وضعیت صنایع فرهنگی در اقتصاد جهان
هنرهای دستی و صنایع اصیل ،نمایشگر فرهنگ و تمدن اقوام بوده و با تاریخ هنر مددتاا اسد

پیونددی ممیدد دارد.

میراث های فرهنگی و هنری که در طول قرون به آیندگان منتقدل مدی گدردد دارای ارمع میندوی میداد بدوده و بدر
پشتوانه های فرهنگی د هنری گذشتگان بنا شده اس .
نقش صنایع فرهنگی در اقتصاد جوامع در حال رشد به منوان مکمل فیالی

های اصدیی بامدش شدده اقتصداددانان در

مالحظات خود به این رشته توجه خاصی مبذول داشته و آنرا بینوان اهرم قدوی در حدل مئداال اقتصدادی و راه حدل
مناسبی در چاره یابی بحران ها به کار گیرند .نمونه ی بارم ایدن موضدو ،،درک حماید

و تقوید

صدنایع دسدتی و

روستای در تمام کشورهای در حال رشد اس .
بررسی وضیی

اشتغال در کشورهای توسیه یافته آنان را متقامد ساخته که صنایع دستی و سنتی را بده مندوان مامدل

مکمل در اقتصاد بایئتی مورد توجه و حمای

قرار دهند.

همچنین ،شاخص های کشورهای توسیه نیافته در توسیه ی صادرات ،اقتصاد تک محصولی و یدا اتکدا بده چندد قید
محصول اندک صادراتی اس  .در ضمن اکثر این کشورها بیشتر صادر کننده ی مواد خامی نظیر نف  ،پشد  ،پنبده و
مس و اقالمی نظیر اینادا هئدتند .متاسدفانه ترربده ی بده دسد

آمدده ام بامرگدانی بدین المییدی نشدان داده اسد  ،بدا

کوچکترین نوسان در باای جاانی این مواد ،حیات اقتصادی می

ها تادید شدده و گداه رو بده ندابودی مدی رود .ام

طرفی بنیان اقتصادی کشورهای در حال توسیه به گونه ای اس

که برای اجرای برنامده هدای توسدیه ی اقتصدادی و

اجتمامی و حتی در مواردی برای حداقل تامین نیامهای خود به ارم احتیاج دارند و این امدر در گدرو امکدان صددور
مواد اولیه و محصوالتشان به خارج اس  .بنابراین توسیه ی صادرات بر پایه صنایع فرهنگی مالوه بدر ارم آوری مدی
تواند در شرایط بحرانی در این کشورها راهگشا باشد.

سا گروه اقتصادی در صادرات جاانی کاالهای خالق۱۰۲5 ،
در سال های اخیر صدور کاالهای صنایع دستی نه تناا ام سوی کشورهای جاان سوم بیکه ام سوی کشورهای
پیشرفته نیز مورد توجه قرار گرفته ،بویژه کشورهای ماد صنایع دستی می کوشند تا با اتخاذ تدابیر حمایتی و سیاس
های تشویقی موجب رشد و توسیه ی صنایع دستی به منوان یکی ام اقالم ما صادراتی شوند.

وضعیت صنایع فرهنگی در اقتصاد کشورهای اسالمی
ام آن جا که محصوالت و صنایع فرهنگی بیش ام سایر محصوالت و صنایع ،وابئته به رفتار و ممینه های
اجتمامی هئتند ،شایئته اس

وضیی

صنایع فرهنگی در کشورهای اسالمی مورد توجه قرار گیرد.

به نظر می رسد وجود ممینه های مشترک فرهنگی و دینی و شرایط نئبتاً مشابه ام نظر سطح توسیه یافتگی ام
یک سو ،و وجود دغدغه های به نئب
ایراد کند و این می

ها را به سم

در این بخش ،مطالیه آیئئکو تح

مشابه درخصوص حفظ و اشامه ی فرهنگ غنی اسالمی بتواند قراب

گفتگو و آموختن ام یکدیگر سوق دهد.
منوان راه های گئترع صنایع فرهنگی در جاان اسالم به مندوان یدک

منبع منئر مورد استفاده و استناد قرار گرفته اس .

میراث اسالمی ،با تمامی مناصر و اَشکال متنو ،خود ،جوهری غنی برای صنی
فیالی

محتوا و بئتری محک برای

های فرهنگی ارایه می دهد  .این میراث فرهنگی جاانی ،سرشار ام مصنومات میماری ،هنرها ،ادبیات،

اندیشه ها و سایر جیوه های فرهنگی اس

اما کشورهای اسالمی میدی رغد مندابع قددرت ،تندو ،فرهنگدی و

جمیی

مظی و روبه افزایش ،هزاره ی سوم را به منوان مصرف کنندگان فناوری هایی آغام کرده اند کده

خود مئتید کئب و ایراد آن هئتند.
واضح اس

که در مرصه ی تولید محصوالت فرهنگی ،رقابتی نابرابر و نامتوامن میدان کشدورهای پیشدرفته و

غربی با کشورهای اسالمی وجود دارد به نحوی که کشورهای اسالمی ضمن ضیف در تولیدات فرهنگی ،بده
مصرف کنندگان بزرگ تولیدات غربی مبدل شده اند.
به طور کیی ،حر فیالی
صنی

های فرهنگی اقتصادی درکشورهای اسالمی ک اس

بدرای نمونده مدی تدوان بده

کتاب و سینما اشاره نمود  :کتاب ،مریه و رومنامه ام ما ترین محصوالت فرهنگی بده حئداب مدی

آیند .به منوان مثال ،میانگین جاانی رومنامه های منتشره به امای صد نفر 1۲ ،نئخه اس

که این شاخص

برای کشدورهای در حدال توسدیه  ، 1۲کشدورهای مربدی  11و کشدورهای پیشدرفته  51۲نئدخه ییندی 51۲۱
برابرکشورهای مربی اس ؛ ه چنین ،المم به ذکر اس که کتاب باماری بدا موایدد  51میییدارد دالری دارد و
حر تولید جاانی به  050۰۰۰کتاب در سال می رسد که سا هر شاروند کشورهای صنیتی ام ایدن بدامار
۱10کتاب و شاروندان کشورهای در حال توسیه  ۱۱کتاب اس
دهد.

حر انتشار و تیراژ کتاب در کشورهای اروپایی نئب

بوده اس .

که نئب

به کشورهای اسالمی و در حال توسیه همواره باالتر

انتشارات فرهنگی ،به ویژه کتاب ام ما ترین ممینه های تبادل اقتصادی اس
تومیع محئوب می شود و فرص

نامتوامن  110برابری را نشان می

که مرحیه ی مامی در تولید و

های شغیی میادی برای افراد در مراحدل مختیدف تولیدد ،انتشدار و تومیدع

کتاب فراه می آورد؛اما ،کتاب ابزاری نیئ

که در حدد قدوانین مرضده و تقاضدا بداقی بماندد  .تصدمیمات

مربوط به تولید و تیراژ آن تناا مطابد با نیامهای اقتصادی نیئ  ،بیکه ابیاد سیاسی و ایداولوژیک نیز صنی
کتاب و رومنامه را تح

تاثیر قرار می دهند.

مشکالت متیددی در ممینه ی صنی

کتاب در کشورهای اسالمی مطرح اس  ،ام جمیده :ضدیف فنداوری،

کمبود نیروی کار ماهر ،هزینه های باالی تولید و حمل و نقل ،اممال سانئور ،مشکالت فروع ،ضیف تبییغ
و ترویج کتاب ،وابئتگی به کمک های دولتی ،فقدان روع هدای تومیدع مدوثر ،مشدکالت حقدوق مالکید
فکری ،هزینه نئبتاً باال در مقایئه با قدرت خرید مردم ،ضیف ارتباط موثر نویئندگان و روشنفکران خالق با
خوانندگان ،ضیف آمومع و غیره.

به جز کتاب ،یکی ام صنایع فرهنگی ما روم ،صنی

سینماس  .شمار میادی افراد ام نویئنده فییمنامه گرفته

تا بامیگر ،مکاس ،کارگردان و ماندس صدا ،طراح صحنه ،ترانه سرا ،خواننده و غیره در منریره ی تولید این

صنی فیال هئتند .سینما که قبالً  5۰حرفه ی مرتبط را در بر می گرف  ،امدرومه مشدتمل بدر  1۰۰حرفده ی
مختیف اس  .سینمای روم و حرفه ای به سرمایه گذاری اساسی و فناوری پیشرفته نیاممند اس .

وضیی

تولید فیی جاان را می توان در چاار دسته خالصه نمود :

صنی

 تولید فیی باال)بیش ام  ۱۰۰فیی در سال با وضییتی نئبتاً پایدار :کشورهای انگیوساکئدون) آمریکدا،
انگییس ،کانادا و استرالیا (با تولیدات خوع ساخ

المم اغیب توسط بخش خصوصی تامین می شود.

و آمار بیش ام ۱۰۰فیی در سال که سدرمایه ی

 کشورهای اروپای غربی با میانگین  05۰فیی در سال که فیی ها به مبان های مختیف بوده و میموالً
ام حمای

و منابع دولتی برخوردارند.

 برخی کشورهای آسیایی با تولید انبوه فیی ساالنه نظیر هند با  001فیییپین با  1۱5هنگ کنگ با 011
 تولید فیی متوسط بین  5۰تا  111فیی در سال با وضییتی ناپایدار و بی نظ وابئته به شرایط تکنیکی،
اجتمامی و اقتصادی:

آسیا؛کشورهایی با تراک جمییتی باال مانند  :تاییند 111و پاکئتان 51

آمریکای التین  :برمیل  ،05آرژانتین 1۲و مکزیک5۰

اروپای شرقی ،کشورهای مربی و اسکاندیناوی  :دارای تولید متوسط  1۰تا  5۰فیی

 تولید فیی پایین :بیش ام  ۲۰کشور با تولیدات ضییف سمیی و بصری که ویژگی های متفاوتی نیز
با ه دارند)مثالً در بین آن ها کشورهایی با تراک جمییتی باال و پایین دیده می شود).

به هر صورت ،آمار دقید تر سیطهی صنی

فیی آمریکا را بر جاان ثاب

می کند  .مثالً حضور فدیی هدای

آمریکایی در آمریکای التین  1۱درصد ،در آفریقا  ۲۰درصد و در برخی کشورهای اروپایی مانند سواد نیز
آمار حکای

ام رشد فیی های آمریکایی دارد.

کشورهای اسالمی به لحاظ موقیی

صنی

سینما ،بین گروه های دوم و سوم قرار می گیرند که هرچندد بده

لحاظ کمی آمار خوبی ندارند ولی بیضاً جوایزی را در جاان به خود اختصاص می دهند.

در حالی که کشورها به طور متوسط ساالنه نیام به اکدران  5۱۰فدیی دارندد ،در کشدورهای مربدی (اکثرید
کشورهای اسالمی) بین  0۰تا  ۲۰۰فیی اکران می شود و برای جبران این کمبود ،این کشدورها مبدادرت بده
واردات فیی ام منابع مختیف و ممدتاً ام آمریکا ،ایتالیا ،انگییس ،فرانئه و هند می نمایند  .بده ایدن ترتیدب،

مناطد اسالمی آفریقا ،آسیا و جاان مرب به بامار محصوالت فرهنگی آمریکا ،آسیا و اروپا تبدیل شده اس

.

کشورهای مربی در صن ایع پشتیبان فرهنگی نیز اکثرا برای تدامین همده مدواد مدورد نیدام تولیدد و پخدش محصدوالت
فرهنگی خود ،به واردات متکی هئتند با صرف هزینه های هنگف  ،خطر هدر رفتن این سرمایه ها را که مدی تواندد
به پیشرف فرهنگی و امنی

اجتمامی،اقتصادی و فرهنگی شود ،به جان می خرند.

وضعیت صنایع فرهنگی در اقتصاد ملی
یکی ام مئاال ما در حمای
پرداخ  .با توجه به فرص

ام تولید میی ،اولوی

گذاری و انتخاب صناییی اس

که باید در تولید میی به آنهدا

ها و تادیدات و منابع محدود مالی ،نیروی انئانی ،ترایزاتدی و … امکاندات کشدور را

باید در برخی ام صنایع استراتژیک متمرکز نمود .در این راستا هنگامی که بحش ام تولید میی ،ثروت آفریندی میدی،
اشتغال مایی و … می شود ،نگاه ها ابتدا به سم

صناییی چون نف  ،گام ،پتروشیمی ،خودروسامی ،فوالد ،سدیمان

و … می رود و دیگر صنایع چندان مورد توجه قرار نمیگیدرد .در حدالی کده اگدر شداخص هدای ثدروت آفریندی،
اشددتغال مایددی ،رشددد اقتصددادی و … را در نظددر بگیددری  ،صددنایع فرهنگددی یکددی ام اولویدد

هددا خواهددد بددود.

نقش صنایع فرهنگی در روند تولید میی در ابیاد میر قابل بررسی اس .
 نقش صنایع فرهنگی در بعد ثروت آفرینی ملی :میزان فروع محصوالت فرهنگی نظیر برخی ام فیی هایسینمایی ،سریال های شبکه خانگی ،کتاب های رمان ،انیمیشن هدا و بدامی هدای کدامپیوتری بئدیار باالسد  .صدنایع
فرهنگی یکی ام پرسودترین حومه های تولید میی اس  .چرا که با سرمایة ک و ممان کمتر بامگش سرمایه ،ثروت
بیشتری تولید می کند.
در صنایع فرهنگی به دلیل ماهی

نرم آن ،می توان ام قابیی

کرده و بامار این صنایع را بدون محدودی

های شبکه های اینترنتی و ترارت الکترونیدک اسدتفاده

های ممانی ،مکانی و جغرافیایی در گئتره ی جاانی تیریف نمود .بدین

ترتیب با تئایل مرضه و گئترده شدن بامار ،میزان فروع محصوالت فرهنگی افزایش چشمگیری می یابد که منرر
به افزایش ثروت آفرینی میی می شود.
 نقش صنایع فرهنگی در بعد اشتغال زایی :میزان سرمایه گذاری المم بدرای ایرداد یدک شدغل مئدتقی درسایر صنایع بئیار میاد اس  ،در حالی که در صنایع فرهنگی میزان سرمایه گذاری مورد نیام کمتدر اسد  .همچندین

اشتغال مایی در صنایع فرهنگی بئیار متنو ،اس  .منریره صنایع فرهنگی دامنه ی گئترده ای ام خدمات را در بر می
گیرد ،که بامش اشتغال مایی در ممینه های مختیف این منریره می شود .مالوه بر آن با توجده بده ایدن کده مئداله ی
اشتغال بیشتر در بین دانش آموختگان دانشگاهی مطرح اسد  ،بده دلیدل ایدن کده صدنایع فرهنگدی بیشدتر نخبده هدا و
متخصصین را جذب می کند ،می تواند میضل بیکاری را در این قشر کمتر کند.
ملزومات رشد و توسعه صنایع فرهنگی درکشور
میزومات رشد و توسیه صنایع فرهنگی در کشور را می توان در ابیاد مدیریتی ،نیروی انئانی و میرساختی بررسی
نمود.
 ملزومات مدیریتی رشد و توسعه صنایع فرهنگی :در حال حاضر ساممان های متولی صنایع فرهنگی درکشور جدا ام یکدیگرند .سیاس

گذاری ها و مدیری

صنایع فرهنگی بین ناادهای مختیف پراکنده شده اس  .در

حالی که باید با نگاه جامع و یکپارچه به صنایع فرهنگی نگریئ

و مدیری

کالن صنایع فرهنگی را در اختیار یک

ساممان قرار داد.
 ملزومات نیروی انسانی توسعه صنایع فرهنگی :صنایع فرهنگی به استیدادهای فرهنگی و نیروهایمتخصص و توانمند نیام دارد .در صنایع فرهنگی سه دسته ام نیروهای انئانی مورد نیام اس  :کار آفرینان و مدیران
فرهنگی ،ماندسان توسیه دهنده ی فناوری های فرهنگی و تولید کنندگان محتوای فرهنگی.
 ملزومات زیرساختی رشد و توسعه صنایع فرهنگی :گئترع فضاهای فرهنگی نظیر سالن تئاتر ،سینما،کتابخانه و… ام میزومات ما رشد صنایع فرهنگی اس  .مالوه بر آن فناوری های مورد نیام صنایع فرهنگی ام
میرساخ های توسیه صنایع فرهنگی اس .

آمار اقتصادی صنایع فرهنگی و خالق
یکی ام چالشهای پیشرو برای توسیه اقتصاد صنایع فرهنگی و خالق ،فقدان آمار یکپارچه و بدهروم در ایدن ممینده
اس  .سیاستگذاران فرهنگی و اقتصادی با دسترسی به آمار دقید قادر خواهند بود تا تصمیمات آگاهانه برای توسیه-

ی صنایع خالق و فرهنگی اتخاذ نمایند .بنابراین یکی ام وظایف اصیی ناادهای فیدال میدی ،منطقدهای و بدینالمییدی،
جمع آوری و انتشار آمار مئتند در این خصوص اس  .ساممان میمی ،فرهنگدی و تربیتدی میدل متحدد (یونئدکو) بده
منوان رکن فرهنگی ساممان میل ،با گردآوری آمار ام منابع مختیف ،مرمومه ای غنی در ایدن ممینده را در دسدترس
.

مالقمنددددان قدددرار داده اسددد .

بر اساس آمارهای انکتاد چین در بین کشورهای در حال توسیه ،به منوان بزرگتدرین صدادر کنندده صدنایع خدالق
بوده اس  .صادرات کاالهای خالق چین با سه برابر افزایش ام  0۱میییارد دالر در سال  ۱۰۰۱به بیش ام  ۲۱5میییارد
دالر در سال  ۱۰۲5میالدی رسیده اس

که میادل رشد  ۲041درصدی در سال اس  .صادرات چین نده تنادا نشدانگر

توانایی این کشور در تولید و آمیختن محصوالت سنتی با فناوری پیشرفته اس بیکه این واقیی را نشان میدهد که
بئیاری ام کاالهای خالق تولید و صادر شده توسط چین در سایر کشورها طراحی یا ایراد شدهاند.

با این حال ،به طور کیی ،تیداد کمی ام کشورهای در حال توسیه در بین  ۱۰کشور بزرگ و برتر در بامار جاانی
محصوالت خالق قرار دارند.
تقاضا برای اکثر محصوالت و خدمات خالق به خصوص کاالهایی که در داخل مصرف می شود ،مثل کاالهای
طراحی داخیی ،فیی  ،موسیقی ،بامیهای ویداویی و فرم های جدید تیویزیونی و رادیویی ،در دهه اول قرن حاضر
همچنان باال بوده و مقاوم تر ام سایر بخشهای اقتصادی در دورهی بحران و رکود اقتصادی بوده اس .
مقامهای آنکتاد بر این باورند که چش اندام ادامه رشد این بخش مثب
شیوه ی مندگی میاصر اس

و خوب اس

چرا که اقتصاد خالق نشانگر

و به شدت با شبکههای اجتمامی ،نوآوری ،اتصال ،سبک ،وضیی

و برندهای تراری

و ترارب فرهنگی پیوند خورده اس .
آمارها نشان میدهد تقاضای داخیی برای محصوالت خالق در سال های اخیر در کشورهای نوظاور آسیا ،آمریکای
التین و آفریقا به شدت افزایش داشته اس

گرچه این روند به می

تنشهای سیاسی که تاثیر منفی میادی بر سطح

رشد و ترارت و گردشگری داشته ،با روند چندانی در شمال آفریقا و غرب آسیا روبرو نشده اس  .پیش ام رکود و
بحران ،بامار جاانی با افزایش ترارت محصوالت خالق در جنوب با روند روبرو شده بود.

طراحی
خالقی

کاربردی با اشکال ،مشخصات و ظاور کاالها ،بیشترین نقش را در افزایش ترارت صنایع خالق داشته

اس  :در سال  ۱۰۲۲میالدی 0۰۲ ،میییارد دالر محصوالت طراحی وارد بامار جاانی شده که این رق  66درصد کل
صادرات کاالهای خالق را تشکیل داده اس  .کاالهای طراحی داخیی ،مد و جواهرات مامترین بخشها هئتند.

رسانه
رسانههای جدید نیز سریع ترین رشد را در بخش خالق در سالهای اخیر داشته اس  .سطح صادرات این بخش هر
سال  ۲040درصد رشد داشته و در سال  ۱۰۰0به اوج خود یینی  50میییارد دالر رسیده اس  .چاپ و نشر و چاپ
رسانهها که شامل کتاب و همه انوا ،جدید رومنامهها مرالت و نشریههاس  ،بخشی اس
نشر و تومیع رسانههای الکترونیکی با چالش جدی روبرو شده اس
در سال  ۱۰۲۲به  00میییارد دالر رسیده اس .

که با توجه به گئترع

ولی با این حال حر ترارت جاانی این بخش

هنرهای تجسمی
بامار جاانی هنرهای ترئمی نیز بخش دیگری اس
شدید و ظرفی

که ترارت چند میییارد دالری را تشکیل داده اس

و رقاب

میاد برای منافع تراری ویژگی اصیی این بخش اس  .به خاطر بی ثباتی در بامارهای مالی ،بامار هنر

میموال با رشد و روند روبرو میشود .در سال  ۱۰۲۲ترارت در این بخش به بیش ام  0۲میییارد دالر رسیده تا ام
سطح  0۰میییارد دالری  ۱۰۰0پیشی بگیرد .کل ترارت این بخش در سال  ۱۰۲۰به  ۱6میییارد دالر رسید .باید به این
واقیی

نیز توجه کرد که بامار صنایع دستی ما اس  .این بامار ام  ۲145میییارد دالر در سال  ۱۰۰۱به بیش ام 00

میییارد دالر در سال  ۱۰۲۲رسیده اس .

فناوریهای دیجیتال و اطالعات و فناوری ارتباطات
در همین حال ،پیشرف

سریع در فناوریهای دیریتال و اطالمات و فناوری ارتباطات ،همراه با نواقص روع شناسی

این مئاله را به طور فزایندهای سخ کرده اس تا به ارقام قابل امتمادی در ممینه موسیقی و کاالهای خالق فیزیکی
دس

پیدا کنی  .این به دلیل آن اس

دسترس اس

که اکثر موسیقی جاانی ه اکنون به صورت آنالین و به شکل دیچیتال در

و این مئاله دستیابی به آمارهای رسمی در سطح جاانی را غیرممکن کرده اس  .چنین وضییتی برای

ویداوهای الکترونیکی ،فیی های الکترونیکی ،کتابهای الکترونیکی ،اخبار و تبییغات الکترونیکی نیز صادق اس .
با فناوری فییی ،موسیقی داخیی میتواند ام طرید مدلهای کئب و کار جدید به سرم

به دس

مخاطبان جاانی

برسد .الگوهایی که تولید باماریابی و تومیع محصوالت موسیقی و خدمات آن را دموکراتیزه کردهاند.
ولی فقدان اطالمات برای ترارت کپی رای

شده و اباام ام میامالت انرام شده داخیی شرک ها مانع بزرگی برای

ترزیه و تحییل وضیی در حال تغییر موسیقی جاان اس .

اسباب بازی
اسباببامی فرهنگیترین وسییه ی موجود در دنیای کودکان و المم ترین ابزار آمومع و یادگیری به شمار میرود.
امرومه حومه ی اطالق اسباببامی رو به گئترع و توسیه روم افزون داشته و شامل بئیاری ام کاالهای مصرفی و
مرتبط به حومه ی کودکان و نوجوانان میگردد و به دلیل جایگاه اقتصادی و سیاسی مالوه بر جنبههای فرهنگی و
تربیتی به صنی

اسباببامی تبدیل شده اس  .بر اساس آمارهای موجود ،ترارت اسباببامی سومین ترارت پر

سود جاان بید ام تولید مواد مخدر و تئییحات نظامی اس

و کشور چین بزرگترین تولید کننده ی اسباببامی در

جاان به شمار میرود .توسیه ی تکنولوژی و گئترع تبییغات به این بامار سود آور ،رونقی صد چندان بخشیده
اس

و هر روم اسباببامی جدیدی به بامار مرضه میشود .مصرف سرانه ی اسباببامی در ایران حدود یک سوم

مصرف اسباببامی در آسیا و یک هفت شاخص جاانی اس ( .شاخص جاانی مصرف اسباببامی 00و در ایران
تناا  5اس ) و فاصیه میادی با نرخ جاانی دارد .این مئئیه ام جوانب مختیف قابل بررسی اس ؛
 بامار اسباببامی در ایران بامار بئیار مناسبی برای مرضهکنندگان بوده و فاصیه میناداری تا نقطه ی اشبا،
دارد.

 مدم توجه خانوادهها به اهمی و نقش آمومشی و تربیتی کاالهای فرهنگی
 پایین بودن قدرت خرید در اثر خانوارهای ایرانی در برابر میزان درآمدشان
صادرات اسباببامیهای ساخ

چین در سال  ۱۰۰1به حدود 0/60میییارد دالر رسید .در همین سال تناا صادرات

کاالهای بامی و ورمشی توسط هنگکنگ به فرانئه حدود ۱00میییون دالر بوده اس ؛همچنین ،تولید ناخالص
ترارت اسباببامی در هند حدود 60۰میییون دالر اس  .المم به ذکر اس

که ایتالیا در تولید اسباببامیهایی که

با باتری کار میکنند ،رتبه اول جاانی را دارد و هند با دارابودن  0۰۰بامار تومیع اسباببامی ام پردرآمدترین خرده
فروشیهای اسباببامی در جاان اس  .در این میان دول

چین با کاهش قابل توجه میزان مالیات بر صادرات

کاالهای بامی ،گوی سبق را ام سایر مرضه کنندگان بامی در دنیا ربوده اس .

