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Symboliczna struktura społeczności od zawsze odgrywała istotną rolę w konfiguracji przestrzeni 
społeczno-ekonomicznej, jednak jej wpływ znacząco wzrósł w ciągu ostatniego dwudziestolecia. 
Unia Europejska w swojej zielonej księdze w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży 
kultury i branży twórczej (2010) dostrzegła, że fabryki coraz częściej są zastępowane przez kreatywne 
społeczności, których surowcami są wyobraźnia, innowacyjność i twórczość. Wszystkie definicje 
„społeczeństwa informacyjnego” czy „społeczeństwa wiedzy” podkreślają rosnące znaczenie i wagę 
wymiaru symbolicznego w relacjach społecznych i ekonomicznych.  Takie postrzeganie sprawy jest 
jednak bardzo uproszczone: brak w nim jednoznacznych dowodów, które objaśniłyby wszystkie 
przyczyny, zmienne, relacje między nimi i w końcu – ich konsekwencje.

Europejski raport o konkurencyjności (2010) wskazuje, że przemysły kreatywne, które w oczywisty 
sposób kwalifikują się do „sektora kulturalnego”, odpowiadają za 3,3% całkowitej produkcji w Unii Eu-
ropejskiej mierzonej jako produkt krajowy brutto (PKB). Jeśli jednak posłużyć się szerszą klasyfikacją 
zaproponowaną przez UNCTAD (2010), liczba ta sięga aż 6,5% PKB UE. Wskaźniki te przedstawiają 
się podobnie dla ekonomii światowej, w której usługi kreatywne w roku 2005 wygenerowały 2706 
miliardów dolarów, a eksport dóbr i usług kreatywnych sięgnął 424 miliardów dolarów, czyli około 
6,1% światowego PKB i około 3.4% wartości całego światowego handlu (Howkins 2007; UNCTAD 2008). 
Co więcej, sektor przemysłów kreatywnych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w 
Europie: wykazuje ogromny potencjał wzrostu i wytwarzania bogactwa dla krajów i regionów, w których 
działa. W raporcie wspomniano także, że w latach 2000-2007 zatrudnienie w przemysłach kreatywnych 
rosło średnio o 3,5% rocznie, w porównaniu dla ogólnego wskaźnika dla gospodarki EU-27 równemu 
1%. W USA i Chinach przemysły kreatywne również rosły w dobrym tempie, osiągając średnio odpow-
iednio 1,8% i 1,9% wzrostu rocznie w tym okresie.

Europa 2020 to dokument opisujący strategię UE na nadchodzącą dekadę. W zmieniającym się świecie 
Unia chce stać się inteligentną, zrównoważoną i inkluzywną gospodarką. Te trzy wzajemnie wzmacniające 
się priorytety powinny pomóc UE i jej państwom członkowskim osiągnąć wysokie poziomy zatrudnien-
ia, produktywności i spójności społecznej. Unia postawiła przed sobą też pięć konkretnych, ambitnych 
celów w dziedzinach zatrudnienia, innowacji, kształcenia, walki z wykluczeniem i klimatu/energii, które 
chce osiągnąć w 2020. Wszystkie państwa członkowskie przyjęły także krajowe cele w każdym z tych 
obszarów: konkretne działania na poziomie krajowym i unijnym składają się na całościową strategię. 
Jak zostanie zilustrowane w tym artykule, kluczową rolę w skutecznej realizacji strategii Euro 2020 
odegrają przemysły kreatywne i kulturalne.

1. Wprowadzenie



Polityki kulturalne w oczywisty sposób przynależą do sfery inteligentnego, inkluzywnego wzrostu. 
Sektor kulturalny produkuje wartości – jeden z czynników, które określają nasze zachowanie i postrze-
ganie świata. W istocie to właśnie nasze wartości determinują cele instytucji, które tworzymy, aby 
zarządzać naszym życiem w społeczeństwie. Wszystkie nasze instytucje są zatem odzwierciedleniem 
naszej hierarchii wartości i konsekwencją naszej architektury kulturowej. Jeśli jednak przejdziemy na 
niższy poziom analizy, zobaczymy, że zaspokajanie potrzeb kulturalnych jest głównym celem każdego 
systemu gospodarczego i że zestaw wartości wywiedzionych ze sfery kulturalnej kształtuje całą 
przestrzeń społeczno-gospodarczą.

Ostatecznie głównym celem systemu gospodarczego jest nic innego jak zaspokajanie potrzeb i osiąganie 
celów określonych przez daną społeczność. Kiedy podstawowy materialny dobrobyt zostanie zapewni-
ony, przychodzi czas na potrzeby związane z indywidualnym czy kolektywnym wymiarem kulturowym. 
Idea ta znajduje swoje ucieleśnienie w kodyfikacji praw kulturalnych (Deklaracja Fryburska, 2007), które 
można w skrócie podsumować jako: prawo do bycia, prawo do wyrażania siebie i komunikacji oraz 
prawo do udziału w kulturze i ekspresji artystycznej. Prawa kulturalne, stanowiące istotną część praw 
człowieka, stanowią o samoistnej wartości kultury bez względu na jej części składowe. Kultura jest 
wartościowa, ponieważ to ona czyni nas ludźmi.

Pomimo popularności we wszelkich sferach filozofii humanistycznej idei, według której wzrost gos-
podarczy jest zaledwie środkiem służącym do osiągniecia rozwoju kulturalnego, zbliżenie między 
ekonomią i kulturą jest stosunkowo nowym zjawiskiem. Jak na ironię, Linder (Linder, S. 1970) odrzucał 
brak związku między rzekomymi środkami (gospodarką) a rzekomym celem (kulturą): „Rozwój duszy i 
umysłu jest powszechnie uznawany za najwyższy cel ludzkich wysiłków”. Bluźnierczy myśliciele, którzy 
stworzyli ewangelię wzrostu gospodarczego, uważali postęp gospodarczy za aktywny sposób na 
przyspieszenie postępu kulturalnego. Oczekiwali, że coraz więcej i więcej czasu będzie się poświęcało 
na kultywowanie ducha. W słowach Tibora Scitovsky’ego: „mieli nadzieję, że postęp zamieni więcej i 
więcej ludzi w filozofów na ich własny obraz, a ludzie będą poświęcać czas na wypoczynek i filozoficzną 
kontemplację świata i jego cudów. Z takimi nadziejami była powiązana duża część optymizmu widoczne-
go u oświeceniowych myślicieli. Teraz, kiedy ekonomia rozwinęła się w samodzielną naukę, jej praktycy 
nie są już zainteresowani celem ani granicami rozwoju gospodarczego. Brakuje im też narzędzi anality-
cznych, które pozwoliłyby im rzucić więcej światła na związki gospodarki i kultury. Pewnych wskazówek 
może dostarczyć jednak teoria alokacji czasu. Ukazuje ona okoliczność, którą wielu uznałoby za 
niepokojącą: wzrost gospodarczy poddaje czas kultury rosnącej konkurencji, a czas poświęcony na 
kulturę prawdopodobnie maleje”.Sam Keynes uważał, że gospodarka powinna być postrzegana jako 
środek do osiągania coraz lepszych wytworów kultury i sztuki (Hession, C., 1984). Innymi słowy: system 
gospodarczy umożliwia jednostkom realizowanie ich praw kulturalnychdziałając jako narzędzie służące 
spełnianiu najważniejszych celów ludzkości. Kultura nadaje etyczny cel ekonomicznej organizacji. Samo 
pojęcie postępu zostało skonceptualizowane na nowo: nie jest już pojmowane wyłącznie w kategori-
ach ekonomicznych, ale zawiera też takie aspekty jak rozwój społeczny, sprawiedliwość społeczną czy 
ochronę środowiska. Co więcej, kultura jako cel postępu staje się moralnym imperatywem. Stworzona 
przez Sena definicja postępu jako procesu, który poprawia możliwości jednostek i rozszerza ich wolność 
(Sen, A., 2001) obliguje nas do zawarcia kwestii kulturalnych w katalogu celów i środków postępu. Nowe 
cele, które muszą zostać osiągnięte przez system kolektywnej organizacji są związane z poszerzeniem 
granic możliwości jednostek, które mogą coraz więcej osiągnąć właśnie dzięki wymiarowi kulturowemu.

2. Prawa kulturalne i cel systemu gospodarczego



Kultura uzewnętrznia wartości, które przenikają do przestrzeni społeczno-gospodarczej i wydają się 
być dużo bardziej zgodne z koncepcją zrównoważonego wzrostu, szczególnie na tle kryzysu ekonomicz-
nego. Koncepcje takie jak copyleft czy creativecommons tworzą zupełnie nowe wszechświaty wartości, 
które nie pozostają bez wpływu na gospodarkę i społeczeństwo. Odzwierciedlająone bowiem nową 
hierarchię, na którą składają się takie aspekty jak jasno wypowiedziana potrzeba innowacji, konsump-
cjonizm relacyjny (zamiast transakcyjnego), wolna wymiana, krytyczne myślenie, rozwój osobisty, 
solidarność, współpraca, sieciowanie, wartość piękna i różnorodności, współudział i znaczenie 
rekreacji i witalności w opozycji do działań zorientowanych wyłącznie na zysk ekonomiczny. Innymi 
słowy, działania kreatywne nie są sterowane wyłącznie przez instrumentalną racjonalność. Ekspresja, 
wymiana i obopólne korzyści również nie są tu bez znaczenia. W ostatnim czasie zrozumieliśmy, że 
to właśnie instrumentalna racjonalność oparta na maksymalizacji zysków zaprowadziła nas w ślepą 
uliczkę finansowego i gospodarczego kryzysu, który zmusił nas do wypracowania nowej etycznej wizji 
potrzeb jednostek. Udaje nam się odzyskać takie wartości wytworzone w sferze kultury jak współpraca, 
solidarność, transparentność czy odpowiedzialność. Te nowe wartości rozpowszechniają się nie tylko 
w konwencjonalnych przestrzeniach społecznych, ale także poprzez nowe kody etyczne zrodzone z in-
ternetowych ruchów społecznych.Działania kreatywne są kierowane czymś więcej niż tylko interesem 
ekonomicznym, a zatem koncepcja innowacji rozszerza się i zaczyna obejmować tworzące wartości 
procesy społeczne. Etyka nowych producentów rozciąga się na całą gospodarkę i materializuje się 
w nowych wartościach, modelach i sektorach biznesu. Takie wartości jak zrównoważony rozwój, 
kreatywność, transparentność, odpowiedzialność, technologia i zaangażowanie stają się etycznymi pod-
stawami nowych sektorów produkcji takich jak ekonomia społeczna, ekonomia kreatywna, ekonomia 
otwarta czy zielona ekonomia. Wartości, które promują procesy socjoekonomiczne zgodne z ideałem 
zrównoważonego rozwoju, zyskują na znaczeniu, na co uwagę zwróciła Komisja Europejska w zielonej 
księdze w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej. Dążenie 
do konwergencji między aktywnościami kulturalnymi a celami społecznymi jest jednym z głównych pri-
orytetów, szczególnie w procesach i praktykach związanych z ekonomią kooperatywną (Murray, Caul-
lier-Grice, Mulgan, 2010). Wartości, które generuje kultura są również reakcją na „niewystarczalność 
istniejących paradygmatów socjoekonomicznych, które nie są w stanie poradzić sobie z nierówną 
dystrybucją dóbr, budować zrównoważonych modeli inkluzji gospodarczej ani rozwiązać problemu 
miejskiej, środowiskowej i społecznej przemocy, która nas dotyka nie przez równanie w dół, ale 
dopuszczając nową klasę aktorów do obiegu ekonomicznego – nawet, jeśli tylko w sposób nieformal-
ny”. (Fonseca, A., 2008)

Wartości wywodzące się z kultury dodają do rządzącej procesami decyzyjnymi maksymalizacji 
nowy wymiar. Dzięki temu jednostki zaczynają zwracać uwagę na czynniki inne niż tylko finansowy 
rachunek zysków i strat. Udział w działaniach kreatywnych i kulturalnych, czy to w sferze rynkowej 
czy w społecznej, można wytłumaczyć wieloma czynnikami:przyjemnością, którą z nich czerpiemy; 
autonomią i poczuciem osobistej sprawczości, które nam dają; rozluźnieniem hierarchii; możliwościami 
oferowanymi przez innowacje i naukę przez całe życie; potrzebą komunikacji i wymiany; szansą na 
udział w projektach, które mają realny wpływ na społeczeństwo; przeświadczeniem, że takie miejsca 
pracy są egalitarne i otwarte na różnorodność; czy w końcu samym „efektem nowości”. (Ptqk, M., 2011). 
Współcześnie niektóre dyskursy tłumaczą zachowania, które mogłyby się wydawać odległe od trady-
cyjnie rozumianej racjonalności instrumentalnej za pomocą dużo bardziej subtelnych modeli maksy-
malizacji, które wskazują, że rozpoczyna się nowa era, której cechami charakterystycznymi są produkcja 
nierynkowa i procesy innowacji pchane naprzód przez demokratyzację środków produkcji cyfrowej i 
nadwyżki, którą one generują (Benkler, 2011).

3. Kultura wprowadza wartości do równania rozwoju



Ujmując sprawę bardziej filozoficznie można by powiedzieć, że przestrzeń kultury sama buduje swoją 
godność. Wziąwszy ten wymóg pod uwagę, ekonomia kreatywna jest oparta na wartościach ekonomii 
solidarnej w tym sensie, że jej celem jest wspólne tworzenie i działanie, respektowanie zasad demokra-
tycznych, posiadanie wspólnych wartości kulturalnych i nawiązywanie relacji opartych na negocjowanej 
wzajemności. Artyści mogą sprzedawać nawet bardzo dużo, ale ich projekty nie muszą być zyskowne, 
aby uznano je za ciekawe: muszą tylko ściągnąć ze swojego otoczenia ludzi, którzy są zaangażowani w 
tworzenie znaczeń i wartości w sferze publicznej po to, aby wpasować się w społeczne wyobrażenie 
„życia razem” (Lucas, 2009).

Kultura dostarcza zestawu jednostkowych wartości, które ułatwiają implementacje zrównoważonych 
modeli rozwoju, podczas gdy organizacje kulturalne włączają w swoje działanie nowe wartości. Ruch, 
który jednoczy pracowników kreatywnych i nową klasę menedżerską działa w dwóch kierunkach. „Z 
jednej strony pracownicy kreatywni (szeroko rozumiani: artyści, architekci czy programiści) są coraz 
bardziej potrzebni do wykonywania zadań związanych z postindustrialną mutacją i innowacją. Z drugiej 
– nowi menedżerowie zasobów ludzkich używają ich jako inspiracji i adaptują stare fabryki do wymogów 
współczesnej ekonomii”. (Ptqk, M., 2011)

Znaczenie wartości w procesie artykułowania popytu jest kolejnym charakterystycznym komponentem 
„podejścia kulturowego”. Artykułowanie „popytu na nowość” w przestrzeniach społecznych staje się 
mechanizmem, który sankcjonuje innowacje proponowane przez aktywności kulturalne i kreatywne 
obecne w pewnej przestrzeni wymiany. „Klasa kreatywna” jest zatem ważna nie tylko z perspektywy 
innowacji społecznej i ekonomicznej. Ostatecznie to właśnie klasa kreatywna posiada siłę nabywczą, 
z pomocą której przyjmuje lub odrzuca poszczególne innowacje. Taka hipoteza rzadko pojawia się w 
badaniach nad innowacjami, które sugerują, że nowe pomysły są rzadkimi, cennymi dobrami, które 
biorą się z poważnych inwestycji. Jednocześnie w kontekstach sztuki, muzyki, mody czy idei intelektu-
alnych, konsumenci nieustannie doświadczają rzeczy innowacyjnych. Internet wielokrotnie zwiększył 
możliwości dostępu do dóbr i usług kulturalnych. Problemem nie jest już stymulowanie produkcji, ale 
raczej zarządzanie jej obfitością.

Figure 1. Cultural Values and economic space

Source: Rausell, Abeledo (2012)



Jedną z najważniejszych cech produkcji symbiotycznej jest fakt, że w tym procesie atrybuty przestrze-
ni są w jakiś sposób włączane w proces produkcji dóbr i usług kreatywnych – jest tak z modą w 
Paryżu, teatrem w Londynie, muzyką w Nashville czy ceramiką w Caltagirone. Kulturalne i kreatywne 
działania są szczególnie wrażliwe na grupowanie i „udzielnicowienie”. Klaster może być definiowany 
jako zagęszczenie relacji nawiązanych między firmami a organizacjami społecznymi na danym terenie.
To zagęszczenie generuje finansowe i technologiczne konsekwencje ze względu na współistnienie i 
połączenie sił konkurencji i współpracy zakorzenionych w historycznej tradycji danego terytorium i 
jego socjoekonomicznego kontekstu.

Każda działalność kulturalna jest w silnie związana z terytorium; wyraźnie widać to na przykładzie skupisk 
produkcji i konsumpcji kultury na terenach, które oferują wytwórcom i konsumentom „efekt skali”. 
Istnieją niezliczone przykłady geograficznej koncentracji takich aktywności, które łączą endogeniczne 
i egzogeniczne czynniki w sposób, który afirmuje ich wyjątkowość (a zatem również konkurencyjność) 
w kontekście globalnym: z jednej strony korzystając ze specyficznych warunków do produkcji w danym 
miejscu, z drugiej – stając się częścią większych struktur elastycznej specjalizacji.(Costa, P. 2011)

Przestrzeń jest nie tylko geograficznym referentem surowców (materialnych czy niematerialnych) potr-
zebnych do produkcji kulturalnej – sama staje się surowcem. Dzielnica kulturalna z kreatywnym kom-
ponentem jest dzielnicą, w której kreatywność stanowi istotny wkład w proces produkcji dóbr i usług 
symbolicznych, i gdzie produkcja i dystrybucja wykonywane przez sieć małych i średnich firm stwor-
zonych z inicjatywy „ambitnych operatorów” korzystają z tych samych relacji oraz metod i narzędzi 
zarządzania. Kolejne wymaganie, które musi spełnić taka dzielnica, to odpowiednia gęstość przepływu 
wiedzy i informacji. Niskie koszty transakcyjne procesów transmisji informacji „erga intra”, nieformalne 
rozprzestrzenianie know-how i istnienie wiedzy milczącej są konieczne. Niezbędne są także formalne i 
nieformalne przestrzenie, gdzie rozmaici aktorzy mogą wchodzi ze sobą w interakcje, a rozmaici intere-
sariusze mogą wzajemnie inspirować się swoimi pomysłami.

Ten ostatni aspekt jest szczególnie istotny: miasta takie jak Ateny Peryklesa, Florencja, Paryż czy Nowy 
Jork okazały się być doskonałym gruntem do spotkań między twórcami artystycznymi. Od odpowied-
niego stopnia urbanizacji (do 50000 mieszkańców), po pojawienie się zamieszkiwanych przez bohemę 
sąsiedztw kojarzonych z działalnością kulturalną, koncentracja przestrzenna wydaje się być niezbędna 
do wytworzenia procesu „kreatywnego wypoczwarzania”.

Efekt „rozlewania się” (spillover) i jego wpływ na innowacje jest szeroko znanym i opisanym zjawiskiem 
w literaturze traktującej o ekonomiach regionalnych i miejskich (Capello 2006). Jeśli przyłożymy je do 
omawianej kwestii zobaczymy, że przemysły kreatywne tworzą efekty zewnętrzne, które wpływają na 
działanie innych przemysłów w danej przestrzeni geograficznej. Jeśli okoliczności te wpływają na funkcję 
produkcyjną lokalnych firm, to można mówić o „korzyściach z efektów zewnętrznych”, które generują 
pieniężne zyski dla tych przedsiębiorstw. To z kolei przekłada się na wyższy poziom wynagrodzeń w 
regionie.

W literaturze znaleźć można wiele podejść to wpływu efektów zewnętrznych na gospodarkę. Na 
przykład raport Frontier Economics (2007) opisujący efekty „rozlewania się” przemysłów kreatywnych 
na gospodarkę Zjednoczonego Królestwa (Creative Industry spillovers – Understanding their impact on 
the wider economy, s.1) wyróżnia trzy typy rozlewania:

1. Rozlewanie wiedzy – nowe idee, które przynoszą korzyści innym firmom bez korzyści dla firmy, 
która je wytworzyła.

2. Rozlewanie produktów – nowe produkty, które przynoszą korzyści innym firmom bez korzyści dla 
firmy, która je wytworzyła.

3. Rozlewanie sieciowe – korzyści, które mogą powstać tylko wtedy, kiedy firmy działają w grupie.

4. Przestrzeń nie jest neutralna



Raport sugeruje, że „wiele przemysłów kreatywnych może być wyjątkowe w swojej umiejętności 
tworzenia rozlewania sieciowego poprzez przyciąganie innych firm i pracowników. Ma to zastosowanie 
w przypadku firm, które czynią swoją okolicę bardziej atrakcyjną” (FrontierEconomics 2007, s. 1-2).

Rozlewanie wynikające z bliskości, synergii regionalnej czy interakcji regionalnej można rozbić na kilka 
różnych mechanizmów:

1. Rozlewanie w ramach jednego przemysłu, mające swoje źródło w specjalistycznych przemysłach i 
klastrach regionalnych. Ten rodzaj korzyści został po raz pierwszy opisany przez Marshalla (1890), 
który mówił o wyspecjalizowanym lokalnym rynku pracy, lokalnych wyspecjalizowanych dostaw-
cach i rozlewaniu wiedzy. Nowsze badania opierają się na podobnych mechanizmach. Według Jaffe 
(1986) początkowa koncentracja przemysłów kreatywnych w danym regionie przyspiesza przyszły 
rozwój przemysłów kreatywnych lub ich produkcję.

2. Wzajemne inspirowanie się różnych przemysłów. Ten pomysł, zaproponowany przez Jacobsa w 1961, 
zakłada wymianę komplementarnych funkcji lub wiedzy między różnymi przemysłami znajdującymi 
się w tym samym regionie. Oznacza to, że istnienie przemysłu kreatywnego w danym regionie daje 
innym firmom w tym regionie dostęp do komplementarnej wiedzy. Wzajemne inspirowanie się 
może też wystąpić między podobnymi do siebie przemysłami (Boschma i Iammarino, 2008) – wtedy 
zachodzi ono dzięki temu, że różne firmy posiadają pewną pulę wspólnych kompetencji.

3. Różnorodność społeczna. W przeciwieństwie do społeczeństw typu melting pot, różnorodność 
społeczna i wielokulturowość generują nowe idee i sposoby organizacji społecznej, które wpływają 
na wyniki gospodarcze danego regionu (Jacobs 1961). Jak stwierdza Florida (2002), ludzie kreatywni 
cenią sobie różnorodność, więc miejsca uważane za różnorodne przyciągają i wytwarzają osoby 
kreatywne.

4. Gęstość kapitału ludzkiego. Knudsen i inni (2008, s. 464) zauważają, że „duże zagęszczenie kapitału 
ludzkiego prowadzi do częstych interakcji w cztery oczy, ułatwiając w ten sposób kreatywne ro-
zlewanie i wynikające z tego innowacje”. Regionalne czynniki instytucjonalne często mówią o roli 
sieci łączących organizacje, instytucje finansowe i prawne, agencje techniczne i ośrodki badawcze, 
systemy kształcenia i szkolenia, struktury zarządzania i polityki innowacji (Iammarino 2006, s. 499) w 
innowacji regionalnej. Rodríguez-Pose (1999) wskazuje, że zdolność sieci instytucjonalnych do katal-
izowania innowacji zależy od „filtrów społecznych”, rozumianych tutaj jako połączenie społecznych 
i strukturalnych warunków panujących na danym terytorium. To właśnie od tego filtru społecznego 
zależy, czy tradycyjne sieci instytucjonalne wspierają lub hamują innowacje.From the supply per-
spective, the size and articulation of the territory are necessary conditions to facilitate serendipity, 
cross-fertilization or creation by friction and chance. From the demand perspective, territory is 
the space is where critical masses of solvent demand of innovation crystallize, where new values 
and attitudes are identified, imitated and disseminated. Therefore, territory sanctions economic, 
social, institutional and political innovation, making it visible and disseminating it. Space, culture 
and economy show a high degree of symbiosis. In modern capitalism, this symbiosis is re-emerging 
vigorously in the economic dimension of culture in certain cities. The more cities have a specific 
cultural identity, the more they enjoy “place monopolies” that translate into a specific economic 
configuration and competitive advantages on the global market (Scott, J.A., 2000).

Od strony podaży, rozmiar i „uzbrojenie” terytorium są koniecznymi warunkami potrzebnymi, aby 
umożliwić przypadkowe spotkania, wzajemne inspirowanie się czy przypadkową kreację. Od strony 
popytu, terytorium jest przestrzenią gdzie krystalizują się masy krytyczne płynnego popytu na 
innowację, gdzie nowe wartości i podejścia są identyfikowane i gdzie, w reszcie, są one imitowane i roz-
powszechniane. A zatem: terytorium sankcjonuje innowacje ekonomiczne, społeczne, instytucjonalne i 
polityczne, ponieważ je uwidacznia i rozpowszechnia. Przestrzeń, kultura i gospodarka to symbiotyczne 
dziedziny. W nowoczesnym kapitalizmie ta symbioza pojawia się na nowo w postaci rosnącego gospo-
darczego znaczenia kultury w niektórych miastach. Im bardziej dane miasto może pochwalić się jakąś 
szczególną tożsamością kulturową, tym bardziej korzysta z „monopolu na miejsce”, który przekłada się 
na szczególną konfigurację ekonomiczną i przewagi konkurencyjne na globalnym rynku. (Scott, J. A., 
2000).



Literatura, która zajmuje się rolą kultury w promowaniu rozwoju ekonomicznego, nie dostarcza pre-
cyzyjnego, dogłębnego opisu relacji między składającymi się na ten proces zmiennymi. W ostatnich 
latach miał miejsce wzrost popularności badań nad kreatywnymi miastami i terytoriami oraz lokalnymi 
modelami rozwoju opartymi na kulturze. Trend ten został spopularyzowany przez Richarda Floridę 
(2002) wraz z jego licznymi publikacjami opisującymi koncepcję klasy kreatywnej. Paradoksalnie, obser-
wujemy dziś prawdziwą eksplozję w produkcji literatury, która oferuje empiryczne dowody na zaburze-
nia obecnego cyklu ekonomicznego, co oznacza, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy teorie, które 
pomagały nam objaśnić rolę kreatywności i kultury w przeszłości, będą wciąż sensowne w przyszłości. 
Kluczowy problem to zbadanie, czy sektor kulturalny jest po prostu kolejnym działem ekonomii, który 
doskonale rozwijał się w pierwszej dekadzie XXI wieku dzięki połączeniu tercjaryzacji, restrukturyzacji 
łańcucha wartości w wielu sektorach i rewolucji technologicznej związanej z digitalizacją i globalizacją, 
i wróci do bardziej spokojnego rozwoju, kiedy te procesy skończą się lub odwrócą, lub czy mamy tu do 
czynienia z aktywnością, która, jak zwracają uwagę tacy autorzy jak Potts (2007), stała się kluczowym 
elementem definiującym konkurencyjny potencjał organizacji, firm i terytoriów. Potts i Cunningham 
(2010) proponują cztery możliwe scenariusze umiejscowienia działań kulturalnych i kreatywnych w 
dynamice rozwoju:

Fakt, że działania kulturalne i kreatywne wpływają na potencjał wzrostu danego terytorium może 
być wytłumaczony kilkoma czynnikami. Najbardziej oczywiste z nich są związane z wydajnością i jej 
wpływem na konkurencyjność. Zwiększona wydajność działań kulturalnych i kreatywnych w stosunku 
do przeciętnej aktywności gospodarczej jest najbardziej oczywistym wyjaśnieniem faktu, że wzrost w 
procentowym udziale aktywności gospodarczych związanych z sektorem kreatywnym i kulturalnym 
zwiększa potencjał wzrostowy całej gospodarki jako konsekwencję jej zwiększonej wydajności (Raussel, 
P., Marco, F., 2011). Jednocześnie jasne jest, że nie może być to znaczący efekt – działania kulturalne 
stanowią tylko drobną część całego systemu gospodarczego.

Kultura może także zwiększać globalny potencjał wzrostu jako czynnik uzupełniający niektóre sektory. 
Za czołowy przykład może posłużyć turystyka. Wymiar kulturowy, rozumiany jako uzupełniający w 
terminologii Portera, poprawia potencjał konkurencyjny dojrzałych produktów turystycznych. Inny 

5. Związki między kulturą a rozwojem

Model opiekuńczy

Kultura jest dla gospodarki kosztem netto. Warto jednak go ponieść, ponieważ 
jej globalny wpływ na dobrobyt jest pozytywny. Jest tak ze względu na wysoką 
wartość produktów kulturalnych o niskiej wartości rynkowej. Interwencja polityki 
kulturalnej jest uzasadniona przez produkowane „dobra oświatowe” czy teorię 
„porażek rynkowych”, która głosi, że market nie jest w stanie zinternalizować 
kulturowej wartości danego dobra kulturowego.

Model konkurencyjny

Kultura jest tylko kolejnym sektorem gospodarki, a zatem zmieniający się 
rozmiar przemysłów kreatywnych wpływa na gospodarkę, ale tylko proporc-
jonalnie. Kultura jest strukturalnie neutralna w globalnej dynamice gospodar-
czej. Jej wpływ na dochody, wydajność czy dobrobyt jest taki sam jak innych 
sektorów. Jeśli chodzi o działania państwowe – kultura zasługuje (lub nie) na 
subsydia w tym samym stopniu jak każda inna aktywność ekonomiczna.

Model wzrostowy

W tym modelu przemysły kreatywne są wektorem wzrostu – takim samym jak 
uprawy rolne na początku XX wieku czy fabryki w latach 50. i 60. Istnieje wiele 
wyjaśnień, ale wszystkie opierają się na przekonaniu, że przemysły kreatywne 
generują korzyści zewnętrzne, które powodują zmiany w wydajności czy 
konkurencyjności innych sektorów (na przykład: design zorientowany na 
innowacje) lub ułatwiają wprowadzenie i utrzymanie nowych idei i technologii 
w innych sektorach (np. ICT).

Model innowacyjny
Przemysły kreatywne nie są sektorem jako takim, ale raczej stanowią struk-
turalny komponent systemu innowacji w gospodarce pojmowanej całościowo. 
Kultura przewodzi zmianom procesów gospodarczych i jest uznawana za dobro 
publiczne w dynamicznym znaczeniu tego słowa.

Tabela 1. Cztery modele relacji między kulturą a gospodarką. 

Źródło: Potts i Cunningham, 2010



efekt zauważany przez wielu autorów to rola gęstości kulturalnej jakozachęty dolokalizacji działań eko-
nomicznych niekoniecznie związanych z kulturą w danym miejscu, często pomimo wysokich kosztów 
pozostałych czynników produkcji. Co więcej, pozostałe sektory gospodarki korzystają z wkładu 
sektorów kreatywnych i artystycznych, aby dodać do swoich produktów i usług element wyróżniający, 
zwiększając jednocześnie swoją konkurencyjność.

Oczywiście najbardziej interesują nas analizy, które łączą działalność kulturalną i kreatywną z procesami 
wzrostu związanymi z innowacją. Badania pokazujące związki między przemysłami kreatywnymi a 
innowacją (obydwa terminy należy tu rozumieć w ich szerokim sensie) są wciąż w powijakach. Można 
wyróżnić dwa główne nurty badawcze: jeden koncentruje się na innowacji w przemysłach kreatywnych, 
drugi zaś bada rolę przemysłów kreatywnych we wprowadzaniu innowacji w pozostałych sektorach 
gospodarki. Rozlewanie międzysektorowe jest obecne nie tylko w przemysłach kreatywnych, ale też, 
co ważne, ma miejsce między przemysłami kreatywnymi a nie-kreatywnymi. To właśnie ten drugi typ 
rozlewania sprawia, że kreatywność generuje kaskadowe innowacje w graniczących ze sobą sektorach 
produkcyjnych i usługowych (więcej informacji o związkach między przemysłami kreatywnymi a nie-
kreatywnymi można znaleźć w Bakshi et al. 2008, Experian 2008). To właśnie takie międzysektorowe 
rozlewanie sprawia, że kreatywność pośrednio wpływa na szerszą ekonomię innowacyjną i zwiększa 
wzrost gospodarczy. Najpopularniejsze formy własności intelektualnej związanej z przemysłami kreaty-
wnymi to patenty, projekty, znaki handlowe i prawa autorskie. Obejmuje to to zarówno kreatywność 
artystyczną, bardzo popularną w przemysłach kreatywnych, jak i kreatywność naukową, zazwyczaj 
kojarzoną z działaniami z dziedziny badań i rozwoju.

Przemysły kreatywne mogą oczywiście wpływać na innowacje także pośrednio. Rola przemysłów kreaty-
wnych w innowacjach regionalnych i innowacjach mających miejsce w innych gałęziach przemysłu była 
poruszana między innymi w Bakhski i McVittie (2009), Chaplain et al. (2010), Cunningham i Higgs (2009), 
Davis et al. (2009) i Potts (2007). Autorzy ci zidentyfikowali dwa mechanizmy: transfer za pomocą połączeń 
wejściowo-wyjściowych między przemysłami kreatywnymi i nie-kreatywnymi (Bakhshi 2009; Muller et 
al. 2009) oraz rozlewanie zdobyczy przemysłów kreatywnych na inne części gospodarki (Chapain et al. 
2010, Davis et al. 2009, Sunley et al. 2008, Gwee 2009, Potts 2007).Müller i współautorzy wskazują, że 
z perspektywy mikro “przemysły kreatywne są jednymi z najbardziej kreatywnych sektorów gospo-
darki. Wspierają innowacje w wielu innych sektorach przez oferowanie kreatywnego wkładu, takiego 
jak pomysły na nowe produkty (to jest: treść innowacji), uzupełniające produkty i usługi (takie jak opro-
gramowanie) czy wsparcie marketingowe dla innowacji produktowych. Co więcej, są także ważnymi 
użytkownikami nowych technologii i oczekują innowacji od producentów technologii, szczególnie, jeśli 
chodzi o technologie informacyjne i komunikacyjne. Ich własne działania innowacyjne są kluczowym 
czynnikiem popychającym naprzód wspieranie innowacji. Przemysły kreatywne nie są jednak homo-
genicznym sektorem. Podczas kiedy programowanie i reklama są silnie połączone z innowacjami w 
przemyśle, architektura i tworzenie treści mają stosunkowo mały wkład w innowacje przemysłowe”.

Bahkshi i McVittie (2009) oraz Müller et al. (2009) stwierdzają, że przemysły kreatywne wprowadzają 
innowacje zarówno pośrednio jak i bezpośrednio, korzystając z dojść do łańcucha dostaw. Analiza 
innowacji bezpośrednich przynależy do pierwszej grupy badań nad innowacjami i przemysłami kreaty-
wnymi. Innowacje pośrednie pojawiają się, kiedy przemysły kreatywne wspierają innowację w innych 
sektorach gospodarki oferując im kreatywny wkład i wiedzę, co może się odbywać zarówno „w górę” 
(dobra i usługi sprzedawane przez różne sektory gospodarki do przemysłów kreatywnych) jak i „w dół” 
(kreatywne dobra i usługi kupowane przez różne sektory gospodarki). Na przykład Bahkshi i McVittie 
(2009) szacują, że „jeśli typowa firma w Wielkiej Brytanii podwoi wydatki na produkty kreatywne – czyli 
wyda na nie około 6% zamiast przeciętnych 3% wartości produkcji brutto – to szansa, że utworzy ona 
produkt innowacyjny w skali samej firmy lub całego jej rynku, wzrośnie o około 25%”.

Znaczenie sektorów kreatywnych dla ekonomii podkreślono również w badaniach opublikowanych przez 
Work Foundation i NESTA (2007) czy Experian (2007). Pierwsze z nich zajmują się efektami innowacji 
w sektorze oprogramowania na wzrost gospodarczy rozumiany jakozwiększenie produktywności 
czynników produkcji (TFP), podczas gdy drugie pokazują, że połączenia w łańcuchu dostaw (zarówno 
sięgające wstecz jak i naprzód) to te, które istnieją pomiędzy przemysłami kreatywnymi.  Co więcej, Eu-
ropejskie Centrum Badań Ekonomicznych oficjalnie uznało rolę tworów kreatywnych i wprowadziło w 
związku z tym zmianę metodologiczną, ustalając, że przemysły kreatywne przyspieszają lub stymulują 
innowację w sektorach, które dostarczają im wkładu (szczególnie technologicznego), ponieważ 
wymagają one dużego zaawansowania w posługiwaniu się technologią.



Raport „Creating Innovation: Do the creative industries support innovation in the wider economy?” 
(“Tworzenie innowacji: czy przemysły kreatywne wspierają innowacje w innych sektorach gospodarki?”) 
zbiera dowody na związki handlowe typu B2B między firmami kreatywnymi i innymi sektorami gospo-
darki w Zjednoczonym Królestwie i konkluduje, że „te działy gospodarki, które są silniej połączone z 
przemysłami kreatywnymi, mają lepsze wyniki jeśli chodzi o innowacyjność”. (NESTA, 2008: 3).

Reid et al. (2010), Cunningham i Higgs (2009), Gwee (2009) oraz Potts (2007) włączają przemysły 
kreatywne w ekosystem innowacji gospodarczej ze względu na ich wpływ na środowisko innowacji. Co 
więcej, Gwee (2009) podkreśla, że zwiększanie innowacji w klastrach kreatywnych opartych na wiedzy 
wymaga czasu. Autor wskazuje również, że polityka rządowa powinna zapewniać rozwój kapitału 
ludzkiego zdolnego generować kreatywne produkty i idee.

W swoich badaniach nad Zjednoczonym Królestwem Chaplain et al. (2010) stwierdzają, że niektóre 
przemysły kreatywne są bardziej innowacyjne od przemysłów wytwórstwa wysokich technologii i nie-
kreatywnych usług wymagających dużej wiedzy. Jednocześnie jednak te trzy sektory często występują 
w tych samych miejscach, co oznacza, że przemysły kreatywne wpływają na innowacje w innych 
sektorach. Autorzy ci zauważyli również, że podobny proces rozlewania ma miejsce w przypadkach 
wiedzy, produktów i sieci (tak zwany „urbanbuzz” – „miejski gwar”). Według Work Foundation i NESTA 
(2007) rozlewanie się mobilności zawodowej jest jednym z najsilniejszych efektów rozlewania gen-
erowanych przez przemysły kreatywne. Kloosterman (2008) zaobserwował pozytywny wpływ takiego 
rozlewania na innowacyjność wśród młodych pracowników holenderskiego sektora architektoniczne-
go, z których wielu pochodzi spoza Holandii.

Müller et al. (2009) również podkreślają wkład przemysłów kreatywnych w innowację, chociaż wśród 
beneficjentów tego wkładu wymieniają producentów wysokich i niskich technologii oraz sektor 
usługowy.

Davies et al. (2009) uważają, że dynamizm działającego w Ontario klastra kreatywnego opartego na 
tworzeniu mediów ekranowych zawdzięczamy innowacjom, wprowadzanym głównie przez małe firmy. 
Klaster współpracuje ze swoimi odpowiednikami w Stanach Zjednoczonych i w większym stopniu uc-
zestniczy w życiu społecznym niż klastry technologiczne. Inni autorzy również podnoszą tezę, że wpływ 
działań kreatywnych jest wywierany przez modele interakcji między kapitałem kulturowym a kapitałem 
społecznym. Prostsze modele opierają się na stworzonej przez Floridę koncepcji klasy kreatywnej, 
która według Europejskiego Raportu Konkurencyjności (2010) łączy rozwój miast z ekonomią wiedzy. 
Mellander i Florida (2009) wskazują, że kreatywna siła robocza może mieć pośredni wpływ na region-
alny wzrost dzięki zwyżce, którą powoduje w zatrudnieniu w sektorze wysokich technologii oraz dzięki 
stymulowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości. Autorzy podkreślają także, że zawody związane ze 
sztuką i kulturą, zwykle niekojarzone z rozwojem regionalnym, odgrywają istotną rolę w tym procesie 
(Mellander, Ch., Florida, R., 2011).

Wyniki te zdają się wskazywać, że struktura relacji między kulturą a kreatywnością jest bardziej skom-
plikowana niż sugerowałyby to wcześniejsze analizy. Bardziej subtelne podejścia inspirowane modelem 
wzrostu endogenicznego Romera (Romer, 1990) opisują włączenie kapitału kulturowego do systemu 
gospodarczego. Podejścia te łączą się z Senowskim ujęciem budowania potencjału. W tym sensie 
najważniejszym problemem jest umożliwienie jednostkom dostępu do kompetencji, które potrzebne 
są, aby cenić i doceniać kreatywne dobra i doświadczenia (Sacco, P. L., Segre, G., 2009). Zagęszczenie 
działań kreatywnych i kulturalnych na danym terytorium staje się w ten sposób medium, w którym 
wspominany potencjał jest budowany. Świeżość tego podejścia polega na tym, że uwzględnia on popyt 
uznając, że ostatecznie tostopień kompetencji i możliwości zdobytych przez mieszkańców pewnego 
terytorium determinuje, czy powstanie masa krytyczna płynnego popytu na dobra i usługi kultur-
alne. W tych modelach kapitał kulturowy jest kluczowym elementem procesów wzrostu, w których 
sama wiedza nie jest wystarczająca. „Twierdzimy, że proste zastosowanie wiedzy zdobytej w procesie 
edukacji nie jest wystarczającym warunkiem uzyskania produktywnych modeli zatrudnienia, ponieważ 
kulturowe zrozumienie, wyobraźnia i oryginalność są czymś niezbywalnym, a źródłem tych jakości jest 
właśnie kapitał kulturowy”. (Bucci, A., Segre, G., 2009)

Kolejnym kanałem, za pośrednictwem którego działania kulturalne i kreatywne wpływają na potencjał 
wzrostu, jest ich rola w ewolucji instytucjonalnej, którą odgrywają wpływając na tworzenie, przyj-
mowanie i utrzymywanie nowych „technologii społecznych” czy zasad koordynacji. Kulturalne i 
kreatywne działania są częścią innowacji instytucjonalnej, przez co są istotne dla rozwoju ekonomicz-



nego.  Jason Potts twierdzi, że istnieją trzy poziomy analizy dynamicznego wkładu przemysłów kreaty-
wnych. Po pierwsze, przemysły kreatywne tworzą efekty mikrodynamiczne. Oznacza to przyjęcie 
założenia, że częścią procesu ewolucji ekonomicznej są aktorzy, którzy reagują na nowość i zmianę.

Jest to działaniem przedsiębiorczym o tyle, o ile można uznać je za skok wyobraźni zainspirowany 
zauważeniem nowych szans w ramach ograniczeń istniejących instytucji gospodarczych. Przemysły 
kreatywne odgrywają kluczową role w tych mikro-dynamikach. Po drugie, przemysły kreatywne tworzą 
efekty mezodynamiczne. Są one wkładem przemysłów kreatywnych w proces innowacji. W ekonomii 
ewolucyjnej trajektoria (lub mezotrajektoria) innowacji przebiega w trzech stadiach: koncepcji, adopcji 
i retencji. Przemysły kreatywne odgrywają ważną role we wszystkich trzech fazach zarówno po stronie 
popytu jak i podaży, co czyni je integralną częścią systemu innowacji. Po trzecie, przemysły kreatywne 
tworzą efekty makrodynamiczne w kontekście wzrostu ekonomicznego i rozwoju. Po raz kolejny, 
przemysły kreatywne wspierają dynamikę instytucjonalną (a zatem również rozwój gospodarczy) dzięki 
roli, którą odgrywają we współ-ewolucji systemów kulturalnych, politycznych i socjoekonomicznych.

 Relacja  Opis  Autorzy 
Bezpośrednie wpływy 
działań kulturalnych i 
kreatywnych. Wzrost 

bezpośredniej wydajności 
systemu.

Kultura i kreatywność są wydajniejsze 
niż przeciętna działalność gospodar-
cza, dzięki czemu mają natychmiast-
owy wpływ na potencjał wytwarzania 

bogactwa.

Rausell, Marco (2011)

Wzrost konkurencyjności 
innych sektorów

Rozlewanie się efektów działań kultur-
alnych może zwiększyć atrakcyjność 
danego terytorium i przyciągnąć do 
niego gości lub kapitał fizyczny czy 

ludzki.

Florida (2002)

Zwiększona wydajność w 
innych sektorach

Kreatywność i kultura jako wkład do 
innych procesów przyczyniają się do 

wzrostu wydajności i innowacji.

Experian (2007); Bakshi et al. 
(2008)

Interakcja i ubogacanie 
kapitału ludzkiego

Endogeniczne modele wzrostu, w 
których wymiary kulturalne i kreatywne 

wchodzą w interakcje z kapitałem 
ludzkim. 

Mellander, Florida (2009); 
Sacco, Segre (2009); Bucci, 

Segre (2009)

Sektory kulturalne i 
kreatywne jako wektory 

popytu i rozpowszechnia-
nia innowacji

Te sektory przewodzą i ułatwiają 
tworzenie, adopcję i utrzymanie nowych 

idei (innowacyjnych procesów) w 
systemie gospodarczym

Bakshi, McVittie (2009); 
Chaplain et al. (2010); Cunning-

ham, Higgs (2009); Davis et 
al. (2009); Muller et al. (2009); 

Sunley et al. (2008); Gwee 
(2009); Potts (2007)

Działania kulturalne i 
kreatywne są kluczowym 
elementem wzrostu gos-

podarczego i ewolucji 
systemu socjoekonomic-

znego

Kreatywność i kultura są częścią 
procesu ewolucji gospodarczej. 

Wpływają także na instytucje i są istotną 
częścią systemu innowacji.

Potts (2011)

Kultura jako element 
zwiększający potencjał

Kultura zaspokaja prawa kulturalne, 
dzięki czemu staje się kluczowym 

elementem wolności osobistej.

Sen (1999)

Tabela 2. Modele relacji między aktywnościami kulturalnymi i kreatywnymi a rozwojem terytorialnym. 

Źródło: Rausell, Abeledo (2012)
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