یه گهالر سهاالن
مدادل  01/5191میلیون تومان چرآورد شده اس.:
ه متوسخ هزین اجارهچها مل در یه گهالر سهاالن
مدادل  99/02میلیون تومان چرآورد شده اس.:
ه متوسخ هزین ها جار (آنت چهر ت تلفهن و) . . .
در ی گالر سهاالن مدهادل  9/12میلیهون تومهان
چرآورد شده اس.:
ه متوسخ هزین تتلیغات در ی گالر سهاالن مدهادل
 9/19میلیون تومان چرآورد شده اس.:
ه متوسخ هزین حم و نق در ی گالر ساالن مدادل
 2/95میلیون تومان چرآورد شده اس.:
ه متوسخ هزین یذیرایی در ی گالر سهاالن مدهادل
 2/71میلیون تومان چرآورد شده اس.:
ه متوسخ هزین سهاالن تدمیهرات و نگه دار گهالر
مدادل  0/91میلیون تومان چرآورد شده اس.:
ه متوسخ هزین ساالن دستمزد هنرمندان در ی گالر
مدادل  291/0122میلیون تومهان چهرآورد شهده که
چاالترین دردد هزینه ها را چه خهود تاصهی داده
اس.:
ه متوسخ هزین ها ساالن ی گالر مدهادل 915/5112
میلیون تومان چرآورد شده اس.:
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گالر ها

27

ملخذ

نتایج تاقی

در جدول شماره  2مشاهده میشود
همانطور ک
ِ پروشک (درآمد) ههر گهالر سهاالن مدهادل
ه متوسخ
 990/292میلیون تومان چرآورد شده اس.:
ِ هزین ک درف شده در هرگالر ساالن مدادل
ه متوسخ
 915/5112میلیون تومان چرآورد شده ک حهدود77/2
دردد از درآمد گالر هاس.:
ِ پروشکه (درآمهد) و
چرآورد متوسهخ
ه چا توج چه
ِ هزین ک در هرگالر ت چ طور متوسخ سوددهی
متوسخ
هرگههالر سههاالن متلههغ  21/2902میلیههون تومههان
چرآورد شده اس :ک نر آن  22/2دردد اس.:
ِ اشتغال در هر گالر ت چ واسا حقهو چگیران
ه متوسخ
 9نفرت و چ واسا هنرمندانی ک چدینوسهیل کسهب
درآمد میکنند  25نفر اس .:چر ایهن اسهاس چه طور
متوسخ در هر گالر حدود  27نفر مشهغول چه کهار
هستند.
ه در مجموع چرمتنا مااستات دورت گرپته در جهدول
ِ سود ی گالر چه دهورت ماهانه
شماره 2ت متوسخ
رقمی حدود  7/2میلیون تومان در سال  0992چرآورد
شده اس .:این در حالی اس :که ت میهزان سهودآور
گالر ها ِ مورد چررسی (گالر ها الش تا دال) ک
هاالت
هدزایی (چه
هروش و درآمه
هاوتِ په
هات متفه
در س ه سه
متوسخت یایین) هستندت در مادوده  0/0میلیون تها
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 .5تخمین ارزشافزوده ،درصد سود و اشتغالزایی
در هنرهای تجسمی
در این چاشت چا پرض همگهن چهودن سهاختار و ظرپیه:
گالر هات ارزشاپزودهت متوسخ نر سودت تدداد شاغالن
و هزین ایجاد پرده:ها شهغلی تامهین زده میشهود.
روشن اس :ک گالر ها در سات کشور از شهرایخ
اگر
یکسانی چرخوردار نیستندت اما چرا کاهش دردد خاها
در این مااستاتت عالوه چهر انتاهان گالر ههایی چها
ظرپی:ها متفاوتت چ دالی زیر این تامین از توجی
الزم نیز چرخوردار اس .:اول چه اسهتناد جوازهها
دادر شده از مرکز هنرها تجسمیت تدداد  011گهالر
ّال در کشور در تهران دایهر هسهتند
از  277گالر پد
ک این امهر گهونگی تدمهیم دادههها حاده از 01
ّال در تهران چ گالر ها ک کشهور را تها
گالر پد
حدود زیهاد توجیه میکنهد .دوم دادههها آمهار
جم آور شده چ واسها گالر هها تههرانت ناشهی از
چررسی عملکرد گالر ها در س سات متفاوتِ درآمدزایی
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 29/9میلیون تومان در ماه در نوسان هسهتند .چهر
ممکن اس :این میزان از سودآور
این اساست اگر
ّههال در شهرسههتانها غیرقاچهه
چههرا گالر ههها پد
هزان
هن میه
هر ایه
هو دیگه
ها از سه
هدت امه
هی چاشه
دسترسه
ّههال در
سههودآور چههرا چسههیار از گالر ههها پد
تهرانت رقمی نا یز و غیرقاچ قتول اس .:مهوارد
متددد وجود داردک نشان میدهنهد درآمهد تدهداد
زیاد از گالر هها تههران چسهیار کمتهر از حد
تهرس از تاصهی
چرآورد شدهاند .از جمل اینکه
مالیات منجر شهده تها گالر ههات میهزان پروشکه
هین
هد .هم نه
هان کننه
هود را ینهه
هی خه
هد) واقده
(درآمه
همانطور ک گفت شدت پروشها غیررسهمی و ینههان
(پروشها اینترنتهیت و مدامله و متادله آثهار
هنرها تجسمی چا سایر مجموع داران وگهالر داران
داخلی و خارجی) ک دردد چاالیی از درآمدها ایهن
گالر ههها را چهه خههود تاصههی میدهنههدت در ایههن
مااستات چرآورد نشدهاند.
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جدول  .9چرآورد پروشک ت هزین ک ت سود و
اشتغالزاییگالر ها ک کشور (تومان)
تدداد
گالر ه
ا

پروشک
گالر ها
(درآمد)

277

,929,546,111
012

ملخذ

یاپت ها

همانطور

ک

هزین

ک

گالر ها

سهم گالر ها تدداد
شاغلی
(سود)
ن

,169,122,611 ,921,507,411
24
24

7479

متوسخ
هزین
ایجاد
شغ
,511,111
04

تاقی

در جدول شماره  9مشاهده میشود
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(چاالت متوسهخ و یها،ین) چهوده اسه .:سهوم تدهداد
ّال و یردرآمد در شهرستانها (چ ویژه در
گالر ها پد
هیراز و )...در
هفهانت شه
ههدت اده
هون مشه
ههرهایی همچه
شه
سالها اخیر چ وضوح اپهزایش یاپته چ گونه ا که
قدرت رقاچ :چها چسهیار از گالر هها قدرتمنهد در
تهران را دارنهد .ههارم گالر هها در شهرسهتانها
چ واسهها چریههایی هههر نمایشههگاه (چاههور متوسههخ 9
نمایشگاه در طول ی ماه چرگهزار مهیشهود) در سهال
هزار تومهان) را
 0992متلغی (مهاچین  111تها  711هه
چ عنوان ورود دریاپ :میکنند ک درآمد یایین آنها
نست :چ گالر ها تهران را تا حدود جتران میکند.
حال چا پهرض اینکه تمهامی گالر هها در ایهران
چ طور متوسخ از ساختار و عملکهرد اقتصهاد ِ مشهاچ
دهگالر مورد چررسی چرخوردار چاشندت ما چها توجه
چ دادهها آمار چ دس :آمده از جدول شماره2ت چه
چرآورد تامینی از پروشکه (درآمهد)ت هزینه که و
سههوددهی گالر ههها کهه کشههور و هم نههین میههزان
اشتغالزایی و متوسهخ هزینه ایجهاد شهغ در آنهها
مییردازیم.
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 .6نتیجهگیری
درددد یاساگویی چه

ههار سهئوال زیهر

این ماالد
چوده اس:
 ارزشاپههزوده هنرههها تجسههمی در ایههران هه
مقدار اس:ع
 تدههداد شههاغلین مسههتقیم هنرههها تجسههمی هه
میزان اس:ع
 هزین ایجاد ی پرد :شهغلی در ایهن چاهش ه
مقدار اس:ع

 .0چ گزارش رواچخ عمومی چان مرکز جمهور اسهالمی ایهرانت
در گزارش تاوالت اقتصاد ایهران در چاهش واقدهی سهال 0992ت
چرآور دها اولی و مقدماتی تولید ناخال داخلهی کشهور چه
قیمهه :یایهه و قیم:ههها ثاچهه :سههال 0929ت مدههادل 0972219
میلیارد لایر در سهال  0992چهرآورد شهده اسه( :یایگهاه چانه
مرکز ت 20مرداد.)0999
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هههه مجمهههوع درآمهههد گالر هههها کههه کشهههور
مدادل 012,929,151,111تومان اس .:این میزان مدادل
ارزشاپزوده ک گالر هاس :ک چا توج چه تولیهد
ناخال داخلی کشور 0در سهال مهورد چررسهیت سههم
گالر ها کشور حدود ینج ددم دردد اس.:
ههه مجمههوع هزینهه ها گالر ههها ک ه کشههور مدههادل
 25,921,107,511تومان اسه :که مدهادل  77/2دردهد
درآمد (پروش) اس.:
ه مجموع سود گالر هها کشهور مدهادل 25,119,122,111
تومان اس :که مدهادل  22/2دردهد سهود سهالیان
گالر هاس.:
ه تدداد 7579نفر (شام کارکنان و هنرمندان) چ طور
ه:
ّه
هغول چ ه پدالی
هور مشه
ها کشه
هتقیم در گالر هه
مسه
هستند.
ه هزین ایجهاد یه پرده :شهغلی در حهوزه هنرهها
تجسمیت کمتر از  01میلیون تومان اس.:
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 آیهها ایههن چاههش از لاهها اقتصههاد سههودآور
اس:ع اگر یاس مبته :اسه:ت متوسهخ نهر سهود
ند دردد اس:ع
سالیان
در این ماالد چ منظور تجزی و تالیه دادههها
از روش تودیفی– تالیلهی اسهتفاده شهده و هم نهین
چرا دسترسی چ این دادههات عالوه چر ماالد مناچ
موجودت اطالعات 01گهالر از میهان  11گهالر مهورد
چررسی در تهرانت از طری مصاحت عمیه گهردآور و
تالی شده اس.:
چر این اساست یاپت ها نشان داد که حهدود 7111
نفر (چ طور مستقیم) در گالر ها ک کشور مشغول چ
کار هستند ک التت چا توج چ تدهداد شهاغلین در
کشور کمتر از س ددم دردد از ک شاغلین کشور اس.:
هزین ایجاد ههر پرده :شهغلی در حهوزه هنرهها
تجسمی مدادل  05/1میلیون تومان اس :ک در مقایسه
چا اغلب دنای داخلی چسهیار کهم چهوده و در واقه
میتوان گف :ک مزی :نستی این چاهش ماسهون میشهود.
میتوان از ظرپی:ها این چاش و سایر چاشها پرهنگی
چرا ایجاد اشتغال و مقاچل چا چیکهار گسهتردها
ک دامنگیر اقتصاد کشور شده اس :استفاده کرد.
سوددهی گالر ها در کشور مبت :ارزیاچی شده اس.:
چا توج چ گالر ها مورد چررسیت متوسخ سوددهی ی
گالر مدادل  21/2902میلیون تومان چرآورد شده ک
در مقایس چا چرخی از دنای که چها زیهان همهراه
هستندت دس:آورد مهمی چهرا اقتصهاد ایهران ماسهون
میشود .نر سود در گالر ها مورد ماالد چراچر چا
 22/2دردد مااست شده ک سود قاچه تهوجهی اسه :و
چیشتر از نهر تهورم و سهودها چهانکی اسه .:ایهن
امرگویا سودآور چودن این چاش چه لاها اقتصهاد
اس.:
هم نههین دادهههها نشههان داد کهه مجمههوع درآمههد
گالر ها ک کشور مدادل 012,929,151,111تومان اسه.:
این میزان مدادل ارزشاپزوده ک گالر هاس :که چها
توج چ تولید ناخال داخلهی کشهور در سهال مهورد
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چررسیت سهم گالر ها کشهور حهدود یهنج دهدم دردهد
چرآورد شده ک چسیار نا یز اس.:
در این راستات این نکته قاچه توجه اسه :که
هی از زیرچاشهها
میزان سهم ارزشاپزوده اقتصاد یکه
هنرها تجسمی چ تنهایی نمیتواند چیانگر نقش قاچه
قتول اقتصاد این زیرچاشها در ک اقتصاد چاشد .در
این راچا دو نکت قاچ توج اس:
یکی اینک این ارزشاپزوده گون توزی میشهودع
ک در یاس چاید گف :ایهن دهند:ت چه دلی کهارچر
چودن و یایین چودن هزین ایجاد پرد:ها شغلی چاعث
توزی متدهادلتر درآمهد میشهود .درواقه ت چراسهاس
ماالدات تجرچی دورت گرپت ت جریان توزی درآمهد در
دنایدی ک کارچر هستند عادالن تر از سهایر چاشهها
اقتصاد اسه :و در عمه نیهز سههم نیهرو کهار از
هزایش
هرمای اپه
ههم سه
ها سه
هزوده در مقایسه چه
ارزشاپه
مییاچد .چر این اساست چ احتمال زیهاد تهالش چهرا
توسد چازار ماصوالت هنهر (در مقایسه چها دهنای
ً دهنای سهنگین) چه توزیه عادالنه تر
دیگر ماصودا
درآمد کم میکند.
ً
دوم اینک آیا چرا ارزیاچی این چاش چاید درپا
چ ارزش اقتصاد اکتفها شهودع یها چه دلی ماهیه:
ماصول تولیدشده چاید ارزشها اجتماعی و سههم ایهن
ماصول در رشد اخال عمومی و ارتقا پرهن و هنر را
لاا نمودع ک در یاس میتوان گفه :ماصهول مهورد
ً دارا
ماالد ت عالوه چر ارزش اقتصاد مستقیمت ذاتا
آثار جانتی مبت :پراوانی اس :ک چ طور غیرمسهتقیم
تلثیر مبتتی چر چاالچردن ارزشاپهزوده سهایر چاشهها
دارد .قاچ توج اس :ک این تلثیر در طهول زمهانت
ً تولیهد و در پراینهد انتقهال
توسخ متدأ آن مجهددا
چازتولید میشود ک در این مقال چ دلی ماهدودی:ت
این آثار جانتی مبت :مااست نشدهاند.
نتیج کلی حاد از ماالد اشهتغالت سهودآور و
ارزشاپزوده هنرها تجسمی نشان میدهد ک سههم ایهن
چاش در تولید ناخال داخلهی و اشهتغالزایی چسهیار
اندک اس:؛ ولیکن چا توج چ مبت :چودن نر سهود و
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یایین چودن هزین ایجهاد پرده:ها شهغلی در حهوزه
هنرها تجسمیت چ نظر میرسد تشوی چاش خصودهی چه
سرمای گذار در این حوزهت میتواند عالوه چر ایجهاد
ارزش پرهنگیت چاعهث اپهزایش اشهتغال و کهاهش نهر
چیکار شود .در این راستات دول :میتواند چا ایجاد
زیرساخ:ها مورد نیاز و چا اسهتفاده از اچزارهها
خود از جمل اعاا یاران هات تافیش مالیاتی و وض
مقررات و قوانین حقوقیت شرایخ حضور هر ه چیشهتر
چاش خصودی چرا سرمای گذار در هنرهها تجسهمی را
پراهم آورد.
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