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 5دكتری جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه تهرانh.mahdnejad@gmail.com ،
2كارشناس ارشد معماری دانشگاه علوم و تحقیقات البرزsomayeghaedi@gmail.com ،
3دانشجوی دكتری جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهرانhoorad.bahrami@gmail.com 5،

چکیده
خالقیت چنان تأثیری بر زندگی اقتصادی و اجتماعی شهرها گذاشته كه امروزه شاهد شكلگیری مفاهیمی نظیر «جامعه پسا خالق»
هستیم .شهرهای خالق به عنوان الگوی جوامع پساصنعتی و پساخالق مطرح شدهاند .بر همین اساس در مقاله حاضر با استفاده از
روش تحلیل محتوا نسبت به سنجش نمودهای خالقیت در زندگی اقتصادی بارسلونا مبادرت شده است .بر اساس نتایج تحقیق%22/7 ،
كسب و كارها و  % 12/3كارمندان شهر بارسلونا در صنایع دانش محور كار میكنند .فعالیتهای خالق بیش از  %51كارمندان شركت-
های شهر بارسلونا با حدود  31،111شغل و  7211كسب و كار را شامل میشود .بارسلونا  %51كسب و كارهای خالق و  %12شغلهای
خالق كاتالونیا را در بر گرفته است .در بخشهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،طراحی حرفهای ،هنر و سرگرمی  571111كارمند و
بقیه منطقه مادرشهر  253111كارمند دارد ،كه در مجموع  321111نفر در كل منطقه مادرشهر میشود.
كلید واژگان :اقتصاد خالق ،خوشه خالق ،شهر بارسلونا

 .5نویسنده عهده دار مکاتبات
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 -1مقدمه
به عنوان یك واقعیت مهم باید اشاره كرد كه بیشتر افراد در شهرها زندگی میكنند؛ چنانچه  %15جمعیت جهان در شهرها
زندگی می كنند و انتظار میرود در سال ( )2111به  %66برسد ( .)5افزون بر این ،برای بیش از  % 21كشورهای توسعه یافته ،شهرها
به منزله آفرینشگران ثروت به حساب میآیند كه شكوفایی و رفاه تمام ملل را راهبری می نمایند ( .)2توسعه شهری پر رونق و شكوفا
كه تولید و مصرف را به ارمغان می آورد و همچنین كیفیت زندگی را گسترش می دهد ،به یكی از مهمترین مسائل جهانی تبدیل شده
است .شهرها در مقیاس جهانی در حال رقابت هستند .این موضوع در جریانهای جهانی شده مفاهیمی نظیر امور مالی ،انسانی ،فن-
آوری ،رسانهها و ابزارها قابل ردیابی است .این جریانها به طور دائم فراتر از مقررات دولتهای ملی حركت میكنند و به بهترین نحو
ممكن در چهارچوب مناطق شهر ایجاد و هماهنگ میشوند .در این رابطه سؤاالتی بدین قرار مطرح میگردد :چگونه یك شهر می تواند
توجهات را به سمت ویژگیهای منحصر به فرد خود جلب كند و همینطور آنهایی كه راهبران نوآوریها و اختراعات ،اشتغال آفرینی و
تولید ثروت ،آزادی بیان و ثروت هستند؟ مقامات شهری برای جذب و حفظ استعدادها باید به چه چیزهایی توجه كنند؟ (5و .)3به
اعتقاد چارلز الندری «افراد عادی میتوانند اتفاقات فوقالعادهای را رقم بزنند در صورتی كه فرصت و شانس به آنها داده شود» (.)2
خالقیت در زمینه شهر خالق الندری ،ایدهپردازی را با استفاده از داراییهایی نظیر هوش ،نوآوری و اختراع و یادگیری مستمر به كار
میبرد .این كیفیتها در هر كسی پیدا میشود كه به مسائل نوظهور و آینده میاندیشد و این فرد میتواند پزشك مراقبتهای
بهداشتی ،دانشمند ،معلم ،كارگر داوطلب ،خوراکشناس ،مدیر فروش ،مددكار اجتماعی ،دانشمند ،طراح ،كارشناس گردشگری،
كارشناس رسانه و یا یك مدیر عمومی باشد (.)5
خالقیت از دیدگاه ریچارد فلوریدا و الندری تنها به هنرمندان محدود نمیشود .برعكس ویژگی تمام مشاغلی است كه نشاندهنده
اقتصاد دانش بنیان و ایدهمحور هستند .الندری بر اساس همكاری بلندمدت با شهرداریها اظهار داشته است كه افراد خالق به
فاكتورهایی نیاز دارند كه خالقیت آنها را تحریك نماید .برای مثال ،فضای ارتباطی مطلوب ،ظرفیت پژوهشی ،محدودههای فرهنگی و
هنری ،سرمایهگذاریهای مخاطرهپذیر یا خوشههای محصوالت از جمله این فاكتورها هستند .وظیفه نوآوران و سیاستگذاران شهر این
است كه به خوبی به زیرساختهای شهر توجه كنند و آن را برای استعدادها و افراد كنجكاو جذاب سازند .به این معنا كه زمینههای
تحقق ارتباطات فراهم گردد ،شبكههایی ساخته شود و تركیبهای نوآورانه به انجام برسد ( 2و  .)1خالقیت اغلب به وسیله انباشت
شركتها در شهرها نمود پیدا كرده است ،چنانچه صنایع خالق به صورت همگن در قلمرو جغرافیایی توزیع نشدهاند ،بلكه در شكل
متمركز رخساره نموده اند ( .)6در واقع ،صنایع خالق به صورت خوشهای در شهرها تمركز یافتهاند و به تنوع زیادی از حرفهها و بخش-
های اقتصادی میپردارند ( .) 7اقتصاد خالق به یك پدیده متداول اقتصادی تبدیل شده است .به طوری كه در سال (20716 ،)2111
میلیار د دالر ایجاد كرده و صادرات كاالها و خدمات خالق به میلیارد دالر رسیده است كه نشان دهنده  %605تولید ناخالص داخلی
جهان و  %305كل تجارت جهان میباشد ( 2و  .) 3در این میان در شهرهای اروپا نظیر بارسلونا ،لندن ،پاریس ،گالسكو و آمستردام
اقدامات قابل توجهی در راستای تحقق اقتصاد خالق صورت گرفته است .بر همین اساس هدف تحقیق حاضر شناخت و تحلیل خوشه-
های اقتصاد خالق در شهر بارسلونا میباشد.
 -2روش پژوهش
روش مقاله حاضر ،توصیفی و تحلیلی و نیز بهرهگیری از روش تحلیل محتوا میباشد .چنانكه به نمودهای مختلف اقتصاد
خالق در شهر بارسلونا پرداخته است .مهمترین متغییرهای مقاله حاضر مشتمل بر انباشتهای مادرشهری در جهان ،بهترین شهرهای
اروپایی از نظر كیفیت زندگی برای كاركنان ،سیاستهای شهر هوشمند در بارسلونا ( ،)2155خوشههای دانشمحوری ،اشتغال صنایع
خالق بارسلونا ( ،)2151خوشههای صنعت خالق بارسلونا ،تعداد شركتهای بارسلونا در بخشهای مختلف و فرهنگ و آموزش در شهر
بارسلونا هستند .در مجموع تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به پرسشهای زیر میباشد:
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وضعیت صنایع خالق در شهر بارسلونا چگونه است؟
توزیع مكانی خوشههای خالق در شهر بارسلونا در چه محورهایی از شهر قرار دارد؟
 -3سیاستهای بارسلونا در زمینه شهر خالق
برخی شهرها بخصوص شهرهای جهان توسعهیافته از قبیل نیویورک ،لندن ،آمستردام ،توكیو ،دره سیلیكون و پاریس مراكز ثروت،
تجارت و نوآوری ناملموس هستند .آنها با وجود این ثروت از مشكالتی نظیر آلودگی ،ترافیك انبوه ،فقدان مسكن قابل استطاعت و بی-
عدالتی اجتماعی و اقتصادی روزافزون رنج میبرند .سایر شهرهای جهان پیشرفته از دیترویت و پیتزبرگ تا ناگویا و شهرهای اروپا با
كاهش روزافزون شغلهای حقوق باالی كارخانهای مواجه شدهاند .بارسلونا درحال تجربه زوال صنعتی و پیدایش صنایع خالق (طراحی،
رسانه ،علمی-پزشكی و صنایع فوق مدرن) و ناعادالنهای است كه نتیجه سبقت گرفتن طبقههای اجتماعی و اقتصادی از یكدیگر می-
باشد .بارسلونا پایتخت ایالت كاتالونیا دارای  5،611،111نفر جمعیت است و به ترتیب  65/5و  51/5درصد جمعیت ایالت كاتالونیا و
اسپانیا را در خود جای داده است .این شهر از نظر انباشتهای مناطق مادرشهری تقریبا یك چهارم نیویورک بوده و بزرگتر از مونترآل،
میالن و بوستون میباشد (جدول شماره .)5
جدول شماره  :5انباشتهای مادرشهری در جهان
رنكینگ

منطقه مادرشهری

جمعیت

رنكینگ

منطقه مادرشهری

جمعیت

5

توكیو

35671111

3

مادرید

6211111

2

نیویورک

53163736

51

تورنتو

1623511

3

شانگهای

52172211

55

برلین

1111111

5

لس آنجلس

52275737

52

بارسلونا

5777152

1

لندن

52311111

53

بوستون

5122621

6

پاریس

52111111

55

سیدنی

5115111

7

شیكاگو

3121167

51

سانفرانسیسكو

5357213

2

هنگ كنگ

7133111

56

مأخذ)52( :
در سال ( )2112تولید ناخالص داخلی بارسلونا  65125/3میلیون یورو و سرانه تولید ناخالص داخلی  33/3هزار یورو بوده است .عالوه
بر این در سال ( )2155تولید ناخالص داخلی ایالت كاتالونیا  251511میلیون یورو بوده كه معادل  21درصد تولید ناخالص داخلی
اسپانیا میباشد .همچنین تولید ناخالص داخلی ایالت كاتالونیا  57/2درصد باالتر از میانگین اتحادیه اروپا میباشد .شهر بارسلونا از
توسعه بخشهای با ارزش افزوده باال نظیر پزشكی و بهداشتی ،فنآوری اطالعات و ارتباطات ،زیست محیطی و انرژی و تحقیق در
صنایع غذایی حمایت نموده و در عین حال بخشهای دیگر نظیر تجارت ،بخشهای اجتماعی ،لجستیكی و گردشگری را تقویت كرده
است .بارسلونا بطور قابل توجهی در دو دهۀ گذشته خودش را با تغییر دادن تصویرش از آنچه كه مربوط به یك شهر صنعتی و تجاری
میشود به یك مادرشهر مدیترانهای بینالمللی مجدداً ساخته است .در همین راستا "الگوی بارسلونا" بارها بازتعریف شده است ،بویژه
طراحی شهری و همكاری عمومی– خصوصی كه در جریان اصالحات ،دوباره تأیید شدهاند .این شهر همچنین تأكید زیادی بر اجرای
رویدادهای بزرگ جهانی داشته است تا از این طریق نواحی خاصی از شهر را مجدداً اصالح كند .برای نمونه می توان به شوهای جهانی
سالهای ( )5222و ( ،)5323المپیك سال ( )5332و میدانهای جهانی مربوط به كالسترها در سال ( )2115اشاره نمود .در اصالح
مناظر خالق عمده ،بارسلونا بر ارتقای فراساختار و ایجاد فضای عمومی تصدیق كرده است .از جمله راهبردهای موفقی كه در سطح
جهانی برای گسترش نوآوری ،خالقیت و دانش در یك مكان مورد توجه قرار میگیرد ،مربوط به مدل  Barcelona@22میباشد.
محدوده ( Barcelona@22شكل شماره  )5یكی از عمدهترین پروژههایی است كه بارسلونا در راستای تبدیل شدن به یك شهر
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خالق و دانشمحور آن را اجرا نموده است .پروژۀ  Barcelona@22برای تجدید حیات ناحیه پابلنیو بر اساس تركیبی از اطالعات،
طرح ،IT ،موسیقی و دیگر تجارتهای خالق ،كه همراه با فراساختارهای ارتباطی و شكلی یا خانهسازی ،طراحی شد ( 51و .)55

شكل شماره Barcelona@22 :5؛ خوشههای دانشمحوری بارسلونا
مأخذ)55( :
این پروژه مشتمل بر  211هكتار از زمینهای صنعتی در پابلنیو است كه به محدوده بهرهوری نوآورانهای برای فعالیتهای جدید در
حوزه آموزش ،نوآوری و خالقیت تغییر یافت .همچنین  Barcelona@22كه به عنوان محدوده نوآوری شناخته میشود ،به محدوده
تجاری مركزی بارسلونا گفته میشود .افزون بر این در سده نوزدهم به این محدوده "منچستر كاتاالن" 2گفته میشد .هدف این پروژه
تبدیل پابلنیو به محدوده نوآوری و فناورانه و افزایش فضاهای مسكونی و فراغتی است .این منطقه یكی از بزرگترین طرحهای نوسازی
شهری در اروپا است و هنوز در حال ساخت میباشد .این پروژه از ابتدای دهه ( )2111شروع شده و شامل  551بلوک یا 53،226
هكتار میباشد .مدل  Barcelona@22در سایر مناطق شهری اعمال شده و معیار تحول شهری ،اجتماعی ،اقتصادی در شهرهایی

- The Catalan Manchester
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نظیر ریودژانیرو ،بوستون ،استانبول و كیپ تاون شناخته میشود .این مدل شهری فشرده و متنوع ،به جای به كار گرفتن مدل تخصصی
مكانی 3است كه یك مدل تركیبی به كار میبرد و طرفدار انسجام اجتماعی و شكوفا ساختن توسعه اقتصادی ،ایجاد شهری پایدار و
متعادل میباشد .در پایان ،پروژه  5میلیون مترمربع فضای ساخته شده به وجود خواهد آورد كه  3/2میلیون مترمربع آن برای فعالیت-
های بهرهورانه و  211،111مترمربع نیز برای فعالیتهای خدماتی و مسكونی استفاده خواهد شد .تاكنون نوسازی  %62منطقه صنعتی
پابلنیو انجام پذیرفته است .نكته قابل توجه در بین این طرحها ،طرح حفاظت میراث صنعتی 5است كه اقدامات حفاظتی برای 555
المان ارزشمند فراهم نموده است .برای كاهش قیمت مسكن تاكنون  332واحد ساخته شده و  123واحد نیز زیر ساخت میباشد .از
كل  37كیلومتر خیابانی كه قرار است ساخته شود 53،653 ،متر از آن شهری به همراه سطح باالیی از خدمات میباشد .فاكتورهای
كلیدی شهر خالق فلوریدا كه مشتمل بر فنآوری ،استعداد و مدارا میباشند ،در شهر بارسلونا وضعیت مطلوبی دارند .بارسلونا پیشرفت
زیادی در فنآوری و نوآوری بخصوص فنآوری اطالعات داشته است (جدول شماره  ،)5كه نمود بارز آن در میتوان محدوده
 Barcelona@22در منطقه قدیمی پابلنیو 1واقع در محدوده سنت مارتی 6مشاهده نمود ( .)55در مجموع میتوان گفت كه
بارسلونا یكی از زیباترین و خالقترین شهرهای جهان است .این شهر ،مادرشهری فرهنگی و آزاد میباشد .همچنین یكی از عمدهترین
مراكز تجاری جهان است ،چنان كه چهارمین شهر ثروتمند اروپا و بیست و هشتمین شهر ثروتمند جهان میباشد .بارسلونا به طور
مستمر جذب طبقه خالق در سراسر جهان را توسعه داده است و تكامل آن به عنوان یكی از متنوعترین و آزادترین شهرهای جهان
مهاجران زیادی را جذب نموده است .در واقع بارسلونا حجم عظیمی از مهاجران را جذب كرده است .در سال  5333جمعیت افراد
خارجی منطقه مادرشهری بارسلونا  23،111نفر بوده كه اكنون به بیش از نیم میلیون نفر رسیده است .برخی از این مهاجران ثروتمند
هستند و به خاطر امكانات رفاهی فراوان ،آب و هوای معتدل ،رستورانهای مدرن ،مراكز خرید لوكس و شكوه و عظمت معماریاش این
شهر را برای سكونت انتخاب نمودهاند .برخی از آنها افراد خالق و متخصص هستند كه پروژه  Barcelona@22آنها را جذب نموده
است .وضعیت فرهنگ و آموزش در شهر بارسلونا در (جدول شماره  )2ذكر گردیده است .با وجود این دو سوم آنها از كشورهای فقیر

- Territorial specialization model
- Industrial Heritage Protection Plan
- Biotech
- Sant Martí
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مهاجرت كردهاند و در جست و جوی كارهای خدماتی و كارخانهای میباشند .بارسلونا با وجود كه گذار به اقتصاد دانش محور ،جایگاه
خود را به عنوان مركز حمل و نقل و صنعتی حفظ نموده است .این شهر دارای هزاران كارخانه و بندر صنعتی است 552 .خط ترابری
كشتیرانی به بیش از  211بندر جهان را امكان پذیرساخته است 711111 .مسافر به صورت دریایی و از طریق  111كشتی و
 31،111،111نفر از طریق هوا هر ساله به بارسلونا سفر میكنند .این شهر محل تقاطع بزرگراههایی است كه به نقاطی در فرانسه،
پرتغال و اسپانیای مركزی منتهی میشود (.)52
جدول شماره  :2فرهنگ و آموزش در شهر بارسلونا
كتابخانههای عمومی (تعداد و كاربران)

37/6572237

موزهها ،مجموعهها و مراكز نمایش (تعداد و كاربران)

51/52615512

تئاتر ،موسیقی و سینما

52253315

امكانات ورزشی عمومی (تعداد و كاربران)

5776/535616

مدارس ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان (سال )2152

355

مدارس خارجی در منطقه بارسلونا (سال )2152

31

مأخذ)57( :
هم اكنون پس از یك دهه توسعه جدید و نوسازی برنامه ریزی شده ارزشمند ،هم مكان استعدادها و هم مدل شهرگرایی متفكرانه می-
باشد .چنانچه اكنون  51دانشگاه با  21،111دانشجو (شكل شماره  52 ،)2مركز فنآوری ،تحقیق و توسعه 5111 ،فنآوری جدید،
بیوتك 7و سایر شركتهای نوآورانه و بیش از  51،111شغل جدید در آن وجود دارد .همچنین شركتهای چند ملیتی و بسیار زیادی
در این منطقه فعالیت میكنند .این منطقه مملو از امكانات رفاهی نظیر هتلها ،رستورانها ،مراكز خرید و فضاهای سبز میباشد.
منطقه یاد شده قابلیت پیادهروی داشته و به خوبی توسط سیستم ترانزیت سرویس داده میشود .آمد و شد از شهر به ساحل بواسطه

- Poblenou area
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خطوط دوچرخه ،عابرین پیاده و ترانزیت به نحو مطلوبی یكپارچه شده است .همچنین بارسلونا جهانگردی خالق را در دستور كار خود
قرار داده و به سرعت بر اساس میراث گستردۀ خودش ،بازارجهانگردی فرهنگی را شكل داده است.

شكل شماره  51 :2دانشگاه با  21111دانشجو
مأخذ)55( :
بارسلونا از فعالیتهای دانشمحور و خالق حمایت جدی به عمل آورده است .چنانچه  22/7درصد كسب و كارها و  12/3درصد
كارمندان شهر در صنایع دانشمحور كار می كنند .بارسلونا رنكینگ جهانی خود در زمینه تحقیق را بهبود بخشیده ،چنانچه در سال
( )2155به پنجمین شهر برتر اروپا و دوازدهمین شهر برتر جهان از نظر تولیدات علمی رسیده است .سه دانشگاه شهر بارسلونا مشتمل
بر دانشگاه فابرا پوما ،2دانشگاه بارسلونا 3و دانشگاه خودمختار بارسلونا  51در بین  221دانشگاه برتر جهان قرار گرفتهاند .شایان ذكر
است كه بیست شهر برتر جهان در زمینه تولیدات علمی در سال ( )2155مشتمل بر پكن ،لندن ،توكیو ،سئول ،پاریس ،بوستون،
نیویورک ،شانگهای ،مسكو ،مادرید ،لس آنجلس ،بارسلونا ،بالتیمور ،تورنتو ،رم ،سائوپائولو ،فیالدلفیا ،شیكاگو ،هاستون و برلین بودهاند.

8

)Pompeu Fabra University (UPF
)University of Barcelona (UB
10
)Autonomous University of Barcelona(UAB
9

تحلیل خوشه های اقتصاد خالق در بارسلونا

www.SID.ir

7 Page

Archive of SID

اولین همایش ملی اقتصاد خالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب 3 ،اسفند ماه )NCCE2017(5331
1 st National Conference Creative Economy
--------------------------------------------------------------------------------------------------

فعالیتهای خالق بیش از  51درصد كارمندان شركتهای شهر بارسلونا با حدود  31،111شغل و  7211كسب و كار را شامل میشود.
بارسلونا  51درصد كسب و كارهای خالق و  12درصد شغلهای خالق كاتالونیا را در بر گرفته است (جدول شماره .)3
جدول شماره  :3اشتغال در صنایع خالق بارسلونا2151 ،
صنعت

بارسلونا

درصد نسبت به كاتالونیا

فعالیت های مرتبط با میراث

2525

61/7

معماری و مهندسی

55233

55/2

هنرهای گرافیكی

3733

21/2

سینما ،ویدیو و موسیقی

3225

13/2

طراحی و عكاسی

6217

65/5

نشر

51525

73/3

نوشتن ،هنرمندان ،هنرهای بصری و تئاتر

5513

75/5

توسعه و تحقیق خالقانه

2535

12/3

مد

2563

55/6

تبلیغات

53531

62/1

رادیو و تلویزیون

5361

22/6

نرم افزار ،بازی های كامپیوتری و نشر الكترونیك

25255

63/5

كل صنایع خالق

22212

12/1

مأخذ)55( :
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در مجموع عمدهترین خوشههای صنعت خالق در شهر بارسلونا (شكل شماره  )3عبارتند از :نشر و چندرسانه :55پایتخت نشر اسپانیا
دارای  2111كارمند در نشر كتاب و مجله و طراحی گرافیك با  5111شركت ،فیلم و فعالیتهای سمعی و بصری 11 :درصد تولیدات
اسپانیا را در بر میگیرد؛ هنرهای جدید بینالمللی :مشتمل بر بیش از  511گالری و  5571هنرمند و شركت حرفهای میباشد .این
بخش بین سالهای ( )5332-2113به میزان  11درصد رشد كرده است؛ طراحی صنعتی و معماری با بیش از  3111شركت كه در
پنج سال اخیر به میزان  33درصد رشد كرده است؛ هنرهای زنده (موسیقی ،تئاتر ،رقص) 21 :درصد بودجه هنرهای منطقهای به
موسیقی اختصاص یافته است؛  12كتابخانه عمومی و تخصصی شامل  6آرشیو موزهها 53 ،52تئاتر و  211سینما ( 52و  53و .)55
تعداد شركتهای بارسلونا در بخشهای مختلف در (جدول شماره  )5ذكر گردیده است.

شكل شماره  :3خوشههای صنعت خالق در شهر بارسلونا
مأخذ)57( :

Publishing and Multimedia
Museum archives
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تعداد كارهای مربوط به نشر و تولید فرهنگ سنتی بخصوص در منسوجات در سالهای اخیر رو به كاهش میباشد .از سوی دیگر بخش
الكترونیك بخصوص معماری ،برنامه ریزی ،هنر و سرگرمی طی پنج سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است .رشد شركتهای حرفهای
در طراحی ،فنآوری اطالعات و ارتباطات ،هنر و طراحان نشان دهنده رشد كارآفرینان كوچك مقیاس و خوداشتغالی 53است .بیش از
 51،111نفر فقط در بخش فنآوری اطالعات كار می كنند .شهر بارسلونا تمركز باالیی از اشتغال خالق در مقایسه با سایر مادرشهرها و
مراكز استانی دارد .پرینت و نشر تولیدمحور 55شامل روزنامهها و مجالت بزرگترین بخش صنعت خالق بارسلونا به شمار میرود؛
چنانچه در بخش نشر/مطبوعات بر بیش از  61درصد بازار اسپانیا تسلط دارد.
جدول شماره  :5تعداد شركتهای بارسلونا در بخشهای مختلف ()5332-2113
شركتها در بخشهای مختلف

سال 5332

سال 2113

درصد تغییر

پوشاک/منسوجات

2532

2171

%-57

خرده فروشی منسوجات

7132

6711

%-5

تولید منسوجات

5533

5552

%-1

نشریه/كتاب

2217

5371

%-52

عكاسی

5225

5252

%-1/7

طراحی گرافیكی

5522

5112

%-6

معمار

2521

3163

%26

هنر/سرگرمی

5161

5731

%63

نقاشی/سفال سازی/مجسمه سازی

355

5563

%22

فناوری اطالعات و ارتباطات

655

752

%55

Self-employment and micro-enterprises
Production-based publishing and printing
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منسوجات/مهندسان طراحی

152

612

%53

هتل

52525

52536

%3

مأخذ)56( :
تغییر اشتغال طی دهه ( )5335-2115نشان دهنده باالترین رشد در منطقه مادرشهری بارسلونا است (جدول شماره  .)1توسعه
مسكونی در خارج از شهر ،نرخ باالی اجارهنشینی و امالک و نبود فضای كار به علت تراكم پایین ساخت و ساز و صنعتیزدایی به این
تغییر فضایی كمك نموده است.
جدول شماره  :5بخشهای خالق شهر بارسلونا
بخش های خالق

شهر بارسلونا

بقیه منطقه مادرشهر

بقیه منطقه كاتالونیا

صنایع فرهنگی و اطالعاتی)(ICI

573

35

11

تغییر ()5335-2115

 5/1درصد

 55درصد

 -3/2درصد

خدمات حرفه ای

565

22

75

تغییر ()5335-2115

 -7درصد

 55درصد

 2درصد

هنر و سرگرمی

532

35

35

تغییر ()5335-2115

 -56درصد

 3درصد

 2درصد

كل بخش دانشمحور

552

23

22

تغییر ()5335-2115

 -1درصد

 2درصد

 3درصد

مأخذ)51( :
توضیح بخشهای مربوط به جدول شماره :5
 :ICIنشر ،فیلم و ویدیو ،ثبت ،رادیو ،تلویزیون ،اینترنت و ابزارهای ارتباطی از راه دور
خدمات فنی و علمی حرفه ای :معماری ،مهندسی ،اطالعات ،بازاریابی ،منابع انسانی ،روابط عمومی ،خدمات عمومی
هنر ،تفریح و سرگرمی :هنرهای نمایشی ،هنرمندان ،نهادهای میراث فرهنگی و تاریخی و موزهها و سرگرمی
شهر بارسلونا در بخشهای فنآوری اطالعات و ارتباطات ،طراحی حرفهای ،هنر و سرگرمی  571111كارمند و بقیه منطقه مادرشهر
 253111كارمند دارد كه مجموع تعداد كارمندان  321111نفر در كل منطقه مادرشهر میباشد (جدول شماره .)6
جدول شماره  :6اشتغال در صنایع خالق ()2115
بخش های خالق

شهر بارسلونا

بقیه منطقه مادرشهر

بقیه منطقه كاتالونیا

كل كاتاالن

صنایع فرهنگی و اطالعاتی)(ICI

55652

57531

56732

512251

خدمات حرفه ای

22236

25712

53511

61715

هنر و سرگرمی

7315

51366

721635

26526

كل بخش دانش محور

575221

25311323

523332

157225

مأخذ)51( :
بارسلونا جایگاه قدرتمند خود به عنوان یك شهر جهانی را حفظ نموده است .افزون بر این در سال ( )2155در بین شش شهر برتر اروپا
در زمینه كسب و كار قرار گرفته و طی دهه ( )2115-2155این موقعیت را برای خود محفوظ داشته است .این شهر نه تنها جایگاه
خود در زمینه بهترین كیفیت زندگی برای افراد را نگه داشته ،بلكه عنوان نهمین شهر جذاب دنیا به خاطر ویژگیهای فرهنگی و
اجتماعی و زیرساختها را نیز از آن خود كرده است (جدول شماره .)7
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جدول شماره  :7بهترین شهرهای اروپایی از نظر كیفیت زندگی برای كاركنان ()2155
شهر

رنكینگ

شهر

رنكینگ

بارسلونا

5

مونیخ

6

استكهلم

2

كپنهاگ

7

زوریخ

3

پاریس

2

ژنو

5

وین

3

مادرید

1

لندن

51

 -4نتیجهگیری
شهرها در حوزه بین المللی به گرههای رقابتپذیری تبدیل شدهاند .در شهرها است كه نوآوری اتفاق میافتد و به عملكرد بهتر
اقتصادی مكانها و افزایش كیفیت زندگی شهروندان كمك می كند .امروزه شاهد ظهور عصر خالقیت هستیم ،در این عصر بیش از هر
زمان دیگری موتور توسعه اقتصادی ،خالقیت میباشد .همه شهرهای بالنده و بزرگ آینده ،خالق خواهند بود و ایده و دانش در این
شهرها موج خواهد زد .طبقه خالق افرادی متحرکاند كه مكانهای جذاب ،هیجانانگیز و سرزنده و شاداب را برای كار و زندگی ترجیح
می دهند .فرهنگ ،هنر و میراث نقش محوری در موفقیت شهرهای امروز دارند .به گفته جونز (« )2111شهرها هویتهای فرهنگی
هستند .بافت زندگی اجتماعی و اقتصادی در شهرها توسط انرژی فرهنگی یا فقدان آن تعریف میشود و شهرها در سرتاسر دنیا مانند
گالسكو ،بارسلونا و سیاتال ثابت كردهاند كه با تغییر در سبك زندگی فرهنگیشان ،میتوان تمام مسائل مربوط به آنها را تغییر داد».
شهر بارسلونا از سده نوزدهم ،با  506میلیون نفر جمعیت از لحاظ جهانی به عنوان مركز چاپ و نشر اسپانیا ،آمریكای التین و كاتاالن
شناخته شده است .این شهر محبوب گروههای چند ملیتی است و دارای منظرههای چاپ مستقل و پر رونق خاص خود میباشد به
طوری كه این بخش  502میلیارد یورو به اقتصاد منطقهای افزوده و این وضعیت در دو دهه گذشته در سطح محلی (كتابخانههای
عمومی دو برابر شده اند) و بین المللی ( %5502صادرات كتاب به منطقه آمریكای التین داشته است) تثبیت شده است .افزون بر این در
سالهای اخیر اقتصاد بارسلونا با شتاب به سمت بخشهای دانشمحور و خالق حركت كرده است.
 -5منابع
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