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WSTĘP

Dotychczas wszelkie wytyczne dotyczące polityki regionalnej koncentro-
wały się na przemyśle wytwarzającym dobra materialne. Takie podejście gwa-
rantowało wzrost produkcji, zatrudnienia i pomnażanie kapitału rzeczowego oraz 
rozwój danego regionu. Współcześnie w ekonomii pojawił się nowy paradygmat 
wykazujący, że oprócz tradycyjnego podejścia do przemysłu istotnego znaczenia 
nabierają wartości niematerialne, zawarte w potencjale ludzkim. 

W pracach z zakresu „nowej ekonomii” pojawiły się nowe kategorie, za po-
mocą których prezentowano wpływ wiedzy, kapitału ludzkiego, kapitału inte-
lektualnego na potencjał ekonomiczny przedsiębiorstw, a także regionu. Przed-
stawicielami tego nurtu byli Peter Drucker, Gunnar Törnqvist, Charles Landry. 
Rozważania reprezentantów nurtu „nowej ekonomii” zapoczątkowały szeroką 
dyskusję dotyczącą zmian w podejściu badawczym nie tylko na poziomie przed-
siębiorstw, ale i w ujęciu regionu. Wraz z ukazaniem się w 2002 roku publikacji 
Richarda Floridy The rise of the creative class. And how it’s transforming work, 
leisure, community and everyday life dyskusja naukowa objęła płaszczyzny dzia-
łalności gospodarczej, życia społecznego, kultury i sztuki. Koncepcja R. Floridy 
dowodzi, że ludzie o określonych profesjach mają wiedzę i umiejętnie ją wyko-
rzystują w tworzeniu wartości niematerialnych. Są to między innymi nauczy-
ciele, architekci, projektanci, lekarze, inżynierowie, naukowcy, artyści, którzy 
według tego autora tworzą klasę kreatywną.

Podejście do przedstawicieli, zaliczanych do klasy kreatywnej, jest różno-
rodnie nazywane w literaturze przedmiotu. Pojęcie „klasa kreatywna” nie jest 
ujednolicone, dlatego też – w zależności od kontekstu prowadzonych badań 
– przedstawiciele tworzący wartości niematerialne są określani jako ludzie na-
leżący do segmentu kreatywnego, sektora kreatywnego, segmentu twórców i in-
telektualistów. 

W tym wydaniu zeszytu naukowego „Ekonomiczne Problemy Usług” za-
warto dwanaście artykułów poświęconych głównie problemom sektora kreatyw-
nego w różnych obszarach badawczych. Pierwsze dwa artykuły prezentują roz-
ważania dotyczące sektora kreatywnego na rzecz działalności lokalnej, w tym 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W następnych dwóch przedstawiono 
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kreatywne partnerstwo w budowaniu konkurencyjnego regionu. Z kolei piąty 
tekst nawiązuje do rozważań na temat relacji pomiędzy innowacjami marketingo-
wymi a budową potencjału kreatywnego przedsiębiorstw. W artykułach szóstym 
i siódmym autorki poruszają kwestie sektora kultury i sztuki w zagadnieniach 
rozwoju miasta. Ósmy tekst prezentuje sektor kreatywny w świetle instrumentów 
finansowych. Kolejne dwa traktują o polityce regionu w ujęciu lokalnego rynku 
pracy, a także znaczenia sektorów kreatywnych. W celu zwiększenia grupy od-
biorców treści zawartych w tym wydaniu zeszytu naukowego, ostatnie dwa arty-
kuły zostały napisane w języku angielskim i dotyczą rozwoju sektora kreatywne-
go z punktu widzenia instrumentów finansowych oraz rozwoju ekonomicznego 
generowanego przez segment kreatywny. 

Niewątpliwie tak szerokie spektrum poruszanych zagadnień w obszarze 
sektora kreatywnego świadczy o jego interdyscyplinarnym charakterze. Tym sa-
mym prezentowane artykuły są głosem w dyskusji nad kształtowaniem się tego 
zjawiska w kontekście wielu dziedzin nauki i gospodarki, co zachęca do pogłę-
biania wiedzy i prowadzenia w tym zakresie dalszych badań. 

prof. dr hab. Wojciech Bąkowski
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PRZEMYSŁY KREATYWNE W POLSCE 
STAN ORAZ PRZYKŁADY STRATEGII I PROGRAMÓW 

NA RZECZ WSPARCIA KREATYWNOŚCI W SKALI LOKALNEJ

Chociaż kreatywność i przemysły kreatywne są definiowane i klasyfikowane 
w różny sposób, to i tak odgrywają coraz większą rolę we współczesnych gospodarkach 
i stają się czynnikami budowania konkurencyjności miast i regionów. W konsekwen-
cji powstaje coraz więcej projektów i programów wspierających rozwój kreatywności 
i przemysłów kreatywnych w różnej skali, także lokalnej. 

Celem artykułu jest prezentacja stanu przemysłów kreatywnych w Polsce i niektó-
rych przykładów strategii i programów wspierających rozwój tych przemysłów w skali 
lokalnej. W pierwszej części przedstawiono także wybrane cechy i definicje pojęć „kre-
atywność” i „przemysły kreatywne”, jak również ich zróżnicowany zakres.

Słowa kluczowe: przemysły kreatywne, sektor kreatywny, kreatywność

Wprowadzenie

We współczesnej gospodarce do kluczowych zasobów zalicza się bez wąt-
pienia wiedzę, informację i kapitał ludzki. W ostatnich latach uwaga przedsta-
wicieli środowisk naukowych, a także decydentów, w coraz większym stopniu 
skupia się jednak na kreatywności i kulturze. W konsekwencji pojęciom „kla-
sa kreatywna” oraz „sektory (lub przemysły) kreatywne” zaczyna przypisywać 
się znaczącą rolę w procesach rozwoju i budowania konkurencyjności zarówno 
w skali lokalnej, jak i regionalnej, a w wymiarze przestrzennym coraz częściej 
mówi się o kreatywnych miastach, aglomeracjach czy regionach. Kreatywność 

* Anna Wanda Tomaszewska, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Wydział 
Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, e-mail: a.tomaszewska@uni.lodz.pl.
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i przemysły kreatywne zaczynają być także uwzględniane w działaniach i polity-
ce władz. Stają się one przedmiotem inicjatyw i projektów realizowanych przez 
różne instytucje.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie stanu przemysłów kreatyw-
nych w Polsce oraz prezentacja wybranych przykładów strategii i programów 
wspierających kreatywność i przemysły kreatywne w skali lokalnej. 

Kreatywność, a zwłaszcza przemysły kreatywne, są jednak różnie definio-
wane i klasyfikowane, dlatego najpierw zaprezentowano różne podejścia w tym 
zakresie.

1. Kreatywność i przemysły kreatywne – identyfikacja pojęć, klasyfikacja, 
charakterystyka

W potocznym rozumieniu „kreatywność” kojarzy się najczęściej z pomy-
słowością, zdolnością do twórczego myślenia czy tworzeniem oryginalnych roz-
wiązań. Bywa więc rozumiana na przykład jako „zdolność tworzenia nowych 
rzeczy, nowych sposobów rozwiązywania problemów”1. Kreatywność może być 
rozpatrywana w różnych ujęciach, z punktu widzenia różnorodnych obszarów 
działalności człowieka. 

W sztuce termin ten oznacza na przykład umiejętność tworzenia czegoś 
„nowego” (kreatywność artystyczna), natomiast w ekonomii jest on powiązany 
z innowacjami. W raporcie The economy of culture in Europe, prezentującym 
wyniki badania przeprowadzonego przez KEA na zlecenie Komisji Europejskiej, 
„kreatywność” jest rozumiana w sposób międzysektorowy i multidyscyplinar-
ny jako połączenie elementów kreatywności artystycznej oraz innowacji ekono-
micznych i technologicznych. W takim ujęciu jest więc „procesem interakcji oraz 
efektów spillover pomiędzy różnymi procesami innowacyjnymi” (rysunek 1). Co 
więcej, efekty te nie pojawiają się zawsze i wszędzie. Dość często mają miejsce 
na ograniczonym obszarze – tam, gdzie łatwiej następuje wymiana pomysłów 
i niematerialnych zasobów2.

Richard Florida, twórca pojęcia „klasa kreatywna”, w proponowanym przez 
siebie ujęciu wskazał powiązania, jakie występują między kreatywnością a wie-

1 M. Janik, Przestrzeń kreatywności i kreatywność przestrzeni, w: Kreatywne miasto 
– kreatywna aglomeracja, red. A. Klasik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Ada-
mieckiego w Katowicach, Katowice 2009, s. 69.

2 Szerzej: The economy of culture, KEA 2006, http://www.keanet.eu/ecoculture/studynew.
pdf (dostęp: 16.12.2012), s. 41–42 oraz M. Mackiewicz, B. Michorowska, A. Śliwka, Analiza potrzeb 
i rozwoju przemysłów kreatywnych, ECORYS Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 5.
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dzą, informacją i innowacjami. Zdefiniował on kreatywność jako „tworzenie 
z wiedzy nowych, użytecznych form”. Tym samym potraktował wiedzę i infor-
mację jako narzędzia i materiały kreatywności, a innowację jako jej produkt3. 
Podkreślił w ten sposób kluczową rolę kreatywności w procesach innowacyjnych 
i jej – w pewnym sensie – nadrzędny charakter w stosunku do wiedzy w tym 
zakresie.

Kreatywno
technologiczna

Kreatywno
naukowa 

Kreatywno
ekonomiczna

Kreatywno
kulturowa 

Rys. 1. Interakcje i efekty spillover między procesami innowacyjnymi 
Źródło: The economy of culture..., s. 42.

W literaturze przedmiotu wskazywane są różne cechy kreatywności, choć 
nie zawsze jednoznaczne. Dość liczny zbiór można odnaleźć także w pracy 
R. Floridy. Przywołuje on kilka wątków z literatury przedmiotu, z których wyła-
nia się pewien zbiór cech kreatywności, pozwalających lepiej zrozumieć jej isto-
tę. I tak, kreatywność4:

− to nie to samo, co „inteligencja”,
− wymaga zdolności do syntetyzowania,
− wymaga pewności siebie i zdolności do podejmowania ryzyka,
− jest często „wywrotowa”, ponieważ zakłóca istniejące dotychczas wzorce 

myślenia i życia,

3 R. Florida, The rise of the creative class. And how it’s transforming work, leisure, com-
munity and everyday life, Basic Books, New York 2002, s. 44.

4 R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, 
s. 49–53. Zob. także: R. Florida, The rise of the creative class..., s. 30–35.
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− jest zdolnością, która jest właściwa praktycznie wszystkim ludziom, choć 
w różnym stopniu,

− jest wielowymiarowa i empiryczna,
− choć może być stymulująca i efektowna, to tak naprawdę opiera się na 

pracy,
− może wymagać czasu,
− mimo że często jest postrzegana jako zjawisko indywidualne, to jest to 

jednak proces społeczny,
− jej siłę napędową stanowi w znacznym stopniu nagroda wewnętrzna,
− najlepiej rozkwita w jedynym w swoim rodzaju środowisku społecznym.
Przemysły (lub sektory) kreatywne, jak sama nazwa wskazuje, wiążą się 

z kreatywnością. Odgrywa ona w nich kluczową rolę, gdyż przemysł kreatyw-
ny powstaje w wyniku połączenia kreatywności i przedsiębiorczości rozumianej 
jako umiejętność przekucia idei lub pomysłu w pewne konkretne działanie, które 
przynosi wymierne korzyści5.

W odniesieniu do podmiotów i organizacji, które w swojej działalności „wy-
kazują się” kreatywnością, stosowane jest różne nazewnictwo. Najczęściej mówi 
się o sektorze bądź sektorach kreatywnych, przemysłach kreatywnych, sektorze 
przemysłów kreatywnych, sektorze branż kreatywnych czy sektorze gospodar-
ki kreatywnej6. W literaturze przedmiotu odpowiednikiem angielskiego terminu 
creative industries są najczęściej pierwsze dwa7. Istnieje wiele definicji creative 
industries oraz stosowane są różne kryteria służące do ich klasyfikacji (podział 
na branże lub podsektory), dlatego przedstawiono tylko wybrane z nich.

Czym charakteryzują się więc przemysły kreatywne i na podstawie jakich 
kryteriów można je wyróżnić w obrębie tradycyjnych sektorów gospodarki? Jako 
podstawowe kryterium definiowania i identyfikacji wskazuje się własność inte-
lektualną będącą podstawą nowych działalności oraz nowych firm. Różny może 
być jednak zakres działalności, jaką obejmują przemysły kreatywne. W szerokim 

5 M. Mackiewicz, B. Michorowska, A. Śliwka, Analiza potrzeb i rozwoju…, s. 5.
6 Zob. np. M. Koszarek, Diagnoza sektora branż kreatywnych na obszarze metropolii 

gdańskiej, BSR Expertise, 2011, http://www.creativecitiesproject.eu/en/output/doc-23-2011/
SWOT_Gdansk_PL.pdf (dostęp: 16.12.2012); M. Mackiewicz, B. Michorowska, A. Śliwka, Anali-
za potrzeb i rozwoju…; A. Klasik, Od sektora kultury do przemysłów kreatywnych, w: Od przemy-
słów kultury do kreatywnej gospodarki, red. A. Gwóźdź, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 
2010.

7 M. Mackiewicz, B. Michorowska, A. Śliwka, Analiza potrzeb i rozwoju…, s. 4. W lite-
raturze pojawia się także tłumaczenie „działalności twórcze” – autorzy podkreślają, że angiel-
ski termin industry wykracza znaczeniowo poza polski „przemysł”. Szerzej: T. Stryjakiewicz, 
K. Stachowiak, Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim 
obszarze metropolitalnym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 20.
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ujęciu składają się bowiem na nie dwa podsektory – przemysły kultury i prze-
mysły nauki, natomiast w węższym ujęciu ogranicza się je tylko do pierwszego 
z nich8. Jednocześnie różnorodne instytucje odmiennie definiują i klasyfikują 
przemysły kreatywne na podsektory, dlatego ich zakres bywa niekiedy dość zróż-
nicowany.

W raporcie Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych przygotowa-
nym na zlecenie Ministerstwa Gospodarki wskazano trzy podstawowe elementy, 
które różnicują definicje sektora kreatywnego, a mianowicie9:

− skalę działań (wielkość produkcji), 
− „wartość dodaną” (charakter produktu, wkład intelektualny)
− oraz warunki ekonomiczne prowadzonej działalności.
Spośród różnych definicji przemysłów kreatywnych warto wskazać defini-

cję brytyjskiego Departamentu Kultury, Mediów i Sportu (Department for Cul-
ture, Media and Sport – DCMS) sformułowaną w drugiej połowie lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku. Zgodnie z nią creative industries to „działania, które mają 
swoje źródło w kreatywności jednostki, umiejętnościach i talencie, oraz mają 
potencjał kreacji bogactwa i miejsc pracy poprzez wytwarzanie i wykorzystywa-
nie praw własności intelektualnej”10. W takim rozumieniu przemysły kreatywne 
obejmują trzynaście rodzajów działalności, a mianowicie: reklamę, architekturę, 
sztukę i antyki, gry komputerowe, design, projektowanie mody, rzemiosło, film 
i wideo, radio i telewizję, muzykę, sztuki performatywne, oprogramowanie oraz 
rynek wydawniczy11. Wyraźna jest więc tutaj rola kreatywności oraz jej związek 
z własnością intelektualną. W podejściu proponowanym przez DCMS „kreatyw-
ność” stanowi główny czynnik procesu produkcji, natomiast własność intelektu-
alna jest cechą charakterystyczną produktów, które powstają w jej wyniku12.

Nieco inną definicję i klasyfikację przemysłów kreatywnych zaproponowa-
ła UNCTAD. Zgodnie z nią creative industries13:

− to cykle kreacji, produkcji oraz dystrybucji dóbr i usług, w przypadku 
których podstawowe nakłady to kreatywność i kapitał intelektualny;

8 A. Klasik, Przemysły kreatywne oparte na nauce i kulturze, w: Kreatywne miasto..., 
s. 31–32.

9 Szerzej: M. Mackiewicz, B. Michorowska, A. Śliwka, Analiza potrzeb i rozwoju…, s. 6.
10 Investing in creative industries – a guide for local authorities, Department for Culture, 

Media and Sport, June 2009, s. 4.
11 Tamże, s. 4.
12 The economy of culture…, s. 47.
13 Creative economy report 2008, UNCTAD 2008, http://unctad.org/fr/Docs/ditc20082cer_

en.pdf (dostęp: 17.12.2012), s. 13.
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− stanowią one zbiór działalności opartych na wiedzy, skoncentrowanych, 
ale nieograniczonych do sztuki, potencjalnie generujących przychody 
z handlu i praw własności intelektualnej;

− obejmują one zarówno produkty materialne, jak i niematerialne arty-
styczne lub intelektualne usługi zawierające kreatywną treść, wartość 
ekonomiczną i cele rynkowe; 

− znajdują się na skrzyżowaniu następujących sektorów: przemysłu, usług 
i rzemieślniczego.

Klasyfikacja przemysłów kreatywnych zaproponowana przez UNCTAD 
odbiega od stworzonej przez DCMS. Obejmuje ona cztery główne grupy dzia-
łalności (dziedzictwo, sztukę, media oraz kreacje funkcjonalne), a w ich ramach 
dziewięć podgrup (podsektorów) przemysłów kreatywnych (tabela 1).

Tabela 1 

Struktura przemysłów kreatywnych według UNCTAD

Dziedzictwo

Obiekty kulturalne (stanowiska archeologiczne, biblioteki, muzea, wystawy)
Tradycyjne formy ekspresji kulturalnej (sztuka i rzemiosło artystyczne, festiwale)

Sztuka

Sztuka wizualna (malarstwo, rzeźba, fotografia, antyki)
Sztuka performatywna (teatr, taniec, opera, muzyka na żywo, cyrk)

Media

Działalność wydawnicza i media drukowane (książki, prasa i inne publikacje)
Media audiowizualne (film, telewizja, radio)

Kreacje funkcjonalne

Design (wnętrza, grafika, moda, biżuteria, zabawki)
Nowe media (oprogramowanie, gry wideo)

Usługi kreatywne (architektoniczne, reklamowe, usługi kulturalne i rekreacyjne, prace B + R)

Źródło: opracowanie na podstawie Creative economy report…, s. 14.
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Przedstawione klasyfikacje przemysłów kreatywnych nie są oczywiście je-
dynymi14. W raporcie KEA – The economy of culture in Europe wyraźnie roz-
różniono pojęcia oraz zakres sektorów: kultury i kreatywnego. Zgodnie z ujęciem 
przyjętym przez KEA, sektor kultury obejmuje „tradycyjne dziedziny sztuki oraz 
przemysły kultury, których wyniki mają charakter wyłącznie artystyczny”. Do 
sektora kreatywnego należą natomiast „pozostałe przemysły i działania, które 
używają kultury jako wartości dodanej w wytwarzaniu produktów pozakultural-
nych”15. Rozróżnienie tych dwóch sektorów oraz ich podział na obszary, sektory 
i podsektory przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2 

Sektor kultury i sektor kreatywny w The economy of culture in Europe

Obszary Sektory 
(podsektory)

Sektor 
kultury

macierzyste dziedziny 
sztuki (core arts field)

sztuki wizualne 
(rzemiosło artystyczne, malarstwo, rzeźba, fotografia)

sztuki performatywne 
(teatr, taniec, cyrk, festiwale)

dziedzictwo 
(muzea, biblioteki, stanowiska archeologiczne, archiwa)

przemysły kultury

film i wideo
telewizja i radio

gry wideo
muzyka 

(rynek muzyki wydanej, koncerty na żywo, przychody 
z tytułu praw autorskich)

książki i prasa 
(wydawanie książek, wydawanie magazynów i prasy)

Sektor 
kreatywny

działania 
i przemysły 
kreatywne

design 
(moda, grafika, projektowanie wnętrz, wzornictwo 

użytkowe)
architektura

reklama
przemysły 
powiązane

producenci komputerów, producenci odtwarzaczy 
MP3, przemysł telefonii komórkowej itp.

Źródło: opracowanie na podstawie The economy of culture…, s. 56.

14 Różne klasyfikacje przemysłów kreatywnych przedstawiono m.in. w: A. Klasik, Od 
sektora kultury…, s. 55–59. W raporcie UNCTAD wskazano natomiast cztery modele zakładające 
różną strukturę przemysłów kreatywnych, w tym podejście DCMS. Zakres tego pojęcia zależy 
także od możliwości jego kwantyfikacji w danej skali, stąd też na potrzeby realizowanych badań 
i projektów bywa on różnie określany. W polskiej literaturze można się spotkać np. z podziałem 
sektora kreatywnego na dwa podsektory: działalności twórcze (creative industries) oraz dzia-
łalności o dużym wykorzystaniu wiedzy (knowledge-intensive industries). Został on przyjęty 
w ramach międzynarodowego projektu badawczego pt. Accommodating creative knowledge. 
Competitiveness of European metropolitan regions within Enlarged Union (ACRE) realizowanego 
w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Szerzej: T. Stryjakiewicz, K. Stachowiak, 
Uwarunkowania, poziom i dynamika…, s. 11–12, 21–22.

15 Szerzej: The economy of culture…, s. 44–45, 53.
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Istnieją zatem różne definicje przemysłów kreatywnych. Poszczególne dzia-
łalności związane z sektorem kreatywnym mogą być wyodrębniane i klasyfiko-
wane według różnych kryteriów16. Mimo to można określić pewne cechy wyróż-
niające creative industries. Wśród nich wskazuje się następujące, które odnoszą 
się do takich obszarów, jak17:

− oferowane wartości i produkty – w przypadku przemysłów kreatywnych 
centralną pozycję zajmują wartości i produkty intelektualne, artystyczne 
i naukowe;

− charakter pracy dominującej w firmach i instytucjach – motywem i czyn-
nikiem rozstrzygającym jest praca umysłu (indywidualna i zespołowa);

− natura działalności – pierwszoplanową rolę odgrywają tutaj działalności 
o największym pierwiastku kreatywności;

− sektory, do których należą firmy i instytucje – w tych przemysłach zacho-
wywany jest specyficzny balans między sektorami publicznym i prywat-
nym, z dominacją mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i instytucji; 

− nakłady i wyniki – w przypadku przemysłów kreatywnych są one trudne 
do oszacowania oraz rynkowej wyceny z uwagi na nieuchwytność skład-
ników aktywów, zasobów i umiejętności.

2. Sektor i przemysły kreatywne w Polsce

W ostatnich latach wraz z rosnącym zainteresowaniem rolą przemysłów 
kreatywnych w gospodarce powstaje coraz więcej raportów poświęconych sek-
torowi kultury i przemysłom kreatywnym zarówno na poziomie instytucji mię-
dzynarodowych, jak i w poszczególnych krajach, w tym na poziomie miast i re-
gionów18. 

Zgodnie ze wspomnianym już raportem KEA, obroty sektora kultury i sek-
tora kreatywnego w Europie (analizowano 27 państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein) wyniosły w 2003 roku ponad 
654 mld euro, natomiast ich udział w łącznym PKB w tym samym roku osiągnął 

16 Zob. np.: T. Stryjakiewicz, K. Stachowiak, Uwarunkowania, poziom i dynamika…, s. 21.
17 A. Klasik, Przemysły kreatywne..., s. 33–34.
18 Zob. np.: M. Mackiewicz, B. Michorowska, A. Śliwka, Analiza potrzeb i rozwoju…; 

P. Lewandowski, J. Mućk, Ł. Skrok, Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy 
problemu, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2010; M. Grochowski, Sektor kreatywny 
w Warszawie. Potencjał i warunki rozwoju, Creative Metropoles, Warszawa 2010; M. Grochowski, 
S. Dudek-Mańkowska, M. Fuhrmann, T. Zegar, Sektor kreatywny w województwach pomorskim 
i kujawsko-pomorskim. Raport z badań, Gdańsk 2012; M. Koszarek, Diagnoza sektora…
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poziom 2,6%. W Polsce obroty tych sektorów wyniosły ponad 6,2 mld euro, przy 
czym ich udział w krajowym PKB był znacznie niższy niż w skali Europy (wy-
nosił tylko 1,2%). W niektórych krajach udział ten w przypadku sektora krea-
tywnego i sektora kultury był znacznie wyższy niż w Polsce i przekroczył nawet 
średnią europejską. Najwyższym – na poziomie 3,4% – udziałem sektora kultury 
i sektora kreatywnego w PKB charakteryzowała się w 2003 roku Francja (obro-
ty na poziomie ponad 79,4 mld euro). Wysokie wartości osiągnęły również ta-
kie kraje, jak: Norwegia (3,2% udziału w PKB i obroty na poziomie około 
14,8 mld euro), Finlandia (3,1% i ponad 10,6 mld euro), Dania (także 3,1% i około 
10,1 mld euro) oraz Wielka Brytania z udziałem sektorów kreatywnego i kultury 
w PKB na poziomie 3,0%. Niższy niż w Polsce udział odnotowano tylko w kilku 
krajach – w Islandii (0,7%), Luksemburgu (0,6%), w Grecji (1,0%) oraz na Cyprze 
(0,8%), a najniższy – na Malcie (zaledwie 0,2% PKB)19.

W raporcie Znaczenie gospodarcze sektora kultury20 przygotowanym przez 
Instytut Badań Strukturalnych przedstawiono stan oraz znaczenie gospodarcze 
sektora kultury i przemysłów kreatywnych w skali kraju (tabela 3) oraz poszcze-
gólnych województw. Określono w nim różny zakres sektora kultury i przemy-
słów kreatywnych, a w ramach tych ostatnich uwzględniono branże, które przed-
stawiono w tabeli 421.

Tabela 3

Zatrudnienie i wartość dodana wytworzona w przemysłach kreatywnych w Polsce 
(dane za 2008 r.) 

Wartość dodana wytworzona Zatrudnienie 

(mln zł) w całości wartości 
dodanej (%) (osoby)

wśród ogółu 
zatrudnionych 

(%)

27 555 2,47 375 858 2,68

Źródło: opracowanie na podstawie P. Lewandowski, J. Mućk, Ł. Skrok, Znaczenie gospodarcze…, 
s. 36–37.

19 Szerzej: The economy of culture…, s. 6, 65–68.
20 P. Lewandowski, J. Mućk, Ł. Skrok, Znaczenie gospodarcze…
21 Do sektora kultury zaliczono tylko część branż uwzględnionych w ramach przemysłów 

kreatywnych. Poza tym nie wszystkie z nich zostały uwzględnione w obliczeniach w całości. Sze-
rzej: P. Lewandowski, J. Mućk, Ł. Skrok, Znaczenie gospodarcze…, s. 62–63.
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Wartość dodana wytworzona w przemysłach kreatywnych w Polsce w 2008 
roku wyniosła ponad 27,5 mld zł, co stanowiło blisko 2,5% całej wartości doda-
nej. Biorąc pod uwagę zatrudnienie, osoby pracujące w przemysłach kreatyw-
nych stanowiły blisko 2,7% ogółu zatrudnionych. W przemysłach kreatywnych 
powstała zatem niewiele mniejsza część PKB niż w górnictwie i wydobyciu 
(2,5%)22. Zróżnicowany był poza tym udział poszczególnych branż przemysłów 
kreatywnych w wytworzonej wartości dodanej (tabela 4).

Tabela 4

Udział branż w wartości dodanej w przemysłach kreatywnych w Polsce
(dane za 2008 r.) 

Branże Udział procentowy
reklama 18,5
działalność wydawnicza 18,3
nadawanie programów 14,1
biblioteki, muzea i obiekty zabytkowe 12,9
usługi architektoniczne 7,3
usługi telewizji kablowych 5,7
wydawanie oprogramowania 4,2
tworzenie, dystrybucja, wyświetlanie filmów, nagrań wideo 
i programów telewizyjnych 3,7
sprzedaż gazet, książek, muzyki i nagrań wideo 2,9
twórczość literacka, artystyczna, działalność instytucji sztuki 2,5
handel antykami 2,2
agencje informacyjne 2,0
specjalistyczne projektowanie/inne usługi designerskie 1,9
nagrania dźwiękowe i muzyczne 1,6
działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 1,2
produkcja zabawek 0,6
profesjonalne usługi fotograficzne 0,4
reprodukcje zapisanych nośników informacji 0,1
Źródło: opracowanie na podstawie P. Lewandowski, J. Mućk, Ł. Skrok, Znaczenie gospodarcze…, 

s. 44.

Największy udział w wartości dodanej wytworzonej w przemysłach kre-
atywnych w Polsce w 2008 roku miały reklama (18,5%) oraz działalność wy-
dawnicza (18,3%). Dość wysoki odsetek dotyczył także nadawania programów 
(14,1%) oraz działalności bibliotek, muzeów i obiektów zabytkowych (12,9%). 

22 P. Lewandowski, J. Mućk, Ł. Skrok, Znaczenie gospodarcze…, s. 47–48.
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Udział tych branż w całości wartości dodanej wyniósł w tym roku ponad 60%. 
Tuż za nimi znalazły się usługi architektoniczne (7,3%) oraz usługi telewizji kab-
lowych (5,7%). Najmniejsza (poniżej 1,0%) część wartości dodanej powstała na-
tomiast w takich branżach, jak produkcja zabawek (0,6%), profesjonalne usługi 
fotograficzne (0,4%) oraz reprodukcja zapisanych nośników informacji.

Oceniając stan przemysłów kreatywnych w Polsce, warto również spojrzeć 
na poszczególne regiony (województwa). Jak można bowiem przypuszczać, war-
tość dodana w nich wytworzona jest zróżnicowana w przekroju wojewódzkim 
(tabela 5). 

Tabela 5 

Wartość dodana wytworzona w przemysłach kreatywnych
w poszczególnych województwach (dane za 2008 r.)

Województwo Wartość dodana (mln zł)

mazowieckie 10 302
śląskie 3 912

dolnośląskie 2 612
pomorskie 1 901

wielkopolskie 1 736
małopolskie 1 648
łódzkie 1 074

zachodniopomorskie 998
kujawsko-pomorskie 752

lubelskie 488
warmińsko-mazurskie 456

opolskie 394
lubuskie 371

podkarpackie 349
podlaskie 290

świętokrzyskie 272

   Źródło:  opracowanie na podstawie P. Lewandowski, J. Mućk, 
    Ł. Skrok, Znaczenie gospodarcze…, s. 52.

W roku 2008 poszczególne województwa różniły się, niekiedy nawet znacz-
nie, wielkością wartości dodanej wytworzonej w przemysłach kreatywnych. Pod 
tym względem przodowało województwo mazowieckie (powyżej 10 mld zł). Tuż 
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za nim znalazły się kolejne, dobrze rozwinięte gospodarczo województwa, a mia-
nowicie: śląskie, dolnośląskie, pomorskie, wielkopolskie, małopolskie oraz łódz-
kie. Najsłabiej wypadły pod tym względem województwa podlaskie i święto-
krzyskie, w których wielkość wartości dodanej wyniosła mniej niż 300 mln zł.

Analizując stan przemysłów kreatywnych w przekroju wojewódzkim, war-
to również zwrócić uwagę na ich udział w całości wartości dodanej wytworzonej 
w danym województwie. Okazuje się bowiem, że jedynie w przypadku siedmiu 
województw (mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego, dolnośląskiego, mało-
polskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego) udział przemysłów kreatywnych 
w wartości dodanej był wyższy od średniej krajowej (2,47%), przy czym naj-
wyższy był w województwie mazowieckim (bliski 4,0%). Najniższym natomiast 
udziałem charakteryzowało się województwo podkarpackie23. 

3. Wybrane przykłady strategii i programów na rzecz wsparcia kreatywno-
ści w skali lokalnej w Polsce

Rosnące w ostatnich latach zainteresowanie rolą kultury i przemysłów kre-
atywnych w gospodarce dotyczy nie tylko środowisk naukowych. Tak w Polsce, 
jak i za granicą coraz częściej realizowane są różne projekty wspierające rozwój 
sektora kreatywnego, również w polityce władz różnego szczebla zaczynają być 
uwzględniane cele i działania dotyczące przemysłów kreatywnych. W konse-
kwencji zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej, nie tylko w Polsce24, zaczy-
nają powstawać strategie i programy bezpośrednio ukierunkowane na wsparcie 
rozwoju przemysłów kreatywnych na danym obszarze, co jeszcze bardziej pod-
kreśla przypisywaną im współcześnie rolę. 

W tej części artykułu przedstawiono wybrane przykłady istniejących stra-
tegii i programów na rzecz wsparcia kreatywności i przemysłów kreatywnych 
w skali lokalnej w Polsce oraz założone w nich cele i działania.

23 Szerzej: P. Lewandowski, J. Mućk, Ł. Skrok, Znaczenie gospodarcze…, s. 50–52.
24 Przegląd niektórych krajowych strategii i inicjatyw na rzecz rozwoju przemysłów kre-

atywnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej znajduje się w: The impact of cultu-
re on creativity, KEA 2009, http://www.keanet.eu/docs/impactculturecreativityfull.pdf (dostęp: 
20.12.2012), s. 171–178. Strategie i projekty rozwoju sektora kreatywnego na przykładzie wy-
branych obszarów metropolitalnych Europy Zachodniej (Amsterdamu, Barcelony i Birmingham) 
przedstawiono natomiast w publikacji: T. Stryjakiewicz, T. Kaczmarek, M. Męczyński, J.J. Pa-
rysek, K. Stachowiak, Polityka wspierania rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze 
metropolitalnym na tle doświadczeń zagranicznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 
2010, s. 13–27.
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Miastem, w którym znaczną wagę przypisuje się przemysłom kreatywnym, 
jest Łódź. W Strategii promocji i komunikacji marketingowej marki Łódź na lata 
2010–2016 określono cele strategiczne rozwoju Łodzi jako miasta będącego cen-
trum przemysłów kreatywnych. Założono tworzenie korzystnych warunków do 
rozwoju kreatywności i przemysłów kreatywnych w mieście, co ma przyczynić 
się do budowy marki miasta25. W dokumencie wyodrębniono następujące ogólne 
cele strategiczne związane z kreowaniem marki: 

1. „Wykreować miasto Łódź jako Centrum Przemysłów Kreatywnych na 
mapie (percepcji) Polski, Europy i Świata.

2. Stworzyć wizerunek miasta Łodzi jako miejsca twórczego, energetycz-
nego, otwartego, przedsiębiorczego, niezależnego i odważnego”26.

W dokumencie znalazły się także szczegółowe cele strategiczne (a dla każ-
dego z nich cele operacyjne), które odnoszą się do czterech filarów – kultury, 
gospodarki, edukacji oraz turystyki:

1. „Zbudować percepcję atrakcyjności miasta w oparciu o kulturę offową, 
gdzie twórczość styka się z biznesem.

2. Wykreować Łódź jako miasto nowoczesnej gospodarki opartej na krea-
tywności i przedsiębiorczości funkcjonujących firm i osób.

3. Zbudować percepcję Łodzi jako miejsca oferującego wysoki poziom 
edukacji artystycznej.

4. Wykreować Łódź jako miasto oferujące atrakcyjną turystykę typu city 
break” 27.

Cele i działania w zakresie rozwoju przemysłów kreatywnych określono 
także dla metropolii gdańskiej w dokumencie Wspólny plan działania dla branż 
kreatywnych. Lokalny plan działania dla metropolii gdańskiej28, przygotowanym 

25 http://www.kreatywna.lodz.pl/page/14,glowne-zalozenia.html (20.12.2012), http://www.
uml.lodz.pl/ (dostęp: 20.12.2012).

26 Strategia zarządzania marką Łódź na lata 2010–2016, http://www.kreatywna.lodz.pl/
data/dataPublicator/strategia_zarzadzania_marka_lodz_na_lata.pdf (dostęp: 20.12.2012), s. 62.

27 Tamże, s. 62–66.
28 Wspólny plan działania to dokument wypracowany w ramach międzynarodowego pro-

jektu Creative Cities realizowanego na obszarze pięciu państw członkowskich Unii Europejskiej 
(Polski, Niemiec, Węgier oraz Słowenii i Włoch) w okresie od 1.01.2010 do 31.12.2012 r. W doku-
mencie określono działania w ramach pięciu obszarów, mające przyczynić się do wsparcia branż 
kreatywnych, jak również ich integracji wokół idei stworzenia i rozwoju klastra branż kreatyw-
nych. Cele i działania wskazane w Lokalnym planie działania dla metropolii gdańskiej odnoszą się 
tym samym do każdego z pięciu obszarów wsparcia, wyróżnionych we wspólnym planie. Szerzej: 
A. Meller, M. Tyborska, Wspólny plan działania dla branż kreatywnych. Lokalny plan działania 
dla metropolii gdańskiej, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, http://www.creativecitiesproject.
eu/en/output/2012/doc/Local-Implementation-Plan-inGdanskin-Polish.pdf (dostęp: 20.12.2012), 
s. 2–6.
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przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości. W ramach pięciu obszarów (net-
working, edukacja i zatrudnienie, wymiana wiedzy i doświadczeń, marketing 
oraz infrastruktura i finanse) określono cele i działania (tabela 6).

Tabela 6 

Cele i działania określone w Lokalnym planie działania dla metropolii gdańskiej 

Networking
Cel główny działań: Zaprojektowanie narzędzi i konkretnych przedsięwzięć, które wpłynęłyby 
na integrację środowiska kreatywnego metropolii gdańskiej, nawiązywanie nowych kontaktów 
biznesowych i potencjalnych partnerstw 
Działanie 1: Identyfikacja istniejących struktur w branży kreatywnej na terenie metropolii 
gdańskiej 
Działanie 2: Platforma internetowa dedykowana branżom kreatywnym metropolii gdańskiej
Działanie 3: Organizacja spotkań networkingowych
Działanie 4: Zbudowanie i rozwijanie systemu rekomendacji produktów, usług, partnerów 
w branży kreatywnej metropolii gdańskiej

Edukacja i zatrudnienie
Cel główny działań: Wskazanie rozwiązań ułatwiających dostęp do oferty edukacyjnej 
przeznaczonej dla branż kreatywnych metropolii gdańskiej oraz zwiększenie ich zawodowych 
umiejętności; określenie możliwych sposobów rozwoju zawodowego absolwentów kierunków 
kreatywnych i podniesienia efektywności lokalnych firm branży kreatywnej
Edukacja
Działanie 1: Organizacja projektów szkoleniowych dla branż kreatywnych metropolii gdańskiej 
Działanie 2: Stworzenie i aktualizowanie kalendarza edukacyjnego
Działanie 3: Mentoring dla firm kreatywnych z obszaru metropolii gdańskiej

Zatrudnienie 
Działanie 1: Stworzenie programu praktyk i staży w branżach kreatywnych metropolii gdańskiej
Działanie 2: Stworzenie giełdy ofert branż kreatywnych
Działanie 3: Stworzenie programu wsparcia dla start-up’ów z branży kreatywnej metropolii 
gdańskiej

Wymiana wiedzy i doświadczeń
Cel główny działań: Podniesienie poziomu jakościowego projektów branż kreatywnych metro-
polii gdańskiej przez zapewnienie możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń
Działanie 1: Stworzenie platformy internetowej
Działanie 2: Organizacja wizyt studyjnych
Działanie 3: Profilowane konferencje, seminaria z towarzyszeniem warsztatów, targów, wystaw

Marketing
Cel główny działań: Zaprojektowanie wizji i misji promocji branży kreatywnej metropolii 
gdańskiej i zwiększenie poziomu jej zainteresowania ideą klastra branż kreatywnych
Działanie 1: Opracowanie strategii marketingowej dla promowania i integracji przedstawicieli 
przemysłu kreatywnego z obszaru metropolii gdańskiej
Działanie 2: Promocja idei klastra przemysłu kreatywnego na terenie metropolii gdańskiej
Działanie 3: Analizowanie zapotrzebowania na produkty i usługi firm kreatywnych metropolii 
gdańskiej



21Przemysły kreatywne w Polsce 

Infrastruktura i finanse
Cel główny obszaru: Zwiększenie efektywności i skuteczności działania branż kreatywnych 
metropolii gdańskiej przez zapewnienie zgodnej z jej potrzebami infrastruktury oraz wsparcia 
finansowego pozwalającego na wielowymiarowy rozwój sektora
Działanie 1: Dywersyfikacja źródeł finansowania branż kreatywnych
Działanie 2: Uruchomienie systemu wymiany barterowej w ramach współpracy branży krea-
tywnej
Działanie 3: Przygotowanie w ramach Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości „STARTER” 
oferty „na miarę” dla przemysłów kreatywnych z obszaru metropolii gdańskiej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Meller, M. Tyborska, Wspólny plan działania..., 

s. 8–41.

Tabela 7 

Cele Wspólnej strategii rozwoju kreatywności przemysłowej 
na pograniczu polsko-litewskim 

Cel I. Utrzymanie i rozwój zasobów kulturowych polsko-litewskiego pogranicza
1. Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych
2. Rewitalizacja miejscowości i obiektów zabytkowych
3. Zachowanie i restytucja tradycji rękodzieła i sztuki lokalnej
4. Utworzenie marki turystyczno-kulturowej regionu

Cel II. Właściwe wykorzystanie potencjału intelektualnego mieszkańców regionu
1. Poprawa warunków kształcenia, rozwój edukacji pozaszkolnej
2. Promocja młodych talentów w kulturze oraz uzdolnionych animatorów życia społeczno-gos-
podarczego
3. Podnoszenie wartości produktów i usług kreatywnej przedsiębiorczości
4. Utworzenie klastra kreatywnej przedsiębiorczości

Cel III. Poprawa warunków życia mieszkańców polsko-litewskiego pogranicza
1. Rozwój infrastruktury kultury, turystycznej i komunikacyjnej
2. Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej, dywersyfikacja zatrudnienia 
i rozwój usług
3. Promocja produktów i usług kreatywnej przedsiębiorczości oraz obszaru kulturowego
Źródło: opracowanie na podstawie Wspólnej strategii rozwoju kreatywności…, s. 37–38.

Kreatywność i przemysły kreatywne są jednak wspierane nie tylko 
w dużych miastach, zwłaszcza będących stolicami regionów. Cele i działania w za-
kresie wsparcia kreatywności mogą być także określane dla obszarów pogranicza, 
czego przykładem jest Wspólna strategia rozwoju kreatywności przemysłowej na 
pograniczu polsko-litewskim, która powstała w ramach projektu Kreatywność 
przemysłowa a możliwość zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych 
Polski i Litwy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa–Polska 
2007–2013 na zamówienie samorządów pięciu gmin (Olita, Kalwaria, Krasnopol, 
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Łoździeje oraz Puńsk)29. W dokumencie tym określono wizję rozwoju kreatywnej 
przedsiębiorczości na obszarze, którego dotyczy strategia, następująco: „Kreatyw-
na przedsiębiorczość na pograniczu polsko-litewskim jest istotnym czynnikiem 
rozwoju społeczno-gospodarczego, decydującym o marce regionu”30, a także cele 
ogólne, a w ich ramach szczegółowe (tabela 7).

Zaprezentowane w artykule dokumenty zakładają różne cele w zakresie 
wspierania rozwoju przemysłów kreatywnych na danym obszarze, a ich realiza-
cja wymaga wielu kompleksowych działań. Pokazują one jednak, że przemysły 
kreatywne zaczynają być dzisiaj ważnym elementem polityki, również w skali 
lokalnej.

Podsumowanie

Kreatywność i przemysły kreatywne to pojęcia definiowane i klasyfikowane 
w różny sposób. Odgrywają one we współczesnej gospodarce coraz większą rolę, 
a w skali miast i regionów należą do istotnych czynników wzmacniania konku-
rencyjności. Choć kreatywność gospodarki i rozwój przemysłów kreatywnych są 
trudne do zmierzenia, to takie próby są podejmowane przez różne instytucje, nie 
tylko międzynarodowe. W Polsce udział przemysłów kreatywnych w gospodarce 
nie należy do najmniejszych, choć ich rola i wielkość mogą się różnie kształtować 
w zależności od przyjętej definicji i zakresu oraz stosowanej metodologii ba-
dań. Mimo to, coraz częściej podkreśla się rolę creative industries w działaniach 
i polityce władz różnych szczebli. W konsekwencji także w skali lokalnej i regio-
nalnej przemysły kreatywne stają się ważnym elementem prowadzonej polityki, 
a nawet przedmiotem specjalnie tworzonych strategii i programów.
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CREATIVE INDUSTRIES IN POLAND
THE STATE OF CREATIVE INDUSTRIES AND EXAMPLES OF STRATEGIES 

AND PROGRAMS SUPPORTING CREATIVITY AT THE LOCAL LEVEL

Summary

Although creativity and creative industries are defined and classified in many 
different ways, they play an increasing role in modern economies and become factors 
of building the cities and regions’ competitiveness. As a consequence, the projects and 
programs supporting creativity and creative industries are being carried out at different 
levels, also at the local one.

The aim of the article is to present the state of creative industries in Poland and 
some examples of strategies and programs supporting creative industries at the local 
level. It also includes, in the first part, selected characteristics and definitions of terms 
“creativity” and “creative industries”, as well as its different range.

Keywords: creative industries, creative sector, creativity 
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Próbowałem rozwijać organicznie zintegrowany zestaw propozycji politycznych,
 aby nie tylko zatrzymać przerażające pogorszenie sytuacji naszego kraju

– przyspieszone zejście w otchłań cynizmu, bierności, przemocy i rozpaczy
– ale zamiast tego, by zdefiniować krok po kroku proces,

prowadząc nas z powrotem do drogi naszej pierwotnej misji:
aby stać się największą siłą na świecie

w walce o bardziej ludzką, bardziej inteligentną i bardziej życiodajną kulturę [podkr. – A.G.].
Frithjof Bergmann

PRZEMYSŁ KREATYWNY 
A NOWE PARADYGMATY ROZWOJU 

SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO 

Przemysł kultury i przemysły kreatywne są jednymi z najbardziej dynamicznie 
rozwijających się sektorów gospodarki. Dają one nowe możliwości rozwoju nie tylko kra-
jom rozwijającym się, ale i pozostałym. W dobie kryzysu poszukiwane są nowe rozwią-
zania strategiczne dla gospodarki, których celem jest wzrost dobrobytu, a także budowa 
systemu odpornego na przyszły kryzys gospodarczy. W artykule przedstawiono, w jaki 
sposób władze publiczne mogą wspierać rozwój klastra kreatywnego.

Słowa kluczowe: przemysł kultury, sektor kreatywny, klaster kreatywny, grona prze-
mysłowe

Wprowadzenie

Gospodarki na świecie bezustannie ewoluują, poszukując nowych, bardziej 
efektywnych form rozwoju. Obecnie jednymi z najbardziej dynamicznych sek-
torów w gospodarce światowej są te określane jako kreatywne, które dają nowe 
możliwości wzrostu krajom rozwijającym się. W dobie kryzysu światowego co-

* Anna Grabowska, doktor, Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego, Wy-
dział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, e-mail: apiesla@interia.pl.
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raz częściej postuluje się zmianę spojrzenia na wyznaczanie sposobów, metod 
i kierunków strategicznego rozwoju. Zatem pobudzenie kreatywnych sektorów 
gospodarki może istotnie przyczynić się do wzrostu dobrobytu, w szczególności 
państw rozwijających się i poszukujących sposobów dywersyfikacji gospodarki, 
odpornych na przyszłe kryzysy gospodarcze.

Najnowsze trendy są niezwykle inspirujące z punktu widzenia rozwoju 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, utożsamianego z aglomeracją szcze-
cińską, która winna się stać terenem intensywnej urbanizacji, centrum admi-
nistracyjno-gospodarczo-kulturalnym, węzłem przekształceń przestrzennych. 
W skład Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, według planu zagospoda-
rowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, wchodzą miasta: 
Szczecin, Świnoujście, Stargard Szczeciński, Gryfino, Goleniów, Police oraz stre-
fy podmiejskie intensywnego rozwoju – gminy: Kołbaskowo, Dobra Szczecińska, 
Police, Stargard Szczeciński, Gryfino, Goleniów1. Szczególną rolę w ramach tego 
obszaru zajmuje Szczecin. Niestety, zaniedbania ostatnich dziesięcioleci, upadek 
kluczowych przedsiębiorstw doprowadziły do zmarginalizowania i rozmycia 
jego pierwotnego – morskiego charakteru. Przemysł stoczniowy przestał być już 
wyróżnikiem miasta. Szczecin stracił pozycję lepiej rozwiniętego od innych ob-
szaru w Polsce, nie udaje mu się także pełnić przewidywanej funkcji zaplecza dla 
Berlina. Postrzegany jest jako miasto malkontentów niezadowolonych z kierun-
ków przeobrażeń, nieufających władzy publicznej, uprzedzonych do instytucji 
miejskich i tęskniących za kreatywną, twórczą atmosferą. Uczelnie nie spełniają 
oczekiwań ludzi młodych oraz pracodawców, nie oddziałują wystarczająco silnie 
na społeczność. Miastu brakuje atmosfery intelektualnych sporów dotyczących 
różnorodnych dziedzin życia, jak na przykład sztuki, a rozdrobnione środowiska 
kulturalne nie współpracują ze sobą. Walory miasta i jego marki są nieznane, nie-
doceniane i nierozpoznawalne w Polsce i za granicą. Szczecin ma opinię miasta 
upadającego – nie tworzy szans indywidualnego rozwoju, co powoduje odpływ 
młodych i kreatywnych mieszkańców.

Mocną stroną miasta pozostaje jego prozachodni charakter z elementami 
niemieckiego dziedzictwa kulturowego, potencjał innowacyjności oraz indywi-

1 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego analizo-
wany na podstawie dołączonych map wskazuje, że w skład Szczecińskiego Obszaru Metropoli-
talnego wchodzą również następujące gminy: Nowe Warpno, Kobylanka i Stare Czarnowo. Plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, załącznik do Uchwały 
nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 w spra-
wie uchwalenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomor-
skiego.
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dualizm mieszkańców potrafiących jednoczyć się wokół inicjatyw obywatel-
skich2. Nadal nośnikiem wartości Szczecina pozostaje infrastruktura techniczna, 
symboliczna pozycja na mapie Europy (miasto ma szanse stać się transgraniczną 
metropolią) czy historyczny kontekst rozwoju, jednak zdaniem autorki niniejsze-
go artykułu prawdziwą wartością, cechą charakterystyczną, jest jego plastycz-
ność – „miastoplastyczność” – wynikająca po części z niskiej konkurencyjno-
ści. Atrakcyjna zatem staje się wizja rozwoju aglomeracji opartego na sektorze 
kreatywnym, świadomie kształtowanego w stronę „wibrującego”, nieobojętnego 
i twartego miejsca sztuki, czemu sprzyjają eksperymentalne środki wyrazu. 

W artykule poruszono problem interwencjonizmu administracji publicznej, 
uznając, że odpowiedni dobór narzędzi stymulujących rozwój „klastra kreatyw-
nego” – skupiającego małe i średnie przedsiębiorstwa – zapewni konkurencyj-
ność i pozwoli na wzrost gospodarczy nie tylko Szczecina, ale i regionu. 

1. Pojęcie „sektor kreatywny”

Definicja sektora kreatywnego, podobnie jak badania nad sektorami krea-
tywnymi (creative industries), ma stosunkowo krótką historię. Termin creative 
industries – najczęściej tłumaczony jako „sektory kreatywne” lub „przemysły 
kreatywne” – pojawił się literaturze przedmiotu w latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku. Bliskie mu pojęcia to: „przemysły kultury” (cultural industries) oraz 
„ekonomia doznań” (experience economy). Bezsprzecznie odnosi się on do kre-
atywności, czyli oryginalności i umiejętności tworzenia czegoś nowego. Krea-
tywność to rozwijanie lub wzbogacanie pierwotnego pomysłu o nowe elementy, 
czyniące go jeszcze bardziej atrakcyjnym3. Według innej definicji kreatywność 
to umiejętność tworzenia nowych pomysłów lub odbierania starych w nowy spo-
sób, lub też wykorzystywania starych idei do nowych zastosowań4. W 1997 roku 
w Wielkiej Brytanii został powołany międzysektorowy zespół do spraw przemy-
słów kreatywnych, który jako pierwszy sformułował definicję przemysłu krea-
tywnego jako „działania, które biorą się z indywidualnej kreatywności i talentu, 
i które mają zarazem potencjał kreowania bogactwa oraz zatrudnienia poprzez 
wytwarzanie i wykorzystywanie praw własności intelektualnej”. Zgodnie z tą 

2 Analiza SWOT stanu kultury Szczecina w kontekście starań miasta o tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury w 2016 roku, www.fileden.com (dostęp: 10.10.2012).

3 W.T. Bielecki, Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa 2001, s. 171.
4 K. Szczepańska-Woszczyna, Metody i techniki TQM, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2009, s. 56.
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definicją, do przemysłów kreatywnych zaliczają się: reklama, film i wideo, archi-
tektura, muzyka, rynek sztuki i antyków, sztuki performatywne, gry komputero-
we i wideo, rynek wydawniczy, rzemiosło, oprogramowanie, wzornictwo, radio 
i telewizja, projektowanie mody5.

Sektor kultury i sektor kreatywny leżą na styku sztuki, biznesu i techno-
logii. Niezwykle istotne jest to, że ich pozycję wobec innych sektorów można 
określić jako strategiczną, gdyż pozwalają one implikować efekty zewnętrzne 
w innych gałęziach przemysłu między innymi przez zgłaszanie zapotrzebowania 
na zaawansowaną technologię, bezpośredni wpływ na rozwój turystyki, bycie 
fundamentem sektora mody i przemysłu dóbr luksusowych. Warto przypomnieć, 
iż europejski sektor kultury i sektor kreatywny stanowią około 4,5% europejskie-
go PKB, a pracuje w nich około 3,8% siły roboczej UE (8,5 mln osób)6. 

2. Korzyści z rozwoju przemysłów kreatywnych

Rozwój przemysłów kreatywnych niesie ze sobą całe spektrum korzyści, 
które – z uwagi na charakter opracowania – można tu jedynie wąsko przedstawić. 
Do głównych korzyści ekonomicznych należy: tworzenie nowych źródeł docho-
dów, pomnażanie indywidualnych dochodów, zysków firm i bogactwa aglome-
racji miejskiej, spektakularność zysków z inwestycji strategicznych (przykładem 
może być ożywienie kulturowych stolic Europy), wzrost konkurencyjności regio-
nu, spadek bezrobocia, zmniejszenie fluktuacji wartościowej grupy pracowni-
ków (zwłaszcza ludzi młodych i kreatywnych), maksymalizowanie ich efektyw-
ności, przeciwdziałanie bezrobociu, pozytywne oddziaływanie na inne branże, 
poszerzenie obszaru strategicznych i długoterminowych inwestycji publicznych. 
Sektor kultury i sektor kreatywny to także inkubatory dla nowych form przedsię-
biorczości i rozwoju klastrów. 

5 Szerzej: Creative industries taskforce, British Goverrnment, Department of Culture 
Media and Sport, London 1998, www.britishcouncil.org (dostęp: 12.0.2012).

6 Wymienione obszary są głównym źródłem miejsc pracy i wzrostu gospodarczego 
w Europie (obecnie tworzą więcej miejsc pracy niż przemysł samochodowy). Między rokiem 2008 
a 2011 zatrudnienie w sektorze kultury i sektorze kreatywnym okazało się relatywnie bardziej 
odporne na kryzys niż gospodarka UE. Analizę warto poszerzyć o dane płynące z rynku mody 
i dóbr luksusowych – powiązanych z sektorem kulturowym i gałęzi należących do przemysłu kre-
atywnego. Sektory te stanowią 3% PKB UE, zatrudniają 6 mln osób, przy czym prawdopodobnie 
zatrudnienie w przemyśle dóbr luksusowych i modzie do 2020 r. będzie sukcesywnie wzrastać. 
Szerzej: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Promowanie sektora kultury i sektora kreatywne-
go na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE, Bruksela, COM(2012), http://
ec.europa.eu (dostęp: 15.10.2012).
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Zidentyfikowanymi korzyściami społecznymi są: wspieranie kulturowej 
różnorodności, integracja społeczna, włączenie grup wykluczonych, rozwijanie 
kreatywności i umiejętności w zakresie innowacji, wprowadzenie holistyczne-
go podejścia do zasobów ludzkich, rozwój człowieka, a nie poszczególnych jego 
elementów (kreowanie przestrzeni promującej rozwój osobisty i samorealizację), 
zachowanie równowagi między przestrzenią prywatną a zawodową (work life ba-
lance), wzrost świadomości w zakresie obywatelskiej i demokratycznej partycy-
pacji.

Korzyści kulturalne to między innymi: wzrost atrakcyjności oferty kul-
turalnej, pomoc artystom w docieraniu do szerszej publiczności, promowanie 
talentów i rozwój osobowy, przezwyciężanie napięć politycznych, zwiększanie 
zrozumienia, świadomości, empatii i szacunku wobec innych kultur.

Dane statystyczne potwierdzają, że zasadne jest eksponowanie tezy, iż 
w sektorze kultury tkwi potencjał pozwalający zwiększyć wzrost gospodar-
czy i zatrudnienie, a ponadto jest on bodźcem dla innych sektorów. Specyfika 
przemysłów kreatywnych polega także na funkcjonowaniu opartym na małych 
i średnich przedsiębiorstwach, a te, z kolei, charakteryzują się elastyczną strukturą 
i różnorodnością oferty. W dobie ogólnogospodarczych zmian dużo łatwiej adop-
tują się do wstrząsów na rynkach finansowych i łatwiej znoszą trudną koniunk-
turę niż duże przedsiębiorstwa, dlatego mogą stanowić antidotum na obecny kry-
zys i są tak ważne w aglomeracji szczecińskiej. 

Remedium na kryzys ekonomiczny w Europie i jej regionach staje się zro-
zumienie sztuki i korzyści z niej płynących. Należy pamiętać, iż sztuka jako 
produkt stanowi jedną z klas aktywów – obok akcji, nieruchomości i strategii 
pochodnych. Z punktu widzenia tak zwanych absolute return strategies (strategii 
opartych na uniezależnianiu zysków od koniunktury rynkowej) jest ona kluczo-
wym i satelitarnym elementem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Stopy 
zwrotu na rynku sztuki są ujemnie bądź minimalnie dodatnio skorelowane z tra-
dycyjnymi rynkami finansowymi, a więc ich wycena nie zależy od ceny trady-
cyjnych instrumentów finansowych. 
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3. Postulaty dla władz publicznych

W Polsce problematyka profesjonalnego wsparcia biznesu i kultury – na 
zasadzie kreatywnego partnerstwa – nie jest często podejmowanym tematem. 
Tymczasem celem koncepcji naukowych dotyczących rozwoju regionalnego jest 
między innymi formułowanie postulatów dla elit politycznych, władz publicz-
nych, a tym samym wpływanie na działania gospodarcze i społeczne. Rozwój 
sektora kultury i pobudzenie kreatywności nie muszą przebiegać spontanicznie. 
Niejednokrotnie procesy te odbywają się przez sterowanie odgórne, kreowanie 
i wskazywanie głównych narzędzi finansowych, czego przykładem są dobre 
praktyki7. Ułomności mechanizmu rynkowego i załamania koniunktury gospo-
darczej powodują wyraźny odwrót od teorii rozwoju gospodarczego wyrosłych 
na gruncie neoliberalnym, które nie przewidywały interwencjonizmu władz 
publicznych. Zadanie władz ograniczało się do tworzenia odpowiednich instru-
mentów regulujących wolny rozwój działalności gospodarczej. Współcześnie 
w coraz większym stopniu odchodzi się od koncepcji czystego liberalizmu w stro-
nę zwiększonego interwencjonizmu władz publicznych, nawiązując tym samym 
do doktryny Johna Keynesa. Interwencjonizm administracji publicznej winien 
być tym intensywniejszy, im słabszy jest wzrost gospodarczy regionu. Szansą 
staje się mobilizacja wewnętrznego potencjału tych obszarów przez rozwój od-
dolnych czynników instytucjonalnych, politycznych i społecznych, zapewniają-
cych konkurencyjność i rozwój gospodarczy8. 

Zdaniem autorki główny akcent rozwoju województwa powinien być po-
łożony na aglomerację szczecińską. Znajduje to uzasadnienie w ograniczoności 
zasobów oraz koncepcjach podkreślających koncentrację przestrzenną rozwoju 
regionalnego i wynikające z niej konsekwencje natury ekonomicznej oraz poli-
tycznej (obszary metropolitalne stanowią jądro regionu, dominują nad mniejszy-
mi miastami oraz okolicznymi obszarami). Do najważniejszych teorii należy na 
przykład tak zwana koncepcja biegunów wzrostu (growth poles) François Per-

7 Np. system Own Art (własna sztuka) obejmujący 250 galerii z obszaru Wielkiej Brytanii 
czy londyńska Agencja Rozwoju Przemysłów Kultury – CIDA (Cultural Industries Development 
Agency). Znamienny jest także CultuurInvest funkcjonujący od 2006 r. w Belgii – fundusz inwe-
stycyjny, który swoje usługi oferuje podmiotom z sektora kreatywnego. 

8 A. Amin, An institutionalist perspective on regional economic development, “Interna-
tional Journal of Urban and Regional Research” 1999, vol. 23, no. 2. 



31Przemysł kreatywny a nowe paradygmaty rozwoju...   

roux9, geograficznych centrów wzrostu (geographical growth centers) Alberta 
Hirschmana10, nierównomiernego rozwoju przestrzennego Gunnara Myrdala11, 
model rdzenia i peryferii (core and peripheries) Johna Friedmanna12. Należy 
domniemywać, iż wsparcie rozwoju metropolitalnego Szczecina doprowadzi do 
późniejszej dyfuzji wzrostu wartości na jego geograficzne otoczenie i zacieśnie-
nie więzi gospodarczej między Szczecinem a innymi światowymi centrami me-
tropolitalnymi. Przedstawiona hipoteza wyraźnie nawiązuje także do koncepcji 
Manuela Castellsa, w której proces rozwoju gospodarczego zachodzi w zróżni-
cowany przestrzennie sposób, a z uwagi na wzrost powiązań komunikacyjnych 
między dużymi ośrodkami – centra coraz bardziej zbliżają się do siebie13. 

Pozostaje pytanie, jaki paradygmat rozwoju obrać, aby analizowany obszar 
dominował gospodarczo, skupiał potencjał ekonomiczny i finansowy, był ośrod-
kiem kultury, nauki oraz centrum kreatywności, a ponadto umiał adaptować się 
do zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Z pewnością system organizacyj-
ny powinien się opierać na elastycznej produkcji i specjalizacji, a taką szansę dają 
przemysły kreatywne, które rozwijają się głównie w ramach małych i średnich 

9 Najbardziej rozwinięte regiony przyciągają zaawansowane technologicznie gałęzie 
przemysłu, wygrywają konkurencję gospodarczą z regionami peryferyjnymi i uzależniają je od 
własnej polityki przemysłowej i handlowej. Zaleceniem dla działań publicznych jest wzmacnianie 
dotychczasowych lub tworzenie nowych biegunów wzrostu oraz tworzenie sieci komunikacyjnej 
między dominującymi metropoliami a ich otoczeniem, aby przyśpieszać proces rozprzestrzenia-
nia się wzrostu gospodarczego. E.E. Malizia, E.J. Feser, Understanding local economic develop-
ment, The State University of New Jersey, New Jersey 1999, s. 104–106.

10 Zdaniem A. Hirschmana rozwój dokonuje się nierównomiernie i jest skoncentrowany 
w tzw. centrach wzrostu. Z biegiem czasu następuje naturalne rozprzestrzenianie się rozwoju 
z centrów na obszary sąsiadujące. Dlatego zaleca się wzmacnianie rozwoju regionów centralnych 
i wspieranie późniejszej dyfuzji rozwojowej przez budowanie np. infrastruktury komunikacyjnej. 
E.E. Malizia, E.J. Feser, Understanding…, s. 106–108.

11 Według G. Myrdala nierównomierny przestrzennie rozwój jest wynikiem długiego pro-
cesu historycznego, uwarunkowanego czynnikami ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi 
(cumulative causation). Zróżnicowanie regionalne rozwoju pogłębia się wraz z upływem czasu. 
Jest to więc mechanizm błędnego koła – samopowtarzalny i nieprzerwany przy samoregulacji 
rynkowej. Tamże, s. 108–109. 

12 Zdaniem J. Friedmanna działalność wytwórcza i usługowa najbardziej konkurencyjnych 
przedsiębiorstw jest lokowana w najsilniej rozwiniętych regionach, głównie w dużych ośrodkach 
metropolitalnych. Centra gospodarcze dominują nad swoimi peryferiami, przyczyniają się do za-
inicjowania trajektorii rozwoju tych terenów, jest on jednak podporządkowany i pełni funkcje 
usługowe wobec obszarów centralnych. W modelu tym rekomenduje się stymulowanie rozwoju 
regionalnego opartego na regionalnych centrach wzrostu. Dotyczy to zarówno wspierania, np. 
budowy infrastruktury światowych metropolii, jak i stymulowania rozwoju obszarów central-
nych w regionach słabiej rozwiniętych, peryferyjnych z punktu widzenia gospodarki globalnej. 
W ten sposób obszary będące dotąd peryferiami mogą, dzięki korzystnym warunkom rozwojo-
wym, awansować do grupy regionów centralnych. Tamże, s. 109–117.

13 T.G. Grosse, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regio-
nalne i Lokalne” 2002, nr 1, s. 29.
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firm dostosowujących się z łatwością – przez modyfikowanie i przekształcanie 
produkcji – do warunków rynkowych. Główny akcent należy położyć na możli-
wości dostarczania dóbr niestandardowych, niepowtarzalnych, zaspokajających 
indywidualne gusty konsumenta, dalece wyspecjalizowanych. Dzięki temu pro-
ducenci będą mogli łatwo znaleźć niszę rynkową w gospodarce globalnej i być 
wysoko konkurencyjni, będą również ponosili niższe koszty transakcyjne dzięki 
współpracy, co podwyższy efektywność całej grupy.

Jądrem koncepcji kreatywnego miasta jest obecność sieci kooperujących 
ze sobą instytucji publicznych, gospodarczych, usługowych, finansowych, spo-
łecznych i naukowych. Taka afiliacja pozwala aranżować idealny klimat do 
współpracy, wymiany informacji i pomysłów czy rozwoju nowych form przed-
siębiorczości. Michael Porter za kluczowy element uzyskiwania przewagi konku-
rencyjnej uznał odpowiednie umiejscowienie działalności ekonomicznej. Dlatego 
podmioty powiązane ze sobą powinny tworzyć tak zwane grona przemysłowe 
(industry clusters), lokalizować swoją działalność blisko siebie. Dzięki zbliżeniu 
przestrzennemu wzmaga się konkurencja, współpraca, promocja regionu. Admi-
nistracja publiczna może stymulować popyt za pomocą zamówień publicznych, 
dotacji, pożyczek kapitałowych, szkoleń, wprowadzania nowych technologii. 
Z tych samych powodów wsparcie powinny otrzymać instytucje finansowe, które 
kredytują działalność gron14. Teoretycy – Allen Scott i Michael Storper – podkre-
ślają, że jądrem grona jest dominująca metropolia, a rozwój gospodarczy zależy 
w większym stopniu od konkretnych instytucji ekonomicznych i norm społecz-
nych występujących na obszarze regionu aniżeli od anonimowych sił wolnego 
rynku. Zatem najważniejszym zadaniem władz publicznych jest kształtowanie 
pozaekonomicznych współzależności15. Teoretycy instytucjonalizmu – Thorstein 
Veblen, Wesley Mitchell i John Commons – sugerują, że wspólnie podzielane 
wartości i zwyczaje kulturowe kształtują świat organizacji ekonomicznych, mogą 
zatem w taki sposób wpływać na działania ludzkie, aby stymulować lub ograni-
czać rozwój gospodarczy16. Postawę taką można uznać za obowiązek w obliczu 
nadchodzących zmian.

W świetle przedstawionych rozważań warunkiem sine qua non pobudze-
nia szczecińskiego rozwoju staje się aktywna postawa władz publicznych i pro-
wadzenie przez administrację dojrzałej strategii pobudzania przedsiębiorczości 

14 M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
15 T.G. Grosse, Przegląd koncepcji teoretycznych…, s. 39–42.
16 W. Morawski, Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
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regionalnej. Stąd konieczne stają się odwołania do pojęcia „kapitał społeczny”17, 
w którym działania władz charakteryzują się wysokim poziomem wzajemne-
go zaufania, normami zaangażowania na rzecz dobra publicznego i gęstą siecią 
publicznych stowarzyszeń18. Relacje między jednostkami mogą być traktowane 
w kategoriach zasobów. Sednem jest wyznaczenie specyficznej trajektorii roz-
woju regionalnego, zasadzonej na arbitralnych decyzjach politycznych oraz uru-
chomienie wewnętrznego potencjału wzrostu (nacisk na endogeniczność rozwoju 
i uniezależnienie go na kolejnym etapie od pomocy publicznej), a więc pobudze-
nie własnej unikatowej dynamiki rozwoju, tak zwanego kapitału relacyjnego19. 

Tworzenie sieci współpracy, opierającej się na solidnych tradycjach histo-
rycznych i normach społecznych, nie powinno mieć dla decydentów charakte-
ru okazjonalnego – przesądzającego o ich atrakcyjności politycznej. Decydenci 
winni być skuteczni i profesjonalni w działaniu. Naganne jest wykazywanie ak-
tywności w imię klientelizmu20 i wytyczonych celów politycznych, a nie gospo-
darczych. 

Zadaniem władz powinno się stać stworzenie systemu informowania i szko-
lenia biznesowego, przygotowującego przedsiębiorstwa kreatywne do wkrocze-
nia na konkurencyjny rynek. Ważkie jest wspieranie tak zwanych interwencji 
artystycznych, polegających na zatrudnianiu osób ze środowiska sztuki. Zaletą 
jest silniejsze osadzenie w realiach rynkowych oraz przełamanie stereotypów 
tkwiących w tradycyjnych metodach zarządzania w biznesie21. Także oddolna 
inicjatywa – aktywność artystów i innych przedstawicieli sektora kultury i prze-
mysłów kreatywnych – jest równie ważna. 

17 W latach 80. XX w. wprowadził to pojęcie do literatury naukowej J. Coleman.
18 R.D. Putnam, Demokracja w działaniu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995, s. 258–276.
19 Termin pojawiający się w regionalistyce europejskiej i badaniach dotyczących oddzia-

ływania lokalnego środowiska politycznego na innowacyjność działalności gospodarczej. Ważną 
cechą środowisk jest ich struktura instytucjonalna i sieć wewnętrznych oraz zewnętrznych powią-
zań kooperacyjnych i informacyjnych. Relacje między instytucjami rożnego typu pochodzącymi 
z terenu danego regionu tworzą odmianę kapitału społecznego, który przez specjalistów jest czasa-
mi nazywany tzw. kapitałem relacyjnym, T.G. Grosse, Przegląd koncepcji teoretycznych…, s. 38.

20 Klientelizm – układ nieformalnych zależności typu ekonomiczno-politycznego, w ra-
mach których wpływowe podmioty roztaczają opiekę nad innymi – klientelą – w zamian za popar-
cie polityczne. Zjawisko klientelizmu jest powszechnie uznawane za formę patologii społecznej, 
gdyż zaburza prawidłowy proces dystrybucji dóbr politycznych i ekonomicznych, doprowadzając 
do powstania szarej strefy. A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, 
Wydawnictwo Archa, Gdańsk 2001, s. 60–68.

21 Takie próby podejmowane są w ramach europejskiego projektu TILLT Europe, który 
współrealizowany jest przez organizacje pośredniczące pomiędzy sztuką a biznesem oraz przez 
jednostki badawczo-rozwojowe, np. KEA European Affairs. 
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Innym sposobem wykorzystania potencjału leżącego w sztuce mogłyby być 
systemy kredytowe, fundusze inwestycyjne i tak zwane grona – klastry kreatyw-
ne zdolne do osiągania przewagi konkurencyjnej i efektu synergii. Klaster byłby 
świetną platformą współpracy, wymiany informacji, korzystania ze wspólnej in-
frastruktury badawczej i technicznej oraz dawałby możliwość obniżenia kosztów 
działalności22. W rzeczywistości kreatywne przestrzenie mogą mieć najróżniej-
szą postać – na przykład miast lub dzielnic artystycznych sprzyjających aktyw-
ności twórczej. 

4. Możliwości adaptacji koncepcji community production w nowym paradyg-
macie rozwojowym

Niezwykle atrakcyjna wydaje się idea połączenia sektora kreatywnego opar-
ta na teoretycznej koncepcji rozwoju community production autorstwa Frithjo-
fa Bergmanna23. Jest on twórcą teorii „nowej pracy” opartej na samorealizacji 
i umiejętności radzenia sobie ze zmiennością charakteru pracy. Należy zgodzić 
się z tezą, iż stary system pracy doprowadził do nierównomiernego rozwoju i zja-
wiska rozwarstwienia społecznego. Teoria community production jest osiągnię-
ciem naukowym, które dostarcza modelowych rozwiązań władzom publicznym 
(idea stworzenia amerykańskiej organizacji pomagającej osobom bezrobotnym 
jest powielana w wielu krajach na całym świecie). To jedna z metod pokonania 
trudności dotyczących rynku pracy, związanych z nieustannie rosnącą automa-
tyzacją, globalizacją i upadkiem rolnictwa (ze względu na trudności utrzyma-
nia własnego gospodarstwa, rolnicy przenoszą się do miast, gdzie również mają 
problemy ze znalezieniem pracy). 

Przyszłość sektora kreatywnego w Szczecinie mogłaby się opierać na tak 
zwanych nowych przedsiębiorstwach (new work entreprises), których zasady 
funkcjonowania diametralnie się różnią od działających obecnie firm. Praca 
w tych nowych podmiotach powinna umożliwiać pracownikom wykorzysta-

22 W 2009 r. z inicjatywy Fundacji Pro Cultura powstała koncepcja Warszawskiego Klas-
tra Sektora Kreatywnego, który miał łączyć funkcje klastra, parku technologicznego, inkubatora 
przedsiębiorczości i innowacji oraz centrum transferu wiedzy i innowacji. Jego ważnym celem 
miało być wspieranie młodych twórców i producentów mających pomysły na projekty o potencjale 
ekonomicznym, niedysponujących ani zasobami finansowymi, ani infrastrukturą potrzebną do 
realizacji swych wizji.

23 Koncepcja ustanawia zupełnie nowy model rozwoju. Praca została podzielona na trzy 
różne rodzaje, oznaczone odpowiednio kolorami: czerwonym (new work entreprises), niebie-
skim (community production) oraz zielonym (Work that we really really want to do), www.new-
worknewculture.com (dostęp: 1.11.2011).



35Przemysł kreatywny a nowe paradygmaty rozwoju...   

nie talentów i ich zdolności. Świeżość opisywanego tu paradygmatu polega na 
odejściu od przestarzałych form systemu pracy, między innymi pracy na etacie. 
„Celem nowej pracy nie jest uwolnienie ludzi od pracy, lecz takie jej przekształ-
cenie, aby to poszczególny człowiek sam o niej decydował i sam ją kształtował. 
Praca ma służyć człowiekowi, czynić go szczęśliwym… Przy czym potrzebna 
jest elastyczność i kreatywność, uczenie się przez całe życie, nowe nastawienie. 
Dana praca nie jest już i nie będzie zajęciem na całe życie”24. Zasadą nowej pra-
cy jest inteligentne i pomysłowe wykorzystanie innowacyjnych technologii, któ-
rych cechą wspólną jest to, że są tworzone w małej skali i mają objąć niewielką 
przestrzeń. Sugeruje się, że należy odejść od gigantycznych fabryk z długimi 
liniami produkcyjnymi i ogromnymi maszynami, które wymuszają pozyskiwa-
nie potężnych zasobów kapitałowych. Istotą nowej pracy miałaby być transfor-
macja produkcji przemysłowej w stronę tak zwanej produkcji wspólnotowej. Stąd 
ważne staje się tworzenie nowych mikroprzedsiębiorstw ulokowanych w bliskim 
sąsiedztwie (nawet na zasadzie wspólnoty) i permanentne stopniowe zwiększenie 
lokalnej produkcji, między innymi żywności, mieszkań, energii, odzieży, a także 
wszystkiego, co jest i może być potrzebne, by człowiek miał poczucie satysfak-
cjonującego życia i samorealizacji. 

Do najważniejszych korzyści z formowania niezależnych społeczności nale-
ży zaliczyć: tworzenie nowoczesnej infrastruktury życia społecznego, kooperację 
przedsięwzięć biznesowych, zdecentralizowanie technik wytwarzania, stopnio-
we wejście na rynki całego świata, wzajemne doradztwo i wsparcie, zwiększony 
dostęp do technologii, zasobów, informacji, wzrost autonomii, poprawę jakości 
życia. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, iż koncepcja F. Bergmanna jest dedykowana 
działalności artystycznej i okołoartystycznej. Jej atrakcyjność wynika przede 
wszystkim z interdyscyplinarności i możliwości adaptacji na grunt szczecińskie-
go przemysłu kreatywnego. 

Podsumowanie

Potencjał kreatywny tkwiący obecnie w gospodarce jest uznawany za nie-
zbędny czynnik jej rozwoju, a przez to i społeczeństwa. Należy zatem zaakcen-
tować, że kultura coraz częściej jest postrzegana jako czynnik wpływający na 

24 F. Bergmann, Świat w którym chcielibyśmy żyć, „ Zachodniopomorski Przedsiębiorca” 
2012, nr 4, s. 15–17. 
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wzrost atrakcyjności miast i regionów dla mieszkańców, turystów i inwestorów. 
Wzrost stopnia kreatywności nie jest do końca procesem autonomicznym. Stąd 
kształtowanie rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego winno być pro-
cesem głęboko przemyślanym w strategii rozwoju regionalnego. W teorii lite-
ratury istnieje wiele alternatywnych form metamorfozy gospodarczej, niemniej 
jednak atrakcyjnym modelem jest rozwój przemysłu kultury, a w szerszym ujęciu 
– przemysłu kreatywnego. Upadek kilkudziesięciu znaczących przedsiębiorstw, 
w tym z branży morskiej, powoduje, że Szczecin i jego region sprawiają wrażenie 
przestrzeni „niezapisanej”, niezdefiniowanej, a tym samym plastycznej – podat-
nej na przemiany strukturalne. Określenie istoty sektorów kreatywnych wskazu-
je wręcz nieskończoną ich różnorodność i unikalność w aspekcie treści i jakości, 
stąd tak duże możliwości wpływu na wzrost gospodarczy. 
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CREATIVE INDUSTRIES AND NEW PARADIGMS 
OF DEVELOPMENT SZCZECIN METROPOLITAN AREA

Summary

The cultural industries and the creative industries are among the most dynamic 
sectors of the word economy and offered new growth opportunities for developing coun-
tries. Times of crisis offer opportunities to look at new options, approaches, and strategic 
directions. The article outlines how governments can play a catalytic role by putting in 
place the policies needed to strengthen their creative economies. Overall, the creative 
economy sectors can contribute a lot to growth and prosperity, especially for developing 
countries seeking to diversify their economies and build resilience to future economic 
crisis.

Keywords: cultural industries, creative industries, creative economies, industry clusters
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KREOWANIE REGIONU KONKURENCYJNEGO
NA PRZYKŁADZIE EUROREGIONU POMERANIA

Celem tego artykułu jest wskazanie zmian, jakie zaszły na obszarach przygranicz-
nych w kontekście globalizacji i rosnącej konkurencji regionalnej. Budowa konkuren-
cyjnego regionu jest jedną z konsekwencji zmian w postrzeganiu roli, jaką odgrywają 
obszary przygraniczne. Dawniej obszary te były postrzegane jako peryferyjne, dzięki 
swoim niepowtarzalnym zasobom stają się dzisiaj obszarami rdzeniowymi. 

Tworzenie konkurencyjnego regionu jest głównym celem regionalnej polityki pro-
wadzonej przez wszystkie szczeble samorządu terytorialnego. Współcześnie coraz częś-
ciej wskazuje się, że konkurencyjność globalna w rzeczywistości budowana jest w skali 
lokalnej. Specjalną rolę w polityce budowania regionalnej konkurencyjności odgrywają 
regiony przygraniczne. Przez lata były one postrzegane jako skazane na marginalizację. 
Działania samorządów lokalnych zmierzają do zmiany tej sytuacji przez tworzenie trwa-
łych podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego tych obszarów. 
Przyszłość obszarów euroregionalnych w gospodarce światowej zależy od ich zdolności 
do tworzenia konkurencyjnego produktu. Produktu, który przyczyni się do wzrostu kon-
kurencyjności w ujęciu regionalnym, narodowym i międzynarodowym.

Słowa kluczowe: region transgraniczny, konkurencyjność regionalna, euroregion 

Wprowadzenie

Procesy globalizacji stawiają przed jednostkami terytorialnymi nowe wy-
zwania. Coraz wyraźniej widać, iż efektem przeobrażeń systemowych, procesów 
integracyjnych i rozwoju gospodarki światowej jest coraz silniejsza rywalizacja 
między regionami. Konkurują one o wszystko i we wszystkich dziedzinach życia 
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Agnieszka Malkowska, doktor, Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego, Wydział Za-
rządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, e-mail: agnieszka.malkowska@wzieu.pl.
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społeczno-gospodarczego. Pozyskiwanie nowych inwestorów czy rozwój infra-
struktury są wynikiem działań podejmowanych w ramach strategicznych progra-
mów, które są realizowane przez samorządy terytorialne z taką samą konsekwen-
cją, jak strategie największych transnarodowych przedsiębiorstw. Marketingowe 
koncepcje budowy wizerunku, które do tej pory były charakterystyczne dla 
przedsiębiorstw, coraz częściej są wykorzystywane przez władze lokalne i regio-
nalne do budowania wizerunku miasta, gminy czy regionu. Pojęcie „marketing 
terytorialny” niejednokrotnie służy do określenia niezbędnych działań samorzą-
dów, które sprzyjać mają rozwojowi lokalnych i regionalnych przedsięwzięć oraz 
promowaniu korzystnego wizerunku gmin, powiatów i województw. 

Marketing terytorialny jest rozumiany jako całokształt skoordynowanych 
działań podmiotów lokalnych, regionalnych lub ogólnokrajowych, zmierzających 
do wykreowania procesów wymiany i oddziaływania przez rozpoznanie, kształ-
towanie i zaspokojenie potrzeb oraz pragnień mieszkańców1. Wyrazisty wizeru-
nek oparty na niepowtarzalnych w skali kraju i świata wyróżnikach jest kluczo-
wym elementem tworzenia konkurencyjności regionu. 

Celem opracowania jest wskazanie zmian w postrzeganiu obszarów przy-
granicznych w kontekście globalizacji i coraz silniejszej konkurencji między-
regionalnej. W artykule skoncentrowano się na teoretycznych rozważaniach na 
temat kreowania produktu konkurencyjnego regionu transgranicznego.

1. Peryferyjność regionu przygranicznego 

Przez setki lat, podporządkowując sobie przestrzeń, człowiek tworzył gra-
nice. Większość z nich było tworami sztucznie rozdzielającymi jednostki teryto-
rialne i lokalne społeczności. Podziały te często były wynikiem sporów i waśni 
między krajami, a ich ofiarami zawsze padały regiony przygraniczne. Świado-
mość tymczasowości i charakter buforowy wielu obszarów przygranicznych nie 
służył ich rozwojowi, a i efekty tego rozwoju często były niweczone przez kon-
flikty zbrojne. Podejmowane próby przeciwdziałania temu zjawisku okazywały 
się, z perspektywy czasu, nieskuteczne. Chiński mur – odgradzający Państwo 
Środka od państwa mongolskiego – miał zapewnić spokój i dobrobyt mieszkań-
com pogranicza, a na wieki stał się symbolem podziału i izolacji. Ciąg umocnień 

1 A. Szromnik, Marketing terytorialny – geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływa-
nia, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Romański, 
Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódz-
ki, Łódź 1997, s. 36.
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– linia Maginota – także miał dać Francji bezpieczeństwo, a okazał się zupełnie 
nieprzydatny do obrony granic przed hitlerowską napaścią. Przykładów podzia-
łów świata przez granice nie trzeba jednak szukać w odległej przeszłości. Grani-
ce nadal dzielą i dalej są miejscem, często nieukrywanej, wrogości między sąsia-
dami. Konflikt palestyńsko-izraelski doprowadził do tego, że osiedla żydowskie 
są odgrodzone betonowym murem od osiedli palestyńskich. Obszar, który przez 
wieki był utożsamiany z tak zwaną świętą ziemią lub „królestwem niebieskim”, 
jest pogrążony w konflikcie już od ponad półwiecza. Względy ekonomiczne 
i polityczne stały się przyczyną powstania murów na granicy meksykańsko-ame-
rykańskiej. Wyraźna granica między dobrobytem a skrajną biedą doprowadzi-
ła do wzrostu napięcia między społecznościami zamieszkującymi oba brzegi 
Rio Grande. 

Granice nie służą budowaniu trwałych podstaw rozwoju społeczno-gospo-
darczego. Ich przebieg jest często wynikiem wielu krzywd, a równie często pro-
wadzi do powstania kolejnych źródeł nowych konfliktów. 

Rys. 1. Typy regionów
Źródło: opracowanie własne.

Wiek XX przyniósł Europie bardzo burzliwe zmiany w przebiegu granic, 
tworząc jednocześnie na wiele lat trwały podział na dwie – pełne nieufności 
– części. Dopiero pół wieku przemian politycznych i gospodarczych w Europie 
ukazało, iż dotychczasowy model funkcjonowania obszarów przygranicznych 
może się zmienić. Powstanie Unii Europejskiej, pierwszych form współpracy 
transgranicznej i euroregionalnej doprowadziło do sytuacji, w której granice na-
turalne przestały mieć właściwie decydujące znaczenie (przynajmniej na obsza-
rze objętym integracją). Jednocześnie ujawniły się nierówności w rozwoju obsza-
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rów podzielonych granicą, tak wobec siebie wzajemnie, jak i wobec stref bardziej 
centralnie położonych. Bardzo szybko się okazało, że dotychczasowe podziały 
polityczne i gospodarcze doprowadziły do tego, że obszary przygraniczne należą 
do najsłabiej rozwiniętych obszarów Unii Europejskiej. Stąd też są one określa-
ne w literaturze przedmiotu jako obszary peryferyjne, schyłkowe lub opóźnione 
w rozwoju (rysunek 1).

Problem peryferyjności wynika z faktu, że cechą każdego systemu ekono-
micznego jest występowanie większych lub mniejszych nierówności regional-
nych2. W naukach społecznych istnieje kilka definicji obszarów peryferyjnych. 
Peryferia są określane jako obszary oddalone od centrów gospodarczych i trudno 
dostępne pod względem komunikacyjnym3. Inne definicje wskazują na wyraźnie 
niższy poziom ich rozwoju społeczno-gospodarczego, określanego przez wiele 
wybranych wskaźników. Dotychczasowe badania udowadniają także, że pery-
feryjność wielu regionów jest problemem niezwykle istotnym z punktu widze-
nia integracji europejskiej. Znalazło to swoje odzwierciedlenie między innymi 
w zmodyfikowanej strategii lizbońskiej, w której założono podjęcie działań ma-
jących na celu pobudzanie obszarów zapóźnionych gospodarczo i dzięki temu 
zminimalizowanie ich peryferyjności. Cel ten znajduje się również w Komuni-
kacie Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, w którym wskazano działania 
zmierzające do uzyskania wyższego wzrostu gospodarczego i powstania nowych 
miejsc pracy dzięki przezwyciężeniu barier w działalności transgranicznej oraz 
wzrostowi powiązań sieciowych na tych obszarach. Ma to pozwolić na stworze-
nie warunków umożliwiających przezwyciężenie peryferyjności przez wykorzy-
stanie endogenicznego potencjału regionu oraz dzięki możliwościom, jakie daje 
przemyślana polityka regionalna na skalę całej Wspólnoty Europejskiej.

2. Konkurencyjność obszarów przygranicznych 

Obszary przygraniczne w Polsce stały się ostatnio uczestnikiem dwóch 
przeciwstawnych procesów – to jest integracji i izolacji. Z jednej strony zachod-
nia granica od 1991 roku była areną ożywionych kontaktów transgranicznych, 

2 A. Olechnicka, Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Centrum Europej-
skich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, 
s. 54.

3 B. Goodball, The dictionary of human geography, Penguin, London 1987, s. 350, za: 
T.G. Grosse, Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju re-
gionów peryferyjnych, „Studia Regionalne i Lokalne” 2007, nr 1 (27), s. 27.
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z drugiej zaś – w ramach tego samego procesu integracji europejskiej powstawać 
zaczęła nowa, tym razem bardziej o charakterze ekonomicznym i politycznym 
niż ideologicznym, kurtyna, rozdzielająca społeczności wschodniego obszaru 
Europy. O ile zachodnia granica Polski stała się coraz miej widoczna, dzięki znie-
sieniu barier celnych czy kontroli granicznych itp., o tyle polska granica wschod-
nia, będąca jednocześnie wschodnią granicą Unii Europejskiej, stała się dla wielu 
granicą oddzielającą europejski dobrobyt od reszty świata. Wzrost administra-
cyjnych barier i uciążliwość restrykcyjnych kontroli granicznych w największym 
stopniu odczuli mieszkańcy obszaru wschodniego pogranicza. Ożywione kon-
takty gospodarcze w zachodniej części kraju mogą być postrzegane jako czyn-
nik sprzyjający rozwojowi konkurencyjności tego regionu, jednak hermetyczny 
charakter granicy wschodniej niewątpliwie nie sprzyjał dotąd tworzeniu takiej 
konkurencyjności. 

Zagadnienie kreowania konkurencyjności regionów jest szeroko opisywane 
w literaturze. Poszukiwanie źródeł konkurencyjności i czynników, które wpły-
wają na poziom konkurencyjności jednostek przestrzennych, prowadzi do bardzo 
szerokiego ujęcia tego zjawiska ekonomicznego. Mówiąc najprościej, konkuren-
cyjność to zdolność do konkurowania, przy czym konkurencyjność jest budowa-
na przez rozwój innowacyjności regionu. Według Komisji Europejskiej, konku-
rencyjność opiera się na zdolności do produkowania dóbr i usług, które zdobyły 
akceptację na rynku międzynarodowym, przy równoczesnym utrzymaniu wyso-
kiego poziomu dochodów4. W myśl definicji zaproponowanej przez OECD, kon-
kurencyjność to stopień, w jakim jeden kraj (region), w warunkach swobodnego 
handlu i wolnego rynku, może wytwarzać dobra i usługi zdające egzamin na 
rynkach międzynarodowych, przy jednoczesnym zapewnieniu realnego wzrostu 
dochodów ludności w długim okresie5. Dla Andrzeja Klasika pojęcie to oznacza 
przewagę nad innymi regionami, będącą wypadkową atrakcyjności oferty usłu-
gowej, kierowanej do obecnych i potencjalnych użytkowników regionu, którymi 
są mieszkańcy, firmy, inwestorzy, goście. Jej źródłem jest nowoczesna infrastruk-
tura materialna, instytucjonalna i intelektualna regionu6. Inni wskazują, iż region 

4 European Commission, Sixth periodic report on the social and economic situation 
of regions in the UE, 1999.

5 OECD, Industrial structure statistics 1994, Paris 1996, s. 17–19.
6 A. Klasik, Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie 

syntetyczne, w: Województwo śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy, II Śląskie 
Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego i Górno-
śląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli, Katowice 2001, s. 99–100.
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konkurencyjny charakteryzuje się tworzeniem i oferowaniem zainteresowanym 
wszelkich możliwości, perspektyw do stałego rozwoju7. 

Konkurencyjność euroregionalna może być postrzegana jako specyficzna 
właściwość danej jednostki terytorialnej, określająca jej zdolność do ciągłego 
tworzenia warunków do trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospo-
darczego w warunkach konkurencji. Tak rozumiana konkurencyjność sprowadza 
się do oferowania na poziomie euroregionu lepszego produktu niż produkt ofero-
wany przez inny region. 

Współczesne regiony konkurencyjne tworzone są dzięki sieci powiązań 
obejmujących przedsiębiorstwa, instytucje naukowo-badawcze oraz administra-
cję publiczną i samorządową. W tym miejscu rodzi się pytanie, o jaki produkt re-
gionu chodzi. Wydaje się słuszne określenie, iż tworzenie konkurencyjnego pro-
duktu w skali euroregionu jest ściśle uzależnione od przewagi komparatywnej, 
jaką ma dana jednostka przestrzenna. Przewaga komparatywna jest wynikiem 
posiadania określonych i często unikatowych zasobów, w tym przede wszystkim 
surowców naturalnych, zasobów ludzkich, zasobów wiedzy i innowacyjności, 
a także poziomu rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej. Nie mniej istot-
na z punktu widzenia kreowania konkurencyjności euroregionu jest umiejętność 
alternatywnego zastosowania wskazanych i ograniczonych zasobów. 

Produktem konkurencyjności euroregionu może więc być kombinacja jego 
zasobów oraz system relacji czy też sieci powiązań występujących na tym obsza-
rze, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań transgranicznych. Produkt ten 
ma charakter przestrzenny i złożony. Składa się z bardzo wielu pojedynczych, 
komplementarnych względem siebie elementów. Jest wynikiem relacji między 
wszystkimi podmiotami tworzącymi jednostkę euroregionalną oraz jej kontak-
tów zewnętrznych. Produkt taki to często cały zestaw usług i dóbr oraz decy-
zji i praw umożliwiających w pełni wykorzystanie potencjału euroregionu i jego 
szans w konkurencyjnej gospodarce. 

Ujęcie takie jest zasadniczo zgodne z podstawową definicją produktu za-
proponowaną przez Philipa Kotlera, który określił produkt jako wszystko to, co 
może się znaleźć na rynku, przyciągnąć uwagę, zostać nabyte, użyte lub skon-
sumowane, zaspokajając potrzeby i pragnienia ludzi8. Produkt konkurencyjny 

7 Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wydawnictwo Nau-
kowe PWN, Warszawa 2009, s. 20.

8 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner&Ska, 
Warszawa 1994, s. 399.
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euroregionu może być określony jako kombinacja wielu czynników, wśród któ-
rych wymienić należy między innymi:

− kulturę innowacyjną, 
− poziom edukacji wszystkich szczebli,
− infrastrukturę, 
− otoczenie technologiczne,
− jakość otoczenia biznesu, 
− sprawność funkcjonowania instytucji rządowych i samorządowych,
− strukturę społeczną wraz z rynkiem pracy,
− warunki makro- i mikroekonomiczne,
− efektywność rozwiązań rynkowych na szczeblu regionu,
− środowisko naturalne.
Wszystkie te czynniki muszą być rozpatrywane w kontekście transgranicz-

nym. Od ich jakości i interakcji między sobą zależeć będzie ocena atrakcyjności 
oferty regionu pogranicznego. Jakość i potencjał, jaki produkt ten będzie sobą 
reprezentował, określi pozycję jednostek terytorialnych tworzących euroregion 
w zglobalizowanej i silnie konkurencyjnej gospodarce.

Tworzenie produktu konkurencyjnego na miarę euroregionu jest w dobie 
globalizacji niezwykle istotne, co podkreślił Tadeusz Markowski, zauważając, 
iż presja konkurencyjna wzrasta nie tylko na producentów dóbr rynkowych, 
ale także na jakość otoczenia przestrzenno-gospodarczego, w którym ci produ-
cenci działają9. Tak jak wytwórcy, tak samo jednostki przestrzenne konkurują 
między sobą, przykładowo o inwestycje, o środki pomocowe czy o innowacje. 
Osiągnięcie sukcesu w tej walce konkurencyjnej przez euroregiony wymaga st-
worzenia atrakcyjnego produktu, który następnie należy zaoferować na rynku, 
co wymaga podjęcia działań marketingowych. 

Marketing terytorialny definiowany jest jako filozofia osiągania założonych 
celów przez przestrzenne jednostki osadnicze, przez wykorzystanie zasobów 
i możliwości rozwoju dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz pośrednio in-
nych grup odbiorców wartości tworzonych w tej jednostce10. Według Ph. Kotlera 
zadaniem organizacji jest określenie potrzeb, wymagań i interesów rynków doce-
lowych oraz dostarczanie pożądanego zadowolenia w sposób bardziej efektywny 
i wydajny niż konkurenci przy jednoczesnym zachowaniu lub podniesieniu do-

9 T. Markowski, Marketing miasta, w: Marketing terytorialny..., s. 89.
10 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2010, s. 28.
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brobytu konsumenta i społeczeństwa11. Pogranicza analizowane przez pryzmat 
zamieszkujących je społeczeństw mogą być utożsamiane z takimi właśnie orga-
nizacjami, które, tworząc swój produkt konkurencyjny, muszą uwzględnić za-
sady marketingu. Marketing terytorialny to także filozofia oparta na założeniu, 
że osiągnięcie sukcesu jednostki terytorialnej możliwe jest przez skierowane na 
klienta, który staje się partnerem, działań prowadzonych w warunkach konku-
rencji12. Podobnie jak w przypadku tradycyjnego podejścia do marketingu, dzia-
łania będące wynikiem marketingowego podejścia do produktu konkurencyjnego 
euroregionu winny być adresowane do dwóch grup adresatów:

− odbiorcy zewnętrznego – społeczeństw, organizacji, inwestorów, ponad-
lokalnych instytucji zarządzających itp.;

− odbiorcy wewnętrznego – lokalnego społeczeństwa, lokalnych organiza-
cji, lokalnych instytucji zarządzających.

Kształtowanie pożądanego obrazu konkurencyjnego Euroregionu Pomera-
nia, w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym, jest jednym z najtrudniejszych 
zadań, jakie należy realizować w ramach zarządzania euroregionem. Proces ten 
determinuje wiele czynników, których uwzględnienie konieczne jest w dłuższej 
perspektywie czasowej, a których efektem będzie stworzenie bardziej konku-
rencyjnego produktu euroregionalnego. Elementem tworzenia konkurencyjnego 
produktu Euroregionu Pomerania będą niewątpliwie wszystkie działania związa-
ne z komunikowaniem się jednostki terytorialnej z otoczeniem. Komunikacja ta 
obejmuje przekazywanie informacji o walorach gospodarczych, turystycznych, 
kulturowych oraz innowacyjnych regionu oraz przekonanie odbiorcy wewnętrz-
nego i zewnętrznego o tym, iż oferta regionu jest bardziej atrakcyjna od innych. 
Dokonanie tego wymaga skoncentrowania się w szczególności na takich działa-
niach, które pozwolą stworzyć produkt w znacznym stopniu zintegrowany, do-
starczający ściśle określonych korzyści odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym. 
Tak pojmowany produkt jest możliwy do stworzenia jedynie w przypadku podej-
mowania konsekwentnych działań zmierzających do:

a) analizy wewnętrznych i zewnętrznych warunków tworzenia produktu 
konkurencyjnego w regionie;

b) określenia ramowego kształtu produktu konkurencyjnego regionu, obej-
mującego:

11 Ph. Kotler, Marketing..., s. 26.
12 A. Szromnik, Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, 

w: Marketing terytorialny..., s. 36.
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− wybór dóbr i usług, które będą kluczowe w ofercie konkurencyjnej 
regionu,

− określenie odbiorcy wewnętrznego i zewnętrznego produktu konku-
rencyjnego regionu,

− opracowanie koncepcji działań marketingowych w ramach marketin-
gu terytorialnego,

− określenie powiązań na poziomie wewnętrznym i zewnętrznym, któ-
re wpłyną na powstanie zintegrowanego produktu konkurencyjnego;

c) przeanalizowania ekonomicznych i społecznych efektów stworzenia pro-
duktu konkurencyjnego regionu;

d) komercjalizacji produktu konkurencyjnego regionu.
Kompleksowe podejście do tworzenia, promocji, a w konsekwencji – ko-

mercjalizacji produktu konkurencyjnego euroregionu powinno stać się kluczo-
wym elementem polityki regionalnej, prowadzonej na różnych szczeblach samo-
rządu terytorialnego wchodzących w skład euroregionu. Strategiczne podejście 
do realizacji koncepcji stworzenia konkurencyjnego pogranicza pozwoli na wy-
kreowanie atrakcyjnej oferty, zarówno wobec odbiorcy wewnętrznego, jak i ze-
wnętrznego. Atrakcyjność ta w szczególny sposób jest związana z wizerunkiem 
euroregionu. Wizerunek definiowany jest przez Ph. Kotlera jako suma przeko-
nań, opinii, wyobrażeń, jakie o danym miejscu mają odbiorcy13. Dotychczasowy 
wizerunek regionu przygranicznego (schyłkowego i peryferyjnego) nie służył bu-
dowaniu konkurencyjności euroregionalnej. Wydaje się, iż przed samorządami 
Euroregionu Pomerania stoi trudne zadanie jego zmiany. Będzie to niewątpliwie 
długotrwały i złożony proces, w którym powinny być wykorzystane różne narzę-
dzia marketingu terytorialnego. Magdalena Florek za nadrzędny instrument od-
działywania marketingowego, obok kształtowania oferty terytorialnej, promocji 
i partnerstwa, uznała tożsamość regionu, której właściwe zdefiniowanie wpływa 
nie tylko na unikatowość i spójność oferty turystycznej, ale jest warunkiem kreo-
wania pożądanego wizerunku14. Wydaje się, iż tożsamość regionu pogranicza jest 
czynnikiem budującym nie tylko ofertę turystyczną, ale może być także elemen-
tem szerszego, zintegrowanego i unikatowego produktu konkurencyjnego.

13 Ph. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, Marketing places – attracting investment, industry and 
tourism to cities, states and nations, The Free Press, New York 1993, s. 97.

14 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego w turystyce, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 170–174.
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Podsumowanie

Zaprezentowane w artykule rozważania autorów są jedynie przyczynkiem 
do dyskusji nad koncepcją kreowania konkurencyjnego eroregionu. Przegląd lite-
ratury przedmiotu wskazuje, iż budowa konkurencyjności w skali regionalnej jest 
problematyką niezwykle istotną zarówno w kraju, jak i w całej Unii Europejskiej. 
Przyszłość regionów transgranicznych w zglobalizowanej gospodarce światowej 
jest w dużym stopniu uzależniona od umiejętności stworzenia zintegrowanego 
produktu konkurencyjnego, który odpowiednio wypromowany przyczyni się 
do wzrostu konkurencyjności w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej. 
Kreowanie konkurencyjnego euroregionu to zupełnie nowa filozofia osiągania 
przez regiony pograniczne założonych celów. Jest to możliwe dzięki wykorzysta-
niu często niepowtarzalnych zasobów, szans oraz możliwości, co pozwala na za-
spokojenie obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców regionów podzielonych 
granicą.

Euroregion konkurencyjny to taka jednostka przestrzenna, która tworzy 
produkt będący kombinacją zasobów rzeczowych i ludzkich, czynników struk-
turalnych i infrastrukturalnych, odpowiadający oczekiwaniom wewnętrznego 
i zewnętrznego odbiorcy. Stworzenie takiego produktu konkurencyjnego w ob-
szarach przygranicznych wymaga zmiany dotychczasowego wizerunku tych 
terenów. Postrzeganie ich jako schyłkowe i peryferyjne zastąpione być musi 
przekonaniem o ich wysokich walorach konkurencyjnych, uwzględniających toż-
samość regionalną. 

Budowa konkurencyjności na szczeblu regionalnym i lokalnym jest jednym 
z priorytetów strategicznego planowania w Europie. Euroregiony muszą wyko-
rzystać tę szansę dla budowania warunków do tworzenia spójnych zewnętrznie 
i zintegrowanych wewnętrznie regionalnych produktów konkurencyjnych.
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THE CREATING OF COMPETITIVE REGION
ON THE EXAMPLE OF EUROREGION POMERANIA

Summary

The purpose of this paper is to show the changes in how border areas are per-
ceivedin the context of globalization and the growing interregional competition. Build-
ing a competitive region is one of the consequences of changed roles that are assigned to 
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border regions. Formerly perceived as peripheral, thanks to their unique resources these 
areas now have a potential of becoming core regions.

Creating a region’s competitiveness is the main objective of regional policy pursued 
by all government administration levels. Presently, competitiveness on the global scale is 
built on the local and regional scale. A special role in the policy of building regional com-
petitiveness is played by border regions. For years they have been perceived as declining 
and doomed to be marginalized. Actions undertaken by local governments aim to change 
this image and create the bases for sustainable socio-economic development.

Euroregions’ future in the world economy is largely dependent on their ability to 
create an integrated competitive product. This product needs to be properly marketed, 
which will contribute to a growth in competitiveness on a regional, national and inter-
national scale. Building a competitive region is a brand new philosophy in terms of re-
gions achieving their own targets. This is possible through using resources, opportunities 
and capacities that are often unique, which allows for satisfying the current and future 
needs of the region’s inhabitants. A competitive region is a spatial unit that creates a cha-
racteristic product combining material and human resources as well as structural and 
infrastructural factors, and which meets the expectations of the internal and external 
recipient. 

Keywords: competitive region, cross-border region, euroregion 
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KREATYWNE PARTNERSTWA
W KONTEKŚCIE ROZWOJU

PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH W SZCZECINIE

W niniejszym artykule przedstawiono szeroką perspektywę oddziaływania prze-
mysłów kreatywnych, zarówno w kontekście ekonomicznym, socjologicznym, jak i geo-
graficznym. Analiza bazująca na multidyscyplinarnym podejściu oraz szerokim ujęciu 
grup interesariuszy umożliwiła wypracowanie uniwersalnej koncepcji kreatywnego 
partnerstwa. Przenosząc założenia modelowe na konkretny przykład, wskazano Klaster 
Przemysłów Kreatywnych w Szczecinie jako trzon kreatywnego partnerstwa w mieście. 
Klaster ma oddziaływać na pozostałych interesariuszy, a tym samym odegrać istotną 
rolę w rozwoju przemysłów kreatywnych w Szczecinie i regionie zachodniopomorskim. 
Dodatkowo zaproponowano wstępne wytyczne dla polityki rozwoju przemysłów krea-
tywnych.

Słowa kluczowe: przemysły kreatywne, kreatywne partnerstwa, klastry, interesariusze, 
polityka 

Wprowadzenie

Sztuka od zawsze towarzyszyła ludzkości, jednocześnie rozwój społeczno-
-gospodarczy oraz postęp technologiczny sprawiły, że zaspokojenie podstawo-
wych potrzeb człowieka staje się coraz łatwiejsze, stąd wiele społeczeństw kon-
centruje się na wartościach niematerialnych, które determinują różne dziedziny 
codziennego życia. To, z kolei, w połączeniu z coraz łatwiejszym dostępem do 
technologii telekomunikacyjnych i informatyzacji, przekłada się na kierunki roz-

* Joanna Markiewicz, doktor, Katedra Efektywności Innowacji, Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, e-mail: 
joanna.markiewicz@wzieu.pl.
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woju gospodarczego, w tym rosnące znaczenie sektora kreatywnego w budowa-
niu innowacyjności gospodarki. 

Przemysły kreatywne, podobnie jak zjawiska innowacyjne, są oparte na 
wielokierunkowych procesach angażujących różnorodnych aktorów, procesach 
zachodzących w konkretnej przestrzeni ekonomicznej. Natura zjawiska, jakimi 
są przemysły kreatywne, nie jest jeszcze w pełni poznana (zwłaszcza w Polsce). 
Niewiele mówi się o partnerstwie i formach wspierania przemysłów kreatyw-
nych, również w kontekście Szczecina. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie 
wielopłaszczyznowej specyfiki przemysłów kreatywnych, istoty kreatywnych 
partnerstw oraz ukazanie Szczecina jako miasta, które może wspierać rozwój 
przemysłów kreatywnych.

1. Przemysły kreatywne w ujęciu multidyscyplinarnym

Rozważania na temat roli przemysłów kreatywnych we współczesnej go-
spodarce należy rozpocząć od podstaw, a więc od teorii ekonomii, a następnie 
spróbować zrozumieć jej związek z kulturą. W teorii neoklasycznej rynek – po-
strzegany jako system racjonalnie zachowujących się podmiotów – sprawnie de-
cyduje o popycie i podaży. Pierwiastka kultury można doszukać się w tym, że 
już Adam Smith rozróżnił dwa podejścia do wartości – wartość użytkową towaru 
oraz wartość wymienną1. Przeciwna podejściu neoklasycznemu – teoria instytu-
cjonalna – mówi o kulturze jako podstawie wszelkiej działalności. Ponadto za-
kłada badanie zjawisk gospodarczych przez analizę zachowań jednostki2.

Obecnie ekonomistom trudno jest jednoznacznie wytłumaczyć, a tym bar-
dziej prognozować zjawiska gospodarcze. Współczesne procesy gospodarcze 
mają charakter wielopłaszczyznowy i są determinowane różnymi czynnikami, 
warto je więc analizować i próbować wyjaśniać przez podejście multidyscypli-
narne. Przede wszystkim należy pamiętać, że ekonomia jest nauką społeczną, 
stąd czerpie dużo z socjologii i psychologii. Z tej perspektywy łatwiej jest po-
strzegać kulturę (system przekonań, wartości uznawanych przez pewną grupę) 
jako istotny czynnik wpływający na gospodarkę rozumianą jako system organi-
zacji społecznej.

Z kolei paradygmat rozwoju gospodarczego opartego na innowacyjności 
sprawia, że przemysły kreatywne powinny być traktowane jako jeden z filarów 

1 D. Thorsby, Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 32.
2 Tamże, s. 34.
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nowoczesnej gospodarki. Argumentem przemawiającym za takim twierdzeniem 
jest możliwość wskazania wielu aspektów łączących innowacyjność oraz prze-
mysły kreatywne. Należą do nich między innymi:

1. Kreatywność jako podstawowe źródło innowacji. Dzięki niej powsta-
je nowa wiedza (obecnie wiedza jest uznawana za podstawowy zasób 
współczesnej gospodarki) oraz rodzą się innowacyjne rozwiązania.

2. Peter Drucker3 wskazał, że zmiany w postrzeganiu, nastrojach, wartoś-
ciach oraz nowa wiedza są źródłem inspiracji do podejmowania działań 
innowacyjnych i wymienił siedem okazji do wprowadzenia innowacji.

3. Skonstruowanie tak zwanej tabeli designu i kreatywności (Design and 
Creativity Index4) dla krajów Unii Europejskiej pozwoliło ukazać zbież-
ności zachodzące między kreatywnością a innowacyjnością wyrażoną 
za pomocą tak zwanej unijnej tabeli innowacyjności (prezentującej inno-
wacyjność krajów UE na podstawie wartości sumarycznego wskaźnika 
innowacji5).

4. Zarówno innowacyjność, jak i przemysły kreatywne są związane z miej-
scem (technologie telekomunikacyjne nie podważyły znaczenia prze-
strzeni geograficznej w procesach ekonomicznych), ponieważ procesy 
warunkujące ich rozwój są oparte na procesach społecznych oraz wy-
magają bezpośrednich kontaktów. Wyrazem owego zlokalizowania geo-
graficznego są klastry6 (skupiska przedsiębiorstw) i miasta kreatywne7 
(skupiające kreatywne jednostki czy inaczej: klasę kreatywną).

5. Wielokierunkowy charakter procesów innowacyjnych wymusza współ-
pracę opartą na strukturze sieciowej. Podobnie przemysły kreatywne 
opierają się na współpracy różnych podmiotów. Państwa charaktery-
zujące się wysokim wskaźnikiem zaufania społecznego (co, de facto, 
oznacza efektywniejszą współpracę społeczeństwa) lepiej rozwijają się 
gospodarczo.

6. Znaczenie własności intelektualnej – prawa autorskiego i własności przemy-
słowej – w działalności innowacyjnej oraz w przemysłach kreatywnych.

3 P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, 
s. 44.

4 H. Hollanders, A. van Cruysen, Design, creativity and innovation. A scoreboard appro-
ach, INNO Metrics, Maastricht 2009, s. 22.

5 Innovation Union Scoreboard 2011, INNO Metrics, European Union 2012, s. 7.
6 Klastry zostały szeroko opisane w literaturze. Twórcą teorii klastrów jest M.E. Porter. 

Więcej: M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001. 
7 R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011, 

s. 256–257.
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7. Kultura miejsca staje się łącznikiem wiedzy i kreatywności (3T rozwoju 
gospodarczego według Richarda Floridy8).

8. Przenikanie sztuki i nowoczesnych technologii. Sztuka jest rozprzestrze-
niana za pomocą nowoczesnych technologii komunikacyjnych, natomiast 
innowacyjne produkty, oprócz nowatorskich rozwiązań funkcjonalnych, 
cechują się coraz bardziej wyszukanym wzornictwem.

Przedstawione kwestie dotyczą zarówno ekonomii, socjologii, psychologii, 
geografii, jak i aspektów prawnych oraz artystycznych, co umacnia twierdzenie 
o konieczności analizowania współczesnych zjawisk gospodarczych, zwłaszcza 
tych związanych z innowacyjnością i kreatywnością, w ujęciu multidyscyplinar-
nym.

2. Kreatywne partnerstwa a istota interesariuszy 

Kreatywne partnerstwa to partnerstwa zawierane pomiędzy podmiotami 
sektora kultury i sektora kreatywnego a innymi podmiotami z sektorów gospo-
darki, edukacji czy sektora publicznego. Ich celem jest wytwarzanie innowacyj-
nych treści oraz transfer zdolności kreatywnych z kultury do innych dziedzin 
gospodarki i życia społecznego9. Rzetelne zrozumienie istoty kreatywnego part-
nerstwa oraz możliwości jego wpływu na rozwój przemysłów kreatywnych wy-
maga jednak głębszej analizy samej specyfiki tych gałęzi, powiązań klastrowych 
oraz struktury interesariuszy poszczególnych sektorów. 

W literaturze przedmiotu oraz w różnych opracowaniach można spotkać 
wiele definicji sektorów kreatywnych. Wspomniany wcześniej Richard Florida10 
zdefiniował przemysły kreatywne w kategoriach zawodów, rozróżniając między 
innymi rdzeń superkreatywny (składający się z ludzi zatrudnionych w nauce 
i inżynierii, przy komputerach, w matematyce, edukacji, sztuce, projektowaniu 
i rozrywce) oraz klasę kreatywną (ludzi, którzy w swojej pracy zajmują się twór-
czym rozwiązywaniem konkretnych problemów). Z kolei John Howkins11 wska-
zał konkretne sektory gospodarki, które zaliczył do przemysłów kreatywnych: 
B + R, wydawniczy, oprogramowanie, media, projektowanie, muzyka, film, za-

8 Tamże, s. 256–258.
9 Kreatywne partnerstwa w Polsce. Raport końcowy z badania, Fundacja Pro Cultura, 

Warszawa 2011, s. 3.
10 R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej..., s. 84, 88.
11 J. Howkins, The creative economy, Allen Lane, The Pengiun Press, New York 2001, 

s. 116, za: R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej..., s. 64.
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bawki i gry, reklama, architektura, sztuki performatywne, rękodzieło, gry wideo, 
moda i sztuka.

W raporcie KEA12 dla Komisji Europejskiej podkreślono znaczenie sztuki 
scenicznej i wizualnej, które tworzą rdzeń okręgów koncentrycznych kultury, 
sektorów kreatywnych oraz powiązanych przemysłów. Nacisk na sztukę może 
budzić zastrzeżenia, ponieważ towarzyszyła ona ludzkości od zarania, natomiast 
postęp naukowo-technologiczny sprawił, że zaspokojenie podstawowych potrzeb 
człowieka jest obecnie znacznie łatwiejsze niż wcześniej. Ludzie coraz większą 
uwagę koncentrują na wartościach związanych ze sztuką, która determinuje wie-
le dziedzin codziennego życia. Jej przenikanie ułatwiły nowoczesne technologie. 
Czy zatem należy stawiać sztukę w samym centrum, pomniejszając tym samym 
znaczenie na przykład sfery B + R? 

Odpowiedzią na to pytanie może być propozycja tak zwanego kwiatu prze-
mysłów kreatywnych, który zobrazowano na rysunku 1. Zaprezentowany kwiat 
składa się z obszarów, które w zetknięciu – na płaszczyźnie rynkowej – przez 
ludzi, firmy i instytucje, tworzą przemysły kreatywne. Zróżnicowanie tych ob-
szarów pozwala zrozumieć, jak szeroko można traktować grupę interesariuszy 
sektorów kreatywnych.

Ludzie 
Firmy 

Instytucje  
Rynek 

Kreatywno

SztukaB + R, edukacja 

W asno
intelektualna

Miejsce 
(aglomeracje, 

regiony)

Innowacje, 
technologie

Media, 
oprogramowanie 

Kultura

Rys. 1. Kwiat przemysłów kreatywnych
Źródło: opracowanie własne.

12 The economy of culture in Europe. Study prepared for the European Commission, 
KEA 2006, s. 62.
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Interesariusze to każda grupa lub jednostka, która może oddziaływać lub jest 
przedmiotem oddziaływania w dążeniu do osiągania celów przedsiębiorstwa13. 
Można wyróżnić interesariuszy wewnętrznych (pracowników, akcjonariuszy, radę 
nadzorczą) oraz zewnętrznych (klientów, władzę publiczną, grupy szczególnych 
interesów, media, związki zawodowe, instytucje finansowe, konkurentów)14. 

Stosując podobną klasyfikację do powiązań klastrowych, należy przyjąć, 
że do grona interesariuszy wewnętrznych będą przede wszystkim zaliczane fir-
my tworzące klaster, w tym firma lider lub podmiot powołany do koordynacji. 
Warto podkreślić, że firmy tworzące klaster są rozumiane jako te, które świa-
domie (jednak niekoniecznie w sposób sformalizowany) tworzą strukturę kla-
strową i kooperują na rzecz określonego celu. Stanowią one rdzeń interesariu-
szy, który włącza do sieci i w różnym stopniu angażuje do współpracy podmioty 
z grupy zewnętrznych interesariuszy. Tę grupę można podzielić, nawiązując 
do charakterystyki otoczenia firmy, na interesariuszy zewnętrznych bliższych 
(związanych z daną branżą lub danym regionem) i dalszych (niezwiązanych 
z branżą lub spoza regionu). Najogólniej mówiąc, to podmioty, które uczestniczą 
w tworzeniu i dystrybucji wartości. Należy pamiętać, że w przypadku sektorów 
kreatywnych mamy do czynienia z wartością ekonomiczną, kulturową, społecz-
ną i artystyczną. Dlatego rzetelne spojrzenie na partnerstwo kreatywne powinno 
zakładać zaangażowanie w sieciową współpracę szerokiej i zróżnicowanej grupy 
interesariuszy (rysunek 2). Oczywiście nie każdy interesariusz jest zaangażowa-
ny w podobny sposób.

Interesariusze przemys ów
kreatywnych

Firmy Instytucje 
edukacyjne Instytucje 

kultury

JST

Aglomeracje/ 
regiony Spo eczno

lokalnaNGO

W adza
pa stwowa

B + R 

Kreatywni 
ludzie

Rys. 2. Interesariusze przemysłów kreatywnych
Źródło: opracowanie własne.

13 R.E. Freeman, Strategic management. A stakeholder approach, Boston 1984, s. 25.
14 J.A.F. Stoner, E.R. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 1999, s. 80–81.
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Prowadzone rozważania na temat specyfiki przemysłów kreatywnych oraz 
istoty interesariuszy skłaniają do zaproponowania uniwersalnej koncepcji krea-
tywnego partnerstwa, które stanowiłoby efektywne wsparcie dla rozwoju prze-
mysłów kreatywnych na danym obszarze.

Na rysunku 3 zaprezentowano koncepcję partnerstwa kreatywnego opar-
tego na powiązaniu klastrowym. Przemysły kreatywne, kreując wartości w wy-
miarze ekonomicznym, społecznym i artystycznym, angażują tym samym 
szerokie spektrum interesariuszy: indywidualne jednostki (artystów, ludzi krea-
tywnych), firmy, instytucje kultury, instytucje edukacyjne i B + R, władzę samo-
rządową, organizacje pozarządowe, lokalną społeczność itp. Sektory kreatywne 
mogą mieć różną specyfikę (filmową, internetową, teatralną, marketingową itp.), 
a ta, z kolei, przekłada się na rodzaj firm zaangażowanych w rdzeń klastra oraz 
interesariuszy zewnętrznych bliższych. Taki klaster przez sieć współpracy po-
winien rozszerzać swoje oddziaływanie na pozostałych interesariuszy, w tym na 
przykład na instytucje centralne.

KREATYWNE PARTNERSTWO 

INTERESARIUSZE ZEWNĘTRZNI 
DALSI

INTERESARIUSZE 
ZEWNĘTRZNI BLISCY

INTERESARIUSZE 
WEWNĘTRZNI 

Powi zania klastrowe w przemys ach 
kreatywnych 

Rys. 3. Koncepcja kreatywnego partnerstwa opartego na powiązaniu klastrowym
Źródło: opracowanie własne.

Tak rozumiane partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych 
przyczyniają się do tworzenia wartości przez:

− przyciąganie, akumulację i akcelerację wiedzy i kreatywności,
− sieciową współpracę,
− aktywność klastra (rdzenia partnerstwa) jako agenta zmian oddziałujące-

go na wszystkich interesariuszy. 
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3. Specyfika i potencjał Szczecina w kontekście rozwoju przemysłów krea-
tywnych

Szczecin i region zachodniopomorski są przede wszystkim kojarzone 
z branżą morską, co wydaje się słuszne z racji położenia geograficznego oraz 
historii gospodarczej tego obszaru. Warto jednak przywołać kilka danych statys-
tycznych, które mogą to postrzeganie zmienić. 

W regionie zachodniopomorskim przeciętne zatrudnienie w gospodarce 
morskiej w 2010 roku wyniosło 14 963 osób; w stosunku do 2000 roku zmalało 
ono o 14 524 miejsc pracy (wynosiło wówczas 29 487)15. W Szczecinie przeciętne 
zatrudnienie w gospodarce morskiej w 2000 roku wynosiło 20 612, natomiast 
w 2010 roku spadło do 910216. Z kolei przeciętne zatrudnienie w przemyśle ogó-
łem przyjęło w 2010 roku wartość 13 914 (w 2005 roku wynosiło 20 162), nato-
miast w sektorze kreatywnym17 w 2010 roku przeciętne zatrudnienie wyniosło 
21 29418. Zaprezentowane dane GUS obejmują jedynie podmioty zatrudniające 
powyżej dziewięciu osób, tak więc nie w pełni odzwierciedlają stan zatrudnienia 
w przemysłach kreatywnych, mając na uwadze specyfikę pracy niektórych gałęzi 
należących do nich, w których dominują osoby działające na własny rachunek 
(na przykład graficy, niezależni artyści), realizujące kilka różnych projektów dla 
różnych podmiotów (praca sieciowa). Charakterystyczne są też mikrofirmy za-
trudniające do kilku pracowników (tak zwany trzon firmy), zlecające część prac 
na zewnątrz – samozatrudnionym. 

Należy dodać, że brakuje rzetelnych i kompleksowych badań dotyczących 
przemysłów kreatywnych w Szczecinie19. Widoczne na rysunku 4 dane GUS po-
kazują jednak, że w strukturze zatrudnienia na przestrzeni lat 2005 i 2010 zaszły 
zmiany. Widać malejące przeciętne zatrudnienie w gospodarce morskiej oraz 

15 Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, tabl. 1/225: Wybrane dane 
o gospodarce morskiej, GUS, Szczecin 2011.

16 Rocznik statystyczny Szczecina, tabl. 1/160: Wybrane dane o gospodarce morskiej, GUS, 
Szczecin 2011.

17 Do obliczenia przeciętnego zatrudnienia w przemyśle kreatywnym wzięto pod uwagę 
następujące sekcje: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; Informacja i komunikacja; 
Edukacja; Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. 

18 Rocznik statystyczny Szczecina, tabl. 2/49: Przeciętne zatrudnienie...
19 Pilotażowe badanie rozpoczynające proces długoletniego monitorowania zachodnio-

pomorskiego rynku przemysłów kreatywnych. Raport końcowy, Biostat, Rybnik  2012. Badanie 
dotyczyło opracowania zaleceń służących dostosowaniu kierunków kształcenia w Akademii 
Sztuki w Szczecinie, nie dało jednak odpowiedzi na wiele pytań związanych z sytuacją sektorów 
kreatywnych w regionie.
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w przemyśle20, a jednocześnie wzrost przeciętnego zatrudnienia w przemysłach 
kreatywnych.

Rys. 4. Przeciętne zatrudnienie w Szczecinie w latach 2005 i 2010 – wybrane dane
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika statystycznego Szczecina, tabl. 2/49: Prze-

ciętne zatrudnienie; tabl. 1/160: Wybrane dane o gospodarce morskiej....

Według badań Marcina Niewłęgowskiego21, w Szczecinie funkcjonuje ogó-
łem około 800 podmiotów należących do sektora kreatywnego, głównie związa-
nych z:

− fotografią,
− specjalistycznym projektowaniem (planowanie i aranżacja wnętrz, pro-

jektowanie mebli, pracownie projektowe i plastyczne, studia graficzne 
i kreślarskie, biura projektów), 

− reklamą,
− muzyką – wytwórnie muzyczne.
Rozważając potencjał Szczecina w kontekście przemysłów kreatywnych, 

godny odnotowania jest fakt, że wśród przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej 
Izbie Gospodarczej w Szczecinie zrodziła się oddolna inicjatywa zawiązania kla-
stra przemysłów kreatywnych. Pierwsze spotkania przedstawicieli firm związa-
nych głównie z marketingiem, grafiką, mediami oraz działalnością wydawniczą 

20 W przemyśle też pracują osoby kreatywne. Niestety, brakuje szczegółowych danych 
obrazujących zatrudnienie według poszczególnych zawodów. Pracownik produkcyjny według 
R. Floridy nie może być zaliczany do klasy kreatywnej, natomiast inżynier lub naukowiec 
pracujący nad nowym rozwiązaniem jest pracownikiem kreatywnym.

21 M. Niewłęgowski, Przemysły kreatywne szansą dla miast. Także dla Szczecina, „Za-
chodniopomorski Przedsiębiorca” 2011, nr 2, s. 20.
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odbyło się w czerwcu 2012 roku, natomiast już 30 października – decyzją Rady 
Północnej Izby Gospodarczej22 – sformalizowano powołanie Klastra Przemysłów 
Kreatywnych. Warto podkreślić, że klaster ten zaprezentował swój regulamin 
prac, a za główny cel przyjął integrację oraz wsparcie przedsiębiorców działa-
jących w przemysłach kreatywnych w Szczecinie. W szkicu strategii działania 
klastra założono następujące cele cząstkowe:

1. Podejmowanie działań marketingowych przez klaster.
2. Ochronę interesów firm uczestniczących w klastrze, w tym reprezento-

wanie ich wobec władz samorządowych i państwowych.
3. Edukację pracowników branży kreatywnej.
4. Integrację środowiska kreatywnego.
5. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z krajowymi i zagranicznymi kon-

trahentami23.
Mimo krótkiego funkcjonowania, klastrowi udało się podjąć działania, 

między innymi zorganizować szkolenie na temat praw autorskich oraz nawią-
zać współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego (na przykład w zakresie 
promocji Szczecina podczas zlotu żaglowców oraz – z Centrum Obsługi Inwesto-
ra i Eksportera – w zakresie promocji eksportu usług).

5. Postulowane kierunki wsparcia przemysłów kreatywnych w Szczecinie 
– wyzwania dla polityki lokalnej, regionalnej i krajowej

Rola sektorów kreatywnych w krajach rozwiniętych jest doceniana już od 
ponad dekady. Przykładem może być Wielka Brytania, w której powołano pań-
stwową instytucję pod nazwą Kreatywność, Kultura i Edukacja. Jej celem jest 
wspieranie kreatywności młodych ludzi już od szkoły podstawowej, co jest rea-
lizowane między innymi przez program Kreatywne Partnerstwo. Program prze-
widuje budowanie długofalowej i wielopłaszczyznowej współpracy między szko-
łami i firmami sektora kreatywnego24.

Szacuje się, że w 2010 roku w Unii Europejskiej podmioty działające w ra-
mach przemysłów kreatywnych wytworzyły 3,3% PKB, a zatrudnienie w tym 

22 Rada Północnej Izby Gospodarczej podjęła uchwałę powołującą zgodnie ze statutem 
izby komisję branżową pod nazwą Klaster Przemysłów Kreatywnych.

23 Regulamin prac Klastra Przemysłów Kreatywnych przy Północnej Izbie Gospodarczej 
został przyjęty przez Radę Północnej Izby Gospodarczej 30 października 2012 r.

24 Program w latach 2002–2011 objął swym zasięgiem ponad milion uczniów, 2700 szkół 
i 90 tys. nauczycieli. Szacuje się, że przyczynił się do wygenerowania ok. 4 mld funtów. Na pod-
stawie: http://www.creative-partnerships.com/ (dostęp: 7.11.2012).
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sektorze wyniosło 6,7 mln osób25. Dlatego też coraz częściej Komisja Europejska 
(KE) w swoich dokumentach strategicznych oraz komunikatach postuluje wspie-
ranie rozwoju przemysłów kreatywnych w Europie. W Zielonej księdze w spra-
wie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej26 
została podkreślona konieczność przejścia do gospodarki kreatywnej przez sty-
mulowanie wpływu przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej na róż-
norodne aspekty gospodarki i życia społecznego. Z kolei w komunikacie KE do 
Parlamentu Europejskiego27 podniesiono potrzebę opracowania wielowarstwo-
wej strategii rozwoju przemysłów kreatywnych, zwracając uwagę na następujące 
kluczowe obszary:

1. Zmieniające się potrzeby w zakresie umiejętności.
2. Poprawa dostępu do finansowania.
3. Poszerzanie rynku: nowe partnerstwa i modele biznesowe.
4. Rozszerzanie międzynarodowego zasięgu.
5. Wzmacnianie międzysektorowego potencjału. 
Wytyczne KE powinny stanowić ramy do wyznaczania kierunków działań 

na rzecz przemysłów kreatywnych w Polsce i w polskich miastach. Warto jed-
nak zaznaczyć, że skuteczne wspieranie tego sektora gospodarki w Szczecinie 
wymaga szerokiego i systemowego podejścia, nie tylko na poziomie lokalnym, 
ale i w kontekście polityki krajowej. Jak pokazują przykłady takich krajów, jak 
Wielka Brytania czy Australia, kultura stanowi w nich ważny czynnik rozwoju 
gospodarczego, zatem działania na rzecz przemysłów kreatywnych planowane są 
na wszystkich szczeblach władzy, począwszy od władzy centralnej. 

Dlatego też analizując kierunki wsparcia przemysłów kreatywnych w Szcze-
cinie, warto wyjść od założeń, jakie zawarto w dokumentach strategicznych 
opracowanych na poziomie krajowym. W dokumencie Polska 2030. Trzecia fala 
nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju28 założono 25 kluczo-

25 2010 European competitiveness report, Commission Staff Working Document 
SEC(2010) 1276, European Commission, s. 15.

26 Green paper. Unlocking the potential of cultural and creative industries, http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0183:FIN:EN:PDF, Brussels, 27.04.2010, 
COM/2010/0183 final, s. 4 (dostęp: 7.11.2012).

27 Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The 
European Economic And Social Committee and The Committee of The Regions, Promoting cul-
tural and creative sectors for growth and jobs in the EU, Brussels, 26.09.2012, COM(2012) 537 
final, s. 4–8.

28 Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju, 
Kancelaria Rady Ministrów, Warszawa 2011, s. 3.
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wych decyzji, z których z kreatywnością lub sektorami kreatywnymi związane 
są między innymi:

− unowocześnienie i poprawa jakości edukacji oraz uczenia się przez całe 
życie; 

− tworzenie warunków do prorozwojowego impetu cyfrowego;
− wspieranie konkurencyjności nauki i rozwoju sfery B + R;
− tworzenie warunków dla nowych przewag konkurencyjnych;
− rozwój sieci metropolitalnej;
− tworzenie warunków do budowy kapitału społecznego29.
W kontekście rozwoju przemysłów kreatywnych w Szczecinie (i innych pol-

skich miastach) warto jednak zaproponować strategiczne działania operacyjne na 
poziomie centralnym, co ułatwiłoby kompleksowe i systemowe podejście do bar-
dzo obszernego i wielopłaszczyznowego sektora, jakim są przemysły kreatywne. 
Do zadań tych należy zaliczyć:

1. Systemowe wspieranie sektora kreatywnego (spójne zapisy w krajowych 
dokumentach strategicznych, wskazanie instytucji odpowiedzialnej za 
wspieranie sektorów kreatywnych na poziomie centralnym).

2. Zintegrowanie działań rządu i podległych ministerstw (między innymi 
Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) na rzecz sektorów 
kreatywnych.

3. Zintegrowanie działań władz centralnych i samorządowych ukierunko-
wanych na wspieranie partnerstw kreatywnych.

Analizując możliwości wspierania przemysłów kreatywnych na poziomie 
regionalnym30 i lokalnym, warto przywołać zaktualizowaną strategię rozwoju 
Szczecina. Strategia w jednym z celów (cel III Szczecin – miasto o wysokim kapi-
tale intelektualnym) zakłada tworzenie korzystnych warunków do ujawniania się 
i rozwijania talentów mieszkańców miasta (szczególnie dzieci i młodzieży) oraz 
rozwój współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu i lokalnych elit, 
na których będzie budowana szczecińska klasa kreatywna, wzmacniająca jakość 
kapitału społecznego31. Podporządkowany jest temu cel operacyjny (III.1. Budo-

29 Tamże.
30 Dokument strategiczny dotyczący polityki regionalnej, w którym pojawią się zapisy 

dotyczące przemysłu kreatywnego, jest w trakcie opracowywania przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego.

31 Szczecin dla Ciebie. Strategia rozwoju Szczecina 2025, Szczecin 2011, s. 49–50.
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wanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, popra-
wa relacji miasto–obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej), w którym 
podkreślono rolę organizacji pozarządowych w budowaniu kapitału społecznego 
oraz w pobudzaniu kreatywności32. W innym działaniu operacyjnym wskazano 
na konieczność kształtowania wśród młodzieży postaw kreatywnych33. W strate-
gii jest wiele odwołań do sfery kultury (ludzi, instytucji, podmiotów gospodar-
czych, dziedzictwa kulturowego), jednak ani razu nie wymieniono przemysłów 
kreatywnych.

Rozważyć więc należy opracowanie osobnego dokumentu – strategii roz-
woju przemysłów kreatywnych w aspekcie Szczecińskiego Obszaru Metropo-
litalnego, stanowiącej uzupełnienie dotychczasowych zapisów. Dokument taki 
powinien powstać po rzetelnym zbadaniu specyfiki przemysłów kreatywnych 
w Szczecinie i w obszarach jego oddziaływania.

Ponadto lokalni i regionalni decydenci powinni podjąć ścisłą współpracę 
z istniejącym rdzeniem partnerstwa kreatywnego – Klastrem Przemysłów Krea-
tywnych. Akceleracja wiedzy oraz angażowanie do sieci różnych aktorów regio-
nalnej gospodarki może sprawić, że klaster będzie oddziaływał na cztery strate-
giczne wymiary otoczenia gospodarczego: rynek, społeczność, sferę B + R oraz 
politykę. Tak rozumiane oddziaływanie klastra pozwala stwierdzić, że powinien 
on być postrzegany jako główny kreator (agent) zmian gospodarczych w obszarze 
metropolitalnym w kontekście sektora kreatywnego, a także jako jeden z wiodą-
cych odbiorców lokalnej i regionalnej polityki gospodarczej. 

Podsumowując, działania na rzecz przemysłów kreatywnych na poziomie 
obszaru metropolitalnego Szczecina oraz na szczeblu regionalnym, powinny do-
tyczyć:

1. Spójnych zapisów w dokumentach strategicznych dotyczących wsparcia 
i rozwoju sektorów kreatywnych, które odzwierciedlą specyfikę branży 
kreatywnej miasta i regionu.

2. Postrzegania Klastra Przemysłów Kreatywnych jako jądra partnerstwa 
kreatywnego, które jest w stanie wpływać na pozostałych interesariuszy.

3. Podejmowania realnych działań ze strony jednostek samorządu tery-
torialnego, pozwalających integrować i angażować interesariuszy oraz 
akumulować i akcelerować wiedzę i kreatywność.

Rozpoznanie specyfiki przemysłów kreatywnych, rozwój partnerstwa kre-
atywnego na bazie klastra oraz wypracowanie skutecznych narzędzi wsparcia 

32 Tamże, s. 50–51.
33 Tamże, s. 52.
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z pewnością mogą się przyczynić do efektywnego wykorzystania pomocy unij-
nej, która jest przewidziana na rozwój przemysłów kreatywnych w ramach kolej-
nego okresu programowania UE na lata 2014–2020.

Podsumowanie

Natura przemysłów kreatywnych nie jest jeszcze w pełni poznana. Różno-
rodność definicji, a także szerokie ujęcie uczestników tworzenia i dystrybucji 
wartości sprawiają, że trudne jest precyzyjne zmierzenie ich efektów. Niemniej 
jednak znaczenie przemysłów kreatywnych we współczesnej gospodarce jest 
bezsporne, dlatego Unia Europejska coraz większy nacisk kładzie na systemowe 
spojrzenie na rozwój sektorów kreatywnych.

Kreatywne partnerstwa oparte na funkcjonowaniu klastrów powinny stano-
wić przestrzeń największej aktywności kreatywnej, zarówno w wymiarze eko-
nomicznym, technologicznym, kulturalnym, urbanistycznym, jak i społecznym. 
Taka międzysektorowa perspektywa ich oddziaływania powinna znaleźć swo-
je odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych, w tym w polityce rozwoju 
Szczecina. Zaktualizowana strategia Szczecina – bądź inny dokument – powinna 
charakteryzować się horyzontalnym spojrzeniem na przemysły kreatywne, obej-
mującym różnorodne grupy interesariuszy tej branży.
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CREATIVE PARTNERSHIPS IN THE SCOPE
OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVE INDUSTRIES IN SZCZECIN

Summary

The article presents the broad perspective of creative industries in the scope of 
economic, social and geographical phenomenon. The analysis of the multidisciplinary 
approach and various groups of stakeholders enabled to develop a universal concept of 
creative partnership based on cluster and stakeholders’ relations. Moreover, it was also 
underlined that existing Creative Industries Cluster should be perceived as the core of 
creative partnership in Szczecin that can influence other stakeholders and this way play 
significant role in the development of creative industries in Szczecin and the region. The 
policy guidelines in the scope of creative industries at a national, regional and local level 
were proposed.

Keywords: creative industries, creative partnerships, clusters stakeholders, policy 
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INNOWACJE MARKETINGOWE
W BUDOWANIU POTENCJAŁU KREATYWNEGO 

PRZEDSIĘBIORSTW

Innowacje obejmują wiele aspektów, w tym nadal mało powszechne innowacje 
marketingowe. Ważne jest sygnalizowanie ich możliwości oraz wszelkich płynących 
z nich korzyści. Innowacje marketingowe mogą odgrywać bardzo ważną rolę w budo-
waniu potencjału kreatywnego przedsiębiorstw. Województwo zachodniopomorskie ma 
ogromny potencjał w zakresie innowacji marketingowych, zważywszy na usługowy cha-
rakter ulokowanych na jego terenie firm.

Słowa kluczowe: innowacje, marketing, potencjał kreatywny

Wprowadzenie

Współczesna koncepcja rozwoju gospodarczego jest zdeterminowana przez 
teorię gospodarki opartej na wiedzy, gdzie kluczową rolę odgrywa kapitał ludzki 
warunkujący wzrost gospodarczy1. Zauważyć można również, jak gospodarki 
krajów wysokorozwiniętych stają się coraz silniej uzależnione od zdolności do 
wytwarzania oraz wykorzystania wszelkiego rodzaju informacji. Idee rodzące się 
na gruncie wiedzy stanowią obecnie najbardziej znaczące przewagi konkuren-
cyjne2. W kontekście tych zagadnień szczególną rolę zaczęto przypisywać two-

* Monika Wojtkiewicz, Katedra Efektywności Innowacji, Wydział Zarządzania i Ekono-
miki Usług, Uniwersytet Szczeciński, e-mail: monika.wojtkiewicz@wzieu.pl.

1 The knowledge-based economy, Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment, Paris 1996, s. 9–10. 

2 A. Burton-Jones, J.C. Spender, The Oxford hand book for humane capital, Oxford Uni-
versity Press, Oxford 2011, s. 5–7.  
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rzeniu innowacji jako głównemu źródłu zapewniania wzrostu gospodarczego3. 
Pomimo dość powszechnej świadomości znaczenia innowacji, kreatywności nie 
tylko wśród przedsiębiorców, ale i wielu interesariuszy sektora MSP, nadal po-
ziom konkurencyjności czy też realizacji działań badawczo-rozwojowych oraz 
tworzenia samych innowacji jest niezadowalający. O fakcie, iż jest to sytuacja 
trudna oraz nie dotyczy jedynie przedsiębiorstw polskich, ale i zagranicznych, 
świadczy między innymi realizacja strategii lizbońskiej4, a także treść dokumen-
tu Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. Po raz kolejny w kluczowym dokumencie 
strategicznym wskazano, jak nadal ważkim tematem są innowacje, w tym inno-
wacje marketingowe. 

Poziom tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach polskich ogółem i za-
chodniopomorskich nie jest satysfakcjonujący5. Dodatkowo zauważalne są dys-
proporcje sektorowe we wdrażaniu innowacji. Sytuacja ta jest pewnego rodzaju 
efektem przypisywania w ostatnich latach szczególnie dużej roli w tym obsza-
rze przedsiębiorstwom przemysłowym, bazującym na wysoko zaawansowanych 
technologiach6. Tego rodzaju innowacje, jakkolwiek istotne, nie mogą stanowić 
jedynego kierunku dla ogólnego rozwoju kreatywnego przedsiębiorstw. Uwagę 
należy zwrócić na innowacje marketingowe7 jako czynnik budowania potencjału 
kreatywnego przedsiębiorstw. 

Pojawienie się innowacji marketingowych doprowadziło do otwarcia wielu 
możliwości dla usystematyzowanego wdrażania innowacji, szczególnie w sekto-
rze usługowym czy sektorach kreatywnych, bardzo często nieopierających się na 
niematerialnych koncepcjach oraz opracowanym przez siebie unikatowym know-
-how. Istnieją podstawy do wnioskowania, iż przedsiębiorstwa te w naturalny 
sposób są bardziej predestynowane do tworzenia innowacji marketingowych, 
a przez to do budowania potencjału konkurencyjnego przez ich wdrażanie. Tym 

3 Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Wy-
dawnictwo Komitetu Badań Naukowych, Warszawa 2001, s. 15.

4 Strategia jest kluczowym dokumentem UE. Założono w niej m.in. 3% wydatków na 
sferę B + R, podczas gdy wydatki państw UE nie osiągnęły nawet 2%. Wynikło to w pewnym 
stopniu z niemożności wprowadzenia w życie zapisów strategii, braku możliwości egzekwowania 
jej czy realnego powiązania ze strategiami narodowymi. 

5 D. Rozkrut, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009, Główny 
Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2010, s. 45. 

6 J. Łapiński, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, w: In-
nowacyjność 2010, red. A. Wilmańska, Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warsza-
wa 2010, s. 33.

7 The measurement of scientific and technological activities Oslo Manual for collecting 
and interpreting data, 3rd ed., OECD, Eurostat 2005. 
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samym istotne jest wskazywanie wpływu innowacji marketingowych na przed-
siębiorstwa posiadające trudności we wdrażaniu innowacji opartych na techno-
logiach. 

1.  Wyzwania innowacyjności przedsiębiorstw 

Warunki gospodarowania przedsiębiorstw i funkcjonowania instytucji oraz 
rozwoju gospodarek nieustannie się zmieniają, co wymusza na podmiotach ryn-
kowych coraz aktywniejszą postawę8. Co więcej, wiele bodźców dobiegających 
z gospodarki warunkuje wymagający proces zarządzania innowacjami w przed-
siębiorstwach. Do czynników takich zaliczyć można między innymi: wzrost 
wymagań konkurencyjnych, globalizację rynków, rosnące koszty badań, niejed-
nokrotnie przekraczające możliwości pojedynczych organizacji, coraz intensyw-
niejsze, wzajemne przenikanie się nauki oraz technologii czy też umiędzynaro-
dowienie przedsiębiorstw, prac badawczych i samej działalności innowacyjnej9.

W obliczu nowych wyzwań niewystarczające stają się tradycyjne metody 
prowadzenia przedsiębiorstwa. Co więcej, konieczne jest podejście strategiczne, 
długofalowe, realizowane w celu osiągnięcia konkretnej idei biznesowej. Powo-
duje to powstanie nowego kontekstu zarządzania innowacjami w przedsiębior-
stwie. 

Opracowywanie innowacji bywa procesem długotrwałym, wiążącym się 
z przeprowadzaniem wielu prac rozwojowych, nakładami na działania ukierun-
kowane na badania, i podejmowaniem wielu działań metodą prób i błędów. Jed-
nakże przedsiębiorstwa, bez względu na swoją wielkość czy też uwarunkowania 
sektorowe, muszą się starać podejmować to wyzwanie oraz wiążące się z nim 
ryzyko, jeżeli chcą być konkurencyjne na rynku. 

W myśl zaakceptowanych na arenie międzynarodowej standardów wyzna-
czonych przez Podręcznik Oslo10, innowacja to wprowadzenie do praktyki nowe-
go lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do procesu, produktu, 
marketingu oraz organizacji. Innowacyjne jest tym samym przedsiębiorstwo, któ-
re wprowadza do praktyki rozwiązania w odniesieniu do procesu, produktu, mar-

8 W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskie-
go, Warszawa 2005, s. 11.

9 J. Baruk, Innowacje a rozwój gospodarczy, „Problemy Jakości” 2004, nr 7, s. 30.
10 W latach 90. XX w. (w 1995 r., zmiany w latach 1997 i 2005) powstał przewodnik Oslo 

Manual przygotowany przez OECD, w którym została zaprezentowana metodologia badania in-
nowacyjności.
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ketingu i organizacji, będące nowością na skalę światową, stosowane już przez 
konkurentów na świecie, niestosowane jednak jeszcze w kraju, a także używane 
już przez konkurentów na rynku krajowym, a niestosowane wcześniej przez to 
przedsiębiorstwo11.

Ujmowanie innowacji szeroko pozwala przedsiębiorcom na poznanie wielu 
nowych możliwości w zakresie zmian innowacyjnych, które mogą być pomocne 
w sprostaniu wymogom wysoce konkurencyjnej gospodarki. Istotne jest jednak, 
by innowacje postrzegać jako proces sprzężony, obejmujący wiele działań od mo-
mentu powstania idei do jej skutecznego wdrożenia. Z tego też względu działania 
innowacyjne determinują na każdym etapie procesu innowacyjnego czynności 
takie jak12: 

− kreowanie twórczych idei, 
− wdrażanie pomysłów w procesy przedsiębiorstwa i kierowanie ich rozwo-

jem, 
− absorpcja i adaptacja nowych rozwiązań, 
− dyfuzja innowacji wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa oraz ciągłe 

wprowadzanie udoskonaleń.
Istotne staje się więc, by w zarządzaniu innowacjami w przedsiębiorstwie 

– poza strategicznym podejściem – postrzegać innowacje w sposób otwarty 
oraz kreatywny. Współcześnie wiedza w coraz szerszym zakresie zastępuje pra-
cę i kapitał jako podstawowe źródło dobrobytu społecznego. Zdolność tworze-
nia wiedzy, jej przekształcania w nowe produkty, usługi i technologie decyduje 
o sukcesie rynkowym przedsiębiorstw oraz całych gospodarek. W takich oko-
licznościach kreatywność, innowacje i przedsiębiorczość stanowią rdzeń strategii 
rozwoju13.

Jednocześnie innowacja staje się coraz bardziej zjawiskiem złożonym, za-
równo ekonomicznie, jak i społecznie, a w konsekwencji – celem skomplikowa-
nym oraz trudnym do osiągnięcia. Obszar innowacji nie jest przedsiębiorcom zu-
pełnie obcy, aczkolwiek jest on nadal słabo rozpoznany i bliżej niezdefiniowany 
przez samych zarządzających14. Z analiz Bussines Center Club wynika, że zainte-

11 Oslo Manual. Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innova-
tion data, The Measurement of Scientific and Technological Activities, European Commission, 
Eurostat 1997, s. 16.

12 P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 93.

13 Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 10.

14 Szczególnie na poziomie regionów czy sektorów. 



71Innowacje marketingowe... 

resowanie przedsiębiorców innowacjami jest często deklaratywne, bo nie zawsze 
rozumieją oni samą istotę innowacji. Co więcej, dość powszechnie uważają, że 
proces innowacyjny jest tożsamy z procesem inwestycyjnym bądź też zawężają 
pojęcie „innowacje” do obszaru produktowego lub procesowego15. 

Warto zagadnienie innowacji zgłębiać, gdyż potencjał, jaki ze sobą niesie, 
może stanowić przyczynek do tego, by właściwie go ukierunkować, tak by sta-
nowił skuteczne narzędzie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw. Moż-
liwości te dotyczą szerokiej gamy przedsiębiorstw, zarówno operujących w sek-
torze małych i średnich firm (MSP), w różnorakich obszarach gospodarki, jak 
i działających na skalę lokalną oraz regionalną.

2. Kreatywne działania innowacyjne

Zauważa się, że dynamika współczesnych zmian gospodarczych, techno-
logicznych i społecznych wymusza myślenie w kategoriach twórczej destrukcji, 
której hołdował również autor pojęcia „innowacje” Joseph Alois Schumpeter. In-
nowacje spajają ze sobą sfery nauki, techniki, produkcji, zarządzania i polityki, 
koncentrując w sobie cechy wszystkich tych obszarów16. Procesy innowacyjne 
przebiegają w specyficznym układzie powiązań obejmującym sieci przedsię-
biorstw, instytucje naukowo-badawcze, pozarządowe, a także rząd, administra-
cję publiczną oraz inicjatywy obywatelskie. 

Szeroki zakres innowacyjności oferuje przedsiębiorcom obszerny wachlarz 
możliwości budowania procesu, jakim jest innowacyjność; jego wymiernym 
efektem będą wdrożone na rynek innowacje. Jak wskazuje metodologia Oslo, 
innowacja nie musi być opracowana przez samo wprowadzające ją przedsiębior-
stwo. Firmy mogą z powodzeniem wdrażać innowacje opracowane we współ-
pracy z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami, a także innowacje, których 
autorami są inne przedsiębiorstwa lub instytucje17. Co więcej, według Podręcz-
nika Oslo, innowacja obejmuje pełne spektrum nowości, począwszy od nowości 
na skalę światową (tak zwane innowacje absolutne – new to the world), przez 
nowości w skali rynku, na którym działa przedsiębiorstwo (new to the market), 

15 http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/NR/rdonlyres/EEE17648-B629-4A2C-AE74-
2B75858D72FA/46232/Prezentacja BCC_06_maja_MRR4.pdf (dostęp: 14.10.2012).

16 Innowacje i transfer technologii..., s. 10.
17 E. Stawasz, G. Niedbalska, Innowacje, w: tamże, s. 112.
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skończywszy na nowościach, które takie są wyłącznie z punktu widzenia danego 
przedsiębiorstwa (new to the firm)18.

Procesy innowacyjne mogą się różnić w zależności od specyfiki podmio-
tów, rodzaju prowadzonej działalności, regionu ich działania czy też wielkości. 
Szczególne dysproporcje są zauważalne w zakresie procesów innowacyjnych, 
biorąc pod uwagę sektor, poziom rozwoju, tempo zmian technologicznych, po-
wiązań oraz dostępu do wiedzy, a także pod względem struktur organizacyjnych 
i czynników instytucjonalnych19. Tym samym niektóre sektory charakteryzują 
się gwałtownymi zmianami i innowacjami transformacyjnymi, z kolei dla innych 
typowe są mniejsze, przyrostowe zmiany. 

Innowacje są ściśle związane z budowaniem przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstw, bez względu na charakter gospodarczy danego podmiotu. Sama 
konkurencja jest również procesem dynamicznym, oznaczającym rywalizację 
między podmiotami, z których każdy stara się przedstawić lepszą ofertę nabyw-
com w danych warunkach, pod względem jakości, ceny oraz informacji o pro-
dukcie20. Podobnie, opracowując innowacje, przedsiębiorcy powinni odwoływać 
się do każdego z komponentów swojej oferty.

Jak wskazano, pojęcie „innowacje” jest na tyle pojemne, że może obejmo-
wać swym zakresem nie tylko przedsiębiorstwa wysokich technologii, ale i ofe-
rujące produkty materialne. Zauważa się, że działalność innowacyjna w sektorze 
usług również może mieć charakter procesu ciągłego, składając się z serii przyro-
stowych zmian w obrębie oferowanych produktów i procesów21. Nie można więc 
wykluczyć sektora oferującego produkty niematerialne z obszaru o potencjale 
innowacyjnym.

Zauważyć można, że innowacjom w sektorach o niskim i średnim udziale 
technologii często poświęca się mniej uwagi niż innowacjom w sektorach o wy-
sokim jej udziale. Niemniej jednak to innowacje w tych pierwszych mogą wy-
wierać znaczący wpływ na rozwój gospodarczy ze względu na ich znaczenie eko-
nomiczne. Dlatego należy poświęcić tego rodzaju podmiotom szczególną uwagę. 

Jak wskazuje zarówno teoria literatury, jak i praktyka gospodarcza, dla sek-
torów o niskim i średnim udziale technologii charakterystyczne są innowacje 
przyrostowe oraz przyswajanie innowacji wytworzonych przez inne podmioty. 

18 Tamże.
19 Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 
2008, s. 39.

20 W. Świtalski, Innowacje..., s. 155.
21 Podręcznik Oslo..., s. 40.
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Z tego względu działalność innowacyjna często skupia się w obszarach wydajno-
ści produkcji, dywersyfikacji produktów i działań marketingowych22. Ważnym 
aspektem innowacji w tych sektorach jest fakt, że są one zdecydowanie bardziej 
złożone niż jedynie przyswojenie nowych technologii. W wielu przypadkach 
działalność innowacyjna w podmiotach o niskim i średnim udziale technologii 
polega na wielopłaszczyznowych działaniach, również powiązanych z wprowa-
dzeniem wyrobów wyższej techniki23. 

W wielu krajach poszukiwanie innowacji jest jedną z kluczowych dróg roz-
woju. Jak zauważają eksperci, dla polskich firm zmiany dotyczące innowacyj-
ności są nie tyle możliwością, ile koniecznością. Innowacyjność i postęp tech-
nologiczny są ważne nie tylko ze względu na pomyślny rozwój poszczególnych 
przedsiębiorstw, ale także ze względu na fundamentalne znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego kraju. Rozwój gospodarki zależy w dużym stopniu od tego, jak 
skutecznie lokalne firmy będą wprowadzać na rynek innowacyjne rozwiązania 
i na ile uda się firmom prywatnym z sektora MSP przekształcić w dochodowe 
przedsięwzięcia utrzymujące znaczący poziom konkurencyjności24. Z tego też 
względu nie należy marginalizować roli przedsiębiorstw sektora MSP, a szcze-
gólnie poszukiwać dla nich kreatywnych możliwości rozwoju. 

Zauważa się, że małe i średnie przedsiębiorstwa przez swoją specyfikę są 
bardziej wyspecjalizowane w swojej działalności. Oznacza to, że w przypadku 
sektora MSP większa jest rola efektywnych interakcji zachodzących między fir-
mami i różnego rodzaju instytucjami otoczenia. Szczególnie publiczne podmio-
ty, agencje wspomagające wymianę wiedzy, komercjalizację czy też działalność 
badawczo-rozwojową lub marketingową powinny odgrywać ważną rolę w budo-
waniu potencjału innowacyjnego oraz przybliżaniu przedsiębiorcom najlepszych 
praktyk25. 

W sektorze MSP czynnikiem determinującym działalność innowacyjną 
mogą być kwestie finansowe. Sektor ten często cierpi na brak środków umożli-
wiających realizację projektów innowacyjnych26. Jednocześnie firmy działające 
w nim zmagają się ze znacznie większymi trudnościami w pozyskiwaniu finan-

22 Tamże, s. 41.
23 Przykładem tego rodzaju działań jest wykorzystywanie rozwiązań teleinformatycznych 

czy też osiągnięć technologicznych do tworzenia nowych produktów i procesów produkcyjnych. 
Tamże.

24 D. Klonowski, Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia 
a luka finansowa, Ernst & Young Polska, Warszawa 2009, s. 48.

25 http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/authority-role_pl.html (dostęp: 10.11.2012).
26 Zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
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sowania niż podmioty większe27. Niemniej jednak należy zauważyć, że wiele ba-
rier, w tym finansowych, zakłócających zdolność innowacyjną małych i średnich 
przedsiębiorstw, może być przezwyciężonych dzięki kreatywnym rozwiązaniom 
w ramach innowacji nietechnologicznych28. Drogę do rozwoju tego typu inno-
wacji otworzyło podejście opisane w Podręczniku Oslo29: innowacjom nadano 
szczególny wymiar – powiązano je nie tylko z technologią, ale i z szeroko rozu-
mianą kreatywnością pomysłów i rozwiązań. Tym samym do innowacji produk-
towych oraz procesowych dołączyły równorzędne innowacje nietechnologiczne, 
określane jako organizacyjne i marketingowe.

3. Innowacje marketingowe w kreatywności przedsiębiorstw 

Innowacje marketingowe postrzegane są jako zastosowanie w działalności 
przedsiębiorstwa nowej metody marketingowej, która wcześniej nie była przez 
firmę stosowana, a która wynika z nowej strategii marketingowej, istotnie róż-
niącej się od dotychczasowej. Innowacje tego typu obejmują znaczące z punktu 
widzenia działalności przedsiębiorstwa zmiany w wyglądzie produktu, jego opa-
kowaniu, pozycjonowaniu, promocji czy polityce cenowej30.

Celem innowacji marketingowych jest ogólne dążenie marketingu do lep-
szego zaspokajania potrzeb klientów, otwarcia nowych rynków zbytu lub nowe 
pozycjonowanie produktu firmy na rynkach, mające na celu zwiększenie sprze-
daży31. Zaobserwować można również marketingowe wsparcie, które może doty-
czyć całego procesu innowacyjnego, począwszy od etapu formułowania pomysłu, 
skończywszy na jego wdrożeniu i komercjalizacji, bez względu na jej charakter. 
Takie wsparcie marketingowe można nazwać marketingiem innowacji. Katego-
rię tę należy odróżnić od terminu „innowacje marketingowe” pojawiającego się 
w metodologii Oslo, gdzie oznacza on stosowanie nowych form i technik mar-
ketingowych niewykorzystywanych do tej pory w działalności przedsiębiorstw. 
Niemniej jednak marketing innowacji i innowacje marketingowe stają się tożsa-

27 Podręcznik Oslo..., s. 41.
28 B. Šavle, Non technological innovations. Going beyond “technology to market” think-

ing, “Weekly Brief” no. 30, http://www.knowledge-economy.net/uploads/documents/2012/briefs/
KEN%20Brief,%20No.%2030,%20Year%202.pdf (dostęp: 11.11.2012).

29 Podręcznik Oslo..., s. 13. 
30 Przedsiębiorco! Skorzystaj!, red. A. Forin, A. Herba, M. Seruga, A. Badach, M. Kopy-

tek, K. Dudek, M. Hryniewicki, J. Rawski, A. Szwoch, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści, Warszawa 2010, s. 19.

31 Oslo Manual..., s. 52.
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me wówczas, gdy realizacja kreatywnych pomysłów marketingowych uruchamia 
proces innowacyjny32. 

Ze względu na różnorodność podmiotów gospodarczych, procesy innowa-
cyjne nie są jednolite. Szczególnie widoczna jest różnica pomiędzy specyfiką 
innowacji wprowadzanych w sektorach usługowym i przemysłowym. Specyfika 
ta przekłada się w praktyce na większe znaczenie innowacji marketingowych w 
firmach wytwarzających produkty niematerialne33. Z tego też względu istotne 
stają się czynniki kreatywne, jak na przykład know-how, unikatowość serwisu, 
wewnętrzna organizacja struktur oraz pracy, w tym również czynniki motywa-
cyjne. 

Zarówno w teorii literatury, jak i w praktyce coraz częściej stwierdza się, 
że kluczową cechą rozwoju nowoczesnych podmiotów jest innowacyjność pro-
wadzonych przez nie działań marketingowych. Proces ten określa się jako ściśle 
związany z kreatywnym rozwiązywaniem problemów i wykorzystaniem nowo 
dostępnych technologii oraz know-how. Zauważa się, że w wyniku tego rodzaju 
podejścia przedsiębiorstwo jest w stanie elastycznie reagować na sygnały płyną-
ce z otoczenia i dostosować się do nich, a także zapewnić sobie przewagę kon-
kurencyjną34. 

Opracowanie innowacji marketingowych obejmuje działania związane 
z tworzeniem i wdrażaniem nowych metod marketingowych, niestosowanych 
wcześniej przez daną firmę. Działania dotyczące innowacji marketingowych 
obejmują natomiast to, co jest związane z tworzeniem i wdrażaniem nowych me-
tod marketingowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że innowacje tego rodzaju 
nie obejmują nakładów na zastosowanie tych metod w codziennej działalności 
przedsiębiorstwa.

Dla przedsiębiorstw usługowych szczególnie charakterystyczny jest szero-
ki zakres możliwych działań w zakresie budowy potencjału kreatywnego. Inno-
wacyjność marketingowa obejmuje zakres koncepcyjny samego produktu, jego 
wzornictwo, a także promocję czy dystrybucję. Są to obszary, w których szcze-
gólnie kreatywność odgrywa istotną rolę, pozwalając skutecznie uplasować pro-
dukt zarówno na rynku, jak i w świadomości odbiorców. 

32 Zarządzanie działalnością innowacyjną, red. L. Białoń, Placet, Warszawa 2010, s. 322.
33 M. Starczewska-Krzysztoszek, Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, 

2008, Warszawa 2008, za: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004–2006, GUS, 
Warszawa 2008, s. 12–14.

34 R. Nowacki, Innowacyjność w zarządzaniu marketingiem, w: Innowacyjność w zarzą-
dzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Nowacki, Difin, Warszawa 2010, s. 52. 
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Kreatywność w myśleniu o biznesie nie oznacza nieograniczonej zgody 
na interdyscyplinarność, niekontrolowaną otwartość. Zauważa się, że twórcze 
myślenie, mimo że uzależnione od wyobraźni, jest procesem zorganizowanym 
i powtarzalnym. Procesowość tych działań daje możliwość zarządzania tym 
multidyscyplinarnym obszarem, umożliwiając kreatywne uczestnictwo przed-
stawicieli różnych dziedzin naukowych czy branż35. Stwierdza się, że to właśnie 
tego rodzaju szerokie podejście daje możliwości nauczenia się kreatywności oraz 
stosowania metod inwentycznych, w postaci poszukiwania twórczych rozwiązań 
zdefiniowanych problemów, pobudzania twórczego myślenia w różnych dziedzi-
nach zarządzania firmą36.

Podczas gdy przedsiębiorstwa przemysłowe najczęściej absorbują nową 
myśl techniczną przez wdrożenie technologii, zmiana wprowadzona w sektorze 
usług często nie kończy się jedynie na wcieleniu nowych pomysłów. Proces ten 
jest bardziej rozbudowany i kontynuowany w postaci dalszych przekształceń oraz 
dopasowywania produktu odpowiednio do potrzeb zgłaszanych przez klientów. 
Tym samym przebieg wdrożenia innowacji w firmach usługowych zwraca szcze-
gólną uwagę na znaczenie zasobów ludzkich37. Ważnym elementem rozwoju 
oraz wzrostu innowacyjności czy też konkurencyjności jest nieoceniony kapitał 
ludzki, w postaci wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz gromadzonego know-
how38. To właśnie utalentowane i kreatywne jednostki przyczyniają się do two-
rzenia innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają przedsiębiorstwom odnieść 
rynkowy sukces39. Kreatywność stanowi element innowacji, która stawia przed 
zasobami ludzkimi wymagania o szczególnym charakterze. Co więcej, relacja 
między kreatywnością a potencjałem ludzkim nabiera szczególnego wymiaru 
w przypadku innowacji nietechnologicznych, gdzie głównym kapitałem przestają 
być środki finansowe, a stają się zasoby wiedzy, kreatywności oraz umiejętności. 
Szczególnie zależność ta jest widoczna w potencjale, jaki mogą ze sobą nieść 
innowacje marketingowe. Obszary włączone do tego pojęcia charakteryzują się 
wysoką potrzebą koncepcyjnego myślenia. Co więcej, proces twórczy w zakresie 

35 http://pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=E06DFB9609D6429FBAF8921CF9D88D
09 (dostęp: 11.10.2012).

36 Tamże.
37 A. Tokarz, Zasoby ludzkie jako determinanta innowacyjności przedsiębiorstw usługo-

wych, Materiały konferencji Zarządzanie organizacjami usługowymi, Poznań 2009, http://www.
uslugi.ue.poznan.pl/file/129_462938426.doc (dostęp: 9.10.2012).

38 http://www.twtf.pl/bazawiedzy/szczegoly.php?pageid=36 (dostęp: 11.10.2012).
39 A. Tokarz, Zasoby ludzkie...
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innowacji marketingowych musi być w stanie pogodzić wiele potrzeb, nie tylko 
samych klientów, ale i przedsiębiorstwa oraz jego kontrahentów.

Innowacje marketingowe wymagają kreatywnego zagospodarowania prze-
de wszystkim czterech obszarów z kanonu marketingu mix, w postaci opracowa-
nia nowej i nietuzinkowej: 

− koncepcji produktu – w postaci jego wizualizacji czy też wzornictwa,
− koncepcji polityki cenowej,
− koncepcji promocji, 
− koncepcji dystrybucji40. 
Tym samym istotna staje się umiejętność przejścia od kreatywności do in-

nowacji. Decyduje ona o sukcesie w sferach ekonomicznej i gospodarczej, przesą-
dzając o przewadze konkurencyjnej firmy na rynku. W teorii literatury zauważa 
się również, że o ile za sedno innowacji może uchodzić technologia, błyskotli-
wość, intuicja i skuteczne procesy, o tyle właśnie kreatywne pomysły marketin-
gowe oddzielają 5% nowych produktów, które odniosły sukces, od 95% takich, 
którym się to nie udało41. 

4. Kreatywność zachodniopomorskich przedsiębiorców w obszarze innowa-
cji marketingowych

Pobudzanie kreatywności, stanowiącej przyczynek do innowacji, wymaga 
ciągłego rozwoju potencjału ludzkiego. Kreatywność uznawana jest za zachowa-
nie, natomiast twórcze pomysły stanowią produkt zmotywowanych, utalentowa-
nych i zintegrowanych grup ludzi, którzy inspirują siebie nawzajem oraz swoje 
środowisko42. Katalizatorem w tym obszarze powinna być kreatywna, inspirują-
ca kultura innowacji. 

Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się stosunkowo wyso-
ką pozycją na tle innych regionów pod względem części wskaźników obrazu-
jących poziom przedsiębiorczości. W regionie zachodniopomorskim przypada 

40 Oslo Manual..., s. 16.
41 A. Jolly, Od pomysłu do zysku. Jak spieniężyć innowacyjność, One Press, Gliwice 2006, 

s. 73–75.
42 Tamże.
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szczególnie dużo przedsiębiorstw na jednego mieszkańca43. Innowacyjność nie 
stanowi jednak siły tych przedsiębiorstw. Nakłady inwestycyjne czy rozwojowe 
zachodniopomorskich firm, szczególnie mikroprzedsiębiorstw, są nadal bardzo 
niskie44. 

Można więc mówić o stosunkowo silnej idei przedsiębiorczości, która nie 
znajduje odbicia w poziomie innowacyjności regionu, co potwierdzają badania. 
Na poziomie deklaratywnym zarządzający odwołują się do innowacji właśnie 
w kontekście podnoszenia konkurencyjności, a na poziomie decyzyjnym nie są 
one realizowane. Turbulentne otoczenie gospodarcze powoduje jednak, że za-
chodniopomorscy przedsiębiorcy poszukują możliwości wdrażania innowacji45. 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej często, by sprostać konkurencji, stra-
tegie innowacji wprowadzały przede wszystkim przedsiębiorstwa włączane do 
międzynarodowych korporacji, współpracujące z zagranicznymi kontrahentami, 
bądź też przynależne do sektorów technologicznych46. Obecnie natomiast wymo-
gi rynkowe zmuszają powoli przedsiębiorstwa sektora MSP, szczególnie o cha-
rakterze usługowym, do realnego poszukiwania odpowiednich dla ich specyfiki 
rodzajów innowacyjności i wdrożenia tych najwłaściwszych.  

Na wprowadzanie innowacji w celu podniesienia konkurencyjności wska-
zywała większość zachodniopomorskich przedsiębiorców47. Niemniej jednak 
należy zwrócić uwagę, że w firmach tych dominowały zmiany przeprowadzane 
w celu utrzymania lub poprawy pozycji rynkowej. Sporadycznie przyczyny wdro-
żenia innowacji były innego rodzaju, na przykład miały one na celu utrzymanie 
lub ewentualną poprawę pozycji czy też polepszenie wizerunku przedsiębior-
stwa. Tym samym innowacje miały charakter ratunkowy, szczególnie w okresie 
kryzysu i niestabilności gospodarki. Wyzwania, jakie bardzo często pojawiają się 
przed przedsiębiorcami, powodują, iż w pierwszej kolejności pracownicy muszą 

43 A. Żołnierski, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 
w latach 2007–2008, PARP, Warszawa 2009, s. 213. W przypadku nowo powstałych firm na 1000 
mieszkańców zachodniopomorskie zajęło drugie miejsce, a w aspekcie liczby firm z kapitałem 
zagranicznym na 1000 mieszkańców region utrzymał czwarte miejsce (2006 r.). Pod względem 
przedsiębiorstw zlikwidowanych województwo zajmuje odległe miejsca. 

44 A. Żołnierski, Raport..., s. 213.
45 Badania własne Innowacje marketingowe w przedsiębiorstwach sektora MSP w woje-

wództwie zachodniopomorskim. Raport z badań, Szczecin 2011. 
46 A. Świadek, Regionalne systemy innowacyjne w Unii Europejskiej, w: Innowacje 

w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 
2005, s. 107–109.

47 Badania własne. 



79Innowacje marketingowe... 

zacząć kreatywnie i nowatorsko dążyć do rozwiązania pojawiających się na ich 
drodze problemów. 

Analizując podejmowane przez przedsiębiorstwa zachodniopomorskie de-
cyzje innowacyjne, zauważyć można, iż odwołanie się do innowacji marketin-
gowych poprzez zasadę klasycznego podziału obszarów marketingu jest łatwe 
i zachęca przedsiębiorców do ich zastosowania48. 

Najczęściej były wprowadzane mało nowatorskie innowacje w skali przed-
siębiorstwa, rzadziej – na poziomie regionu49. Większość badanych przedsiębior-
ców wskazała, że obszarami innowacji, które były wdrażane w ramach innowacji 
nietechnologicznych, były te, które wymagały kreatywnych koncepcji, takich jak 
właśnie nowe metody marketingu50. W kontekście kreatywności można zaobser-
wować, że innowacje przedsiębiorstw zachodniopomorskich nie charakteryzo-
wały się wysoką niepowtarzalnością. Często były to w pewnym zakresie rozwią-
zania kopiowane i stosowane w przedsiębiorstwie odtwórczo. 

Przytoczona specyfika może wynikać z czasu reakcji na zachodzące zmiany 
rynkowe. Bardzo często firmy przede wszystkim starały się opracować nową po-
litykę marketingową dla swojego wyrobu, uznając, że takie zabiegi są stosunko-
wo mało wymagające (na przykład w kontekście nakładów finansowych), a mogą 
przynieść relatywnie duże korzyści. Dopiero w następnej kolejności, jeśli pomi-
mo zabiegów marketingowych pozycja przedsiębiorstwa nie poprawiła się, zarzą-
dzający podejmowali decyzję opracowania kreatywnej koncepcji ulepszenia wy-
robu, jego rozwoju, wprowadzenia modyfikacji lub stworzenia zupełnie innego. 
W ostateczności przedsiębiorcy skupiali się na reorganizacji przedsiębiorstwa, na 
przykład w postaci wprowadzenia nowej metody organizacji pracy. Zabieg ten 
nosi znamiona długofalowości inwestycji, wymaga czasu, którym małe przed-
siębiorstwa nie zawsze dysponują, troszcząc się przede wszystkim o utrzymanie 
swojej pozycji rynkowej.

W zachodniopomorskich przedsiębiorstwach w ramach innowacji marke-
tingowych najczęściej wprowadzanymi zmianami były te, które miały miejsce 
w zakresie promocji, a następnie sposobie docierania z produktem do klientów. 
Z kolejności przytaczanych przez przedsiębiorców działań z zakresu marketin-
gu wynika pewna prawidłowość związana z czasochłonnością oraz nakładami 
finansowymi. W pierwszej kolejności stosowane były przez zarządzających po-

48 Tamże. 
49 Tamże. 
50 Tamże. 
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mysły koncepcyjne, kreatywne, które można było najszybciej wcielić w życie, na 
samym zaś końcu te wymagające dogłębnych zmian strategicznych.

Kreatywność przedsiębiorstw, ujawniająca się przez umiejętności i potencjał 
pracowników, staje się pewnego rodzaju kluczem do innowacyjności stanowią-
cej proces, w wyniku którego przedsiębiorstwo wprowadza na rynek innowacje. 
Coraz częściej zarządzający zdają sobie sprawę z tego, że podejmowane przez 
nich innowacyjne kroki w innych niż technologiczne obszarach również stanowią 
innowacje. Podejście to otwiera przestrzeń dla potencjału ludzkiego oraz jego 
kreatywności. 

Podsumowanie

W obliczu nowych wyzwań współczesnej gospodarki niewystarczające stają 
się tradycyjne metody prowadzenia przedsiębiorstwa. Rodzi się nowy kontekst 
zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. Szczególnie istotne dla przedsię-
biorstw usługowych i tych z sektora kreatywnego mogą być innowacje marketin-
gowe. Co więcej, zważywszy na specyfikę innowacji marketingowych, wspierają 
one rozwój potencjału kreatywnego podmiotów. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa przez swoją specyfikę są bardziej wyspe-
cjalizowane w prowadzonej działalności, przez co większą rolę odgrywają in-
terakcje zachodzące między firmami i różnego rodzaju instytucjami otoczenia. 
To właśnie te podmioty powinny odgrywać ważną rolę w budowaniu potencjału 
kreatywnego oraz przybliżaniu przedsiębiorcom najlepszych praktyk wdrażania 
innowacji marketingowych51. 

Budowa potencjału kreatywnego przedsiębiorstw, innowacje marketingo-
we, mogą wymagać zagospodarowania takich obszarów jak: koncepcja produk-
tu, jego wizualizacja, wzornictwo, a także koncepcja polityki cenowej, promocji 
oraz dystrybucji52. Pobudzanie kreatywności, stanowiącej przyczynek do inno-
wacji w tych obszarach, wymaga natomiast ciągłego rozwoju potencjału ludz-
kiego oraz inspirującej kultury innowacji. Szczególnie ważna jest umiejętność 
przejścia od kreatywności do innowacji, wspierana przez tak zwany ekosystem 
innowacji, oparty na odnoszących sukces aglomeracjach, powiązaniach i koope-
racji ponadsektorowej. Kreatywność, zdolność do tworzenia unikatowych roz-
wiązań, koncepcji, stanowi obecnie nieodzowną wartość dla potencjału firm.

51 http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/authority-role_pl.html (dostęp: 10.11.2012).
52 Oslo Manual..., s. 16.
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MARKETING INNOVATION OF COMPANIES 
IN CREATIVE CAPACITY BUILDING

Summary

Innovations includes number of aspects with marketing innovations in it. Market-
ing innovations can play a very important role in building the creative capacity of com-
panies. This is due to the characteristics of innovation and marketing, and especially the 
creativity which is a base for both of these concepts. Westpomerania region has a great 
potential in terms of marketing innovation, which is caused by the nature of strong ser-
vice sector located in this area.

Keywords: innovation, marketing, creative potential 
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PRZEMYSŁY KULTURY W ROZWOJU MIAST
WYBRANE ASPEKTY

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie wieloaspektowości pojęcia „prze-
mysły kultury” w świetle literatury przedmiotu oraz przykładów z różnych miast świata. 
W artykule autorki podejmują próbę określenia, czym są przemysły kultury i podkreśla-
ją ich rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym współczesnych miast. Przeprowadzone 
badania wykazały, że przemysły kultury przyczyniają się do ożywienia społeczno-go-
spodarczego miast, zmieniają ich wizerunek; tworzą specyficzny creative milieu, gene-
rują nowe miejsca pracy oraz porządkują przestrzeń publiczną i prywatną oraz podnoszą 
walor środowiskowy miast.

Słowa kluczowe: przemysły kultury, miasto, rozwój społeczno-gospodarczy 

Wprowadzenie

„Miasta stają się środowiskiem życia coraz większej liczby ludności świata, 
a także miejscem koncentracji różnorodnych form działalności człowieka. Miasta 
mają decydujący wpływ na przestrzenną organizację społeczeństwa, często są 
zwierciadłem rozwoju swoich krajów i rejonów, dźwignią i nośnikiem postępu. 
W mieście rodzą się i stąd rozpowszechniają się nowe idee. Główne miasta nazy-
wa się często duchowymi pracowniami ludzkości, twórczymi laboratoriami”1. 

Współczesne miasta konkurują między sobą w przyciąganiu nowych inwes-
tycji krajowych i zagranicznych, wysoko wykwalifikowanych pracowników czy 

* Stefania Środa-Murawska, doktor, Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, 
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, e-mail: steffi@umk.pl; Daniela Szy-
mańska, prof. dr hab., Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Zie- 
mi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, e-mail: dani@umk.pl.

1 D. Szymańska, Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 
s. 7.
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kapitału oraz podejmują działania, które mają zapewnić im zwycięstwo w global-
nym współzawodnictwie, opierając się również na szeroko rozumianej kulturze2. 
W ostatnich latach odnotowuje się wzrost zainteresowania znaczeniem przemy-
słów kultury w rozwoju miast, a samo pojęcie „przemysły kultury” jest różnie 
rozumiane. 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie wieloaspektowości pojęcia 
„przemysły kultury” w świetle literatury przedmiotu oraz przykładów z różnych 
miast świata. W artykule autorki podejmują próbę określenia, czym są przemysły 
kultury i podkreślają ich rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym współczes-
nych miast. 

Przemysły kultury mają duże znaczenie w rozwoju współczesnych miast, 
dlatego już od lat siedemdziesiątych XX wieku odnotowuje się spore zaintere-
sowanie tą problematyką wśród przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, 
w tym ekonomistów, geografów, planistów, socjologów, urbanistów itd. oraz in-
stytucji i działaczy związanych z gospodarką miejską. Od tego momentu znacz-
nie poszerzyła się wiedza na temat znaczenia przemysłów kultury w rozwoju 
miast i jej praktyczne wykorzystanie, między innymi w strategiach rozwoju wie-
lu miast świata.

Zainteresowanie wpływem społeczno-kulturowych czynników na rozwój 
gospodarczy miast było i jest związane z nowymi realiami gospodarki postin-
dustrialnej3. Uwidoczniło się to zwłaszcza w latach osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych XX wieku, wówczas to wiele miast europejskich, między innymi 
Grenoble, Hamburg, Kolonia, Glasgow, Birmingham, Barcelona, Bolonia, wyko-
rzystało przemysły kultury jako narzędzie do rewitalizacji terenów poprzemysło-
wych, tworzenia nowego wizerunku miasta, do przyciągnięcia kapitału i wysoko 
wykwalifikowanych pracowników4. Z pewnym opóźnieniem również w krajach 
postsocjalistycznych, w których nastąpił upadek wielu dużych fabryk, coraz wię-
cej miast upatruje w przemysłach kultury szans na rozwój społeczno-gospodar-
czy i kreowanie nowego ładu przestrzenno-funkcjonalnego5. 

2 D. Szymańska, Geografia osadnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
3 S. Środa-Murawska, D. Szymańska, The concentration of the creative sector firms as 

a potential basis for the formation of creative clusters in Poland, “Bulletin of Geography. So-
cio-economic Series” no. 20, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń 2013, s. 85–93, 
DOI:10.2478/bog-2013-0013.

4 F. Bianchini, Remaking European cities: the role of cultural policies, w: Cultural policy 
and urban regeneration. The West European experience, red. F. Bianchini, M. Parkinson, Man-
chester University Press, Manchester 1993, s. 15.

5 S. Środa-Murawska, Usługi kulturalne w małych miastach, „Wiadomości Statystyczne” 
nr 11, GUS, Warszawa 2013.
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1. Przemysły kultury 

Jakkolwiek określenie „przemysły kultury” po raz pierwszy pojawiło się 
w pracy Maxa Horkheimera i Theodora W. Adorno Dialectic of enlightenment 
z 1947 roku, to dopiero w ostatnich latach nabiera ono nowego znaczenia w kon-
tekście poszukiwania nowych ścieżek rozwoju współczesnych miast.

W literaturze przedmiotu do tej pory nie ma jednoznacznej definicji do-
tyczącej pojęcia „przemysły kultury”. Funkcjonujące określenia ogólnie można 
podzielić na trzy ujęcia: ze względu na kategoryzacje dóbr kultury; ze względu 
na sposoby wytwarzania tych dóbr oraz ze względu na efektywność rynkową. 

Odnosząc się do pierwszego ujęcia, wielu autorów definiuje przemysły kul-
tury przez pryzmat dóbr i usług kulturalnych. Tu też lokuje się stworzony przez 
Davida Throsby’ego6 koncentryczny model przemysłów kultury, w którego cen-
trum znajduje się sztuka, a kolejne okręgi obrazują przemysły kultury powiązane 
ze sztuką. Promień tych okręgów rośnie wraz z powstawaniem nowych twór-
czych idei.

W drugim ujęciu, to jest ze względu na sposób wytwarzania dóbr kultury, 
przyjmuje się, że „pojęcie przemysły kultury dotyczy tylko dóbr i usług kultury 
zorientowanych rynkowo i wytwarzanych masowo przy użyciu technik przemy-
słowych”7. 

Trzecie, najbardziej rozpowszechnione, biorąc pod uwagę efektywność ryn-
kową, obejmuje wszystkie przedsięwzięcia z dziedziny kultury, sztuki i mediów 
funkcjonujące w ramach reguł rynkowych. 

W świetle tych definicji trudno sformułować jedną, uniwersalną, która obej-
mowałaby całe spektrum znaczeniowe przemysłów kultury.

Pojęcie „przemysły kultury” jest zmienne (podobnie jak ewoluuje kultura) 
i zależne od epoki, gustów i upodobań. Zmienia się zakres tego, co można na-
zwać kulturą, dziełem sztuki, a co zwykłą odtwórczością. A zatem nie należy dą-
żyć do sformułowania zamkniętego pojęcia „przemysły kultury”, gdyż ono samo 
w sobie zawiera potencjał otwartości i zmienności. Jakże aktualne jest tu stwier-
dzenie Richarda Floridy, że obecnie podstawowym kapitałem ekonomicznym jest 
ludzka kreatywność i powstała na jej bazie klasa kreatywna i przemysły krea-
tywne8. Ludzka inteligencja, wiedza i kreatywność to główne przesłanki pod-

6 D. Throsby, Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 104.
7 M. Smoleń, Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 25.
8 R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
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noszenia stopy życiowej i rozwoju społeczno-gospodarczego miast i regionów. 
W tym miejscu wypada nadmienić, że to między innymi z przemysłów kultury 
wywodzi się określenie „przemysły kreatywne”9.

2. Płaszczyzny oddziaływania przemysłów kultury na organizację i rozwój 
miast

Niezależnie od tego, które ujęcie zostanie przyjęte jako wiodące, moż-
na stwierdzić, że przemysły kultury tworzą mnożnikowy efekt, wpływając na 
przemiany demograficzno-społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne 
miast. W niniejszym opracowaniu autorki przemiany te zagregowały do dwóch 
umownych płaszczyzn, a mianowicie demograficzno-społecznej i szeroko rozu-
mianej gospodarczej, które razem tworzą komplementarną całość.

Należy pamiętać, że rozwój przemysłów kultury jest przede wszystkim zwią-
zany z obszarami miejskimi, to bowiem w miastach od zawsze istniały i stnieją 
„ogniska wysokiej kultury”10, kształtowało i kształtuje się życie kulturalne. 

Płaszczyzny oddziaływania przemysłów kultury są ze sobą sprzężone, prze-
nikają jedna w drugą i uzupełniają się. Związane jest to z jednej strony z ich 
specyfiką, z drugiej natomiast ze złożonością samego tworu miasta, w którym 
zachodzą różnorodne złożone procesy społeczne i demograficzne11.

1.1. Płaszczyzna demograficzno-społeczna

Jak już wcześniej wspomniano, przemysły kultury pośrednio lub bezpo-
średnio oddziałują na procesy demograficzne, wzmacniając siłę napływu lub 
niekiedy ubytku artystów. Z badań Ann Markusen i Grega Schrocka12 wynika, 
że w obszarach metropolitalnych miast amerykańskich odnotowuje się napływ 
artystów. Autorzy ci stwierdzili, badając 27 obszarów metropolitalnych w USA, 
że w latach 1995–2000 odnotowano przyrost liczby artystów od około 11,5% 
w Cleveland do około 28,1% w San Jose (tabela 1).

9 A. Klasik, Od sektora kultury do przemysłów kreatywnych, w: Od przemysłów kultury 
do kreatywnej gospodarki, red. A. Gwóźdź, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 50.

10 D. Szymańska, Urbanizacja na świecie..., s. 10.
11 Tamże.
12 A. Markusen, G. Schrock, The artistic dividend: urban artistic specialization and eco-

nomic development implications, “Urban Studies” 2006, vol. 43 (10), s. 1661.
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Tabela 1

Udział napływu artystów w latach 1995–2000 na obszary metropolitalne miast w USA 
w ogólnej liczbie artystów w 2000 r.

A B A B A B
Los Angeles 21,8 San Diego 24,5 Pittsburgh 15,7
Phoenix 22,8 Atlanta 26,0 Detroit 12,3
Portland–Vancouver 23,8 Kansas City 22,8 Chicago 15,9
Orange County 25,9 Washington 23,6 Philadelphia 14,5
New York/Bergen 21,4 Seattle 21,7 San Jose 28,1
Dallas 26,6 Newark 25,7 St. Louis 14,5
San Francisco–Oakland 27,8 Boston 24,2 Cleveland 11,5
Riverside–San Bernardino 21,7 Minneapolis–St. Paul 16,2 Nassau 12,5
Tampa–St Petersburg 21,1 Baltimore 20,7 Houston 20,6

średnia 20,9
Objaśnienia: A – obszary metropolitalne miast w USA; B – udział napływu artystów na obszary metropoli-
talne miast w USA w latach 1995–2000 w ogólnej liczbie artystów w 2000 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Markusen, G. Schrock, The artistic dividend...

Również w Europie, na przykład w Berlinie, odnotowuje się stały napływ 
artystów i młodych kreatywnych twórców13, którzy wzmacniają swoją obecnoś-
cią i działalnością społeczno-kulturową atrakcyjność miasta. 

Przemysły kultury wnikają także w warstwę społeczną danych jednostek 
osadniczych. Odzwierciedla się w nich między innymi jakość kapitału ludzkie-
go. Warto nadmienić, że już w latach sześćdziesiątych XX wieku w koncepcjach 
wzrostu gospodarczego podkreślano znaczenie akumulacji kapitału ludzkiego 
dla rozwoju miast i regionów. Wiele gospodarek świata, w tym również Unia 
Europejska, uznaje powszechne uczestnictwo w kulturze za jeden z prioryte-
tów polityki społecznej. Przemysły kultury zapewniają odpowiedni potencjał 
dla kształtowania kapitału ludzkiego, a przez to wpływają na sferę gospodarczą 
miast, podnosząc ich konkurencyjność w regionie.

Otwartość na uczestnictwo w kulturze przejawia się między innymi w licz-
bie beneficjentów imprez kulturalnych. I tak, na przykład Festiwal Filmowy 
„Dwa Brzegi” organizowany od 2007 roku w Kazimierzu Dolnym i Janowcu 
przyciąga ogromne rzesze odbiorców: mieszkańców oraz przyjezdnych gości, 
którzy uczestniczą w różnych wydarzeniach festiwalowych. Jednocześnie pod-
czas badań wyrazili oni chęć ponownego uczestnictwa w festiwalach filmowych. 

13 S. Krätke, The creative capital of cities: interactive knowledge creation and the urbani-
zation economies of innovation, Wiley-Blackwell 2011, s. 187.
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Mamy więc tu do czynienia z aktywizacją społeczno-kulturową nie tylko miesz-
kańców tych dwóch jednostek administracyjnych, ale i mieszkańców okolicznych 
terenów14.

Omawiając warstwę społeczną, należy nadmienić, że rozwój przemysłów 
kultury wpływa na przyciąganie przedstawicieli klasy kreatywnej. Według 
R. Floridy, klasa kreatywna, której obecność na terenie miasta zdecydowanie 
zwiększa jego szanse na odniesienie sukcesów gospodarczych, migruje do miejsc 
cechujących się tak zwanymi 3T (talent, technologia, tolerancja). Duże skupiska 
klasy kreatywnej R. Florida koreluje z dobrze znanymi ośrodkami artystycznymi. 
Podkreśla także, że dla przedstawicieli tej klasy szczególnego znaczenia nabiera 
„kultura uliczna”, która rozwija się w różnych dzielnicach miast. Określone ulice 
czy całe dzielnice oferują wydarzenia kulturalne, których można być nie tylko 
widzem, ale często i współtwórcą. Ulica tworzy wiele scen: scenę muzyczną, 
scenę artystyczną, scenę filmową itd., które, wzajemnie się przenikając i uzupeł-
niając, tworzą „przestrzenie hybrydowe”15 wypełnione kulturą. 

1.2. Płaszczyzna gospodarcza

Oprócz wymienionej płaszczyzny demograficzno-społecznej, przemysły 
kultury, poprzez na przykład generowanie nowych miejsc pracy, dywersyfikację 
lokalnej gospodarki, przyciąganie nowych inwestycji krajowych i zagranicznych, 
wpływają na rozwój gospodarczy miast i regionów. Przemysły kultury często 
bezpośrednio wpływają na zyski w branży turystycznej i stanowią główny mo-
tyw przyjazdów turystów (na przykład Festiwal Filmowy „Dwa Brzegi”, Ta-
trzańska Jesień).

Przemysły kultury były postrzegane w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 
jako główne źródło tworzonych miejsc pracy. W Stanach Zjednoczonych Ame-
ryki Północnej, w tych latach, wygenerowały więcej nowych miejsc pracy niż 
usługi zdrowotne oraz sześć razy więcej niż przemysł motoryzacyjny16. 

Również w miastach europejskich, na przykład w Amsterdamie, Rotterda-
mie, Hadze i Utrechcie, w latach 1993–2001 odnotowano wzrost zatrudnienia 
w przemysłach kultury. W Amsterdamie liczba zatrudnionych wzrosła z 364 800 

14 A. Kwiatkowska, Postrzeganie Festiwalu Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” w Kazimierzu 
Dolnym i Janowcu nad Wisłą przez mieszkańców oraz gości przyjezdnych, praca magisterska 
napisana pod kierunkiem prof. dr hab. D. Szymańskiej, Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju 
Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi, UMK, maszynopis, 2011.

15 R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej..., s. 190.
16 M. Keith, After the Cosmopolitan? Multicultural cities and the future of racism, Rout-

ledge, London and New York 2005, s. 115. 
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w 1993 roku do 476 100 w 2001 roku. W Utrechcie (z wyjątkiem nieznacznego 
spadku zatrudnienia w latach 1999 i 2000) obserwowano wzrost liczby zatrud-
nionych z 158 900 w 1993 roku do 212 200 w 2001 roku. W Rotterdamie nato-
miast odnotowano najpierw zmniejszenie się liczby zatrudnionych w przemys-
łach kultury z 300 600 w 1993 roku do 292 200 w 1995 roku, a następnie wzrost 
do 339 100 w 2001 roku. Z kolei w Hadze liczba zatrudnionych w przemysłach 
kultury również początkowo zmniejszyła się z 197 600 w 1993 roku do 195 800, 
by następnie osiągnąć poziom 244 800 osób17. 

W świetle przedstawionych danych przemysły kultury mogą być postrzega-
ne, zwłaszcza w okresach stagnacji gospodarki, jako potencjalne źródło nowych 
miejsc pracy i rozwoju gospodarczego. Należy jednak pamiętać, że specyfika 
czynników wpływających na ich rozwój jest bardzo zróżnicowana i zależy od 
panujących w danym czasie trendów społeczno-kulturalnych, od subiektywnego 
odbioru produktu finalnego przez konsumentów i od innowacji technologicznych. 
Zatrudnienie w przemysłach kultury jest markerem, który odzwierciedla poziom 
rozwoju gospodarczego. W czasach recesji gospodarczej obserwuje się spadek 
uczestnictwa w kulturze i ograniczenie konsumpcji dóbr kultury, co może po-
ważnie wpływać na wielkość produkcji, a co za tym idzie – na wielkość zatrud-
nienia w przemysłach kultury. W czasach prosperity zaś ożywienie gospodarcze 
wpływa na wzrost zatrudnienia.

Przemysły kultury przyczyniają się również do dywersyfikacji lokalnej 
gospodarki. W zasadzie każdy wzrost aktywności w sektorze kultury wysyła 
bodźce do innych sektorów gospodarki miejskiej. Wydarzenia kulturalne gene-
rują wzrost zapotrzebowania na wiele usług niezwiązanych bezpośrednio z orga-
nizacją danej imprezy (na przykład usługi handlowe, gastronomiczne, noclego-
we, transportowe) i przyczyniają się nie tylko do wzrostu zatrudnienia w innych 
branżach, ale i wytworzenia większych zysków. 

Badania społeczno-geograficzne dotyczące Festiwalu Filmowego „Dwa 
Brzegi” wykazały, że przyczynił się on do powstania nowych miejsc pracy, do 
rozwoju bazy noclegowej, gastronomicznej, handlowej, kulturalnej itd. Zarówno 
mieszkańcy, jak i goście do pozytywnych zjawisk związanych z organizowaniem 
festiwalu zaliczyli również promocję zabytków i innych atrakcji. Podkreślić na-
leży, że zdecydowana większość festiwali filmowych organizowanych na tere-
nie Polski zlokalizowana jest w dużych miastach, gdzie codzienne życie tych 

17 R.C. Kloosterman, Recent employment trends in the cultural industries in Amsterdam, 
Rotterdam, the Hague and Utrecht a first exploration, “Tijdschrift voor Economische en Sociale 
Geografie” 2004, no. 95 (2), s. 243–252.



92 Stefania Środa-Murawska, Daniela Szymańska 

miast toczy się równolegle z wydarzeniami festiwalowymi, podczas gdy Festiwal 
„Dwa Brzegi” zmienia oba miasteczka festiwalowe (Kazimierz Dolny i Jano-
wiec) w jedno wielkie kino i scenę, łącząc mieszkańców i przyjezdnych gości18.

Podobne ożywienie gospodarcze odnotowuje się w Mrągowie, w którym 
od 1983 roku odbywa się Międzynarodowy Piknik Country. Oprócz poszerzenia 
oferty kulturalnej, wydarzenie to wpłynęło na kondycję gospodarczą Mrągowa, 
przyczyniając się do powstania wielu nowych podmiotów gospodarczych z bran-
ży gastronomicznej, hotelarskiej oraz wzmocniło pozytywny wizerunek miasta 
w kraju i za granicą19.

Oddziaływanie przemysłów kultury na płaszczyznę gospodarczą miasta 
w szczególny sposób jest zogniskowane na turystyce miejskiej. Najważniejszą 
cechą strategii ukierunkowanych na rozwój turystyki są nie tyle efekty kultural-
ne, ile przede wszystkim gospodarcze. Potwierdzeniem tej tezy jest przytaczany 
przez Monikę Smoleń20 za Gregiem Richardsem i Julie Wilson21 przykład projek-
tu Europejska Stolica Kultury, dla którego początkowo najważniejszym celem 
było pokazanie kultury różnych krajów europejskich i powiązana z tym integra-
cja przez kulturę. Jednakże od roku 1990, kiedy tytuł Europejskiej Stolicy Kultu-
ry przypadł miastu Glasgow, główne założenia projektu zostały zmodyfikowane. 
Włodarze miasta skupili się bowiem na wykorzystaniu działań w ramach projek-
tu do poprawy wizerunku miasta, przyciągnięcia inwestycji i turystów.

Przykładem miasta, którego rozwój bardzo mocno jest związany z rozwo-
jem przemysłów kultury, jest również Nowy Orlean w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. Znaczenie turystyki miejskiej dla gospodarki tego miasta 
odzwierciedla między innymi wartość wpływu22 rocznych podatków z bran-
ży turystycznej w roku 2005 oraz liczba 85 tys. osób zatrudnionych wówczas 
w turystyce. Przejście w 2005 roku huraganu Katrina i zniszczenie dużej czę-
ści miasta23 mogło znacznie ograniczyć rozwój turystyki, jednakże już w 2010 

18 A. Kwiatkowska, Postrzeganie Festiwalu Filmu i Sztuki...
19 D. Pękala, Postrzeganie Mrągowa i Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Country 

w opinii mieszkańców miasta i uczestników festiwalu, praca magisterska napisana pod kierunkiem 
prof. dr hab. D. Szymańskiej, Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk 
o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, maszynopis, 2005.

20 Smoleń M., Przemysły kultury... 
21 G. Richards, J. Wilson, The impact of cultural events on city image: Rotterdam, Cultural 

Capital of Europe 2001, “Urban Studies” 2004, vol. 41 (10), s. 1931–1951.
22 Około 221 mln dol., za: http://www.neworleansonline.com/pr/releases (dostęp: 

20.08.2012).
23 J.M. Zaninetti, Human settlement at risk: the New Orleans case study, “Bulletin of Ge-

ography Socio-economic Series” 2007, no. 8, s. 179–190.
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roku wpływy z podatków z branży turystycznej24 znacznie przekroczyły poziom 
z roku 2005, a liczba zatrudnionych wyniosła około 70 tys. osób. Odnosząc te 
dane do liczby mieszkańców Nowego Orleanu, która zmniejszyła się z 484 67425 
osób w roku 2005 do 343 82926 osób w 2010 roku, należy podkreślić, że nastąpił 
wzrost liczby osób zatrudnionych w branży turystycznej w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców – z 170 zatrudnionych w roku 2005 do 206 w roku 2010. 

Skalę wydarzeń kulturalnych Nowego Orleanu pokazuje liczba uczestników 
różnych festiwali. I tak na przykład, uwzględniając tylko trzy festiwale: French 
Quarter Festival, Jazz and Heritage Festival oraz Essence Music Festival, któ-
re cyklicznie (rokrocznie) odbywają się na terenie miasta, należy stwierdzić, że 
z roku na rok przyciągają one coraz większe rzesze uczestników (tabela 2). Ze-
stawiając łączną sumę uczestników tych festiwali, należy zauważyć, że w latach 
2007–2012 odnotowano ich wzrost o ponad jedną trzecią – z 1 mln osób w roku 
2007 do 1,4 mln osób w roku 2012.

Tabela 2

Wybrane festiwale zorganizowane w Nowym Orleanie w latach 2007–2012

Wydarzenie
Liczba uczestników (tys.)

rok
2007 2008 2010 2011 2012

French Quarter Festival 400 435 512 533 574
Jazz and Heritage Festival 375 400 375 400 450
Essence Music Festival 200 270 400 400 413
suma 975 1105 1287 1333 1437
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.neworleansonline.com/pr/releases (dostęp: 

20.08.2012).

Przyjęta po przejściu huraganu Katrina strategia odbudowy i rozwoju mia-
sta, oparta głównie na sektorze kultury, bardzo szybko przyniosła pozytywne 
efekty. Na terenie Nowego Orleanu udział wydarzeń kulturalnych w generowaniu 
wzrostu liczby turystów i uczestników imprez jest tym bardziej istotny, że ma 
miejsce w czasach ogólnej stagnacji gospodarczej. 

Pojawienie się i aktywna działalność przedstawicieli sektora kultury pod-
nosi wartość przestrzeni miejskiej, staje się magnesem przyciągającym inwesto-

24 Około 300 mln dol., za: http://www.neworleansonline.com/pr/releases (dostęp: 20.08.2012).
25 Tamże.
26 http://www.census.gov (dostęp: 20.08.2012).
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rów z innych branż (dzielnice kultury Old City w Filadelfii, Rope Walks Quarter 
w Liverpolu). 

Wymienione przykłady miast europejskich i amerykańskich wskazują 
jednoznacznie, że bogata i zróżnicowana oferta wydarzeń kulturalnych stano-
wi czynnik wpływający zarówno na wzrost zainteresowania danym miastem ze 
strony potencjalnych turystów, jak i zainteresowania potencjalnych inwestorów, 
a więc przemysły kultury wpływają na przyciąganie nowych inwestycji.

Potencjalni inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na tak zwane miękkie 
czynniki lokalizacji, do których – obok atrakcji turystycznych – jest zaliczana 
szeroka oferta kulturalna, która pozwala nie tylko spędzić czas wolny, ale rów-
nież wzbogacić wiedzę. 

Współczesne miasta w warunkach ustawicznie zmieniającego się otoczenia, 
wzrastającej mobilności osób i kapitału coraz częściej poszukują bardziej sku-
tecznych możliwości rozwoju, aby lepiej konkurować, między innymi o wzrost 
liczby turystów, inwestycje, nowych mieszkańców, lokalizację instytucji oraz or-
ganizacji rządowych i pozarządowych, krajowych i międzynarodowych. Te nowe 
wymagania stojące przed miastami zaowocowały powstaniem marketingu tery-
torialnego, czyli rynkowej koncepcji zarządzania jednostką osadniczą27. W myśl 
tej koncepcji niezwykle istotne miejsce zajmuje odpowiedni image (wizerunek) 
jednostki osadniczej (miasta), analogicznie do znaczenia wizerunku produktu 
oraz wizerunku oferującego go przedsiębiorstwa dla potencjalnego kupującego. 
Niezwykle ważne dla rozwoju miasta są endogeniczna i egzogeniczna siła od-
działywania wizerunku miasta. Z jednej strony jest on jego rozpoznawalną mar-
ką na zewnątrz i determinuje decyzje związane z wyborem miejsca (inwestycji, 
wypoczynku, zamieszkania), z drugiej natomiast wpływa na pozytywne (lub ne-
gatywne) postrzeganie miejsca swojego zamieszkania przez lokalną społeczność, 
co może kształtować poczucie satysfakcji z faktu zamieszkiwania w mieście 
i przynależności do miejskiej wspólnoty. 

Ogólnie, w obrębie przemysłów kultury, które kształtują wizerunek miasta, 
podejmowane inicjatywy można podzielić na związane:

− z lokalizacją flagship obiektu kultury (na przykład New Jersey Perfor-
ming Arts Center w Newark, Tech Museum of Innovation w San Jose);

− z organizacją wydarzeń kulturalnych (na przykład imprezy organizowa-
ne przez miasta posiadające tytuł Europejska Stolica Kultury, Edinburgh 
Festivals, The Gion Matsuri w Kioto, Cannes Film Festival);

27 A. Szromnik, Marketing terytorialny: miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, 
Kraków 2007.
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− z kompleksową, „kulturalną” rewitalizacją miast (na przykład Glasgow, 
Bilbao) oraz fragmentaryczną rewitalizacją (na przykład wznoszenie po-
jedynczych budowli: Tate Modern w Londynie, Łódź Art Center, Kaape-
litehdas/Cable Factory w Helsinkach, odnowa wybranych dzielnic Prob-
lenou w Barcelonie), przyczyniającą się do ożywiania tych przestrzeni, 
które zostały „dotknięte spadkiem aktywności społeczno-ekonomicznej, 
w wyniku transformacji strukturalnej miasta”28;

− z tworzeniem dzielnic kulturalnych – cultural quarter (Rope Walks 
Quarter w Liverpolu, El Raval w Barcelonie, Cité du Multimédia w Mont-
realu).

Przemysły kultury kształtują wizerunek miasta przez podkreślanie ory-
ginalności, odrębności miasta; budowanie lokalnego patriotyzmu, dumy; przez 
zmianę dotychczasowego postrzegania miasta.

Podkreślić należy, że rewitalizacja w kontekście przemysłów kultury może 
się odbywać również w sposób niezaplanowany. Jako przykład może służyć dziel-
nica Old City w Filadelfii. Położona w północno-wschodniej części centrum Fi-
ladelfii dzielnica z wieloma historycznymi budowlami stanowiła centrum handlu 
i przemysłu do lat powojennych. Następnie zaczęła podupadać i wyludniać się, 
aż na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku niskie czyn-
sze i duże pofabryczne przestrzenie przyciągnęły artystów i przedsiębiorców. Od 
lat osiemdziesiątych lofty zaczęto zmieniać w apartamenty, obok galerii zaczęły 
powstawać biura, sklepy, bary, restauracje, a liczba mieszkańców zwiększyła się 
z 656 w 1980 roku do 2400 w 1986 roku29. Główną rolę odegrały tu organizacje 
non-profit: Painted Bride Art Center oraz Clay Studio, które przemieniły Old 
City w dzielnicę kultury30. 

Podsumowując, należy podkreślić, że działalność przemysłów kultury prze-
jawia się nie tylko w warstwie demograficzno-społecznej i gospodarczej, ale ma 
również ogromny ładunek w podnoszeniu jakości życia i ekologizacji środowi-
ska. Jakość życia jest bowiem warunkowana między innymi przez czyste środo-
wisko, a działalność przedsiębiorstw z zakresu przemysłów kultury nie obciąża 
środowiska naturalnego, a wręcz przeciwnie – przyczynia się do jego poprawy. 

28 M. Smoleń, Przemysły kultury…, s. 75.
29 SIAP, Arts-in-place: Philadelphia’s cultural landscape, A summary of the University of 

Pennsylvania Urban Studies Program Third Annual Public Conversation, 2003–2004, University 
of Pennsylvania, Philadelphia 2005.

30 M.J. Stern, S.C. Steifert, Cultural clusters: The implications of cultural assets agglo-
meration for neighborhood revitalization, “Journal of Planning Education and Research” 2010, 
vol. 29, no. 3, s. 262–279.
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Jest to niezwykle ważne, szczególnie dla miast poprzemysłowych, dla których 
lokalizacja przemysłów kultury przyjaznych środowisku naturalnemu jest bardzo 
pożądana. 

Jednym ze szczególnych przykładów wprowadzenia przemysłów kultury 
oraz innych „czystych” działalności na tereny zajęte dotychczas przez zakłady 
zanieczyszczające środowisko przyrodnicze miasta jest – położony w zachodniej 
części Pekinu – Capital Recreation District. Od roku 1958 funkcjonowała w tym 
rejonie fabryka produkująca stal Capital Steel Factory, która został zamknięta de-
cyzją władz w 2008 roku. Zajmowała ona 8 km2 dzielnicy Shijingshan, emitowała 
do atmosfery 108 tys. ton pyłu PM10 i zużywała 50 mln ton wody w ciągu roku. 
Opuszczony przez relokowaną fabrykę teren został przeznaczony pod działalność 
związaną z przemysłem high-tech i usługami opartymi na wiedzy, a w szcze-
gólności dla firm z branży kulturalnej, biznesu, usług technologicznych i tury-
styki31. Decyzja władz o całkowitej odmianie wizerunku dzielnicy, dotychczas 
kojarzonej z rozwojem przemysłu ciężkiego, wydatnie przyczyniła się również 
do znacznego ograniczenia zanieczyszczenia środowiska stolicy Chin – Pekinu. 

Podsumowanie

Przeprowadzone badania wykazały, że przemysły kultury przyczyniają się 
do ożywienia społeczno-gospodarczego miast, zmieniają ich wizerunek, tworzą 
specyficzny creative milieu, generują nowe miejsca pracy oraz porządkują prze-
strzeń publiczną i prywatną, podnoszą walor środowiskowy miast.
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CULTURAL INDUSTRIES AND THE DEVELOPMENT OF CITIES 
AND TOWNS – SELECTED ASPECTS

Summary

The paper aims is to indicate the multi-aspects of the concept “cultural industries” 
on the basis of literature and examples from many cities in the world. In the paper the 
authors attempt to determine what “cultural industries” are emphasize their role in the 
socio-economic development of contemporary cities. The conducted research has dem-
onstrated that cultural industries contribute to the socio -economic revival of cities and 
towns, change their image, create a special creative milieu and generate new jobs. They 
also organize public and private space in cities and towns and increase the value of urban 
environments.

Keywords: cultural industries, city, socio-economic development
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SZTUKA WSPÓŁCZESNA – SPOSÓB NA KREATYWNOŚĆ

W artykule poruszono zagadnienia związane ze współczesnym pojmowaniem kul-
tury, która została uznana za sektor gospodarki. Podano przykłady rewitalizacji miast 
przez kulturę, m.in. wystawa Documenta w Kassel, budowa muzeum sztuki współczes-
nej w Bilbao (tzw. efekt Bilbao). Opisano polskie projekty związane z kulturą, jak Na-
rodowy Program Kultury „Znaki Czasu” i powołanie stowarzyszenia Zachęta Sztuki 
Współczesnej w Szczecinie, którego działalności została poświęcona końcowa część 
artykułu.

Słowa kluczowe: przemysł kreatywny, kultura, efekt Bilbao, Narodowy Program Kultu-
ry „Znaki Czasu”, Kolekcja Regionalna Zachęty Sztuki w Szczecinie 

Wprowadzenie

Przemysł kreatywny to stosunkowo nowe pojęcie. Dopiero w latach sześć-
dziesiątych XX wieku przeprowadzono pierwsze badania, w których kultura 
została potraktowana jak sektor gospodarczy, dzięki któremu powstają miejsca 
pracy i który ma wpływ na wysokość PKB. Zauważono, że w nowoczesnych 
gospodarkach, przede wszystkim opartych na wiedzy, gdzie maleje znaczenie 
tradycyjnych gałęzi przemysłu, zyskują branże zajmujące się tworzeniem, pro-
dukowaniem i wprowadzaniem w obieg treści niematerialnych, związanych 
z szeroko rozumianą kulturą. Wcześniej panowało przekonanie, że kultura to 
sektor nieprzynoszący realnych zysków, a jej utrzymanie spoczywa wyłącznie na 
państwie, samorządach czy sponsorach. Dobra kultury traktowano jako wartości 
niematerialne, wymykające się analizom ekonomicznym. 

* Agata Zbylut, dr hab., prof. Akademii Sztuki, Katedra Malarstwa i Nowych Mediów, 
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie; Wydział Kształtowa-
nia Środowiska i Rolnictwa, Katedra Architektury Krajobrazu, Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny, prezes Zachęty Sztuki Współczesnej, e-mail: agatazbylut@wp.pl.
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Na rzecz kultury pracuje wiele gałęzi gospodarki, jak na przykład branże 
technologiczna, logistyczna, hotelarska. Wiele przedsięwzięć artystycznych wy-
maga zaangażowania osiągnięć współczesnej techniki, a imprezy o ugruntowa-
nych markach przyciągają turystów, którzy zapełniają hotele i restauracje. I nie 
dotyczy to jedynie wydarzeń z pogranicza sztuki popularnej. Wystarczy wspo-
mnieć choćby Documenta, organizowane w Kassel co pięć lat od 1955 roku. To 
najważniejsza – obok Biennale w Wenecji – przeglądowa, cykliczna prezentacja 
sztuki współczesnej w Europie. W roku 2007 obejrzało ją 750 tys. osób. Wprowa-
dzenie sztuki współczesnej do miasta przemysłowego, zniszczonego przez bom-
bardowania, miało odczarować przeszłość przez sztukę i wprowadzić Niemcy 
w przyszłość. I tak się stało. 

Il. 1. Documenta w Kassel, kolejka do jednej z wielu kas biletowych pod koniec trwają-
cej 100 dni wystawy, fot. Agata Zbylut, 2012

Źródło: zbiory własne autorki.

Warto wspomnieć, że Kassel to stosunkowo niewielkie (200-tysięczne) i do-
syć prowincjonalne miasto, a twórczość pokazywana na wystawie w niczym nie 
przypomina tego, co w potocznym rozumieniu mogłoby zainteresować tak zwa-
ną szeroką publiczność. Mimo to, a może właśnie dlatego, Documenta przyciąga-
ją widzów z całego świata, przyjeżdżających do Kassel, ze względu na rozmach 



101Sztuka współczesna – sposób na kreatywność  

przedsięwzięcia, na co najmniej kilka dni. Oferta wystawiennicza obejmuje całe 
miasto, nie tylko muzea i galerie, ale także ulice, ogrody, place, podwórka, pusto-
stany i budynki użyteczności publicznej. To impreza wpisana w politykę miasta 
i kształtująca jego sposób myślenia. Impreza, którą żyją również mieszkańcy, 
z sympatią przyjmujący wszechobecne tłumy turystów. Podobnie jak w przy-
padku Biennale w Wenecji, Biennale w Berlinie czy innych tego typu wydarzeń 
artystycznych, tak i w Kassel każdą edycją kieruje inny, wybrany w konkursie, 
dyrektor. To gwarantuje świeżość spojrzenia i sprawia, że publiczność nie zawo-
dzi. 

Il. 2. Muzeum Guggenheima w Bilbao, projekt Frank Gehry
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Guggenheim-bilbao-jan05.jpg (dostęp: 26.03.2014).

Sztandarowym przykładem rewitalizacji miasta przez kulturę jest Bilbao, 
najbardziej spopularyzowany i najbardziej spektakularny przykład pozytyw-
nego oddziaływania inwestycji w kulturę na rozwój regionu, zwany efektem 
Bilbao. Doczekał się on już wielu prac naukowych i opracowań socjologicz-
nych oraz ekonomicznych. Bilbao – miasto położone w północnej Hiszpanii, 
w centrum Kraju Basków – zamieszkiwało w latach dziewięćdziesiątych około 
350 tys. mieszkańców. Bilbao w niewielkim stopniu korzystało z koniunktury 
gospodarczej Hiszpanii, jednak na początku lat dziewięćdziesiątych przygotowa-
no program ożywienia gospodarczego, którego celem była rewitalizacja miasta. 
Zrealizowano kilkadziesiąt projektów architektonicznych, w tym najważniejszy 
– budowę muzeum sztuki współczesnej. Koszt projektu i budowy pokryto ze 
środków państwowych i lokalnych, natomiast utrzymanie dzieł sztuki zapewniła 
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Fundacja Solomona R. Guggenheima, która prowadzi między innymi nowojor-
skie Muzeum Solomona R. Guggenheima, kolekcję Peggy Guggenheim w We-
necji, Deutsche Guggenheim w Berlinie i buduje muzeum w Abu Dhabi, które 
ma zostać oddane do użytku w 2017 roku. Sukces pierwszego nowojorskiego 
muzeum zapewne nie byłby tak spektakularny, gdyby nie wspaniała bryła archi-
tektoniczna zaprojektowana przez modernistycznego architekta Franka Lloyda 
Wrighta. Sukces ten został powielony w Bilbao, gdzie projekt architektoniczny 
przygotował Frank Gehry. 

Powierzchnia muzeum ma 32 tys. metrów kwadratowych, a największa sala 
– blisko 4 tys. Większość sal ma nieregularne kształty, a w samej bryle, pokrytej 
wypolerowanym tytanem, doszukać się można odniesień do spiętrzonych bia-
łych żagli. To pierwsze na świecie muzeum, którego forma przyciąga bardziej 
niż zgromadzone zbiory. I choć to „arcydzieło dekonstruktywizmu” ma licznych 
wrogów, to oryginalność tej architektury zniewala. Rok po otwarciu muzeum 
odwiedziło je 1,3 mln gości, a obecnie co roku sprzedaje się około milion biletów. 
Dzięki temu inwestycja po dziewięciu latach zwróciła się 18-krotnie. Utworzono 
w tym czasie 4361 miejsc pracy zarówno w samej instytucji, jak i w przemysłach 
z nią powiązanych (hotelach, restauracjach itp.). Muzeum Guggenheima jest rów-
nież ośrodkiem stymulującym rozwój przemysłu kreatywnego. Nie tylko przy-
czyniło się ono do wzrostu zainteresowania sztuką wśród mieszkańców regionu, 
ale zainspirowało przebudowę już istniejących muzeów i powstanie wielu no-
wych miejsc sztuki. Wokół tej sieci rozwijają się przedsiębiorstwa uzupełniające 
działalność kulturalną: hotele, restauracje, miejsca sportowo-rekreacyjne, agen-
cje reklamowe oraz PR-owskie itp. Bilbao definitywnie przełamało stereotypowe 
postrzeganie działalności artystycznej jako nieproduktywnej1. 

Efekt Bilbao przez moment śnił się również mieszkańcom Łodzi, gdzie 
również Frank Gehry miał zaprojektować Camerimage Łódź Center, które obok 
innych funkcji miało być siedzibą Festiwalu Camerimage poświęconego sztuce 
autorów zdjęć filmowych. „Z zewnątrz będzie wyglądać jak wielki ekran pro-
jekcyjny, nad którym górują cztery wieże kojarzące się z dachami gotyckich ka-
tedr” – mówił Marek Żydowicz, dyrektor Festiwalu Camerimage w wywiadzie 
dla „Gazety Wyborczej” w grudniu 2009 roku2. Wizja, a może przede wszystkim 
koszty, przerosły jednak władze Łodzi. Na skutek konfliktu między władzami 
miasta a dyrektorem festiwalu, z Łodzi – najbardziej „filmowego” miasta w Pol-

1 Por. R. Kasprzak, Efekt Bilbao, http://kulturasieliczy.pl/efekt-bilbao-%E2%80%93-ra-
fal-kasprzak (dostęp: 19.02.2010).

2 http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,7325051,Camerimage_Lodz_Center__Frank_
Gehry_dla_Lodzi.html (dostęp: grudzień 2009).
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sce – festiwal przeniósł się do Bydgoszczy. Zapewne ze stratą zarówno dla same-
go wydarzenia, jak i Łodzi. 

Projektem, który nie pociągał tak wielkich kosztów, jednak przełamywał 
stereotypowe myślenie o kulturze, był Narodowy Program Kultury „Znaki Cza-
su”, wprowadzony w 2004 roku przez ówczesnego ministra kultury Waldemara 
Dąbrowskiego. Program odwoływał się do XIX-wiecznej tradycji Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych. Dzięki temu słowo „zachęta” można odnaleźć w więk-
szości nazw stowarzyszeń i fundacji, które powstały we wszystkich miastach wo-
jewódzkich. Inspiracją do powstania programu były wzorce francuskie. W roku 
1983 Ministerstwo Kultury i Sztuki Francji utworzyło 22 Regionalne Fundusze 
Sztuki Współczesnej. „Zachęty” w Polsce miały korzystać z doświadczeń fran-
cuskich i nie tylko kolekcjonować, ale i inspirować, wspierać i promować sztukę 
współczesną. Francuskie fundusze tworzą kolekcje, które nie są zamknięte w mu-
rach instytucji, ale podróżują, wchodzą w partnerstwa z instytucjami i organiza-
cjami usytuowanymi poza sektorem publicznym. 

Il. 3.  Ewa Partum, Samoidentyfikacja (40 x 50 cm, analogowy fotomontaż, 1980/2007) 
– jedno z dziesięciu zdjęć 

Źródło: Kolekcja Regionalna Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie3. 

3 Ilustracje 4–9 pochodzą również z tej kolekcji.
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Jak napisała Paulina Zarębska: „Nacisk położono przede wszystkim na na-
prawę wieloletnich zaniedbań w zakresie kolekcjonowania sztuki współczesnej. 
Promocja sztuki była także niezwykle potrzebna ze względu na wyraźne braki 
chociażby w bazie instytucjonalnej, których nie było we Francji. Bodźce do sfor-
mułowania programu «Znaki Czasu» stanowiły również niedostatki w edukacji 
wizualnej oraz mała liczba galerii sztuki współczesnej. Główną ideę programu 
określano jako: «Przywrócenie i ożywienie relacji współczesny artysta – jego 
dzieło – obywatel»”4.

Il. 4. Natalia LL, Sztuka konsumpcyjna (250 x 240 cm, czarno-biała fotografia analogo-
wa, 1972)

4 P. Zarębska, Katalog wystawy „Kolekcja Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięk-
nych, Siła Sztuki. Kolekcja Sztuki Współczesnej Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięk-
nych”, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Lublin 2010, s. 33.



105Sztuka współczesna – sposób na kreatywność  

Powodem sformułowania programu „Znaki Czasu” były między innymi 
braki w instytucjonalnych kolekcjach usytuowanych w wielu muzeach i galeriach 
w Polsce, które po transformacji, borykając się z kłopotami finansowymi, mocno 
ograniczyły lub wręcz zaprzestały kolekcjonowania dzieł współczesnych. Pomi-
mo istnienia sieci publicznych instytucji, przystosowanych do budowania kolek-
cji, Ministerstwo Kultury zdecydowało się nadać programowi charakter oby-
watelski i misję budowania zbiorów powierzyło organizacjom pozarządowym. 
Powodów było kilka, jednym z nich była efektywność wydatkowanych środków. 
Uznano, że tańszą i bardziej transparentną metodą będzie przekazanie środków 
tak zwanemu trzeciemu sektorowi. To pozwoliło na wsparcie inicjatyw obywa-
telskich i nawiązanie dialogu między obywatelami, specjalistami w wybranych 
dziedzinach a przedstawicielami lokalnych samorządów. Innym powodem była 
zapewne chęć nadania zbiorom rysu współczesności i aktualności, których nie 
mogło zapewnić wiele z „zabetonowanych” w postrzeganiu sztuki współczesnej 
muzeów. 

Program „Znaki Czasu” został również wprowadzony w województwie 
zachodniopomorskim. Na bazie porozumienia pomiędzy samorządem Miasta 
Szczecin, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i Ministerstwem 
Kultury powołano wspólnego koordynatora zadania, który został zobowiązany do 
założenia organizacji pozarządowej realizującej zadanie. W ten sposób, w 2004 
roku powstało stowarzyszenie Zachęta Sztuki Współczesnej. W jego skład weszli 
krytycy sztuki, historycy, artyści, ekonomiści, osoby kierujące regionalnymi in-
stytucjami kultury i związkami twórczymi, przedstawiciele lokalnych mediów. 
W pierwszym roku Ministerstwo Kultury przeznaczyło na realizację zadania 
200 tys. zł, stawiając warunek, że drugie 200 tys. zł znajdą na ten cel samorządy 
lokalne. I tak się stało. Na uroczystej inauguracji programu minister kultury obok 
symbolicznego czeku przekazał stowarzyszeniu obraz Jarosława Modzelewskie-
go Sztuka fotografii.

Ministerstwo Kultury, inicjując program „Znaki Czasu”, wykazało daleko 
idące zaufanie do organizacji, z którymi zamierzało współpracować na wielu 
poziomach. Cele szczegółowe, do jakich miały dążyć poszczególne kolekcje, 
zostały określone na poziomie regionalnym. Pisząc profil kolekcji, szczecińskie 
stowarzyszenie przeanalizowało stan zbiorów funkcjonujących w województwie 
oraz uwarunkowania geograficzne i społeczne. Wzięło pod uwagę największe 
zbiory zgromadzone w regionie: Kolekcję Osiecką w Koszalinie i kolekcję Mu-
zeum Narodowego w Szczecinie. Ta pierwsza powstawała w latach 1963–1981. 
Rozpoczęło ją I Międzynarodowe Studium Pleneru Koszalińskiego zorganizo-
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wane w Osiekach 2–15 września 1963 roku. O genezie kolekcji pisał Marian Bo-
gusz w liście do Jerzego Fedorowicza tak: „Zrobimy taką imprezę, jakiej nie było 
jeszcze w całej Europie”5. Zgromadzone dzieła były darami artystów uczestni-
czących w plenerze, który przyjął formę eksperymentu, wymiany myśli i kreacji 
na skalę niespotykaną zarówno wcześniej, jak i później. Spotkania te były ro-
dzajem „wentylu bezpieczeństwa”, miejscem odizolowanym od centrum, a przez 
to bezpiecznym, pozwalającym na zaistnienie marginesu wolności intelektualnej 
i nieskrępowanej konwenansem twórczości. Drugą kolekcją, wobec której stowa-
rzyszenie Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie musiało się określić, była 
kolekcja Muzeum Narodowego, szerzej zorientowana, jednak z dużymi brakami 
w zbiorach, zwłaszcza po roku 1989. Stąd też za punkt wyjściowy dla Kolek-
cji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej obrany został rok 1989 – moment 
głębokich przemian zarówno politycznych, gospodarczych, jak i świadomościo-
wych, które pozwoliły polskim artystom na intensywny kontakt ze sztuką między-
narodową. 

Il. 5. Jarosław Modzelewski, Sztuka fotografii (180 x 230 cm, tempera żółtkowa na płót-
nie, 2003/2004)

5 J. Kałucki, Słowo wstępu. Awangarda w plenerze: Osieki i Łazy 1963–1981. Polska 
Awangarda II połowy XX wieku w Kolekcji Muzeum w Koszalinie, Muzeum w Koszalinie, Kosza-
lin 2008, s. 6. 
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Ważne dla kolekcji było również określenie jej regionalnego charakteru. 
Szczecin przez dziesięciolecia był prowincją, zarówno w sensie geograficznym, 
jak i merytorycznym. Środowisko artystyczne było stosunkowo wąskie. Przez 
lata nie udawało się wypromować rodzimych marek na forum ogólnopolskim, 
nie wspominając o rynku międzynarodowym. Dotyczyło to zarówno artystów, 
jak i krytyków, a także instytucji kultury. Mając to na uwadze, regionalność ko-
lekcji miała polegać nie tyle na gromadzeniu dzieł powstających w regionie, ile 
na przygotowaniu swoistej lekcji historii sztuki najnowszej; miał powstać zbiór, 
na którego podstawie będzie można prześledzić najważniejsze wątki pojawiające 
się w sztuce polskiej w ostatnich dziesięcioleciach. Stąd w kolekcji znalazły się 
dzieła takich najważniejszych twórców, jak: Natalia LL, Marek Kijewski, Zo-
fia Kulik, Józef Robakowski, Zygmunt Rytka, Łódź Kaliska, Izabella Gustow-
ska, Ewa Partum, Zbigniew Libera, uzupełnione pracami artystów młodszego 
pokolenia, o niepodważalnym artystycznym statusie, takich jak: Anna Baum-
gart, Jakub „Kuba” Bąkowski, Leszek Golec & Tatiana Czekalska, Katarzyna 
Górna, Aneta Grzeszykowska & Jan Smaga, Dominik Lejman, Julita Wójcik, 
Elżbieta Jabłońska i inni. Wybór ten został uzupełniony o prace twórców pracu-
jących w regionie: Przemysława Cerebież-Tarabickiego, Andrzeja Ciesielskiego, 
Roberta Knutha, Anny Wojsznis, Brunona Tode, Ryszarda Tokarczyka czy Pa-
wła Kuli. Wraz z powstaniem Akademii Sztuki okazało się, że wybory Zachęty 
są zbieżne z wyborami władz uczelni, w której zostali zatrudnieni profesorowie 
już w kolekcji reprezentowani. Byli to: Kamil Kuskowski, Agata Michowska, 
Aleksandra Ska, Wojciech Łazarczyk, Artur Malewski czy Anna Orlikowska. 
W zbiorze znalazło się również miejsce na reprezentację dzieł, które brały udział 
w najważniejszych wydarzeniach artystycznych regionu: w Bałtyckim Biennale 
Sztuki Współczesnej, w Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, a póź-
niej również w Festiwalu Sztuki Młodych Przeciąg.

Po ośmiu latach działalności stowarzyszenie zgromadziło dzieła ponad 120 
artystów, z których większość ma w kolekcji kilka prac lub cykl dzieł. Kolek-
cja stowarzyszenia jest największym zbiorem sztuki ostatnich dziesięcioleci nie 
tylko w województwie zachodniopomorskim, ale i w całej północno-zachodniej 
Polsce. Całkowitą liczbę prac szacuje się na 300–400 sztuk. Szacuje się, dzieła 
sztuki bowiem wymykają się prostym kwalifikacjom, często składają się z kilku 
elementów, które mogłyby funkcjonować samodzielnie, w zamyśle autora sta-
nowią jednak całość. Ten imponujący zbiór tworzą prace wykonane we wszyst-
kich technikach artystycznych – od tradycyjnego malarstwa czy rzeźby, przez 
rysunek, fotografię analogową i cyfrową, po grafikę, instalację, obiekt artystycz-
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ny, wideo, neon, lihtbox. Ta różnorodność daje olbrzymie możliwości zarówno 
ekspozycyjne, jak i jest wspaniałą bazą edukacyjną, pozwalającą na prowadze-
nie kompleksowych zajęć edukacyjnych z polskiej historii sztuki współczesnej. 
Kolekcja, pomimo tego, że można w niej wyróżnić kilka wątków tematycznych 
czy problemowych, jest zwartą całością merytoryczną. Jest „zbiorem sztuki 
aktualnej, tj. sztuki nie tylko tworzonej współcześnie, lecz także we współczes-
ności zakotwiczonej i w stosunku do niej się określającej, sztuki uczestniczącej 
w kluczowych dla współczesności debatach, wrażliwej na specyfikę kontekstu, 
w którym powstaje”6.

Il. 6. Józef Robakowski, Moje videomasochizmy (4 min, wideoperformance, 1989/1990; 
egzemplarz autorski)

Ze zbiorów kolekcji powstało kilkanaście wystaw. Wiele z nich zostało 
zorganizowanych we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie, które 
przechowuje kolekcję w depozycie i pomaga trzymać nad nią pieczę. Wystawy 
były także realizowane na Zamku Książąt Pomorskich czy w Centrum Sztuki 
Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Stowarzyszenie regularnie wypożycza 
prace na wystawy zbiorowe organizowane zarówno przez instytucje działające 

6 M. Lewoc, Profil Kolekcji Sztuki Współczesnej, http://zachetaszczecin.art.pl/index.
php?q=profil (dostęp: 26.03.2014).
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lokalnie, jak i w ramach ogólnopolskich oraz międzynarodowych projektów. Spo-
śród wszystkich wystaw najbardziej charakterystycznymi były te, które powstały 
we współpracy z podmiotami nieposiadającymi statusu instytucji publicznych. 
Pierwsza, o której należy wspomnieć, to wystawa zorganizowana w kościele 
św. Jana Ewangelisty podczas VII Nocy Muzeów w roku 2010, dzięki współpracy 
parafii, a w szczególności – proboszcza Marka Borowskiego SAC. Średniowiecz-
ne wnętrza kościoła, który przez ten czas nie przestał pełnić swoich funkcji, zo-
stało wzbogacone o prace artystów współczesnych. Wśród nich znalazły się dzieła 
krytycznie komentujące rzeczywistość, jak: Złe życia kończą się śmiercią Pawła 
Susida czy Nic nie jest wiecznie ważne Johana Muyle’a. Wystawa dała możliwość 
spotkania się z widzami, którzy podchodzą do kontaktu ze sztuką współczesną 
bardzo ostrożnie. Można zaryzykować stwierdzenie, że dla wielu z nich było to 
pierwsze spotkanie z tym, co w sztuce aktualne. Projekt nie odniósłby sukcesu, 
gdyby nie to, że wystawa była tworzona wspólnie. Ksiądz Marek Borowski wziął 
udział zarówno w wyborze dzieł, jak i w planowaniu ekspozycji.

 
Il. 7. Tomasz Tatarczyk, Krok za krokiem XI (170 x 130 cm, olej na płótnie, 2006)

Drugim niekonwencjonalnym projektem była wystawa zorganizowana 
z okazji otwarcia biurowca [OXYGEN] w roku 2010. Z pomysłem promocji biu-
rowca przez sztukę współczesną wyszli jego właściciele. Pomimo że inicjatywa 
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ta mogłaby się wydawać czymś naturalnym w Europie Zachodniej, w Szczeci-
nie stanowiła nowość. I sprawdziła się. Szczecinianie nie tylko tłumnie przybyli 
na wernisaż, ale i chętnie odwiedzali wystawę podczas jej trwania. Połączenie 
promocji budynku z prezentacją dzieł współczesnych przyniosło korzyści obu 
podmiotom.

Obecnie, po ośmiu latach działalności, Kolekcja Regionalna Zachęty Sztu-
ki Współczesnej jest jednym z największych zbiorów zainicjowanych przez pro-
gram „Znaki Czasu”, który został przekształcony w program „Regionalne Kolek-
cje Sztuki Współczesnej”. 

Il. 8. Zofia Kulik, Gotyk między-narodowy (II) (60 x 50 cm, czarno-biała fotografia ana-
logowa, 1990)  
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Nie wszystkie „Zachęty“ przetrwały próbę czasu. W roku 2012 dofinan-
sowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało tylko 
sześć:

− Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie,
− Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
− Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
− Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu,
− Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
− Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych7.
W artykule zamieszczonym w 42 numerze „Miesięcznika Wymiany Idei 

ENTER.KULTURA”8 Marta Ryczkowska, podsumowując działalność programu, 
wymieniła szczeciński zbiór jako trzeci najciekawszy w Polsce. Pierwsze i drugie 
miejsce zajęły Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Białymstoku 
i Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Łodzi, oba działające na bazie wcześ-
niej powstałych zbiorów. „Początki kolekcjonowania tej sztuki w Białymstoku są 
związane z istniejącym od 1965 roku Biurem Wystaw Artystycznych. (…) Prace 
do kolekcji były pozyskiwane nawet w czasie, gdy muzea narodowe w Polsce 
zaniechały obowiązku kolekcjonowania – dokumentowania sztuki najnowszej. 
Na bazie Kolekcji II powstało Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych”9. 
Zbiory Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Łodzi są natomiast związane 
z historycznym i artystycznym kontekstem Muzeum Sztuki w Łodzi, gdzie już 
w latach międzywojennych Władysław Strzemiński wraz z grupą „a.r.” postu-
lował stworzenie w Polsce pierwszej międzynarodowej kolekcji sztuki nowo-
czesnej. W 1931 roku przekazał w ramach depozytu kolekcję międzynarodowej 
sztuki nowoczesnej Wydziałowi Oświaty i Kultury Magistratu Miasta Łodzi i na 
jej bazie otwarto galerię sztuki zaliczaną do pierwszych w świecie stałych mu-
zealnych ekspozycji sztuki awangardowej. Był to początek gromadzenia zbiorów 
łódzkiego muzeum, sukcesywnie wzbogacanego o nowe dzieła, między innymi 
ze zbiorów Mateusza Grabowskiego i Josepha Beuysa10.

7 Wyniki naboru do ministerialnego programu Kolekcje. Regionalne Kolekcje Sztuki 
Współczesnej w roku 2012, opublikowane na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-
mkidn-2012/kolekcje/regionalne-kolekcje-sztuki-wspolczesnej.php.

8 M. Ryczkowska, Lokalne kolekcje sztuki współczesnej w Polsce, http://kulturaenter.pl/
lokalne-kolekcje-sztuki-wspolczesnej-w-polsce/2012/03/#_ftn1, nr 42, styczeń/luty/marzec 2012 
(dostęp: kwiecień 2012).

9 Tamże.
10 Por. tamże.
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Il. 9.  Paweł Łubowski, Pejzaż morski z odpływem (34 x 39 cm, ceramika, metalowy ele-
ment gotowy, 1994)

W odróżnieniu od tych dwóch zbiorów, ten zgromadzony w Szczecinie po-
wstawał niemal w próżni. Jego sukcesu można upatrywać w połączeniu wiedzy, 
którą dysponują członkowie stowarzyszenia, zawodowo związani z rynkiem 
sztuki, z pasją i zaangażowaniem. Działacze stowarzyszenia mają świadomość, 
że tworzą coś unikatowego, coś, co przetrwa, a te wybory będą miały wpływ nie 
tylko na projekty tworzone współcześnie, ale również na przyszłe pokolenia. 

Program „Znaki Czasu” rozpoczął zmiany na polskim rynku sztuki. Powo-
łał do życia podmioty, które zaczęły inwestować pieniądze w sztukę współczes-
ną, uzupełniając ofertę sztuki prezentowaną przez nabywców instytucjonalnych 
i nielicznych prywatnych kolekcjonerów. Między innymi dzięki tym środkom 
zaczęły powstawać prywatne galerie sztuki, które nie tylko sprzedają dzieła, ale 
i inwestują w twórców. I chociaż większość z tych galerii zarabia wciąż przede 
wszystkim na sprzedaży zagranicznej, to rynek rodzimych kolekcjonerów rów-
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nież systematycznie się powiększa. Są wśród nich zarówno osoby bardzo zamoż-
ne, które tworzą kolekcje z rozmachem, jak i tacy, dla których kolekcjonowanie 
dzieł to po prostu przyjemność. Zaczyna się niewinnie, od zakupu dzieła sztuki 
do powieszenia nad kanapą. Potem kupowana jest kolejna praca, nabywca po-
znaje twórców, dowiaduje się więcej zarówno o dziele, które zamierza kupić, jak 
i o tle społecznym, w jakim ono powstało. Niepostrzeżenie „zaczynamy dostrze-
gać, że sztuka ma do zaoferowania znacznie więcej niż proste komunikaty este-
tyczne, że może przynieść wartościową refleksję o naszym świecie i życiu, że 
jest skomplikowana, bogata i nieprzewidywalna. Ale to dopiero początek długiej 
drogi”11. Osoby otaczające się dziełami sztuki współczesnej w domach i miej-
scach pracy zaczynają być postrzegane jako kreatywne, otwarte na eksperyment, 
ceniące przymioty umysłu wyżej niż sprawność manualną. Na tym nie koniec, 
obcując ze sztuką w jej najbardziej kreatywnym wymiarze, starając się ją poznać 
i zrozumieć, stajemy się kreatywni i wspieramy tych najbardziej kreatywnych, co 
jest niezbędne w każdym miejscu, a szczególnie w mieście takim, jak Szczecin 
– mieście najmłodszej Akademii Sztuki w Polsce.
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CONTEMPORARY ART – A WAY TO CREATIVITY

Summary

The paper discusses issues related to the modern understanding of culture, which 
has been recognized as a sector of the economy. The examples of urban regeneration 
through culture, among others, by means of the Documenta exhibition in Kassel, con-
struction of contemporary art museum in Bilbao (the so-called Bilbao effect) were pre-
sented. Polish projects were described as following: the National Cultural Programme 
„Signs of Time” and the establishment of Zachęta Sztuki – Association of Contemporary 
Art in Szczecin, whose activity has been devoted to the final part of the article.

Keywords: culture, Bilbao effect, National Culture Programme “Signs of Time”, Regio-
nal Collection of Zachęta Sztuki in Szczecin 
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Jak wynika z rozlicznych opracowań, w ostatnim czasie sektory kreatywne zyskują 
na znaczeniu. Mają one wysoki poziom zysków, przyczyniają się do rozwoju zatrudnie-
nia oraz – jak wskazuje opracowanie DB Research – są do pewnego stopnia odporne na 
wpływ wahań rynku, a nawet kryzys. Ze względu na to rozwój tych sektorów jest szcze-
gólnie ważny dla gospodarki. Wysoki potencjał pociąga jednak za sobą również wyso-
kie ryzyko, przy równoczesnej wysokiej kapitałochłonności. Utrudnia to pozyskiwanie 
środków pieniężnych z podstawowych źródeł. W ten sposób na rynku finansowym poja-
wia się luka produktowa. Odpowiedzią na zapotrzebowanie na nowe instrumenty finan-
sowe są działania mające na celu dostosowanie venture capital oraz stworzenie zupełnie 
nowego instrumentu, jakim jest crowdfunding.
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Wprowadzenie

Przełom XX i XXI wieku przyniósł znaczącą zmianę w postrzeganiu go-
spodarki. Wcześniej o znaczeniu państwa lub regionu decydowały wielkość, zło-
ża naturalne czy siła militarna, współcześnie te czynniki wciąż mają znaczenie, 
ustępują jednak miejsca rozwojowi technologicznemu. Terytorialnie małe kraje 
(między innymi Japonia), ale mocno rozwinięte technologicznie, stają się znaczą-
cymi aktorami stosunków międzynarodowych, w tym również gospodarczych. 
Jeżeli współcześnie nie surowce czy siła militarna, a nowe rozwiązania technolo-
giczne przyczyniają się do rozkwitu gospodarki, to co jest potrzebne do rozwoju 
tych technologii?

* Daria Wróbel, Katedra Efektywności Innowacji, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 
Uniwersytet Szczeciński, e-mail: dariakwrobel@gmail.com.
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Najważniejszym elementem sprzyjającym rozwojowi jest dzisiaj kreatyw-
ność, czyli – według Wernera Reichmanna i Oskara Siwińskiego – proces myślo-
wy prowadzący do stworzenia nowych idei, koncepcji, a także nowych skojarzeń 
czy powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami1. Intuicyjnie proste zja-
wisko kreatywności w rzeczywistości jest procesem bardzo złożonym. Dlatego 
też zajmują się nim różne dyscypliny naukowe – psychologia behawioralna, psy-
chologia społeczna, neuropsychologia poznawcza, filozofia, historia, ekonomia 
i biznes. Przykładem naukowych opracowań z zakresu kreatywności może być 
Analiza kreatywności (1961) Mela Rhodesa, The act of creation (1964) Arthu-
ra Koestlera czy też Various approaches to and definitions of creativity (1988) 
Calvina Taylora. Analiza zjawiska przyczyniła się do sformułowania terminu 
„sektor kreatywny”, który po raz pierwszy został użyty przez Johna Hawkinsa 
i Richarda Floridę. Coraz częściej sektorem tym zajmują się instytucje publiczne 
czy podmioty prowadzące analizy zjawisk gospodarczo-społecznych. W opub-
likowanym w 2011 roku raporcie z badań Deutsche Bank wskazano na rangę 
rozwoju sektorów kreatywnych, które zostały określone jako jedne z najbardziej 
wydajnych gałęzi gospodarki. Ich waga jest podkreślana w wielu dokumentach 
opracowywanych przez światowe organizacje, takie jak: UNESCO (Unders-
tunding creative industires, Creative economy Report 2010), British Council 
(Inwesting in creative industries), ONZ (Creative industries and micro & small 
scale enterprise development) czy Komisję Europejską (The economy of culture 
– background and context 2009, Unlocking the potential of cultural and creative 
industries 2010, Unia innowacji 2010). 

Duże zainteresowanie światowych organizacji świadczy o znaczeniu tych 
sektorów. Jeżeli zatem sektory kreatywne są ważne dla rozwoju gospodarki, 
warto się zastanowić nad źródłami finansowania ich działalności. Czy wszystkie 
podmioty związane z sektorami kreatywnymi mogą korzystać z dostępnych in-
strumentów finansowych, czy występują bariery, które ograniczają zewnętrzne 
finansowanie? Równocześnie, jeżeli sektory te mają duże znaczenie, to czy mają 
one wpływ na rozwój instrumentów finansowych, a jeżeli tak, to jakich. Odpo-
wiedzi na te pytania stanowią cel badawczy niniejszego artykułu, co zostanie 
osiągnięte za pomocą analizy sektorów kreatywnych oraz wybranych instrumen-
tów finansowych.

1 W. Reichmann, O. Siwiński, Za pięć dwunasta, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Te-
maty, Kraków 1997.
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1. Definicja sektorów kreatywnych

Jedną z pierwszych definicji tego pojęcia sformułował J. Hawkings w swojej 
książce The creative economy: how people make money from ideas, wydanej 
w 2001 roku. Przez pojęcie „gospodarka kreatywna” rozumiał on działalność 
gospodarczą związaną z wytworzeniem lub wykorzystaniem wiedzy i informa-
cji. Do najważniejszych dziedzin tej gospodarki zaliczył: reklamę, architekturę, 
sztukę, design, modę, film, muzykę, wydawnictwa, B + R, IT, telewizję, radio2. 
W tym ujęciu gospodarka kreatywna jest działem gospodarki. 

Odmienny punkt widzenia przedstawił R. Florida, który scharakteryzował 
gospodarkę kreatywną w kategorii zawodów. W swojej książce Narodziny klasy 
kreatywnej uznał, że kreatywność to wykorzystanie wiedzy jako narzędzia do 
użytecznych form. W tym ujęciu innowacja jest produktem kreatywności3. 

Z kolei w opracowaniu Komisji Europejskiej – Economy of culture in Euro-
pe, kreatywność w ujęciu ekonomicznym jest innowacją, wynikającą z krzyżo-
wania się różnych dziedzin – ekonomicznych, technologicznych i artystycznych4 
(rysunek 1).

Rys. 1. Interakcje zachodzące między procesami innowacyjnymi
Źródło: M. Mackiewicz, B. Michorowska, A. Śliwka, Analiza potrzeb i rozwoju przemysłu krea-

tywnego. Raport końcowy, ECORYS Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 5.

2 J. Howkins, The creative economy: how people make money from ideas, Penguin Group, 
London 2001, s. 88–117.

3 R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, 
s. 61.

4 Economy of culture in Europe Study prepared for the European Commission (Director-
ate-General for Education and Culture), KEA 2006, s. 41.
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Kolejna definicja sektorów kreatywnych została opracowana przez Depar-
tament Kultury, Mediów i Sportu rządu brytyjskiego. I tak, zgodnie z nią, sekto-
ry kreatywne podejmują działalność wynikającą z indywidualnej kreatywności, 
umiejętności bądź talentu tych, którzy mają potencjał do tworzenia nowych dóbr 
i usług, wykorzystują intelektualną własność5. W tym rozumieniu sektor krea-
tywny stanowi 13 gałęzi: reklama, architektura, sztuka, gry komputerowe, ręko-
dzieło, projektowanie, moda, film i wideo, muzyka, sztuki teatralne, publikacje, 
oprogramowanie, telewizja i radio6. Z kolei UNCTAD zdefiniowała sektory kre-
atywne jako cykle tworzenia, produkcji oraz dystrybucji dóbr i usług, w których 
główne nakłady stanowią kreatywność i własność intelektualną7. 

W literaturze przedmiotu, jak widać z tego krótkiego przeglądu, zostało 
sformułowanych wiele różnych definicji sektora kreatywnego. Różnice pojawiają 
się również w nazewnictwie sektorów. I tak, w Stanach Zjednoczonych stosowa-
ne jest pojęcie „przemysł informacyjny”, w Niemczech – „gospodarka kultury” 
(Kulturwirtschaft), z kolei w Holandii – „przemysł praw autorskich” (copyright 
industries). Jak wskazały Marta Mackiewicz, Beata Michorowska i Agata Śliwka 
w swoim opracowaniu Analiza potrzeb i rozwoju przemysłu kreatywnego w Pol-
sce, nie zostało przyjęte jeszcze jednolite nazewnictwo – zamiennie stosuje się 
terminy „sektory kreatywne” oraz „przemysły kreatywne”, a w odniesieniu do 
całego zjawiska – równoznaczne pojęcia „gospodarka kreatywna” oraz „prze-
mysł kreatywny”8.

Niezależnie od definicji, przemysły kreatywne są klasyfikowane jako jedne 
z najbardziej wydajnych sektorów gospodarki. Z czego wynika ta wysoka wy-
dajność?

2. Sektory kreatywne w wybranych krajach europejskich

W raporcie Komisji Europejskiej – Wpływ kultury na kreatywność – z lipca 
2009 roku podkreślono bezpośredni wpływ rozwoju sektora kreatywnego na roz-
wój gospodarczy w postaci zwiększenia zatrudnienia oraz poziomu PKB. Według 
Komisji Europejskiej przemysły kultury i przemysły kreatywne (oparte na eksplo-

5 T. Flew, Beyond ad hocery: defining creative industries, Paper presented to Cultural 
Sites, Cultural Theory, Cultural Policy, The Second International Conference on Cultural Policy 
Research, Te Papa, Wellington, New Zealand 2002, s. 3–6.

6 Investing in creative industries. A guide for local authorities, London 2009, http://www.
theworkfoundation.com/DownloadPublication/Report/269_2204842.pdf (dostęp: 30.06.2013), s. 4.

7 Creative economy report 2008, UNCTAD 2008, s. 13.
8 M. Mackiewicz, B. Michorowska, A. Śliwka, Analiza potrzeb..., s. 5.
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atowaniu praw autorskich) mają w tej chwili ponad 2-procentowy udział w PKB 
krajów rozszerzonej Unii Europejskiej (z wyjątkiem Rumunii i Bułgarii), a zatem 
jest to udział podobny do produkcji żywności czy tytoniu. Sektory kreatywne 
w Europie zatrudniają ponad 6 mln osób, co stanowi 3% wszystkich pracowni-
ków w Unii Europejskiej. Sektor ten rośnie o 12% szybciej niż gospodarka Unii, 
a blisko połowa jego pracowników ma wyższe wykształcenie (przy średniej dla 
UE-25 – 27%)9. Według badań BEDA (The Bureau of European Design Asso-
ciations – European design report. The European design industry in facts and 
figures) z 2006 roku obroty przemysłu kreatywnego w Polsce wynoszą około 
57 mln euro i kształtują się na podobnym poziomie jak w Estonii (40 mln) czy 
Luksemburgu (36 mln). Europejskim liderem przychodu z przemysłu kreatywne-
go (16 700 mln euro) jest Wielka Brytania.

W raporcie Komisji Europejskiej The economy of culture in Europe zapre-
zentowany został udział sektorów kultury w produkcie krajowym wybranych 
krajów europejskich w 2001 roku. I tak, w Danii10 przemysł kreatywny osiągnął 
obroty na poziomie 23,4 mld euro, wypracował 8,3 mld euro PKB, co stanowi-
ło 5,3% krajowego PKB; w tym samym czasie w sektorach tych zatrudnionych 
było 170 tys. osób w pełnym wymiarze czasu ( full time work), co stanowiło 12% 
wszystkich zatrudnionych. W Wielkiej Brytanii obroty sektora kreatywnego 
osiągnęły poziom 165,43 mld euro, wypracował on 85 mld PKB, co stanowiło 
6,8%, natomiast zatrudnionych w nim było 1,3 mln ludzi – 4,3% ogółu zatrud-
nionych. W Szwecji11 przemysły kreatywne wypracowały 17,1 mld euro, co sta-
nowiło 9% PKB. Zatrudnienie wynosiło 400 tys. osób, co stanowiło 10% osób 
zatrudnionych w tym kraju. Danych tych nie można porównywać z uwagi na 
różnice w definicjach zarówno samego sektora, jak i zatrudnienia (przykładowo, 
dane duńskie obejmują jedynie osoby zatrudnione na etacie)12.

Z kolei w opublikowanym w 2011 roku raporcie Deutsche Bank opisano sek-
tory kreatywne, opierając się na danych z 2009 roku. Jak wynika z tych analiz, 
w roku 2009 w sektorach kreatywnych było zatrudnionych ponad milion osób, 
w tym samym czasie sektor ten wypracował dobra i usługi o łącznej wartości 

9 The impact of culture on creative, A study prepared for the European Commission 
(Directorate-General for Education and Culture), KEA 2009, s. 73–75.

10 Sektor kreatywny w Danii: moda, sztuki wizualne, teatr, radio/TV, malarstwo, architek-
tura, design, film/wideo, reklama, turystyka, zabawki, przemysł sportowy, rozrywka.

11 Sektor kreatywny w Szwecji: przemysł kultury oraz przemysł doświadczalny 
(m.in. B + R).

12 The economy of culture in Europe – background and context, Brussels 2006, http://
ec.europa.eu/culture/key-documents/doc873_en.htm (dostęp: 10.10.2013 r.), s. 33–34.
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60 mld euro. Na podstawie analizy danych z lat 2003–2009 stwierdzono syste-
matyczny wzrost tego sektora średnio o 1,9% w roku. Jest to szczególnie ważne 
w sytuacji recesji, która szczególnie była widoczna w tym roku w Niemczech. 
Jak podkreślono w raporcie, świadczy to o odporności sektorów kreatywnych 
na negatywne zjawiska gospodarcze (jak kryzys finansowy czy gospodarczy) i 
ich wysokim potencjale. W prognozie opracowanej przez autorów raportu okre-
ślono, że przy wytworzeniu podstawowych warunków do rozwoju kreatywności 
w Niemczech, sektory te powinny zwiększyć swój wzrost do poziomu 2,5% rocz-
nie, a w roku 2020 wartość dóbr i usług wytworzonych w nich powinna wynieść 
175 mld euro13. Należy dodać, że w ujęciu niemieckim sektor kreatywny dotyczy 
gałęzi ekonomii kultury oraz oprogramowania.

3. Charakterystyka sektora kreatywnego

Ze względu na specyficzne cechy przemysłów kreatywnych charaktery-
zują się one wysokim poziomem niepewności, szczególnie jeśli chodzi o popyt 
na wytwarzane dobra i usługi. Wynika to z subiektywności i niematerialności 
przedmiotów powstających w tym sektorze. Brak popytu wewnętrznego na ko-
mercyjne zastosowania kreatywnych idei wymusza poszukiwanie rynków zbytu 
na innych obszarach, co oznacza konieczność ponoszenia kosztów.

Rynek sektorów kreatywnych ma duży potencjał wzrostu, jednak jego roz-
wój nie wynika ze standaryzacji i obniżania kosztów produkcji, jak to można 
obserwować w tradycyjnych branżach przemysłu, a ze zwiększania, a następ-
nie zaspokajania potrzeb kulturalnych konsumentów, którzy mają zróżnicowane 
zainteresowania i oczekiwania. Trudnością w tak zdywersyfikowanej, specjali-
stycznej działalności, jaką jest działalność kreatywna, jest wewnętrzna jej koor-
dynacja, gdyż działalność ta ma krótkie ramy czasowe realizacji, a korzyść jest 
czerpana z wykonanej pracy, przy czym oznacza ona konieczność ochrony włas-
ności intelektualnej. Ograniczeniem dla tworzenia wielu produktów kulturowych 
jest brak możliwości czerpania przez producentów korzyści (na przykład z tytułu 
praw autorskich) w długim horyzoncie czasowym14.

Jak wynika ze wspomnianych już badań Deutsche Bank, 93% przedsię-
biorstw zaliczanych do przemysłów kultury stanowią mikroprzedsiębiorstwa. 
Jednocześnie to duże przedsiębiorstwa przynoszą główne przychody sektora 

13 T.F. Dapp, P. Ehmer, Cultural and creative industrial. Growth potential in specific seg-
ments, Deutsche Bank Research 2011, s. 1.

14 T. Flew, Beyond ad hocery...,  s. 3–6.
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(41%). Zauważalny jest również znaczny udział w nim osób samozatrudnionych; 
w Niemczech jest to 23% osób zatrudnionych w przemysłach kreatywnych, pod-
czas gdy w pozostałych gałęziach przemysłu stanowią one 11%15.

Ze względu na znaczną niepewność oraz wysokie ryzyko wynikające z pro-
wadzonej działalności w omawianych gałęziach gospodarki oraz wysoki udział 
mikroprzedsiębiorstw, przy wysokiej kapitałochłonności, jednym z głównych 
problemów sektora są źródła finansowania.

Rys. 2. Rozwój a finansowanie nowych przedsiębiorstw
Źródło: K. Brzozowska, Anioły biznesu w partnerstwie publiczno-prawnym, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 
nr 50, t. 2, Szczecin 2007.

Jak zaprezentowano na rysunku 2, banki oraz rynki kapitałowe – najpo-
pularniejsze źródła finansowania zewnętrznego – skupiają się wokół inwestycji 
o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Stąd przedsiębiorstwa z branż kre-
atywnych mają utrudniony dostęp do podstawowych źródeł finansowania, co 
oznacza konieczność samofinansowania większości inwestycji realizowanych 
przez przedsiębiorców, a to, z kolei, opóźnia rozwój przedsiębiorstwa. 

Jak już wcześniej wspomniano, sektor kreatywny wykazuje się znacznym 
potencjałem rozwojowym i jest odporny na szoki (podczas ostatniego światowe-
go kryzysu sektory te rozwijały się bez przerw). Potencjał, jaki drzemie w oma-

15 T.F. Dapp, P. Ehmer, Cultural and creative industrial..., s. 5.
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wianych przedsiębiorstwach, spowodował rozwój instrumentów wysokiego ry-
zyka, w tym venture capital, oraz – od kilku lat rozwijającego się – finansowania 
społecznościowego (crowdfunding).

4. Instrumenty finansowe dla sektora kreatywnego

4.1. Venture capital

Venture capital (VC) to inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym; 
ich celem jest osiągnięcie dochodu przez średnio- i długoterminowe zyski z przy-
rostu wartości kapitału. Inwestor włącza się w zarządzanie przedsiębiorstwem 
będącym przedmiotem inwestycji, wskutek czego przedsiębiorstwo korzystają-
ce ze wsparcia traci częściowo niezależność, zyskując jednak w zamian pomoc 
w realizacji strategii rozwoju i w rozwiązywaniu problemów. Inwestycje tego 
typu pozyskuje się w celu rozwoju nowego produktu lub technologii16.

Sam instrument VC został skonstruowany w połowie XX wieku. Jednak 
przez lata nie stanowił znaczącego źródła finansowania inwestycji. Dopiero roz-
wój sektora B + R w Stanach Zjednoczonych Ameryki przyczynił się do jego 
rozwoju. Jak wskazał R. Florida, w ciągu dekady inwestycje w ramach VC wzro-
sły stukrotnie – z 1 mld w 1990 roku do 100 mld w 2000 roku. Wzrost ten był 
wynikiem rozwoju działalności kreatywnej, szczególnie z zakresu B + R oraz IT. 
W skutek wprowadzenia modyfikacji w zasadach działania funduszy wysokiego 
ryzyka (zmniejszenie ryzyka finansowego inwestorów – wprowadzenie spółek 
komandytowych z venture capital), wzrosła liczba inwestycji. Zasady działania 
tego funduszu przyczyniają się do rozwoju tego rodzaju przedsiębiorczości, jed-
nocześnie bowiem zostają zaspokojone potrzeby finansowe i gwarantowane jest 
doświadczenie w zarządzaniu danym podmiotem w warunkach wolnego rynku. 
Pomimo że – jak wskazał R. Florida – zdecydowana większość start-up’ów upa-
da, znacząca ich część jest przejmowana przez duże koncerny, co jest szczególnie 
widoczne w branży software’owej, gdzie nowo powstałe podmioty są włączane 
do koncernów i wykorzystuje się nowe koncepcje17.

W mniejszym stopniu niż sektor B + R finansowane w ramach VC są przed-
siębiorstwa działające w przemysłach kultury, choć i one wykorzystują ten in-
strument. Przykładem funduszu skupiającego się szczególnie na tym rodzaju 

16 Venture capital – szansą dla przedsiębiorczych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, De-
partament Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 4.

17 R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej..., s. 65–68.
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przemysłu jest powstały w 2003 roku The Advantage Creative Fund – pierwszy 
fundusz VC skupiający się wyłącznie na sektorze kreatywnym. Nie jest to jednak 
typowy przykład VC. Jest to organizacja finansowana ze środków publicznych, 
a jej długofalowym celem jest rozwój sektorów kreatywnych – wszelkie zyski są 
dalej inwestowane18.

Venture capital stanowi jeden z instrumentów finansowania inwestycji 
obarczonych wysokim ryzykiem, mechanizm jego funkcjonowania ogranicza 
jednak działania przedsiębiorcy przez uzależnienie procesu decyzyjnego firmy 
od inwestora. Jest to znaczące utrudnienie dla firm kreatywnych ze względu na 
duże ryzyko ograniczenia wolności twórczej. 

W ostatnim czasie systematycznie maleje liczba inwestycji finansowanych 
w ramach tego instrumentu. Szczególnie jest to widoczne w przypadku start-
-up’ów. Jak wskazano w publikacji Crowdfunding. An alternative source of fun-
ding with potential, opracowanej na potrzeby Deutsche Bank, w latach 2008–2011 
rynek ten skurczył się o 38%19. Pojawił się jednak inny instrument.

4.2. Crowdfunding

Jedną z nowych form finansowania inwestycji jest powstały w 2010 roku 
crowdfunding. Jest to finansowanie społecznościowe. Jak wynika z badania 
przeprowadzonego przez firmę Massolution, w 2011 roku społeczność wirtualna 
udzieliła finansowego wsparcia na kwotę 1,5 mld dol., wspomagając ponad mi-
lion różnych projektów. Zgodnie z przewidywaniami, w roku 2012 pula środków 
przekazanych przez internautów na projekty prezentowane w 452 działających 
obecnie serwisach crowdfundingowych (dane z kwietnia 2012 roku) ma przekro-
czyć 3 mld dol. 

Mechanizm działania tego instrumentu jest następujący: przedsiębiorca opi-
suje na portalu internetowym swój projekt oraz określa kwotę niezbędną do jego 
realizacji. Na zebranie funduszy ma z góry określony czas, w którym internau-
ci mogą się zapoznać z przedsięwzięciem, zadać dodatkowe pytania. Następnie 
osoby zainteresowane wpłacają na rzecz projektu dowolne kwoty, a jego autor 
wyznacza konkretne nagrody za otrzymane wsparcie. Jeśli uda się zamknąć fi-
nansowanie, portal crowdfundingowy pobiera opłatę za transakcję, a pozostała 

18 M. Mackiewicz, B. Michorowska, A. Śliwka, Analiza potrzeb..., s. 53.
19 T. Dapp, Crowdfunding, An alternative source of funding with potential, Frankfurt 

nad Menem 2013, s. 5.
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kwota przekazywana jest przedsiębiorcy. W ten sposób przedsiębiorca zyskuje 
finansowanie, utrzymując pełną kontrolę nad przedsiębiorstwem20.

Crowdfunding ma bardzo duży potencjał jako nowe źródło finansowania, 
o czym świadczy rosnące jego wykorzystanie. Jak wskazał Thomas F. Dapp w ra-
porcie dla Deutsche Bank, w Niemczech ten rodzaj finansowania przyniósł zna-
czący wzrost obrotów. W roku 2011, w ramach finansowania społecznościowego, 
zebrano 456 924 euro, natomiast w 2012 – zanotowano wielokrotny wzrost – do 
1 950 576 euro. 

To nowe źródło finansowania szczególnie często jest wykorzystywane 
w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie. W ramach crowdfundingu w roku 
2012 na świecie sfinansowano projekty o łącznej wartości 2,7 mld dol., a specjali-
ści wskazali dalszy wzrost – w 2013 roku – do poziomu 5,1 mld dol.21 

Rys. 3. Wykorzystanie crowdfundingu na świecie w 2012 r.
Źródło: 2013CF Crowdfunding Industries Reports, http://research.crowdsourcing.org/2013cf-cro-

wdfunding-industry-report (dostęp: 24.11.2013).

W Polsce, w roku 2012, uruchomiono pierwsze platformy crowdfundingowe, 
w ramach których możliwe jest zbieranie funduszy na realizację projektów. Do 
takich portali należą polakpotrafi.pl czy – pierwszy w Polsce – www.beesfund.
com. Najczęstszymi projektami finansowanymi w ramach tych platform stano-

20 K. Dębek, Wszyscy jesteśmy aniołami, www.forbes.pl (dostęp: 5.09.2012).
21 T. Dapp, Crowdfunding...
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wią projekty kulturalne, między innymi wydanie książek czy płyt muzycznych, 
organizacja wydarzeń. Jako przykład mogą posłużyć projekty Ifi Ude – DEBUT 
(27 145 zł), MUZYKA! AKCJA! Nagraj teledysk z orkiestrą (13 971 zł), Akade-
mia Bosej Stopy (70 232 zł)22.

W crowdfundingu dostarczycielem kapitału jest osoba, która zamierza wes-
przeć dany projekt, myśląc o potencjalnych, przyszłych zyskach, a oceniając go 
przede wszystkim przez pryzmat „emocjonalnej stopy zwrotu”. Minianioł bizne-
su ma dostęp do ciekawych projektów inwestycyjnych, a dzięki niskim kwotom 
rozpoczęcia inwestycji w poszczególne spółki ryzyko, jakie się z nią wiąże, nie 
jest duże i rozproszone na wiele osób – każda z nich, inwestując w różne projekty, 
dywersyfikuje jednocześnie własne ryzyko niepowodzenia. Model finansowania 
społecznościowego oznacza też wiele korzyści dla spółki, która otrzymuje opi-
nie i komentarze, skraca się okres pozyskania kapitału i często można zachować 
większościowe udziały w spółce. Oczywiście, szczegółowe parametry wsparcia 
zależą od typu projektu, etapu rozwoju spółki i jej potencjału do zwiększania 
wartości i generowania przychodów. Trzeba mieć świadomość, że inwestowanie 
na rynku prywatnym wiąże się z dużym ryzykiem, zwłaszcza w spółki znajdu-
jące się na wczesnych etapach rozwoju. Społeczność inwestorów pomaga zyskać 
ambasadorów, którzy angażują się w życie spółki. Równocześnie finansowanie 
społecznościowe daje możliwość rozpoznania rynku. To inwestorzy wybierają 
projekty, które chcą sfinansować. Przedsiębiorca nie wdroży takiego projektu, 
który nie będzie cieszył się zainteresowaniem ze strony klientów. Jest to szcze-
gólnie ważne w przypadku sektorów kreatywnych, które wiążą się z wysokim 
ryzykiem niepowodzenia nowego projektu23.

Finansowanie sektora kreatywnego ma różny charakter. Jest ono zależne 
od wielkości przedsiębiorstwa oraz branży, wokół której skupia się dane przed-
siębiorstwo. Duże przedsiębiorstwa, międzynarodowe koncerny są finansowane 
przez emisję akcji, co zmusza je do konkurowania z innymi sektorami. Zdecy-
dowana większość przedsiębiorstw sektora kreatywnego samofinansuje się, co 
pozwala zachować niezależność twórczą. Małe przedsiębiorstwa, które osiągną 
sukces, mają też szansę stać się dużymi koncernami24. 

22 Dane za: beesfound.com (dostęp: 30.02.2013).
23 K. Król, Pierwszy projekt crowdfundingu udziałowego w Polsce, crowdfunding.pl (do-

stęp: 30.02.2013).
24 R. Towse, Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 

2001, s. 396–397.
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Jak wynika z przeprowadzonej analizy, w przemysłach kreatywnych funk-
cjonują zarówno wielkie przedsiębiorstwa (między innymi wytwórnia Univer-
sal, Dom Mody Versace, EA Game, IKEA), które osiągają olbrzymie zyski, jak 
i mikroprzedsiębiorstwa. Niezależnie jednak od wielkości, największym zagro-
żeniem jest ich wysoka kapitałochłonność i bardzo wysokie ryzyko niepowo-
dzenia – najpierw trzeba ponieść koszt związany z wytworzeniem produktu czy 
usługi, a dopiero później określić popyt na dane dobro czy usługę. Wysokie ry-
zyko w znacznym stopniu ogranicza dostęp do podstawowych instrumentów fi-
nansowych, takich jak na przykład kredyt. Pomimo to sektory kreatywne wciąż 
się rozwijają, nie zważając na utrudnienia wynikające z braku dostępu do źródeł 
finansowania. Ich duży potencjał rozwojowy daje szansę rozwoju istniejącym 
instrumentom sektora finansów, jak również stymuluje powstanie nowych. Nie-
wątpliwie rozwój omawianych sektorów przyczynił się do modyfikacji, a prze-
de wszystkim do rozwinięcia i spopularyzowania venture capital – instrumen-
tu, który poza funkcją finansową daje również wsparcie merytoryczne nowym 
podmiotom. Wady tego rozwiązania, jakimi są brak możliwości zweryfikowania 
zainteresowania przed inwestycją, ograniczenie swobody działania przedsiębior-
cy, szczególnie ważnej w sektorach kreatywnych, przyczyniły się do rozwoju 
nowego instrumentu – finansowania społecznościowego. Pozwala ono na zmniej-
szenie ryzyka nierentowności inwestycji, ze względu na analizę zainteresowania 
przed rozpoczęciem inwestycji i zachowanie pełnej swobody przez przedsiębior-
cę. Wadą tego instrumentu jest kwestia umiejętności prezentacji nowych idei 
i rozwiązań. Dofinansowane zostaną jedynie te rozwiązania, które zainteresują 
odbiorców. 

Wynika z tego, że mimo utrudnionego finansowania działalności, podmioty 
z omawianych sektorów wpływają na kreatywność w sferze finansowania i pro-
wadzą do rozwoju i tworzenia nowych instrumentów finansowych.
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INFLUENCE OF CREATIVE INDUSTRIES ON FINANCIAL INSTRUMENT

Summary

Creative industries (CI) was define by J. Hawkings as economic activity based on 
knowledge and information. R. Florida define it as an utilization of knowledge as an 
instrument to create new thing. British government define CI as 13 sectors of economy:  
advertisement, architecture, art, computer games, design, handcraft,  fashion, film and 
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video, music, theater, publishing, software, radio and TV. Based on report of international 
institution such as UN, UNESCO, European Commission and reputable research center 
as Deutsche Bank we can say that importance of development of creative industries is 
high and it will increase. In report of European Commission “The Impact of Culture on 
Creative” we can find out that by now in creative industries are employed 6 million peo-
ple which is 3% (date on 2009) of all population of European Union and growth in this in-
dustries is increased by 12% more than in the rest of economy. A specially after the world 
financial crisis fact that as we can read in Deutsche Bank analysis creative industries is 
more proof on crisis then the rest of economy. This facts are improve the importance of 
the creative industries.

Independently from importance of this industries the enterprises have difficulty 
with external financing. Basic financial product as credit are unattainable for most of 
creative companies because of high risk of their activity. So if creative industries are very 
important for economy how to finance them? 

Finance sector try to find the solution of this problem. At first in the 90’ the fi-
nancial instrument – Venture Capital (VC) – was adapted to the creative industries. As 
R. Florida indicates utilization of VC increase 100 times from 1990 to 2000, after the 
adaptation. However adaptation of VC was not good enough for creative industries be-
cause entrepreneur lost some part of independency which is very important for entre-
preneur in creative industries. Financial sector need to find a new instrument which will 
be suitable for the CI. In 2010 was invent new way of finance the high risk investment 
– crowdfunding. In new instrument the risk is diffuse to many investors and the entre-
preneur have all independence. Crowdfunding is a new instrument but becomes more 
popular instrument. As T. Dapp present in „Crowdfunding: An alternative source of 
funding with potential” in 2012 by crowdfunding was funded project of the total value of 
2,7 billion $ and in forcats in 2013 5,1 billion $.

Keywords: creative industries, venture capital, crowdfunding
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Wprowadzenie

Niniejszy artykuł jest zbiorem refleksji i rozważań na temat transgraniczne-
go rynku pracy, na którym mogą znaleźć zatrudnienie młodzi mieszkańcy Trans-
granicznego Regionu Metropolitarnego Szczecina (dalej: szczeciński region me-
tropolitarny), obejmującego swoim zasięgiem niemieckie powiaty przygraniczne 
Vorpommern-Greifswald oraz Uckermark. 

Podczas realizacji projektu grupa studentów Uniwersytetu Szczecińskie-
go spotkała się z dyrektorem powiatowego urzędu pracy w Pasewalku, który, 
przedstawiając aktualne statystyki dotyczące poziomu zatrudnienia w powiecie 
Vorpommern-Greifswald, wskazał również metody aktywnego przeciwdziałania 
bezrobociu w regionie oraz omówił realizowane wspólnie z polskimi partnerami 
projekty.

W pierwszej części artykułu opisano kontekst migracji ludności na obsza-
rze szczecińskiego regionu metropolitalnego w ujęciu regionalnym. Następnie 
skrótowo przedstawiono drogę dochodzenia Polski do swobody przepływu osób 
wewnątrz Unii Europejskiej na wspólnotowym rynku pracy, co w konsekwencji 
wpłynęło na podejmowanie wspólnych projektów na rynku pracy w omawianym 
regionie przygranicznym. W drugiej części opisano zrealizowany w latach 2012–
2013 – w ramach współpracy polsko-niemieckiej – projekt pt. Główka pracuje 
(niem. Cleveres Köpfschen). W końcowej części artykuł podsumowano opisywa-
ne przedsięwzięcie i przedstawiono własne refleksje.

1. Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina – kontekst migracji 
w ujęciu regionalnym

Współcześnie migracje międzynarodowe są rozpatrywane w ujęciu inter-
dyscyplinarnym przez przedstawicieli świata nauki, między innymi geografów 
i demografów, socjologów, psychologów, historyków, badaczy nauk politycznych 
czy ekonomii. W ujęciu historycznym migracje przekładające się na mobilność 
terytorialną są jednym z najważniejszych przejawów ludzkiej aktywności. Z tego 
też powodu są przedmiotem zainteresowania przedstawicieli różnych nauk spo-
łecznych. W ujęciu socjologicznym migracje zazwyczaj mają charakter maso-
wy, odbywają się w kontekście społecznym i współtworzą struktury społecz-
ne1. Z punktu widzenia nauk politycznych migracje wiążą się z przekraczaniem 

1 Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Teorie, studia, interpretacje, red. 
M. Zielińska, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2003.
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granic jednostek terytorialnych, a w przypadku migracji międzynarodowych 
– granic państwowych. Wpływają one na sytuację polityczną zarówno obszarów 
wysyłających, jak i docelowych2. W psychologii kładzie się nacisk na procesy 
decyzyjne, których skutkiem są migracje ludności wiążące się z przemianami 
w sferze tożsamości i świadomości3. Historycy badają wpływ migracji na kształ-
towanie się minionego i obecnego świata. Przedstawiciele ekonomii natomiast 
starają się wychwycić zależność pomiędzy zarobkowym podtekstem migracji 
a mobilnością siły roboczej, która wpływa na aktywność ekonomiczną zaanga-
żowanych w nią osób i ma określone konsekwencje gospodarcze4.

Interakcje międzynarodowe od zawsze wpływały na politykę przestrzenne-
go zagospodarowania kraju. W okresie gospodarki planowanej decyzje zapadały 
na szczeblu centralnym. Po 1989 roku – wskutek transformacji gospodarki i ży-
cia społeczno-politycznego – doszło do stopniowej decentralizacji powiązań mię-
dzynarodowych. Proces ten zbiegł się w czasie z nasileniem ogólnoświatowych 
procesów globalizacji oraz zmianami charakteru produkcji. Polska przestrzeń 
ekonomiczna, społeczna, a także kulturowa dynamicznie zaczęła się otwierać na 
powiązania międzynarodowe. Zaobserwowano, iż intensyfikacja powiązań po-
zwala wejść regionom na ścieżkę szybszego rozwoju. Istotne w tym przypadku 
było silne umocowanie przestrzenne kontaktów międzynarodowych, czego wy-
razem mogą być długotrwałe kontrakty handlowe, przeprowadzanie inwestycji 
zagranicznych oraz napływ turystów w regionach turystycznych. Niezbędne oka-
zało się uwzględnienie w polityce przestrzennej powiązań międzynarodowych 
na poziomie regionalnym oraz lokalnym. Istnienie tych powiązań jest obecnie 
istotne przy ocenie szans rozwojowych oraz konkurencyjności danego regionu5. 
Dotyczy to także sfery społecznej, gdzie indywidualne kontakty mieszkańców 
z zagranicą stanowią, często niedostrzegany, aczkolwiek znaczący element kapi-
tału ludzkiego. 

Mając na uwadze, iż migracje są zjawiskiem skomplikowanym i wielo-
wymiarowym oraz obiektem zainteresowania różnorodnych perspektyw ba-
dawczych, racjonalne jest badanie obowiązujących trendów i zjawisk migracji 

2 A. Jarosz, Polscy kandydaci w wyborach komunalnych w niemieckim powiecie Uecker-
-Randow w 2009 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

3 I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, Emigracja ostatnia?, Wydawnictwo Naukowe 
Scholar, Warszawa 2009.

4 A. Górny, P. Kaczmarczyk, Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych 
w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, „Prace Migracyjne” nr 49, Ośrodek Badań nad Mi-
gracjami, Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa 2003, s. 4–10.

5 Region Zachodniopomorski – kolaż socjologiczny, red. A. Kołodziej-Durnaś, Difin, 
Warszawa 2007.
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w grupach interdyscyplinarnych. Migracje należy traktować jako dynamiczny 
proces, stąd konieczne są nawiązania do kwestii związanych z konsekwencjami 
mobilności6.

Szczególnie w kontekście wydarzeń postępującej integracji europejskiej – po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz wejściu w życie układu z Schen-
gen (umożliwiającego swobodny ruch w ramach państw unijnych bez obowiązku 
kontroli osób przekraczających granice państwa oraz zasadniczo wzmacniające-
go współdziałanie państw w zakresie współpracy przygranicznej) – pogranicze 
obejmujące euroregion Pomerania stanęło przed nowymi możliwościami rozwo-
ju. Przede wszystkim potencjał rozwoju otrzymały przygraniczne gminy. Roz-
począł się nowy etap rozwoju regionalnego, ściślej niż do tej pory bazującego na 
transgranicznym wymiarze potencjału Szczecina7.

Celem lepszego geograficznego opisania tytułowego Regionu Metropolital-
nego Szczecina, należy wspomnieć, że jest on położony w południowo-zachod-
niej części basenu Morza Bałtyckiego i jest definiowany jako obszar aglomera-
cyjny położony między Hamburgiem a Trójmiastem. Szczecin jest najbardziej 
oddaloną od Warszawy stolicą województwa, leży w regionie charakteryzują-
cym się wyraźną tendencją depopulacyjną. Z tego powodu Szczecin, jak również 
cały region metropolitalny, powinien wykorzystywać swoje szanse, jakie daje 
mu jego przygraniczne położenie w szerzej rozpatrywanym układzie przestrzen-
nym. Szczecin leży bliżej niż Warszawa dwóch ważnych metropolii światowych 
– Berlina i szwedzkiego regionu Øresund (Kopenhaga–Malmö). Dzięki swemu 
geograficznemu położeniu Szczecin może stymulować swoje oddziaływanie na 
terytorium Polski i Niemiec. Ustanowiona po drugiej wojnie światowej zachodnia 
granica państwowa nienaturalnie odcięła Szczecin od jego historycznego natural-
nego zaplecza na zachód od miasta, a jednocześnie zaplecze zostało odcięte od 
Szczecina. Wejście Polski do Unii Europejskiej, a zwłaszcza późniejsze przystą-
pienie do układu z Schengen, niewątpliwie otworzyło przed Szczecinem i obsza-
rem metropolitalnym nowe możliwości rozwojowe. Szczecin jest obecnie łatwo 
dostępny z terenów położonych na zachód od centrum miasta wskutek udroż-
nienia ruchu transgranicznego oraz licznych zrealizowanych oraz planowanych 
w najbliższych latach inwestycji infrastrukturalnych (jak zachodnia obwodnica 

6 S. Vertovec, Transnarodowość, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2012.

7 Ł. Kaczmarek, P. Ładykowski, Recepcja niemieckiego dziedzictwa kulturowego: wy-
brane aspekty polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego, w: Polsko-niemieckie dziedzictwo 
kulturowe a społeczeństwo obywatelskie w dzisiejszej Polsce, red. P. Zalewski, J. Drejer, Wydaw-
nictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 118–128.
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Szczecina mająca znacząco ułatwić dostęp komunikacyjny do Szczecina miej-
scowościom z powiatu polickiego, w tym z gminy Dobra Szczecińska). Przywró-
cenie spójności terytorialnej tego obszaru przyczynia się do stworzenia nowej 
jakości, zwiększającej potencjał oraz atrakcyjność tego obszaru8.

Rys. 1. Graficzne odzwierciedlenie Transgranicznego Regionu Metropolitarnego 
Szczecina

Źródło:  Grenzüberschreitende Metropolregion Stettin: Die Stadt Szczecin und ihr „Speckgürtel“, 
Amt Gartz (Oder) 2012.

Pierwszego maja 2011 roku wygasły ostatecznie uregulowania dotyczą-
ce swobody przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej dla państw, które 
przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku, czyli Polski, Węgier, Czech, Sło-
wenii, Estonii, Łotwy, Litwy i Słowacji. Obywatele tych państw (UE-8) uzyskali 

8 Studium integracji polskiej części pogranicza Polski i Niemiec – rozdział III, Minister-
stwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2012, s. 1.
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również szeroki dostęp do niemieckiego rynku pracy. Obecnie szybciej i łatwiej 
mogą podejmować pracę zarobkową na niemieckim rynku pracy, a więc i w re-
gionach przygranicznych, między innymi w powiatach Vorpomern-Greifswald 
i Uckermark.

Rys. 2. Graficzne odzwierciedlenie wpływu Szczecina na niemiecki region przygraniczny
Źródło: jak pod rysunkiem 1.
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2. Proces dochodzenia Polski do swobody przepływu osób wewnątrz Unii 
Europejskiej na wspólnotowym rynku pracy oraz jego skutki

Analizując obecne procesy integracyjne zachodzące w zjednoczonej Euro-
pie, należałoby zwrócić szczególną uwagę na relacje gospodarcze między Pol-
ską a Niemcami, odgrywają one bowiem znaczną rolę. Oprócz wielu czynników 
ekonomicznych, należy wskazać czynniki polityczne, kulturowe oraz historycz-
ne. Relacje polsko-niemieckie można uznać za dosyć specyficzne, wbrew pozo-
rom aspekty pozaekonomiczne odgrywają w tym przypadku bardzo ważną rolę, 
wpływając na kwestie ściśle gospodarcze. Należy podkreślić, jak ważna jest for-
ma dialogu i metody osiągania kompromisów między Polską a Niemcami, stano-
wią one niejednokrotnie wzorzec dla pozostałych relacji europejskich.

Stabilizacja sytuacji politycznej i umocnienie porządku demokratyczne-
go były warunkiem koniecznym do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 
przede wszystkim do rozpoczęcia w latach dziewięćdziesiątych XX wieku dys-
kusji na temat przyszłej akcesji. Wewnętrzne przemiany polityczne i ustrojowe 
były bacznie obserwowane przez Wspólnotę, która od nich uzależniała dynamikę 
procesu akcesyjnego. Po 1989 roku zapoczątkowany proces transformacji poli-
tycznej miał na celu przejście do systemu demokratycznego typu zachodniego. 
Jakość zachodzących w Polsce procesów miała zasadniczy wpływ na poziom 
jej wiarygodności jako potencjalnego członka Unii Europejskiej. Wykreowanie 
stabilnych struktur demokratycznych oraz państwa prawa warunkowało rozpo-
częcie współpracy i negocjacji.

Kwestia efektów integracji Polski z Unią Europejską w społecznym od-
czuciu była jedną z kluczowych przesłanek poparcia procesu akcesyjnego. Ak-
centowano takie jej skutki, jak przyspieszony wzrost oraz budowa nowoczesnej 
gospodarki9, jednocześnie uzewnętrzniały się katastroficzne prognozy i obawy 
przed gwałtowną ekspansją producentów unijnych i zalaniem polskiego rynku 
tanią żywnością, które się nie sprawdziły. Nie doszło do masowych bankructw, 
upadku małych i średnich przedsiębiorstw, pogorszenia sytuacji ekonomicznej 
rolników, warunków funkcjonowania i szans rozwoju Kościoła katolickiego oraz 
wzrostu bezrobocia.

Zgodnie z przewidywaniami części analityków, konsekwencje wejścia Pol-
ski do UE były zdecydowanie pozytywne, przewyższające czasami i tak śmiałe 

9 A. Domagała, Integracja Polski z Unią Europejską, Wydawnictwa Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa 2008, s. 197.
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oczekiwania części unijnych optymistów10. Wielu emigrantów z Polski, niezado-
wolonych z obecnej sytuacji na rynku pracy w Polsce, wskutek braku perspektyw 
podejmuje decyzję o wyjeździe za granicę. Nieuniknioną konsekwencją emigra-
cji zarobkowej będzie obniżenie potencjału demograficznego populacji Polski. 
Można się zatem pokusić o stwierdzenie, iż zarówno ekonomiczne, jak i spo-
łeczne skutki migracji zarobkowej stanowią i będą stanowić w znacznym stopniu 
korzyść dla krajów przyjmujących. Poniżej przedstawiono zestawienie korzyści 
i kosztów migracji zarobkowych Polaków po 1 maja 2004 roku.

Do korzyści (z punktu widzenia polskiej gospodarki) można zaliczyć11:
− wzrost dochodów gospodarstw domowych,
− poprawę sytuacji na rynku pracy,
− wzrost wpływów z transferów zagranicznych,
− nowe umiejętności i kwalifikacje emigrantów,
− inwestowanie w kraju zarobionych na emigracji pieniędzy.
Do kosztów emigracji zarobkowej można natomiast zaliczyć:
− zaburzenie struktury demograficznej,
− zagrożenie dla wypłacalności systemu emerytalnego,
− utratę dobrze wykształconej i mobilnej siły roboczej,
− wydatki poniesione na edukację emigrantów,
− trudności z zatrudnieniem fachowców.
Koszty i korzyści z punktu widzenia kraju pochodzenia i kraju przyjmu-

jącego rozkładają się nierównomiernie. Pozytywne dla kraju skutki wyjazdów 
zarobkowych jego mieszkańców mogą uwidocznić się dopiero po dłuższym okre-
sie, zakładając, że emigranci ci podejmą decyzję o powrocie do Polski (będą to 
korzyści związane z podniesieniem kwalifikacji emigrantów i zdobyciem przez 
nich nowych umiejętności oraz zainwestowaniem nowego majątku w kraju ma-
cierzystym). Ostatecznie jednak, podsumowując koszty ekonomiczne i społecz-
ne emigracji zarobkowej mieszkańców kraju pochodzenia, należy stwierdzić, iż 
przeważają w ocenie koszty i negatywne skutki tego zjawiska. W interesie każ-
dego kraju jest zatem podejmowanie kompleksowych działań w celu zatrzyma-
nia negatywnego bilansu migracji jego obywateli do krajów wysokorozwiniętych 
oraz podejmowanie prób zachęcania obywateli do pozostania w kraju macierzy-
stym. W przypadku Polski wśród polityków wszystkich opcji politycznych oraz 

10 Rozszerzenie dwa lata później. Ocena ekonomiczna, „Monitor Europejski“ 2005, nr 28, 
s. 7.

11 Sytuacja gospodarcza państw Europy Środkowo-Wschodniej przed i po wstąpieniu do 
Unii Europejskiej, red. M. Majchrzak, Wydawnictwo Hogben, Szczecin 2008, s. 285.
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większości naukowców panuje powszechne przekonanie, iż fala emigracji po-
akcesyjnej oraz związane z tym wyjazdy wielu Polaków do pracy za granicę, 
ostatecznie zakończy się ich powrotem do kraju, bogatszych o doświadczenie 
oraz oszczędności zarobione za granicą. Istnieje jednak ryzyko, że ta pozytywna 
wizja ostatecznie nie sprawdzi się, jeśli nie zostaną podjęte dynamiczne działania 
oraz opracowana strategia tworzenia impulsów ekonomiczno-społecznych dla 
emigrantów polskich, skłaniających ich do powrotu do ojczyzny. Bazowanie na 
poczuciu patriotyzmu oraz rozsądku i miłości Polaków do ojczyzny w czasie glo-
balizacji gospodarki i międzynarodowego podziału pracy, jak również w aspekcie 
integracji europejskiej, może okazać się nietrafne. Polacy pozostaną w krajach, 
które oprócz stabilnej pracy i rozwoju zawodowego zapewnią im infrastrukturę 
społeczną oraz dodatkowe bodźce skłaniające do pozostania na obczyźnie.

Z możliwością swobodnego podejmowania pracy zarobkowej i działalności 
gospodarczej w krajach Unii Europejskiej nieodzownie wiąże się koordynacja 
przepisów w tym zakresie. Od momentu, gdy Polska stała się częścią UE, obwią-
zują nas przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 
Podstawowymi aktami prawnymi są tu następujące regulacje12:

− Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. 
w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku 
do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność gospodar-
czą na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających 
się we Wspólnocie;

− Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w spra-
wie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowa-
nia systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników 
najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do 
członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie,

− Rozporządzenie Rady (WE) nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerza-
jące przepisy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) 
nr 574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi 
przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo.

Obecnie zjawisko migracji zarobkowej odnosi się do wyjazdów za granicę 
– do krajów wysokorozwiniętych – na pobyt stały dobrze wykształconych oby-

12 Ł. Żak, Problematyka zabezpieczenia społecznego a migracja zarobkowa na obsza-
rze Unii Europejskiej, Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego, Szczecin 
2008, s. 2.
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wateli polskich. Kraje te oferują migrantom lepsze warunki materialne i zawo-
dowe.

Według danych GUS, pod koniec 2006 roku około 1,9 mln obywateli 
polskich znajdowało się na czasowej emigracji poza granicami kraju. Podczas 
pierwszych dwóch lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej bezsprzecz-
nie wzrosła emigracja Polaków do Irlandii i Wielkiej Brytanii. W początkowym 
okresie członkostwa obserwowany był znaczący wzrost emigracji z Polski. Wy-
niki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku wyka-
zały, że znaczna cześć osób, które wyjechały w tym okresie, w dalszym ciągu 
pozostaje za granicą. Również w ostatnich latach liczba nowych lub kolejnych 
wyjazdów utrzymuje się na znacznym poziomie. Otwarcie rynków pracy zachęca 
Polaków do podejmowania pracy za granicą. W 2007 roku liczba mieszkańców 
Polski przebywających czasowo za granicą osiągnęła najwyższą wartość – około 
2 270 tys.13 Przed akcesją Polski do UE głównym kierunkiem emigracji pozosta-
wały Niemcy, wskutek przystąpienia naszego kraju do Wspólnot Europejskich 
tendencja ta uległa zmianie, a główny nurt emigrantów skierował się na wyspy, to 
jest do Wielkiej Brytanii. Od roku 2007 obserwowany jest również wzrost migra-
cji zarobkowych Polaków do krajów skandynawskich, w tym przede wszystkim 
do Norwegii14.

W roku 2008 nastąpił niewielki spadek liczby Polaków czasowo przebywa-
jących za granicą, spowodowany kryzysem ekonomicznym, jednak w dalszym 
ciągu liczba ta kształtuje się na dość wysokim poziomie. Część osób wyjeż-
dża, by połączyć się z członkami rodziny, którzy wyjechali kilka lat wcześniej 
i najczęściej nabyli prawa do pobytu, mają pracę i szerszy dostęp do świadczeń 
społecznych. Ponadto wiele osób – głównie młodych – w dalszym ciągu widzi 
szanse na poprawę swojej sytuacji życiowej za granicą i podejmuje decyzję o wy-
jeździe na pewien czas z kraju. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 
roku wykazały, że pod koniec marca 2011 roku za granicą przebywało powyżej 
trzech miesięcy 2 017 tys. osób zameldowanych w Polsce na stałe, w tym ponad 
1 560 tys. przebywało 12 miesięcy i więcej15.

13 Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2011, GUS, 
Warszawa 2012.

14 Sytuacja gospodarcza państw Europy Środkowo-Wschodniej..., s. 283.
15 Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2011, Główny 

Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
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Rys. 3. Główne kraje docelowe migrantów z Polski
Źródło: „Biuletyn Migracyjny” nr 16, Urząd ds. Cudzoziemców, Warszawa 2008, s. 8.

Opierając się na danych przedstawionych na rysunku 3, można stwierdzić 
pewne zależności. Mianowicie, jednoznacznie widać, iż Niemcy jeszcze na długo 
przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej były „głównym” krajem przyj-
mującym naszych rodaków, mimo wielu obostrzeń oraz braku swobody prze-
pływu osób. Wskutek integracji Polski z Unią Europejską zmienił się kierunek 
migracji zarobkowej Polaków. Na wadze w znacznym stopniu straciły Niemcy, 
które świadomie prowadziły w pierwszych latach po przystąpieniu Polski do 
Wspólnoty politykę ograniczania dostępu Polaków do niemieckiego rynku pracy. 
Znacznie zmniejszył się również rynek pracy we Włoszech oraz w USA. Polacy 
zaczęli interesować się przede wszystkim rynkiem pracy w Wielkiej Brytanii 
oraz Irlandii. Pomimo że zainteresowanie niemieckim rynkiem pracy ograniczy-
ło się, jest to obecnie drugi – po Wielkiej Brytanii – zagraniczny rynek pracy, 
który przyjmuje naszych rodaków.

Rządy Polski i Niemiec opracowują wiele programów aktywizujących za-
wodowo osoby bezrobotne. Przemiany społeczne oraz gospodarcze zachodzące 
na terenie obu krajów mają często podobne podłoże oraz zmierzają w tym samym 
kierunku. W omawianym w artykule regionie przygranicznym funkcjonują różne 
koncepcje oraz sposoby zapobiegania negatywnym następstwom zmian społecz-
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no-gospodarczych, przygotowywane oraz wprowadzane w życie przez władze 
centralne oraz regionalne obu państw. Dużym problemem jest brak zatrudnienia 
dla osób młodych. Częściowo wynika to ze słabego poziomu kwalifikacji i bra-
ku elastyczności młodych pracowników, co dotyczy szczególnie grupy wieko-
wej 20–25 lat. Osoby „startujące” dopiero w zawodowe życie, młodzi absolwenci 
szkół zawodowych, średnich oraz wyższych w różny sposób podejmują walkę 
z brakiem perspektyw na zatrudnienie. Podczas gdy młodzi mieszkańcy woje-
wództwa zachodniopomorskiego często opuszczają terytorium województwa, 
poszukując (stałego lub tymczasowego) zatrudnienia na terenie krajów Europy 
Zachodniej, podpierając się przy tym wystarczającą lub bardzo dobrą znajomoś-
cią języka obcego, ich niemieccy rówieśnicy – z Meklemburgii-Pomorza Przed-
niego – wybierają chętniej bogate niemieckie landy zachodnie oraz blisko poło-
żony Berlin, gdzie niekonieczne należy wykazać się znajomością języka obcego. 
Jedynie nieliczni młodzi obywatele Meklemburgii podejmują decyzję o tymcza-
sowej lub długotrwałej emigracji zarobkowej poza granice Republiki Federalnej 
Niemiec16. Jest to często powiązane z aktywną działalnością wyspecjalizowa-
nych niemieckich organizacji, w tym Niemieckiej Izby Rzemieślniczej czy Izby 
Przemysłowo-Handlowej.

Niemiecki kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie w opinii au-
tora w pewnym stopniu mógłby stać się wzorem dla polskich władz regionalnych 
województwa zachodniopomorskiego. Młodzi i zdolni mieszkańcy Meklemburgi 
opuszczają swój region już od ponad 20 lat, a władze województwa zachodnio-
pomorskiego z taką tendencją – na tak dużą skalę – spotkały się dopiero po 2004 
roku. Należy przy tym stwierdzić, że województwu grozi utrwalenie się regio-
nalnego zacofania gospodarczego, co jest szczególnie widoczne przy analizie go-
spodarczej stanów innych polskich województw. Konieczne wydaje się podjęcie 
środków zmierzających do zakorzenienia poszczególnych branż gospodarczych 
(przede wszystkim turystyki oraz usług okołobiznesowych). Niemiecki partner 
gospodarczy i polityczny zachodniopomorskiego – Meklemburgia, ma bogate 
doświadczenie, jeśli chodzi o emigrację gospodarczą swoich mieszkańców oraz 
skutków związanych ze zmianami demograficznymi. W Niemczech na przeło-
mie ostatnich 22 lat opracowano kompleksowe programy, których celem było za-
trzymanie migracji zarobkowej mieszkańców. Są one wcielane w życie zarówno 
przez rząd federalny w Berlinie (na terenie wszystkich wschodnich landów), jak 
i na płaszczyźnie regionalnej przez poszczególne regionalne parlamenty krajów 

16 Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern.
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związkowych. Dzięki temu udało się obniżyć liczbę emigrantów17. Rząd Polski 
stoi obecnie przed wielkim wyzwaniem opracowania i wcielenia w życie wie-
lu programów aktywizujących zawodowo osoby bezrobotne oraz stymulujących 
powstawanie nowych, stałych miejsc pracy na terenach szczególnie zagrożonych 
emigracją zarobkową oraz odsunięciem na „boczny tor” w regionalnym rozwoju 
gospodarczym. Największa jednak odpowiedzialność za stan społeczno-gospo-
darczy województwa zachodniopomorskiego spoczywa na barkach regionalnych 
oraz lokalnych władz samorządowych, które są najbliższym oraz najbardziej 
efektywnym stymulatorem regionalnego i lokalnego rozwoju gospodarczego.

3. Współpraca polsko-niemiecka w zakresie aktywizacji zawodowej miesz-
kańców regionu przygranicznego

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim 4 września 2011 roku przeprowadzo-
no reformę samorządową, której skutkiem była konsolidacja starych i utworzenie 
nowych większych powiatów. Z dotychczasowych dwunastu powiatów utwo-
rzono sześć nowych. Dotychczasowe powiaty Uecker-Randow, Ostvorpommern 
oraz wolne miasto Greifswald utworzyły nowy powiat Vorpommern-Greifswald. 
W byłym powiecie Uecker-Randow stopa bezrobocia wynosiła 15,6%, natomiast 
po reformie bezrobocie w nowym powiecie osiągnęło poziom 12,5%18. Nie ozna-
cza to, że nagle spadł poziom bezrobocia, jest to wynik połączenia trzech – wcześ-
niej niezależnie działających – jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalenia 
nowego średniego poziomu bezrobocia w powiecie Vorpommern-Greifswald. 

Powiatowy urząd pracy w Pasewalku realizuje obecnie wspólny projekt 
z partnerskimi urzędami pracy województwa zachodniopomorskiego pod nazwą 
Cleveres Köpfschen (Główka pracuje). Projekt jest skierowany do niemieckich 
przedsiębiorców z regionu przygranicznego, którzy zgłosili zainteresowanie 
kształcenia zawodowego młodych mieszkańców powiatu polickiego. Jego celem 
jest znalezienie i przygotowanie kandydatów z Polski do kształcenia zawodowe-
go w systemie dualnym, tak aby mogli oni podjąć staż w niemieckich przedsię-
biorstwach regionu na tych samych zasadach, jak ich niemieccy rówieśnicy. 

W ramach projektu jesienią 2012 roku doszło do serii działań i spotkań in-
formacyjnych w klasach maturalnych polskich szkół z regionu przygranicznego, 
przedstawiono założenia projektu na regionalnych targach edukacyjnych oraz 

17 Materiały i dane uzyskane podczas realizacji projektu badawczego DAAD w czerwcu 
2012 r. w Pasewalku oraz Neustrelitz/Meklemburgia-Pomorze Przednie.

18 Dane pochodzą z Arbeitsagentur Pasewalk, czerwiec 2012.
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w partnerskich polskich powiatowych urzędach pracy. Niemiecki powiatowy 
urząd pracy w Pasewalku na życzenie niemieckich firm zorganizował spotkania 
informacyjne z udziałem niemieckich przedsiębiorców oraz kandydatów do od-
bycia staży zawodowych w Szczecinie, jak również – na prośbę przedsiębiorców 
– spotkania w ich siedzibach oraz w urzędzie pracy w Pasewalku. W ramach pro-
jektu przewidziano również kompleksowe przygotowanie językowe kandydatów 
na staż z zakresu języka niemieckiego. Niemieckie firmy biorące udział w projek-
cie zobowiązały się również, że do stycznia 2013 roku przygotują ostateczny plan 
realizacji stażu dla kandydatów z Polski oraz zobligowały się, że pokryją część 
kosztów związanych z ich przygotowaniem językowym. Obowiązek częściowego 
pokrycia kosztów naboru kandydatów na staż przez firmy jest ważny również 
w sytuacji, gdy kandydat przerwie kształcenie językowe lub ostatecznie nie zde-
cyduje się na podjęcie stażu w niemieckiej firmie. Dodatkowo niemieckie firmy 
zobowiązały się do wypłaty świadczeń należnych stażyście, poczynając od lata 
2013 roku, pomimo że w tym okresie – do końca września 2013 roku – polscy 
stażyści będą brali udział w intensywnym kursie języka niemieckiego i nie będą 
mogli odbyć w firmie stażu. W tym czasie otrzymują oni około 740 euro brutto 
miesięcznie jako wynagrodzenie dla stażysty.

Pomysł projektu Główka pracuje narodził się w niemieckim powiecie już 
w 2009 roku. Przed jego rozpoczęciem przeprowadzono w 86 polskich szkołach 
w Szczecinie akcję informacyjną19. Ostatecznie 27 szkół wyraziło chęć współ-
pracy oraz podjęło kontakt. Jedna szczecińska szkoła podziękowała za ofertę i de-
cyzją dyrektora zabroniła dalszych kontaktów z Niemcami, argumentując, iż pol-
skie dzieci nie pójdą do pracy do Niemiec. Pozostałe placówki nie odezwały się 
po akcji informacyjnej. Z 27 szkół chcących wziąć udział w projekcie spłynęło do 
czerwca 2012 roku łącznie 50 zgłoszeń kandydatów, z których po wstępnej kwa-
lifikacji wybrano 36 uczniów. Siedem niemieckich firm zgłosiło chęć pozyskania 
polskich stażystów, pozostałe zrezygnowały, nie chciały bowiem partycypować 
w kosztach rekrutacji i szkolenia językowego kandydatów20. Po przeprowadze-
niu rozmów kwalifikacyjnych siedem niemieckich firm z regionu wybrało i za-
prosiło do współpracy 20 kandydatów, którzy zaczęli kurs języka niemieckiego. 
Kurs zimowy zorganizowano w Szczecinie w wymiarze 120 godzin wieczorowo, 
dwa dni w tygodniu. Kolejne 80 godzin zrealizowano podczas ferii zimowych w 
województwie zachodniopomorskim. Ten intensywny kurs językowy był prowa-

19 Wywiad z Christianem Justą, dyrektorem Arbeitsagnetur Pasewalk, przeprowadzony 
19 czerwca 2012 r.

20 Tamże.
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dzony w Ueckermünde, a jego koszty – w przeliczeniu na uczestnika kursu około 
600 euro – pokryli niemieccy przedsiębiorcy. 16 lipca 2013 roku rozpoczął się 
intensywny kurs letni języka niemieckiego, podczas którego stażyści po podpisa-
niu umów z przedsiębiorcami otrzymają już pierwsze wynagrodzenie miesięczne 
– około 740 euro brutto. Polacy będą traktowani tak samo jak ich niemieccy ró-
wieśnicy21.

Rys. 4. Graficzne ilustracja realizacji projektu Główka pracuje
Źródło: Polnische Bewerber als Auszubildende in Deutschland..., s. 12.

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy urzędów pokazują, iż Niem-
cy bardzo rzadko korzystają z doradztwa EURES w Polsce. Najczęściej z za-
pytaniami zwracają się niemieckie firmy mające zlecenia w Szczecinie oraz 
niemieckie uczelnie wyższe. Na innych pograniczach niemieckich zauważono 
natomiast duże zainteresowanie tego typu usługami doradczymi. Na pograniczu 
niemiecko-szwajcarskim wielu Niemców wyjeżdża do pracy do Szwajcarii, na 
pograniczu niemiecko-francuskim – wielu Francuzów przyjeżdża do pracy do 
Niemiec. Na pograniczu polsko-niemieckim większe zainteresowanie wykazują 

21 Polnische Bewerber als Auszubildende in Deutschland, Cleveres Köpfchen! Berufsaus-
bildung in meiner Region, Agentur für Arbeit Pasewalk, Pasewalk 2012.
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Polacy pracą w Niemczech aniżeli Niemcy pracą w Polsce. Według dyrektora 
urzędu pracy w Pasewalku, w regionach przygranicznych nigdy nie ma bilan-
su migracji zarobkowej. Według statystyk prowadzonych przez ten urząd od 
stycznia do 14 czerwca 2012 roku z usług doradczych niemieckich pracowników 
EURES w Szczecinie skorzystało łącznie 1236 osób. Najczęściej Polacy zwracali 
się do niemieckich doradców z zapytaniami o warunki podjęcia pracy w Niem-
czech oraz procedury prawne. W większości przypadków rozmowy były prze-
prowadzane przy pomocy tłumaczy, gdyż kandydaci z Polski nie znali języka 
niemieckiego. Brak znajomości niemieckiego jest według dyrektora urzędu 
pracy w Pasewalku dużą barierą na regionalnym rynku pracy, gdyż niemieccy 
pracodawcy również często nie znają żadnego języka obcego, co utrudnia ko-
munikację. Często spotykana jest praktyka, że w grupie polskich pracowników 
transgranicznych jedna osoba zna język niemiecki i komunikuje się z pracodawcą 
w jej imieniu. W czerwcu 2012 roku urząd pracy w Pasewalku miał w systemie 
zarejestrowanych łącznie 105 Polaków poszukujących pracy w regionie. Wielu 
Polaków osiedliło się również w powiecie Vorpommern-Greifswald, większość 
z nich w przygranicznym Löcknitz oraz w okolicy, deklarują oni jednak, że chcą 
pracować w Szczecinie. Jednocześnie w czerwcu 2012 roku – według danych 
Arbeitsagentur Pasewalk – 51 Polaków zameldowanych w Löcknitz oraz okoli-
cy pobierało zasiłek dla bezrobotnych, nie wykazując zainteresowania zmianą 
swojej sytuacji. Nie wyrażają oni zainteresowania podjęciem pracy zarobkowej 
w Niemczech posługując się językiem niemieckim. Ze względów proceduralnych 
niemiecki urząd pracy nie może aktywnie pośredniczyć w poszukiwaniu pracy 
w Polsce. 

Podsumowując działania niemieckiego urzędu pracy w Pasewalku, nale-
ży stwierdzić, że w pierwszej połowie 2012 roku udało się za pośrednictwem 
EURES znaleźć zatrudnienie w regionie dla 18 osób z Polski. Dodatkowo 16 osób 
podjęło kształcenie zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach, a siedem osób 
znalazło pracę samodzielnie, bez pomocy urzędu. Dalsze 31 osób zostało wy-
rejestrowane z systemu (część znalazła zatrudnienie w Polsce, reszta zrezygno-
wała ze skomplikowanej procedury ubiegania się o pracę w Niemczech i wróciła 
do Polski). W Niemczech pierwsza rozmowa z bezrobotnym trwa około godziny, 
podczas niej spisywana jest umowa i określane są zasady, na jakich będzie rea-
lizowana współpraca i poszukiwane zatrudnienie. Z danych niemieckiego urzę-
du pracy wynika, że do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w każdy 
wtorek zgłasza się około 14–18 osób, które decydują się na pierwszą rozmowę 
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z niemieckim doradcą. Z tej grupy od dwóch do trzech osób zostaje wpisanych do 
niemieckiego systemu pośrednictwa pracy. 

Dyrektor urzędu pracy w Pasewalku uważa, że współpraca z polskimi urzę-
dami pracy jest wzorowa. Jedynie Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie odmówił 
udziału w tych projektach transgranicznych. Zdarzają się również sytuacje, na 
które niemieccy pośrednicy pracy z EURES nie są przygotowani. Przykładowo, 
w 2012 roku do niemieckiego doradcy EURES zgłosił się 72-latek mieszkający 
w Szczecinie, z wykształcenia inżynier budowlany, który poszukiwał zatrudnie-
nia w Niemczech, inna osoba – 86-latek – chciała zatrudnić się w Niemczech jako 
stróż. W obu przypadkach niemiecki urząd pracy musiał odmówić pośrednictwa, 
gdyż w Niemczech nie ma przypadków „dorabiania” na emeryturze.

Współpraca z polskimi urzędami pracy jest obecnie realizowana przez 
niemiecki Centralny Urząd ds. Pośrednictwa Pracy dla Obcokrajowców 
(niem. Zentrale Auslandsvermittlung). W celu usprawnienia współpracy pomię-
dzy urzędami pracy z Polski i Niemiec, w ramach EURES są zatrudniane osoby 
na stanowiskach doradców zawodowych dla lokalnych mieszkańców. W urzędzie 
pracy w Pasewalku zatrudnione są dwie osoby, natomiast w Greifswaldzie jedna. 
W każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 14.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 
w Szczecinie w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przyjmuje 
zainteresowanych niemiecki doradca EURES z powiatu Vorpommern-Greifs-
wald. Ponadto w ramach współpracy raz w miesiącu ustalany są przeprowadzane 
konsultacje z doradcą EURES w powiatowych urzędach pracy w Policach, Świ-
noujściu oraz w Stargardzie Szczecińskim. Należy stwierdzić, że im bliżej gra-
nicy, tym większe jest zapotrzebowanie na doradztwo. Sieć EURES w regionach 
przygranicznych może mieć formę formalnych partnerstw transgranicznych, tak 
zwanych EURES-T, lub nieformalnych. Partnerstwa ułatwiają przezwyciężanie 
problemów administracyjnych, prawnych, organizacyjnych w zakresie podejmo-
wania pracy oraz zatrudniania pracowników na terenach przygranicznych. Przy 
wsparciu funduszy europejskich nawiązywana jest współpraca i realizowane są 
projekty, w których uczestniczą regionalne i lokalne urzędy pracy, związki za-
wodowe i organizacje pracodawców. Obecnie w ramach sieci EURES funkcjonu-
je około 20 formalnych partnerstw transgranicznych EURES-T, które ułatwiają 
pracę około 600 tys. pracowników z terenów przygranicznych. Pracownicy ci, 
zamieszkując w swoim kraju ojczystym, pracują na terytorium innego państwa 
UE/EOG22. Również nieformalne partnerstwa działają na rzecz ułatwienia podję-

22 http://www.eures.praca.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=114&
Itemid=5#odraoder (dostęp: 3.03.2013).
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cia pracy w obszarach przygranicznych. W większości przypadków są one finan-
sowane w ramach krajowych umów o grant EURES. 

Nieformalnym partnerstwem EURES w regionie szczecińskim jest EURES 
ODRA-ODER. Z województwa zachodniopomorskiego uczestniczą w nim po-
wiatowe urzędy pracy w Gryfinie, Policach i Świnoujściu oraz z terenu Pomo-
rza Przedniego – Agentur fur Arbeit w Neubrandenburgu, w tym Pasewalk. Ze 
strony polskiej współpraca jest koordynowana przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Szczecinie i w Zielonej Górze23.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono specyfikę współpracy niemieckich i polskich 
urzędów pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu w regionie przygranicz-
nym. Omówiony problem transgranicznego rynku pracy zasługuje w opinii autora 
na poświęcenie tej tematyce większej uwagi. Przedstawiony projekt kształcenia 
zawodowego w systemie dualnym – Główka pracuje, który jest obecnie realizo-
wany przez niemiecki powiatowy urząd pracy w Pasewalku, w dłuższej perspek-
tywie znacząco przyczyni się do poprawy stosunków polsko-niemieckich oraz 
przeciwdziałania wzajemnym uprzedzeniom. Jest on doskonałą szansą dla pol-
skiej młodzieży, która może uzupełnić zdobytą przez siebie wiedzę teoretyczną 
praktyką w niemieckiej firmie. Młodzież nie tylko zyskuje nowe doświadczenie, 
ale również nabywa kompetencje językowe i kulturowe. Młodzi szczecinianie 
decydujący się na podjęcie pracy na regionalnym, transgranicznym rynku pracy 
nie tylko stają się swoistymi ambasadorami Polski, ale i zyskują pewną stabiliza-
cję na starcie w dorosłe życie. Środki oferowane przez niemieckie firmy z tytułu 
stażu są atrakcyjniejsze aniżeli te, które są oferowane w Polsce, również poziom 
kształcenia zawodowego w niemieckich firmach jest – w opinii autora – znacznie 
wyższy niż w Polsce. Niemiecki system edukacji zawodowej ma rozbudowany 
system kontroli, który narzuca niemieckim firmom stosowanie wysokich stan-
dardów w kształceniu młodych ludzi. 

Niewątpliwie ogromną zaletą opisywanego programu z punktu widzenia re-
gionu przygranicznego jako całości jest fakt, iż młodzi ludzie nie wyjeżdżają da-
leko poza miejsce zamieszkania, nabywają niezbędne doświadczenie w regionie, 
z którego pochodzą. W przyszłości wielu z nich, posiadając wiedzę praktyczną 

23 Tamże.
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i teoretyczną, z pewnością pozostanie tutaj, pracując na rzecz rozwoju i dalszej 
integracji regionu.
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PERSPECTIVES OF REGIONAL LABOR MARKET
IN TRANSBOUNDARY METROPOLITAN REGION OF SZCZECIN

GERMAN SUPPORT PROGRAM FOR YOUNG RESIDENTS
OF SZCZECIN AND DISTRICT OF POLICE

Summary

In the period from 11.06.2012 to 19.06.2012 author of the following text completed 
a research project „A company in Germany – an opportunity for the development of the 
Polish-German borderland” with financial support of the German Academic Exchange 
Service DAAD in Warsaw. Within the project, a students’ group of the University Szcze-
cin, together with their teachers implemented a program to learn German border region 
and current trends in cross-border cooperation between Polish and German local go-
vernments. The main goal of the project was transfer practical knowledge about running 
own business in Germany, in cross-border terms as a way to create jobs for themselves. 
Students’ group from Szczecin in a short time visited a number of German cities such 
as Löcknitz, Pasewalk, Anklam, Greifswald, Herringsdorf-Ahlbeck, Neusrelitz, Neu-
brandenburg, Gartz, Schwedt and the capital of Germany – Berlin. Based on a research 
project carried out on the basis of the statistical data and interviews the author presents 
specific regional labor market in a Transboundary Szczecin Metropolitan Region.

Keywords: transboundary region, labor market, migration
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ZNACZENIE SEKTORA KREATYWNEGO 
W POLITYCE REGIONU

Obecnie zarówno w Polsce, jak i na świecie prowadzona jest szeroko zakrojona 
dyskusja nad znaczeniem przemysłu kreatywnego i jego oddziaływaniem na rozwój re-
gionów i prowadzonej przez nie polityki. W dobie postępującej globalizacji i unifikacji 
elementów istotnych z punktu widzenia odrębności kulturowej szczególnego znaczenia 
nabiera wpływ poszczególnych składowych z sektora kreatywnego na obszar różnorod-
ny kulturowo, społecznie i gospodarczo. 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, sektor kreatywny powinien stanowić za-
sadniczy komponent polityki regionalnej opartej na innowacyjności „jakościowych” 
aspektów produktów i procesów będących motorem napędowym w realizowanych stra-
tegiach rozwoju regionów. Zatem polityka regionów powinna przede wszystkim opierać 
swoje założenia strategiczne na potencjale kreatywnym w ujęciu środowiskowym, spo-
łecznym i kulturowym, możliwym do wykorzystania na danym obszarze (regionie).

Słowa kluczowe: sektor kreatywny, przemysł kreatywny, polityka regionów 

Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie znacze-
nie ma sektor kreatywny, będący elementem gospodarki, w kontekście działań 
adresowanych do regionów jako podmiotów polityki na szczeblu europejskim. 
Rozważania dotyczące znaczenia sektorów kreatywnych zostaną przede wszyst-
kim oparte na podstawowych założeniach polityki spójności Unii Europejskiej 
oraz polityki regionalnej prowadzonej na szczeblu krajowym.

* Sławomir Kotylak, doktor, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski, 
e-mail: s.kotylak@wez.uz.zgora.pl.
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Podstawowym dokumentem strategicznym w zakresie polityki regionalnej 
w Polsce jest Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (NSRR)1. Zapropono-
wany w niej model rozwoju dąży do likwidacji podstawowych barier rozwoju 
(między innymi infrastrukturalnych), wspiera rozwiązywanie problemów ob-
szarów zagrożonych marginalizacją oraz działania zapewniające spójność kra-
ju, a także poprawia warunki życia mieszkańców, zwłaszcza w regionach słabiej 
rozwijających się. Przyczynia się do rozwoju gospodarczego (między innymi 
przez wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz – pośrednio – przez roz-
budowę podstawowej infrastruktury). Przedstawia również działania uatrakcyj-
niające regiony dla zewnętrznych inwestorów. W niewystarczający sposób pro-
ponuje jednak działania wspierające szanse rozwoju innowacyjnej gospodarki. 
W dokumencie tym w niewielkim stopniu odniesiono się do celów wynikających 
ze strategii lizbońskiej, a dotyczących promowania konkurencyjności gospodar-
czej w regionach. 

Zgodnie z dokumentami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego najważniej-
szym zadaniem na najbliższe kilkanaście lat – w perspektywie do 2020 roku 
– będzie zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki przez uruchamianie 
niewykorzystanych zasobów pracy, absorpcję i tworzenie innowacji, stymulowa-
nie rozwoju kapitału społecznego, zapewnianie odpowiednich warunków tech-
nicznych oraz instytucjonalnych dla zwiększania poziomu inwestycji, a także 
wsparcie dla zmian w strukturze wytwarzania PKB oraz zatrudnienia2.

Celem strategicznym nowej polityki regionalnej jest efektywne wykorzy-
stywanie specyficznego, regionalnego oraz terytorialnego potencjału rozwojo-
wego do osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności 
w horyzoncie długookresowym. Zatem nowa, polska polityka regionalna odwo-
łuje się do sposobu myślenia, który został zaproponowany w zielonej księdze3 

1 NSRR jest dokumentem określającym uwarunkowania, cele i kierunki wspierania roz-
woju regionalnego przez państwo oraz koordynacji polityki sektorowej w województwach. Opra-
cowywano ją dla lat 2001–2006 i 2007–2013.

2 http://www.mrr.gov.pl/konferencje/Poznan/pl/Documents/Polityka_regionalna.pdf (do-
stęp: 1.12.2013).

3 Zielone księgi (ang. Green Paper, franc. Livre vert, niem. Grünbücher) to dokumenty 
wydawane przez Komisję Europejską. Dotyczą polityki sektorowej i obejmują wąski, specjali-
styczny fragment integracji w ramach Wspólnot Europejskich. Z reguły są opracowywane przez 
Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej lub inicjowane przez jednego z komisarzy. Mają naj-
częściej formę komunikatu, a ich zasadniczym celem jest zapoczątkowanie dyskusji lub też całego 
procesu konsultacji na tematy związane z danym problemem. Zielone księgi nie zawierają projek-
tów konkretnych rozwiązań legislacyjnych. Podsumowaniem konsultacji, które są zapoczątkowa-
ne wydaniem zielonej księgi, jest wydanie białej księgi.
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dotyczącej spójności terytorialnej4 oraz uwalniania potencjału przedsiębiorstw 
z branży kultury i branży twórczej 5. Dokumenty te zalecają lepsze wykorzysta-
nie różnorodnych możliwości rozwoju poszczególnych regionów i odwołują się 
do jednego z trzech wymiarów polityki spójności UE – wymiaru terytorialnego, 
który od grudnia 2009 roku – po wejściu w życie traktatu lizbońskiego – stał się 
jedną z podstawowych zasad UE.

W odniesieniu do przedstawionych założeń autor artykułu skupił uwagę na 
określeniu, które sektory kreatywne i szeroko rozumiany przemysł kreatywny są 
obecnie elementami polityki regionalnej.

1. Region jako podmiot polityki

Region jako jedna z podstawowych kategorii badawczych – ostatnio także 
administracyjno-politycznych w skali krajowej i międzynarodowej, a w szcze-
gólności europejskiej – budzi zainteresowanie nie tylko geografów, ale i ekono-
mistów, przedstawicieli nauk społecznych, a także specjalistów z zakresu pla-
nowania i organizowania szeroko rozumianej przestrzeni oraz kreowania marki 
regionu.

W literaturze przedmiotu mamy do czynienia z mnogością koncepcji klasy-
fikacji i rozróżnienia iteracyjnego pojęcia „region”. Na potrzeby niniejszego arty-
kułu autor przyjął, że do zdefiniowania pojęcia „region” posłuży się kryteriami:
przyrodniczo-geograficznym, historycznym, gospodarczym, społeczno-kulturo-
wym oraz polityczno-administracyjnym. Uzasadnieniem takiego doboru kryte-
riów jest stwierdzenie, że w prawie wspólnotowym nie ma jednolitej definicji 
tego pojęcia6, z tego też powodu w Unii Europejskiej region jest rozumiany jako:

− umownie wydzielony, względnie jednorodny obszar odróżniający się od 
terenów przyległych określonymi cechami naturalnymi (przyrodniczo-
-geograficznymi) lub nabytymi (antropogenicznymi);

− obszar (część) przestrzeni kraju, spójny wewnętrznie (względnie jed-
norodny) oraz różniący się istotnie od otaczających go obszarów (istotą 
regionu jest jego pewna jednorodność przestrzenna, pozwalająca go od-

4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0616:FIN:EN:PDF 
(dostęp: 1.12.2013).

5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0183:FIN:PL:PDF 
(dostęp: 1.12.2013).

6 A. Gajda, Regiony w prawie wspólnotowym. Prawne problemy udziału regionów pol-
skich w procesach integracyjnych, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 
2005.



152 Sławomir Kotylak 

różnić od sąsiadujących obszarów – kryterium historyczne, polityczno-
-administracyjne);

− wyodrębniony z otoczenia fragment przestrzeni, trwale zamieszkany, za-
gospodarowany i kontrolowany przez określoną zbiorowość ludzką (kry-
terium społeczno-kulturowe).

W polityce regionalnej istotne jest ujęcie administracyjne regionu i z tego 
też względu przyjmuje się, że regiony to przestrzenne podsystemy gospodarki 
przynależne administracyjnie do określonego obszaru o różnych związkach i re-
lacjach przestrzennych, stanowiące najwyższą jednostkę podziału terytorialnego 
kraju, o stosunkowo dużej powierzchni, znacznej liczbie mieszkańców, w miarę 
jednolite gospodarczo, społecznie i kulturowo, w ramach których prowadzona 
jest – przez powołane do tego organy – stosowna do potrzeb i uwzględniająca ich 
specyfikę samodzielna polityka rozwoju (polityka intraregionalna7).

Równie złożone, jak kryteria wyodrębniania definicyjnego regionu, są 
czynniki wpływające na proces jego rozwoju. Zalicza się do nich zjawiska demo-
graficzne, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, specyficzne oraz zewnętrzne8.

Przekonujące jest zatem założenie – jak pisał Tadeusz Madej – że wraz 
ze wzrostem znaczenia regionu, jako specyficznego podmiotu ekonomicznego, 
wzrasta także jego znaczenie jako podmiotu polityki krajowej oraz różnych ro-
dzajów polityki unijnej. Wstępnym etapem badań poziomu rozwoju regionalnego 
jest więc analiza warunków rozwojowych poszczególnych regionów. Wiąże się to 
z pojęciem „efektywność regionalna”, które jest definiowane jako „miara stopnia 
racjonalności procesu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” i stanowi naj-
istotniejszą cechę rozwoju regionalnego9. 

Stopień rozwoju poszczególnych regionów wpływa na poziom ich konku-
rencyjności względem siebie. Do podstawowych czynników wpływających na 
ten proces zalicza się obecnie: nowoczesność, różnorodność i innowacyjność go-
spodarki regionalnej, jakość zagospodarowania przestrzennego, poziom rozwoju 
infrastruktury oraz kapitał ludzki; dzięki tym czynnikom regiony są zdolne do 
tworzenia oferty znajdującej odbiorów także na rynkach międzynarodowych.

7 Zob. http://www.sztando.com/pdf_materialy/polityka_intraregionalna.pdf (dostęp: 1.12.2013).
8 T. Madej, Regionalna polityka społeczno-gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe Uni-

wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
9 Tamże.
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2. Polityka spójności jako element polaryzacji regionów

Polityka spójności ma na celu wspieranie działań prowadzących do wyrów-
nania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii 
Europejskiej. W szczególności Unia zmierza do zmniejszenia różnic w poziomie 
rozwoju regionów oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych regio-
nów i wysp, w tym obszarów wiejskich. Podstawowymi instrumentami polityki 
spójności są tak zwane programy operacyjne.

Unia Europejska określa, który region powinien uzyskać unijne fundusze na 
podstawie jego poziomu PKB. Jeśli PKB na jednego mieszkańca w danym regio-
nie jest niższy niż 75% średniej w Unii Europejskiej, to taki region może liczyć na 
dotacje unijne. Jeśli więc wszystkie regiony danego kraju mają niski PKB, wów-
czas cały kraj może liczyć na wsparcie finansowe (tak jest w przypadku Polski). 
Są jednak takie kraje, w których tylko niektóre regiony są objęte pomocą unijną 
(na przykład wschodnia część Niemiec).

Obszar Unii Europejskiej podzielony jest na tak zwane NUTS-y, czyli ob-
szary, których wytypowanie i nazwanie ułatwia wybór regionów, które potrze-
bują wsparcia. NUTS – Nomenclature of Units for Territorial Statistics, to po 
polsku: Nomenklatura Jednostek Statystyki Terytorialnej. W Unii Europejskiej 
istnieje pięć poziomów tej klasyfikacji, która obejmuje całe terytorium Unii Eu-
ropejskiej. Jednostki typu NUTS są także wyznaczane w krajach starających się 
o wejście do Unii. Znaczenie poszczególnych jednostek NUTS zostało przedsta-
wione na przykładzie Polski (w nawiasach została podana liczba poszczególnych 
jednostek dla każdego rodzaju NUTS):

− NUTS 1 – regiony grupujące województwa (6), 
− NUTS 2 – województwa, inaczej: makroregiony (16), 
− NUTS 3 – podregiony – zgrupowanie kilku powiatów (45), 
− NUTS 4 – powiaty i miasta na prawach powiatu (379), 
− NUTS 5 – gminy (2489).

Podział ten jest bardzo ważny, gdyż dzięki niemu możliwe jest porównywanie 
różnych danych statystycznych (takich jak: poziom bezrobocia, życia itp.) cha-
rakteryzujących różne kraje. Poza tym, to właśnie NUTS są wykorzystywane do 
określenia obszarów problemowych, czyli takich, które mogą otrzymać wsparcie 
finansowe. 

Na rysunku 1 zostały zaznaczone regiony wymagające pomocy Unii Eu-
ropejskiej i korzystające z pieniędzy przeznaczonych dla regionów najbiedniej-
szych.
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Rys. 1. Mapa regionów kwalifikujących się do udzielenia pomocy Unii Europejskiej 
i korzystających z pieniędzy przeznaczonych dla regionów najbiedniejszych – 
zmiany po przyjęciu 12 nowych krajów 

Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu (dostęp: 1.12.2013).

3. Przemysł kreatywny w ujęciu teoretycznym

Na świecie i w Europie przemysł kreatywny jest definiowany odmiennie, ze 
względu na zakres sfery, jaką obejmuje. W USA coraz częściej mówi się o prze-
myśle informacyjnym, w Niemczech – o gospodarce kultury (Kulturwirtschaft), 
w Holandii – o przemyśle praw autorskich (copyright industries), natomiast 
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w Wielkiej Brytanii definicja jest rozszerzona do pojęcia „przemysły kreatywne” 
(creative industries).

Badania nad sektorami kreatywnymi są prowadzone od niedawna. Nie zo-
stała jeszcze wypracowana jedna uniwersalna definicja, podobnie jak nie przyję-
to jeszcze jednego tłumaczenia angielskiego terminu na język polski, najczęściej 
jednak mówi się o „sektorach kreatywnych” lub „przemysłach kreatywnych”.

Pojęcie „sektor kreatywny” jest zamiennie stosowane z pojęciem „przemysły 
kreatywne”. Można przyjąć, że oba terminy są poprawne, chociaż zdania specja-
listów są podzielone. Stosowanie pojęcia „sektor kreatywny”, w którym wyróż-
nia się poszczególne branże, wydaje się być jednak bardziej właściwe. Zwłaszcza, 
gdy weźmie się pod uwagę znaczenie słowa ’sektor’, który jest częścią gospodarki 
wydzieloną ze względu na określony typ własności, produkcji lub usług10. 

Czym dokładnie są sektory kreatywne? Brytyjski Departament ds. Kultury, 
Mediów i Sportu (DCMS – Department of Culture, Media and Sport) w raporcie 
poświęconym tym zagadnieniom definiuje je jako „sektory, które mają źródła 
w kreatywności jednostki, w umiejętnościach i talencie, i które mają potencjał, by 
przez tworzenie i wykorzystywanie własności intelektualnej tworzyć bogactwo 
i miejsca pracy”11. DCMS wymienia jedenaście sektorów kreatywnych: architek-
tura; film; wideo, fotografia; moda; muzyka i sztuka performerska; oprogramo-
wanie, gry komputerowe, publikacje elektroniczne; prasa i książki; radio; rekla-
ma; rzemiosło artystyczne; sztuka i antyki; sztuka użytkowa (design); telewizja.

Zbliżona do przedstawionej klasyfikacja została przyjęta przez UNCTAD12, 
według której na przemysły kreatywne składają się cztery kategorie, takie jak: 
dziedzictwo, sztuka, media oraz projekty użytkowe13. W tabeli 1 przedstawiono 
system klasyfikacji przemysłu kreatywnego według modeli UNCTAD.

Przyjmując ten system, należy stwierdzić, że kategoria „dziedzictwo” (jako 
źródło wszelkich form sztuki i przemysłów kreatywnych) obejmuje dwie grupy: 
przejawy kultury tradycyjnej (sztuka ludowa, festiwale i święta ludowe) oraz miej-
sca kultury (stanowiska archeologiczne, muzea, biblioteki, wystawy). „Sztuki”, 
z kolei, dzielą się na wizualne (malarstwo, rzeźba, fotografia, antyki) i performa-
tywne (muzyka grana na żywo, teatr, taniec, opera, cyrk, lalkarstwo). Na „media” 

10 Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj.html?module=lista&co=&searc
h=sektor& x=36&.y=16 (dostęp: 01.12.2013).

11 Investing in creative industries – a guide for local authorities, UK Government, Depart-
ment of Culture, Media and Sport, London 2009.

12 United Nations Conference on Trade and Development – Organizacja Narodów Zjed-
noczonych ds. Handlu z siedzibą w Genewie.

13 Zob. Creative economy report 2010..., s. 6–7.
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składają się: teksty (książki, prasa) i media audiowizualne (film, telewizja, radio, 
inne formy nadawania sygnału). Z kolei do „projektów użytkowych” należą: de-
sign (projektowanie wnętrz, produktów, projektowanie graficzne, moda, biżute-
ria), nowe media (oprogramowanie, gry wideo, wszelkie formy cyfrowej twórczo-
ści) oraz usługi kreatywne (architektura, reklama, usługi kulturalne i rozrywkowe, 
badania i rozwój).

Tabela 1 

System klasyfikacji przemysłu kreatywnego według modeli UNCTAD

Model DCMS Model 
symbolic texts

Model 
concentric circle

Model praw autorskich 
– WIPO

Jedna kategoria
• reklama
• architektura
• rynek sztuki i antyków
• rękodzieło
• projektowanie
• moda
• film i wideo
• muzyka
• performing arts
• wydawnictwa
• oprogramowanie
• telewizja i radio
• gry komputerowe i wideo

Podstawowe elementy 
przemysłu kreatywnego
• reklama
• film
• Internet
• muzyka
• wydawnictwa
• telewizja i radio
• gry komputerowe i wideo

Peryferyjne elementy 
przemysłu kreatywnego
• creative labs

Przemysł związany 
z kulturą 
• elektronika
• moda
• oprogramowanie
• sport

Podstawowe rodzaje 
twórczości przemysłu 
kreatywnego
• literatura
• muzyka
• performing arts
• sztuki wizualne

Inne podstawowe 
elementy przemysłu 
kreatywnego 
• film
• muzea i biblioteki

Pozostałe elementy prze-
mysłu kreatywnego
• dziedzictwo narodowe
• wydawnictwa
• nagrywanie dźwięku
• telewizja i radio
• gry komputerowe i wideo

Przemysł praw autor-
skich
• reklama
• film i wideo
• muzyka
• sztuka performing 
• wydawnictwa
• oprogramowanie
• telewizja i radio
• sztuka wizualna i grafika

Powiązane z przemysłem 
praw autorskich
• nagrywanie 
• elektronika
• instrumenty muzyczne
• druk i reprodukcja

Pokrewne z przemysłem 
praw autorskich
• architektura
• odzież, obuwie
• projektowanie
• moda
• AGD
• zabawki

Źródło: Creative economy report 2010, UNCTAD, Geneva 2010, s. 6–7.

Osoby zajmujące się działalnością realizowaną w ramach przemysłów kre-
atywnych kładą nacisk na komercyjny, ekonomiczny wymiar kreatywności, 
uznają, że sektory te czeka rozwój, natomiast trudno jest obecnie określić, jak 
dynamicznie będzie on przebiegał. Zatem przemysły kreatywne – w ich ocenie 
– to gospodarka oparta na kreatywności oraz tworzenie biznesowego otoczenia 
dla środowisk kreatywnych. Tak więc w czynnościowym znaczeniu przemysły 
kreatywne to połączenie tych dwóch sfer przez współistnienie sfery profit i non 
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profit. Jak stwierdził Tom Fleming: „Chodzi o to, by artyści poczuli się i stali 
przedsiębiorcami, gdyż połączenie tych dwóch sfer, sztuki i przemysłu, przynosi 
rezultaty”14. 

Podobnie uważa Andrzej Klasik: „sięgając do tradycji środowisk artystycz-
nych oraz do doświadczenia animatorów i menedżerów kultury, celowe jest za-
stosowanie dwóch z natury odrębnych, ale niekoniecznie przeciwstawnych, sy-
stemów prowadzenia działalności kulturalnej. Z jednej strony system non profit, 
który odnosi się do twórczości artystycznej i działalności kulturalnej eksponującej 
realizację misji społecznej, autonomię twórczą i korzystających z mecenatu pub-
licznego, zwłaszcza w zakresie udostępniania infrastruktury kultury i produkcji 
wydarzeń kulturalnych. Z drugiej strony system for profit, dla którego dzieła 
o wysokim pierwiastku kreatywności i wartości artystycznej są pierwotnym 
i pierwszym stadium cyklu kulturalnego, pozwalającym w fazie produkcyjnej na 
przejście do kreowania sprzedażnego wydarzenia – produktu kulturalnego. Za-
stosowanie systemu for profit do prowadzenia działalności kulturalnej nie ozna-
cza prostej komercjalizacji dzieł artystycznych i wydarzeń kulturalnych kosztem 
poziomu twórczości i wartości artystycznej, lecz uruchamia myślenie i działanie 
impresaryjno-menedżerskie w kategoriach event management – zarządzanie wy-
darzeniami kulturalnymi, działania marketingowe, sprzedażne i dystrybucyjne, 
czyli pełny łańcuch podażowy i kreowania wartości”15.

Według Richarda Cavesa przemysły kreatywne charakteryzują specyficzne 
ekonomiczne właściwości16:

− Zasada „nikt nie wie”. Istnieje silna niepewność co do popytu, ponieważ 
nie jest znana reakcja konsumentów na produkt przed wprowadzeniem go 
na rynek, ani łatwa do uchwycenia (a także zrozumienia) już po zaistnie-
niu.

− Sztuka dla sztuki. Pracownicy zwracają uwagę na oryginalność, kwestie 
techniczne, harmonię itp. cechy towarów i usług, dlatego też są gotowi 
pracować za niższą pensję w miejscach ciekawszych i niebanalnych.

14 T. Fleming, Best practice exchange, “The Guardian”, 20 sierpnia 2012, http://www.
guardian.co.uk/small-business-network/2012/sep/20/exporting-to-new-markets-tom-fleming-cre-
ative-consultancy (dostęp: 1.12.2013).

15 A. Klasik, Sektor kultury i przemysły kreatywne w rozwoju regionu na przykładzie 
Aglomeracji Górnośląskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowi-
ce 2010.

16 R. Caves, Creative industries: contracts between arts and commerce, “The Journal 
of Economic Perspectives” 2003, vol. 17, no. 2, http://www.aysps.gsu (dostęp: 1.12.2013).
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− Zasada zespołu Motley. W relatywnie złożonych projektach (na przykład 
w przemyśle filmowym) produkcja wymaga różnych umiejętności i kom-
petencji, przy czym muszą być one obecne co najmniej w minimalnym 
stopniu podczas procesu, by ostateczny wynik był wartościowy.

− Nieskończona różnorodność. Produkty różnią się od siebie jakością i nie-
powtarzalnością; każdy jest wyjątkową kombinacją składowych części 
czy umiejętności prowadzących do stworzenia nieskończenie wielu moż-
liwości (na przykład twórcze pisanie poezji, scenariuszy).

− Lista A/lista B. Umiejętności są zróżnicowane pionowo; artyści są usze-
regowani według swoich umiejętności, talentu, zaangażowania w proces 
tworzenia produktu. Małe różnice w umiejętnościach i talencie mogą 
wpływać na duże różnice w możliwości odniesienia (finansowego) suk-
cesu.

− Czas ucieka – podczas koordynacji złożonych projektów przy współudzia-
le zróżnicowanych umiejętności czas jest najważniejszym czynnikiem.

− Ars longa. Niektóre kreatywne produkty mają aspekt trwałości związany 
z ochroną praw autorskich, pozwalają twórcom lub wykonawcom czerpać 
z nich długotrwałe korzyści.

Podsumowując rozważania dotyczące teoretycznego ujęcia przemysłu kreatyw-
nego, „kreatywne” działalności są trudne do sztywnego przyporządkowania 
kryteriom klasyfikacji, co powoduje wymieszanie i niejednoznaczności w pro-
ponowanych w literaturze ujęciach. Pierwotnie w anglojęzycznej literaturze po-
jawił się termin cultural industries w rozumieniu S. Musterda17, natomiast wraz 
z rozwojem badań przesunął się nacisk na pojęcie creative industries. Zmianę tę 
opisują między innymi Stuart Cunningham18 i Nicholas Garnham19. 

Ponadto stały wpływ na rozwój teorii dotyczącej przemysłu kreatywnego 
ma rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej, który pociągnął za sobą 
– jak zauważył Tadeusz Stryjakiewicz20 – wprowadzenie do literatury takich po-
jęć, jak: digital i copyright industries. W tabeli 2 porównano różne klasyfikacje 
działalności kreatywnych.

17 S. Musterd, M. Bontje, C. Chapain, Z. Kovács, A. Murie, Accommodating creative 
knowledge. A literature review from a European perspective, ACRE report 1, AMIDSt, Amster-
dam 2007. 

18 S. Cunningham, From cultural to creative industries: theory, industry, and policy impli-
cations, Media International Australia, Incorporating Culture & Policy 2002.

19 N. Garnham, From cultural to creative industries, “International Journal of Cultural 
Policy” 2005, vol. 11.

20 T. Stryjkiewicz, Rozwój sektora kreatywnego...
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Tabela 2 

Porównanie różnych klasyfikacji działalności kreatywnych

Działalności twórcze
(creative industries)

Działalności związane 
z prawami autorskimi 
(copyright industries)

Działalności 
kulturalne

(cultural industries)

Działalności związane 
z obróbką cyfrową

(digital kontent)
definiowane 

przez charakter 
nakładów pracy 

(twórcze jednostki)

definiowane przez 
charakter tworzonych 
zasobów i rezultatów

definiowane przez pub-
liczny charakter funkcji 

i źródeł 
finansowania

definiowane przez 
kombinację nowoczes-

nej technologii 
z działalnością twórczą

− reklama
− architektura
− wzornictwo
− oprogramowanie 

komputerowe, gry 
elektroniczne

− film i TV
− muzyka
− działalność wydaw-

nicza
− sztuki piękne

− sztuka komercyjna
− film i wideo
− działa muzyczne
− działalność wydaw-

nicza
− fonografia
− oprogramowanie 

i systemy przetwa-
rzania danych

− muzea i galerie
− sztuki plastyczne
− rzemiosło artys-

tyczne
− szkolnictwo artys-

tyczne
− RTV
− kinematografia
− biblioteki

− film i wideo
− fotografia
− gry elektroniczne
− fonografia
− uzyskiwanie, 

przetwarzanie 
i przechowywanie 
informacji

Źródło: T. Stryjakiewicz, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, 
w: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez gra-
nic. Nowe wyzwania, red. D. Ilnicki, K. Janc, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 12, na podstawie: Creative industries, 
red. J. Hartley, Blackwell Publishing, Malden (MA) 2005, s. 30.

4. Paradygmat przemysłu kreatywnego w kształtowaniu rozwoju regionów

Biorąc pod uwagę spójność działań wspierających rozwój regionów, opraco-
wanych przez instytucje europejskie (NUTS) czy rządy poszczególnych krajów 
oraz stale rosnące gospodarcze znaczenie działań będących efektem „produkcji 
sektorów kreatywnych”, należy stwierdzić, że dla pełnego wsparcia rozwoju re-
gionów kluczowe staje się możliwie pełne wykorzystanie istniejącego bądź wy-
kreowanie zupełnie nowego obszaru, który w pracy Guntera Törnqvista Creative 
and the renewal of regional life został określony i wprowadzony do literatury 
naukowej jako creative milieu21. 

Według koncepcji G. Törnqvista22 ten typ obszaru cechują następujące składowe:
− duży zasób informacji i łatwość jej przenoszenia wewnątrz obszaru;
− zasób wiedzy oparty nie tylko na gromadzeniu i przechowywaniu infor-

macji, ale na akumulacji wiedzy w czasie przez instytucje, na przykład 
naukowe;

21 G. Törnqvist, Creativity and the renewal of regional life, w: Creativity and context. 
A seminar report, Lund Studies in Geography, B. Human Geography 1983, no. 50.

22 Tamże.
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− zasób kompetencji w określonych dziedzinach i rodzajach działalności 
(sektorowość wiedzy).

Połączenie tych trzech składowych tworzy obszar, którego główną cechą roz-
wojową jest kreatywność, to jest zdolność do tworzenia nowych form i wartości 
zarówno w postaci materialnej, jak i niematerialnej.

Obecnie zarówno w Polsce, jak i na świecie prowadzona jest szeroko zakro-
jona dyskusja nad znaczeniem przemysłów kreatywnych i ich oddziaływaniem 
na rozwój regionów. W większości zdań, kreatywność jest głównym budulcem 
zmian w procesie rozwoju. Jak pisze Richard Florida w swoich pracach z 2002 
roku – The rise of the creative class – oraz z 2005 roku – Cities and the creative 
class, kreatywność (postrzegana jako twórczość człowieka) jest najważniejszym 
źródłem rozwoju społeczno-gospodarczego. W wyniku tego rozwoju powstaje 
nowa warstwa społeczno-ekonomiczna, tak zwana klasa twórcza (creative class), 
której efekty funkcjonowania mają postać wartości dodanej o charakterze nie-
materialnym.

Obszarowość tych zjawisk – sprowadzona do płaszczyzny regionu – jest 
możliwa, jak pisze R. Florida, dzięki występowaniu na danym terenie (w ujęciu 
na przykład geograficznym, historycznym czy ekonomicznym) trzech czynni-
ków o charakterze inicjującym, to jest technologii, talentu, tolerancji (3T). Oso-
by kreatywne (przedstawiciele klasy twórczej, na przykład nauczyciele, artyści, 
inżynierowie, projektanci, programiści), dzięki powiązaniu obszarowemu wza-
jemnie stymulują swoje działania i ma to zdecydowanie silniejszy charakter niż 
wtedy, gdy mielibyśmy do czynienia z ich rozproszeniem.

Podsumowując, ocena wpływu przemysłów kreatywnych – których charak-
terystycznym elementem są uczestnicy o wysokim potencjale twórczym w ob-
szarze sektora kreatywnego – na rozwój regionu w aspekcie polityki regionalnej 
powinna obejmować takie aspekty, jak: innowacje, modele biznesowe dla kultu-
ry, technologia i komunikacja, transfer wiedzy.

5. Polityka regionów w kontekście wpływu na nią sektorów kreatywnych

Sektory kreatywne to nowe zjawisko zarówno w polskiej, jak i w europej-
skiej gospodarce. Wiedza na temat ich rozwoju oraz czynników stymulujących 
jest niewielka. Dlatego też, inicjując działania związane z ich rozwojem, warto 
bazować na regionalnej specyfice i do niej dostosować strukturę działań i wspar-
cia. Ponadto sektory kreatywne przyciągają wysokiej jakości kapitał ludzki, od-
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działując na kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni życiowej dla mieszkańców 
oraz biznesu23.

Strategie opisane w dokumentach Unii Europejskiej24 wskazują, iż przedsię-
biorstwa z sektora kultury i sektorów kreatywnych mają potencjał, który pozwala 
przyczynić się do sukcesu strategii Europa 2020, w tym jej kluczowych inicja-
tyw, takich jak Unia Innowacji, Agenda Cyfrowa, Program na rzecz Nowych 
Umiejętności i Zatrudnienia oraz Polityka Przemysłowa w Erze Globalizacji. 

Do najczęściej wskazywanych determinantów rozwoju sektorów branży 
kreatywnej należą:

− innowacyjność, 
− globalizacja i nowe modele biznesowe,
− zmiany technologiczne, które są motorem rozwoju przemysłów kreatyw-

nych,
− konwergencja i innowacje oparte na użytkownikach,
− transfer wiedzy między sektorami,
− zwiększenie znaczenia zagadnień środowiskowych.

Oceniając przykładowo jedną z wybranych determinant, jaką jest innowacyj-
ność, można wskazać ogólne trendy zachodzące na obszarze Unii Europejskiej 
(UE-27). Na rysunku 2 przedstawiono względną wydajność państw Unii Euro-
pejskiej w wykorzystaniu innowacyjności w 2007 roku.

Dostępne za rok 2005 dane statystyczne pokazują, że w Polsce niespeł-
na dwie firmy na pięć (38,2%) przeprowadziły działania innowacyjne, to jest 
zgłosiły takie inwestycje, podczas gdy sprzedaż innowacyjnych produktów 
i technologii oszacowano na 22%. W latach 2003–2005 41,5% firm wpro-
wadziło nowe lub ulepszone produkty bądź technologie. Dane te świadczą 
o niskim poziomie innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

W latach 2000–2005 w sektorze produkcyjnym wydatki na innowacje 
wzrosły o ponad 25%, jednak ich struktura jest zdominowana przez inwestycje 
w budynki, ziemię, narzędzia i sprzęt. Inwestycje tego rodzaju obejmują ponad 
4/5 wszystkich wydatków na innowacje, a inwestycje w badania i rozwój tech-
nologiczny w 2005 roku wyniosły poniżej 10%. Tak niski poziom wydatków 
znajduje odzwierciedlenie w wielkości PKB, który w latach 2005–2008 dla ca-
łej Polski na osobę wzrósł zaledwie do poziomu wyższego niż 50% średniej dla 

23 M. Mackiewicz, Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Ecorys na zlecenie 
Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2009.

24 Zielona księga w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury 
i branży twórczej, Komisja Europejska, Bruksela 2010.
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państw unijnych (UE-27). Na rysunku 3 zaprezentowano wielkość PKB na jed-
nego mieszkańca według parytetu siły nabywczej dla wybranych państw Europy 
Środkowo-Wschodniej, wyrażoną jako procent odpowiedniej średniej dla piętna-
stu „starych” państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-15).

Efektywno  wdro eniowa 

Efektywno
 w asno ci
 intelektualnej 

Rys. 2. Względna wydajność państw Unii Europejskiej w wykorzystaniu innowacyjno-
ści w 2007 roku

Źródło: http://www.lokomotywa.org.pl/assets/file/Uzupelniony_Intellectual_Capital.pdf, za: http://
www.proinnoeurope.eu/admin/uploaded_documents/European_Innovation_Scorebo-
ard_2007.pdf (dostęp: 1.12.2013).

Dodatkowo ostatnie badanie PRO INNO Europe25, oparte na wynikach 
Fourth community innovation survey, wykazało, że istnieje znaczna różnica 
w poziomie innowacji pomiędzy dużymi oraz małymi firmami. W latach 2002–
2004 67% dużych firm (zatrudniających ponad 249 pracowników) wprowadziło 
nowe lub unowocześnione produkty bądź technologie, udział małych firm (za-
trudniających od jednego do 49 pracowników) stanowił zaś mniej niż 1/5.

25 Inicjatywa Parlamentu Unii Europejskiej mająca na celu stworzenie punktu odniesienia 
do analizy polityki innowacyjnej oraz współpracy politycznej w Europie. Przyświeca jej idea 
uczenia się od najlepszych i przyczynianie się do rozwoju nowych ścieżek prowadzenia polityki 
rozwoju regionów.
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Rys. 3. PKB na jednego mieszkańca według parytetu siły nabywczej dla wybranych 
państw Europy Środkowo-Wschodniej wyrażony jako procent odpowied-
niej średniej dla piętnastu „starych” państw członkowskich Unii Europejskiej 
(UE-15)

Źródło: Erste Group, Konwergencja 2.0, na podstawie danych Komisji Europejskiej, za: http://www.
akcjonariatobywatelski.pl/pl/centrum-edukacyjne/gospodarka/716,Polska-i-inne-panstwa-
Europy-Srodkowo-Wschodniej-w-procesie-konwergencji-ekonomi.html (dostęp: 1.12.2013).

Według badań przeprowadzonych niedawno przez Polską Konfederację 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan, sektor małych i średnich firm nie uważa 
innowacji za ważny czynnik, mający wpływ na konkurencyjność. W grupie 1093 
respondentów czynnik ten wymieniło mniej niż 1%. Jednocześnie niecałe 3/5 re-
spondentów utrzymywało, że cena produktów i usług jest najważniejszym czyn-
nikiem konkurencyjności, następnie jakość produktów bądź usług oraz dobre 
stosunki z klientami (odpowiednio: około 20% i 6%).

Tradycyjne, sektorowe analizy gospodarki mają istotne ograniczenia, jeżeli 
chodzi o definiowanie i prognozowanie rozwoju. Powiązania kooperacyjne mają 
coraz częściej charakter międzysektorowy, a konieczność sprostania wyzwaniom 
innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy wymusza współpracę z nauką. 
Jeżeli więc, prognozując rozwój któregoś z sektorów, będziemy patrzeć jedynie 
przez wąski pryzmat tego sektora, może się to okazać niewystarczające. 

W celu określenia podstaw do wyznaczenia trendu i kierunku polityki re-
gionalnej, konieczne jest przyjęcie pewnych parametrów początkowych, stano-
wiących punkt odniesienia do dalszych analiz. 
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Na rysunku 4 przedstawiono wartości dodane przemysłów kreatywnych 
w 2008 roku w poszczególnych województwach.
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Rys. 4. Wartości dodana przemysłów kreatywnych według województw w 2008 roku 
(mln zł)

Źródło: http://ibs.org.pl/files/publikacje/projekty/znaczenie_gospodarcze_sektora_kultury_-
_raport_IBS.pdf (dostęp: 17.03.2014). 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej szczególnie ważne stało się ukazy-
wanie różnorodności kulturowej regionów wynikającej z historii, dziedzictwa, 
obyczajów. Jednocześnie pojawiło się wiele programów wspierających działania 
mające na celu ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego. Do efektywne-
go wykorzystania przeznaczonych na ten cel pieniędzy niezbędna jest analiza 
obszaru branż kreatywnych, dzięki której możliwe będzie postulowanie ich przy-
szłej sytuacji.

W ocenie autora rozwój sektorów kreatywnych wpływa na politykę regionu 
między innymi przez dostarczanie informacji, które pozwalają na wykreowanie 
trendów rozwoju regionu. Działania podstawowe i towarzyszące, na przykład 
w obszarze kultury, przez swój charakter wiążą się z jednej strony z rozwojem 
przemysłu kreatywnego, a z drugiej – z koncepcją polityki regionalnej. Do dzia-
łań tych należy zaliczyć:

− opracowanie programu badań i dokumentacji kultury regionu zapewniają-
cego dane źródłowe do analiz i ocen oraz wytyczania kierunków działania;
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− realizacja programów badawczych i dokumentacyjnych muzeów i archiwów;
− wspieranie autorskich regionalnych projektów badania i upowszechniania 

dziedzictwa kulturowego regionu oraz rozwijania świadomości regional-
nej, wzbogacanie zakresu usług kulturalnych i edukacyjnych;

− stworzenie i promowanie wspólnej oferty programowej muzeów na tere-
nie regionu;

− wspieranie tworzenia nowych produktów turystycznych w regionie, 
a w szczególności tych, które będą jego wizytówką;

− wspieranie imprez wpisanych na stałe do kalendarza, największych wy-
darzeń kulturalnych regionu;

− wzbogacanie imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym przez za-
pewnienie udziału twórców przemysłu kreatywnego i umożliwienie im 
prezentacji swoich produktów;

− wykorzystanie produktów twórców z sektora kreatywnego w przedsię-
wzięciach promujących region w kraju i za granicą;

− włączanie propozycji o charakterze artystycznym do systemu promocji 
turystycznej i gospodarczej regionu;

− prezentacja twórców sektora kreatywnego i ich dorobku na regionalnych 
stronach internetowych.

Oczywista staje się w tym momencie kwestia poszukiwań odpowiedzi na nastę-
pujące pytania: 

− Czy przedstawione elementy połączeń między sektorem kreatywnym a po-
lityką regionu dotyczą wszystkich typów regionów i koncepcji polityki? 

− Czy bardziej opłaca się kreować politykę regionów, opierając się na zało-
żeniu, że samokształcenie się sektora kreatywnego jest całkowicie natu-
ralne, czy korzystniejsze dla regionu jest, by to właśnie sektor kreatywny 
był determinantem rozwoju polityki regionu?

− W jaki sposób rozwój sektora kreatywnego przez przedstawione działa-
nia może wpływać na politykę regionu? 

Jak pisał Tadeusz Stryjakiewicz za Edgarem M. Hooverem26, w polityce lo-
kalizacji działalności gospodarczej należy troszczyć się o wysoką jakość życia 
społecznego, która zachęci do zamieszkania w danym regionie ludzi o najwyż-
szych kwalifikacjach, a w ślad za nimi przyjdą wartościowe miejsca pracy. Po-
dobnie Terry N. Clark27 wskazał na związek pomiędzy jakością życia, przycią-

26 E.M. Hoover, The location of economic activity, McGraw-Hill, New York 1948 (tłum. 
pol. Lokalizacja działalności gospodarczej, PWN, Warszawa 1962).

27 T.N. Clark, The city as an entertainment machine, Elsevier, Oxford 2003.
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ganiem ludzi (których – zgodnie z teorią R. Floridy – należy zaliczyć do klasy 
twórczej) a lokalizacją działalności gospodarczej i rozwojem regionów28.

Stwierdzenia te wydają się potwierdzać założenie, że działania realizowane 
z wykorzystaniem koncepcji polityki regionów nastawionych na wsparcie rozwo-
ju sektora kreatywnego w rezultacie wykorzystują w bardzo silny sposób efekt 
sprzężenia zwrotnego występujący pomiędzy wytworzoną w ten sposób wartością 
dodaną a prowadzoną polityką regionalną. Niemniej jednak stwierdzenie to stoi 
w sprzeczności z tradycyjną koncepcją rozwoju regionalnego i teorią R. Floridy. 
Opisaną sprzeczność prezentuje rysunek 5, na którym przedstawiono ścieżki roz-
woju regionalnego w odniesieniu do sektorów kreatywnych.

TRADYCYJNE UJĘCIA KONCEPCJA R. FLORIDY 
   

TWORZENIE DOBREGO KLIMATU 
PRZYCI GAJ CEGO BIZNES 

TWORZENIE DOBREGO KLIMATU 
PRZYCI GAJ CEGO

KREATYWNYCH LUDZI 

POWSTAWANIE NOWYCH MIEJSC 
PRACY I WZROST ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO 

 MIGRACJE LUDZI KREATYWNYCH 
DO ATRAKCYJNYCH REGIONÓW 

MIGRACJA – NAP YW LUDNO CI  POWSTAWANIE NOWYCH MIEJSC 
PRACY I WYSOKIE TEMPO 

WZROSTU GOSPODARCZEGO 
   

Rys. 5. Ścieżki rozwoju regionalnego
Źródło: T. Stryjakiewicz, Sektor kreatywny jako czynnik kształtujący nową jakość, w: Przekształ-

cenia regionalnych struktur..., s. 14.

Ponadto stymulowanie rozwoju sektora kreatywnego nie może ograniczać 
się jedynie do działań dotyczących zwiększenia podaży produktów kreatywnych. 
Musi także uwzględniać stronę popytową, która jest kluczowa z punktu widzenia 
trwałego rozwoju sektora. „Popyt dotowany” to rezultat polityki interwencji pub-
licznej, która, zmniejszając koszty nabycia produktu kreatywnego, zwiększa jego 
dostępność, nie daje firmie kreatywnej oferującej ten produkt pewności w miarę 

28 Por. W. Dziemianowicz, Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne 
– inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
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stabilnego funkcjonowania na rynku. Wsparcie dla sektora kreatywnego, w tym 
szczególnie działalności twórczych o charakterze kulturalnym, jest jednak sze-
roko praktykowane w wielu krajach. Wytworzenie popytu na produkty kreatyw-
ne jest zadaniem trudnym i czasochłonnym. Popyt ten zmienia się w zależno-
ści od poziomu zaspokojenia innych potrzeb społeczeństwa, wzrostu poziomu 
wykształcenia i aspiracji, zmian gustów i preferencji oraz rosnących możliwości 
ich zaspokajania29. Dlatego też w zaproponowanym podziale wyróżniono dzia-
łalności twórcze o innym niż kulturalny charakterze. Działalności te wytwarzają 
popyt na produkty kreatywne w trojaki sposób:

− przez wykorzystywanie produktów powstających w różnych segmentach 
sektora kreatywnego (współpraca),

− przez tworzenie wzorców i standardów jakości różnych produktów ryn-
kowych,

− przez promowanie i ułatwianie dostępu do produktów kreatywnych.
Kończąc rozważania, należy również wspomnieć, że istotne jest chronienie 

praw autorskich twórców, co przekłada się na popyt na ich produkty przez ogra-
niczanie nieuczciwej konkurencji. Przy znaczącym wzroście znaczenia sektorów 
kreatywnych dla regionów, te rodzaje polityki, które uwzględniają dbałość o po-
szanowanie praw w tym obszarze, wydają się jednym z istotniejszych elementów 
przyczyniających się do ich powodzenia.

W ramach nowej strategii Europa 2020, będącej kontynuacją strategii liz-
bońskiej, potwierdzono zasadnicze znaczenie kreatywności i innowacyjności 
(przykładowo, priorytet Inteligentny rozwój) jako determinant kreacji polityki re-
gionalnej. Od posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie w 2000 roku UE stawia 
sobie za cel przekształcenie wspólnotowej Europy w gospodarkę rzeczywiście 
opartą na wiedzy (knowledge based economy), dynamiczną i konkurencyjną na 
szczeblu międzynarodowym, a wewnątrz charakteryzującą się trwałym wzro-
stem gospodarczym i spójnością społeczną. 

Warto również wspomnieć, że znaczenie sektorów kreatywnych dla polityki 
regionalnej w ujęciu europejskim zostało zaakcentowane w 2009 roku – ogłoszo-
nym Europejskim Rokiem Kreatywności – przez szeroko zakrojoną dyskusję nad 
wpływem kreatywności na rozwój społeczno-gospodarczy i politykę konkuren-
cyjności regionów UE-27. Pozwoliło to wskazać nie tylko skutki bezpośrednie 

29 M. Grochowski, S. Dudek-Mańkowska, M. Fuhrmann, T. Zegar, Sektor kreatywny 
w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Raport z badań opracowany na zlecenie 
Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk 2012.
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– w zakresie wzrostu i zatrudnienia – dla sektorów będących tak zwanymi obsza-
rami kreatywności, ale i skutki pośrednie – na szczeblu terytorialnym.

Podsumowanie

Aby uchwycić w pełni znaczenie sektorów kreatywnych dla polityki regio-
nu, należy uwzględnić to, że w gospodarce konsumenci nie są zainteresowani 
wyłącznie konsumpcją dóbr i usług jako takich, ale szczególnym „doświadcze-
niem”, które się z nimi wiąże. Czynnikami wpływającymi na wybór nie są już 
wyłącznie funkcjonalność lub cena produktu czy usługi, ale także znaczenie, 
symbol i wartości, które dany produkt ze sobą niesie i które pomagają konsu-
mentom budować swoją tożsamość oraz nawiązywać relacje z innymi. Z tego 
punktu widzenia same „twarde” inwestycje i rozwój technologiczny nie wystar-
czą do sformułowania polityki regionalnej, która zaspokoiłaby materialne i nie-
materialne potrzeby poszczególnych społeczeństw zamieszkujących dany region. 
Kreatywność stanowi więc zasadniczy komponent polityki regionalnej opartej 
na innowacyjności „jakościowych” aspektów produktów i procesów. „Podmioty 
kreatywne”, funkcjonujące w obszarze sektorów kreatywnych, są w stanie zna-
leźć coraz to nowsze rozwiązania ulepszające dobra i usługi oferowane w ramach 
danej gospodarki w zakresie wzornictwa (to jest łączenia użyteczności i walorów 
estetycznych), identyfikacji produktów (a więc procesów lojalnościowych), od-
niesień do tożsamości i szczególnych wartości (środowiskowych, społecznych, 
kulturowych), indywidualnej samorealizacji (przez pełne dopasowanie do klien-
ta, ang. customization) itp. W ten sposób, oddziałując stymulująco na otoczenie, 
stanowią element fundamentalny dla działań w obszarze szeroko rozumianej kre-
acji polityki regionu.

Jak już podkreślono, dostępne są pierwsze opracowania naukowe i liczne 
badania sektorowe dotyczące znaczenia sektorów kreatywnych dla polityki re-
gionu, trudno jednak osiągnąć porozumienie w sprawie ich znaczenia i wpływu, 
jaki ma polityka regionu na sektor kreatywny, gdyż „kreatywność” ma charakter 
wielowymiarowy i przekrojowy, który trudno ująć przez proste analogie do in-
nych czynników kreujących politykę danego regionu. Dlatego niezbędnym wa-
runkiem do dalszej analizy jest obszerna wiedza, uzyskana także w ramach ot-
wartej debaty ze wszystkimi zainteresowanymi stronami z sektora kreatywności 
(pojmowanego szeroko) na temat znaczenia i cech sektorów, które można określić 
jako bezpośrednio wpływające na politykę regionu.
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THE IMPORTANCE OF THE CREATIVE SECTORS 
FOR THE REGIONAL POLICY

Summary

The aim of the paper is to attempt to answer the question of the importance of the 
creative sector as a part of the economy in the context of actions which are targeted at 
regions, as the policy actors at the European level. The reflections concerning the impor-
tance of creative sectors will be carried out primarily on the basis on the basic assump-
tions of the EU cohesion policy as well as the policy implemented at the national level 
– regional policy.

In relation to the above assumptions, the author of the article will focus on the im-
portance of the creative sectors and broadly recognized creative industry as elements of 
the regional policy.

Keywords: creative and cultural industries, regional politics, new economy
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THE ROLE OF FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE DEVELOPMENT
OF CREATIVE INDUSTRIES

Cultural and creative industries are not merely current ‘hot topic’, but they also 
are the engine for regional economy. At the turn of culture and economics, creative in-
dustries stimulate business, technology and society, as well as influence regional deve-
lopment. That makes creative industries an important element of modern, postindustrial, 
knowledge-based economy. Over the recent years, the creative industries have created 
more jobs than other sectors and become an important factor in the process of minimi-
zing social gaps and building coherence. Due to the peculiarity of how creative industries 
actually operate, EU funds play an essential role in strengthening potential of these in-
dustries.

Słowa kluczowe: cultural industries, creative industries, EU funds, regional deve-
lopment 

Introduction

Culture formulates our identity, our aspirations, life styles, interpersonal re-
lations. Culture shapes our homes, affects the sceneries and tempers. We exist 
surrounded by various fields of culture, such as art, cultural heritage, theatre, 
publishing or design, and recently they have been perceived as factors of eco-
nomic and social growth. They constitute so called cultural and creative indus-
tries. The term ‘creative industries’ emerged in the United Kingdom in the 90s, 
however did not get widely recognized until 1997, when cross-sectoral Creative 
Industries Task force was appointed. Its first report included a definition of ‘cre-
ative industries’ that is valid in the UK up to now, i.e.: ‘those industries which 
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of Szczecin, e-mail: monika.tomczyk@wzieu.pl; Paweł Warszycki, Hanseatic Institute of Regional 
Development, e-mail: warszycki@gmail.com; Krzysztof Małachowski, Phd, Faculty of Management 
and Economics of Services, University of Szczecin, e-mail: krzysztof.malachowskie@wzieu.pl.
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have their origin in individual creativity, skill and talent which have a potential 
for job and wealth creation through the generation and exploitation of intellectual 
property’.1 The Department of Culture, Media and Sport identifies 13 industries: 
architecture, film, video, photography, designer fashion, music and performing 
arts, software, computer games, publishing, radio, advertising, crafts, art and an-
tiques, design and TV.2

1. The role of creative industries

The cultural and creative industries have become the main sources of value-
added services, representing the base for dynamic, knowledge intensive economy. 
Prosperity relies less on material resources and more on ability to generate new, 
commercial ideas. As far as knowledge-based, urban and regional development is 
concerned, creative people input is crucial.3 In social capital theory, Jane Jacob’s 
basic concept states that people rather than money contribute to economic and 
social growth. Particularly as regards endogenous development, social capital is 
perceived as the main variable.4 Models of this type result in assumption that 
a key to development is to reach high density level of well-educated, creative 
and productive people. This thesis is derived from the idea that exploitation of 
creative potential contributes to new jobs creation. As the 2010 report concerning 
European competitiveness indicated, the cultural and creative industries account 
for 3.3% of GDP and employ 6.7 million people (so 3% of total employment). 
Other sources mention even higher figures, i.e. 4.5% of GDP and 8.5 million em-
ployees.5 Between 2008 and 2011 creative and cultural industries proved to be par-
ticularly immune to the consequences of the crisis. Eurostat delivers data showing 
they noted stable growth and employed individuals remaining in a difficult work 
situation, e.g., youth. Moreover, while analyzing the last decade, one can note that 
the level of employment in cultural and creative industries increased threefold 

1 Investing in creative industries – a guide for local authorities, UK Government, Depart-
ment of Culture, Media and Sport, London 2009, p. 4.

2 Ibidem, p. 6.
3 M. Kozak, Polityka strukturalna UE i jej główne instrumenty, Warszawa 2005, 

www.1markoz.webpark.pl/politykastrukturalnaue05.htm (retrived: 3.04.2012).
4 Ibidem.
5 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/120505-cci-policy-

handbook.pdf (retrieved: 27.10.2012).



173The role of financial instruments...

in comparison to the total EU employment level.6 In some cases at the local and 
regional level, the undertakings at the crossroads between culture and creativ-
ity, e.g., festival promoting or European Capital of Culture, have been spectacu-
larly profitable with often over tenfold leverage effect on single EURO invested. 
Europe is the world’s biggest exporter of the creative industries’ products. In or-
der to hold that position, these industries’ capability to operate outside the EU 
must be supported financially.7

Being at the crossroads between arts, business and technology, cultural and 
creative sectors hold a strategic position to have an impact on spill-overs in other 
industries. For instance, creative industries deliver content for ICT applications, 
forming a demand for high-tech consumer electronics and telecommunication 
devices. Cultural and creative industries influence also growth in so called ‘to-
uristic carrying capacity of regions’, generate new touristic trends through ‘crea-
tive tourism’ that results in higher income with same number of visitors. Further-
more, they pertain an element of luxury sector’s value chain.8 

In general, cultural and creative sectors affect innovativeness of other, re-
lated industries. Strategic document ‘Innovation Union’ explains innovation as 
stimulated by non-technological factors, i.e. creativity, design, new business pro-
cesses or models. Boosting potential of creative and cultural industries may be 
important for social innovations too and consequently – for facing the major, 
modern challenges, i.e. climatic and demographic changes or cultural diversity.9 

2. Financing of cultural and creative industries

Europe knows no alternative but to rebuild its economy, nonetheless it will 
not achieve convergence without social coherence. Culture and creativity are 
characterized as public goods and they improve life quality.10 Culture excellent-
ly completes social and economic dimensions of the European project, affects 

6 Sprawozdanie na temat europejskiej konkurencyjności, rok 2012 – SEC 2010/1276, wer-
sja ostateczna.

7 Innovation Union; ec.europa.eu/innnovation union (retrieved: 14.10.2011).
8 http://ec.europa.eu/culture/pdf/doc883_en.pdf (retrieved: 30.08.2011).
9 Unia Innowacji, see: www.mg.gov.pl/files/upload/8418/Unia%20innowacji.pdf (retrie-

ved: 14.10.2011).
10 R. Towse, Ekonomika kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 

2011, p. 187.
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prosperity in each and every sector, and contributes to the creativity increase.11 
Cultural projects teach to cooperate, understand the diversities and facing the 
reality.12 Culture allows promoting values and goals important from the public 
point of view that go beyond material wealth. Recently, EU has defined culture in 
a wider scope and the latest European practices in the field of culture, innovation 
and coherence has proved that culture is being more appreciated. 

European Union aims at creating single European digital market, the docu-
ment Single market for intellectual property rights determines legal framework 
concerning intellectual property and cross-border operations in the domestic 
market. Agenda for culture13 defines culture as a tool for achieving coherence, 
supporting multicultural dialogue, creativity and international affairs. 

Creative and cultural industries operate in the dynamic environment, shaped 
by digitalization and globalization.14 And within this environment, gaining access 
to commercial financing sources is quite a challenge. Since banking sector does 
not poses proper instruments to analyze business models of industries for which 
the main assets are knowledge and concepts, it is not capable to adequately esti-
mate intangible value of an entity. Strong dynamics are being observed between 
the sectors without clear borders, e.g., film, games, music, fashion. Nevertheless, 
sectors remain hermetic and therefore opportunities for synergy and creation of 
new enterprises are limited.15 

Culture and creativity are interpreted as profitable, since cultural invest-
ments are characterized by high rate of return that enables not only to gain wealth 
as cultural or creative industries, but also to save money through overtaking so-
cial problems, such as lack of economic activity.16 Culture reanimates and mo-
bilizes for action – cultural activeness is an introduction towards other forms of 
activeness and strengthens group values and interpersonal relations.

According to the document titled The economy of culture in Europe17, elabo-
rated by the European Commission, Europe’s economic future is linked to its 

11 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=OJ:C:2011:175:0001:0004:PL:PDF (retrieved: 27.10.2012).

12 M. Kowalewski, A. Nowak, R. Thurow, Czy kultura może wzmacniać spójność społecz-
ną. Studium przypadku: szczecińskie podmioty kultury wobec problemów społecznych, Regional-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie, Urząd Marszałkowski, Szczecin 2010, s. 75.

13 Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=OJ:C:2009:247E:0032:0041:PL:PDF (retrieved: 28.10.2012).

14 http://ec.europa.eu/culture/pdf/doc883_en.pdf (retrieved: 30.08.2011).
15 Ibidem, s. 4.
16 M. Kowalewski, A. Nowak, R. Thurow, Czy kultura może wzmacniać..., s. 75.
17 Creative economy report 2008, UNCTAD 2008, cz. I, s. 40.
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leadership in the field of creativity and innovativeness. Therefore, the European 
Commission urges to collect systematic data concerning creative and cultural 
industries, and to establish structural policies with objective of European creative 
industries’ development as well as including them to the framework of European 
strategy for culture.18 Moreover, strategic documents of the EU also identify cul-
tural and creative industries’ enterprises as those contributing to the success of 
Europe 2020 strategy, including its key initiatives, i.e., EU Innovation Union, 
Digital agenda for Europe, Agenda for new skills and jobs and industrial policy 
for the globalization era.

Between 2007 and 2013 EU Member States received total amount of EUR 
347 billion for the benefit of achieving goals of cohesion policy of which 6 bil-
lion were allocated for culture.19 European funds have emerged as crucial for the 
implementation of creative policies and projects. The EU funds enabled initiation 
of creative policy in Estonia, Quartier de la Creation in Nantes, revitalization 
of Temple Bar area in Dublin. City of Nantes had assigned 18% of the ERDF 
(c. EUR 54 million) for revitalization projects and cultural facilities’ construc-
tions. City of Berlin allocated EUR 50 million for culture and creative indus-
tries.20

These amounts are enormous sums of money – in comparison with the Cul-
ture Programme (2007–2013) with the total budget of EUR 400 million that con-
stitutes 0.05% of the EU budget and divided by the population accounts for 0.13 
EUROCENT per person yearly.21 Within the legal framework of the cohesion po-
licy (2007–2013) culture is mainly associated with tourism, revitalization, access 
to cultural services and cultural heritage. This framework does not directly apply 
to culture as a source of non-technological and social innovations, input towards 
cities’ revitalization that culture brings or an impact on ecological economy.22 
In integrated Europe, local authorities aim at minimizing economic, cultural, 
educational and informational gap between their provinces and the developed 
regions. One method is to create modern, competitive, knowledge-intensive re-
gional economy. The basic Polish document that defines priorities and using of 
2007–2013 EU funds is National Cohesion Strategy (National Strategic Reference 

18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C175/1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Le-
xUriServ.do?uri=OJ:C:2011:175:0001:0004:PL:PDF (retrieved: 27.10.2012).

19 Data base DG REGIO.
20 Wykorzystanie funduszy strukturalnych na projekty związane z kulturą. Ekspertyza, 

DG ds. Polityk Wewnętrznych Unii, PE 474.563, Bruksela 2012, p. 6.
21 http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php (retrieved: 29.10.2012).
22 Ibidem, p. 7.
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Framework), approved by the European Commission on May 9–10, 2007 during 
the conference Strong regions – building bridges for Europe.

Effect on creative industries has been determined while considering indi-
vidual factors influencing creative development. Those factors were defined by 
Richard Florida and these are: talent, tolerance and technology. Equal develop-
ment of three, seemingly independent areas will result in a success of the creative 
regions.23 

Table 1 

Measures supporting creative industries in Multiannual Financing Framework 
(2007–2013) 

Measures Impact on creative industriesa)

1 2

OP HCb) 4.2 Development of R&D system staff qualifica-
tions and improving the awareness of the role of science 
in economic growth

6

OP HC 1.3 National programmes for vocational integration 
and activation

5

OP HC 6.1 Improvement of access to employment and sup-
port for professional activity in the Region

5

OP IEc) 1.2 Improvement of human potential of science 4
OP IE 4.5 Support for investments of high importance to the 
economy

4

OP HC 9.2 Improvement of attractiveness and quality of 
vocational education

4

OP I&Ed) 11.1 Protection and preservation of cultural heri-
tage of supra-regional importance 

3

OP IE 1.3 Support for R&D projects for entrepreneurs car-
ried out by scientific entities

3

OP IE 2.1 Development of high research potential centres 3
OP IE 3.1 Initiating of innovative activity 3
OP IE 4.1 Support for implementation of results of R&D 
works

3

OP IE 4.2 Stimulation of R&D activity of enterprises and 
support within the scope of industrial design

3

OP IE 5.2 Supporting business environment institutions 
providing proinnovative services and its networks of supra-
regional importance

3

OP IE 5.3 Support for innovation centres 3
OP IE 5.4 Intellectual property management 3
OP HC 1.2 System support to institutions of social assistance 
and social integration

3

23 K. Klincewicz, Klasa kreatywna w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzą-
dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, p. 145.
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1 2

OP HC 2.1 Development of human resources for modern 
economy

3

OP HC 2.2 Support for the human resources adaptation 
system

3

OP HC 4.1 Strengthening and development of didactic 
potential of universities and increasing the number of gradu-
ates from faculties of key importance for knowledge-based 
economy

3

OP HC 8.1 Developing a workforce and enterprises in the 
region

3

OP HC 8.2 Transfer of knowledge 3
RDPe) 1.1 Vocational training for persons employed in the 
agriculture and forestry sectors

3

OP Sustainable Development of the Fisheries Sector 
and Coastal Fishing Areas 1.5 Socio-economic compensa-
tion for the management of the national fishing fleet

3

OP Sustainable Development of the Fisheries Sector 
and Coastal Fishing Areas 3.1 Collective actions

3

OP Sustainable Development of the Fisheries Sector 
and Coastal Fishing Areas 3.5 Pilot projects

3

a)  Impact on creative industries is defined as a sum of impacts on 3 factors determined by R. Florida as key 
factors in the process of knowledge-intensive economy creation. 3T Model includes: Technology, Talent, 
Tolerance. Equal development of those three, seemingly independent areas will result in a success of cre-
ative regions. 

b) OP HC is an abbreviation of Polish Operational Programme Human Capital. It is one of the programmes 
devised to implement the National Strategic Reference Framework (NSRF) 2007–2013 and it covers the 
entire intervention of the European Social Fund (ESF) in Poland.

c) OP IE is an abbreviation of Polish Operational Programme Innovative Economy.
d) OP IE is an abbreviation of Polish Operational Programme Infrastructure and Environment.
e) Rural Development Programme.

Source: K. Klincewicz, Klasa kreatywna..., p. 138.

Appreciating the role and importance of creative industries within the regio-
nal development, European Commission devised establishment of ‘Creative Euro-
pe’ programme within the new financing perspective for 2014–2020. Its objective 
is to promote cultural and linguistic diversity, as well as to achieve an increase in 
creative sector’s competitiveness. The objectives of the programme are, e.g.:

− Supporting creation of cross-border networks, coping with the digitaliza-
tion era’s challenges, strengthening the potential for commercial opera-
ting transnationally,

− Establishment of special financial mechanism, offering support in getting 
bank loans. 

This programme, along with the Horizon 2020 and COSME instruments, ought 
to facilitate evaluation of cultural and creative projects conducted by financial 
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institutions, as well as support the potential for audience widening, new models 
testing and cross-border cooperation.

3. Interaction components of the investor and the investee at the finan-
cing mechanism at the CCI – the result of expert panel during the North 
Dimension Partnership Conference (Warsaw, December 2012)

Ten experts from North Europe and Italy participated in the expert panel, in-
cluding the representative of FAME project – one of the most important European 
mechanisms supporting the development of the creative industries’ enterprises. 
Interaction components of an investor and an investee at the financing mecha-
nism at the CCI are a very broad topic, since creative industries are strongly 
divided and internally incoherent. The reasons for that is a fact that there are 
many branches of these industries, as well as many forms of entities associated 
with creative sector. When talking about financial issues (investment), there is 
a significant difference in the role/function on the market between profit oriented 
(mostly SMEs) companies and public institutions (non-profit). There are at least 
three possibilities of investing in CCI: financing (investing), funding or sponsor-
ship. Experts said that interaction between an investor and the ‘company’ and 
financial instruments depends mostly on the life cycle of the organisation and the 
specific (different) financing needs. Talking about funding source we should fo-
cus on public and private funding boxes. There is a strong demand for the change 
of paradigm in public institutions, and in case of public culture organisation there 
is a need to develop and implement funding transition instruments for example:

− Transition period from public to private financing,
− Loan system and funding instruments,
− Public institutions keep a small % of their income (not spent) as an invest-

ment capital to create an entrepreneurial thinking.
On the other hand, considering the role of a public institutions, principal-

ly established not to gain a monetary benefits (non-profit) and depended on the 
public funds, there is a strong need to discuss the expectations of the investor 
(mostly public authority) towards them. The experts agreed on the fact, that the 
benefits out of e.g. the public cultural institution like theater cannot be measured 
by economic effects (profits). However they were also convinced that the funds 
for such cultural institutions should be shared under specific conditions to ensure 
a maximum added value of their activities in a sense of increasing a quality of life 
in the region. It means, aiming at a possibly highest level of attractiveness of the 
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region. The experts defined during the brainstorming session following draft of 
a set of condition criteria for the decision for funding:

Table 2 

Draft of a set of condition criteria for the decision for funding

Develop a set of criteria
− It creates an atmosphere where people have 

easy to: a) participate, b) to feel like being 
part of it

− Social interest
− Business plan
− Visibility
− Public interest/need of it
− Relevance to the public
− Critical review
− Innovative (great, new) idea
− Social + educational value
− Possibility of scalable products / services

− Activities / results
− Interaction – reach
− Effects:

• Personal
• Public
• Societal

− Quality
− Broad access (democratic)
− Multi-experience
− Quantitative assessment indicators like 

number of audience during ex. month
− Innovation
− Quality
− Social 

Source: self-reported data.  

Summary

Culture and creativity used as factors of regions’ economic development 
should be supported by coherent policy, expressed in regional development pro-
grammes and facilitating the exploitation of outstanding cultural and creative 
qualities. One of the biggest issues is the creative industries’ projects financing 
that is rather a complicated matter. It is related to difficulties in elaboration and 
successful presentation of business plans, as well as inapplicable business models. 
Since the finance market does not support enterprises operating in the high-risk 
sectors, and creative industries are perceived as those, it is devised to make efforts 
towards adaptation of financing mechanisms so they could answer to real needs 
of organizations.24 At the same time, one must underline crucial role of human 
resources managing cultural infrastructure, especially in marketing and promo-
tional area of regional culture potential. Culture in National Strategy up to year 
2020 is perceived as public investment; projects supported with public funds have 
a positive impact in socio-economic and spatial scopes. National Strategy for 

24 M. Koszarek, Diagnoza sektora branż kreatywnych na obszarze Metropolii Gdańskiej. 
Raport końcowy, http://www.creativecitiesproject.eu/en/output/doc-23-2011/SWOT_Gdansk_
PL.pdf (retrieved: 10.11.2012).
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Social Development will replace currently biding National Strategy for Cultural 
Development and will bind until year 2020.25
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ROLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 
W ROZWOJU SEKTORA KREATYWNEGO

Streszczenie

Termin „sektor kreatywny” na stałe pojawił się w ekonomii, stając się synonimem 
rozwoju, dynamiki i czynnikiem napędzającym rozwój całych regionów. Sektory krea-
tywne, sytuując się na pograniczu ekonomii i kultury, wywierają pozytywny wpływ na 
biznes, technologie i społeczeństwo. Zatem stają się ważnym komponentem nowoczes-
nej, postindustrialnej, opartej na wiedzy gospodarki. Autorzy w artykule opisują, jak 
fundusze europejskie wpływają na rozwój sektora kreatywnego i przedstawiają najlep-
sze praktyki z tej dziedziny.

Słowa kluczowe: kreatywność, sektor kreatywny, fundusze europejskie, rozwój regio-
nalny
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RESEARCH REVIEW OF CREATIVE CLASS SEGMENT
AND ITS RELEVANCE TO ECONOMIC DEVELOPMENT

The aim of this paper is to present creative cities and creative industries and their 
relevance to the creative economy. The elements of the creative economy are strongly 
connected and influenced by creative class. Based on the data obtained from the United 
Nations Creativity Report and Eurostat some empirical evidence is provided on contribu-
tion of creative industries to creative economy in eight European countries.

Słowa kluczowe: creative economy, creative class, creative cities, creative industries 

Introduction

A new perspective of economy in terms of creativity is based mainly on 
intangible assets – people’s ideas, unlike in the traditional form of economy on 
capital and land. In the works of John Howkins and Shalini Venturelli the broader 
interpretation of creative economy is presented, where its fundamental under-
standing has more holistic approach which goes far beyond the conventional eco-
nomic view.1 The main idea of creative economy is to grasp cross-cutting issues 
of humanity, culture, sciences, and technology and the linkages between them. 
In each of these issues the creative class segment is fully involved and it refers to 
formulation of new ideas in the context of either individual fulfillment or genera-
ting a product, or both. Based on access to information, this interrelated outcome 
can be achieved through creativity and knowledge of human capital, where with 

* Sylwia Bąkowska, Phd, Szczeciński Inkubator Kultury, e-mail: sbakowska@mediadizajn.pl.
1 J. Howkins, The creative economy – How people make money from creative ideas, Allen 

Lane, London 2001; S. Venturelli, From the information economy to the creative economy. Mov-
ing culture to the Center of International Public Policy, Center for Arts and Culture Issue Paper, 
Washington D.C. 2000.



184 Sylwia Bąkowska

the input of innovation and the invention of individual ideas the output is reflected 
in public ideas, goods and services. This paper presents the interplay between 
creative cities and creative industries and its relevance to the creative economy. 
The elements of the creative economy are strongly connected and influenced by 
creative class. Based on the data obtained from the United Nations Creativity Re-
port and Eurostat some empirical evidence is provided on contribution of creative 
industries to creative economy in eight European countries.

1. Creative cities and creative industries 

Both creativity and knowledge are typical to creative class segments all over 
the world, regardless of their development level. They are recognized as major 
drivers of economic growth. However, in industrial societies creativity expands 
the focus on its higher value to comprise science, technological innovation, and 
intellectual property. Creative economy encompasses creative people, culture and 
economics at the same time. When creative economy is encountered with tech-
nology, high proportion of services and value-added creative products are in its 
center, as depicts figure 1. In this respect the elements of creative economy are 
strongly connected and influenced by creative class and are captured in the fol-
lowing dimensions:2

− Cultural creativity – is expressed by cultural capital, reflected in genera-
ting out-of-ordinary ideas through conception, creation and production. It 
embraces imagination and aesthetic values, which are expressed in sound, 
texture, symbol, image, text. These components integrate interpretation 
of people’s identity and values in a diversified way.

− Technological creativity – is the essence of creative sectors, feasible deve-
lopment option calling for information and communication tools and so-
lutions applied in the new business models. These models are responsible 
for marketing and distribution of creative content implementation in the 
digital era. 

– Human creativity – is a set of knowledge, skills, and competencies embo-
died in a human capital, which has the ability to synthesize information 
and transform ideas into creative products or services for society.

2 Creative economy report – the challenge of assessing the creative economy. Towards 
informed policy making, United Nations 2008.  
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− Scientific creativity – is based on scientific research, which involves em-
pirical investigations and experiment to result in interdisciplinary problem 
solving solutions. It can also be considered as a number of patents, and 
intellectual property, which contribute to economic gains. 

CREATIVE 
CITIES

CREATIVE 
INDUSTRIES

Cultural 
Creativity 

Human 
Creativity 

Technological 
Creativity 

Scientific 
Creativity 

CREATIVE
ECONOMY 

Fig. 1. Interplay of creativity in the creative economy 
Source: own compilation.

Regardless of the way in which creative economy is interpreted, another two key 
elements defining its scope are: the creative cities and creative industries, whe-
re all of them are complementary and interact with each other. The first term 
describes economic and social function of an urban environment through cultural 
activities and science to create products, processes and services for local wealth, 
whereas in the traditional context a quality of life in a city was mostly perceived 
through building physical infrastructure and a use of land appropriately.3 He po-
ints out that a city’s modern strong cultural infrastructure reinforces high concen-
tration of employment and social cohesion,4 which presents figure 2. The role of 
a city is especially important now when more than half of the world’s population 
lives in urban areas?

3 Ch. Landry, Rethinking “The Creative City”, The Age of the City Conference, Osaka, 
8th February 2004, Japan, p. 1–13.

4 Ibidem. 
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Fig. 2. Estimates of culture employment in selected creative cities in 2002 and 2003
Source: J.C. Gordon, H. Beilby-Orrin, International measurement of the economic and social im-

portance of culture, Organization for Economic Co-operation and Development, OECD 
2007, quoted in Creative economy report...

Indeed, in the creative cities soft facilities like imagination, motivation, and 
talent take precedence of hard skills like location and access to urban resour-
ces.5 These soft potentials may contribute to the economic vitality of a city in 
terms of cultural, tourism, and heritage assets, performances, media industries to 
stimulate urban environment as a quality of life. Additionally, such lively cities 
can attract newcomers and private investors. Indeed, the creative city might be 
perceived as:

− a place fostering infrastructure for culture and art,
− a platform for developing the creative economy,
− an attribute of attracting and retaining the creative class,
− an integrated system fostering culture of creativity,

where all these dimensions are exclusively concerned with one crucial resource 
of cities – their residents. A good example of a creative city is London which 
combines two dimensions of creativity, i.e. place and industry, as well as a strong 
relationship between them. According to the economic analysis of the Creative 
Economy in the UK (2007), between 1995 and 2001 London’s creative industries 
were the second largest and fastest growing sectors in the city’s economy, just 

5 Ch. Landry, The creative city. A toolkit for urban innovators, Earthscan Publications 
Ltd., London 2000.
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behind financial and business services.6 What is more, also in that period the em-
ployment growth in the city reached 20 and 25% in the creative industry sector. 
Figure 2 provides some indicators regarding the estimates of culture employment 
in four major creative cities such as: London, Montreal, New York, and Paris. In 
particular, the percentage for London and Paris draws attention to the relation 
between the city’s population and the city’s culture employment as shares of na-
tional values. Both of these cities benefit from a rich infrastructure of internatio-
nally-renowned educational and cultural institutions and are a center of creative 
business. At the same time, New York has surprisingly minor percentage of city’s 
residents employed in culture, although the popular opinion is just the opposite.

The idea of creative economy has been also applied to explore the concept of 
creative industries, as a platform for influencing the development of economy and 
city at the same time. In general, the focus of the creative industry is expanded, 
from artistic activities to any economic activities, thus generating a commercial 
value with a primary input of creativity, technology and human capital.7 These 
knowledge-based activities generate high profits and revenues from creation, pro-
duction and distribution of these commercial goods. According to the statistics 
of the United Nations Conference of Trade and Development (UNCTAD, 2008) 
in the period of 2000–2005 the world growth of creative industry goods8 and ser-
vices9 trade reached 8.7% annually. In comparison to 1996, an export of creative 
industry goods and services experienced a thriving dynamism of 3.4% of the total 
world trade in 2005. Between 1996 and 2005 the exports of creative goods rea-
ched an annual growth rate at the level of 6.0%, where exports of creative services 
increased by 8.8% per annum. In the same report, for example, it was mentioned 
that in 2003 creative industries in Europe were growing 12.3% faster than the 

6 Staying ahead: the economic performance of the UK’s creative industries. This report 
is part of the Creative Economy Programme, Department for Culture, Media and Sport, London 
2007.

7 J. Howkins, The creative economy...; D. Hesmondhalgh, The cultural industries, SAGE 
Publications Inc. 2002.

8 In the UN 2008 report on creative economy, the classification of creative goods was 
made by UNCTAD and defines the cycle of creation, production, and distribution of a tangible 
product with a creative content, economic and cultural value and a market objective, to which 
belong main categories with numerous subgroups: design; arts and crafts; visual arts; publishing; 
music; new media; audiovisuals. 

9 In the UN 2008 report on creative economy, the classification of creative services was 
made by Extended Balance-of-Payments Services Classification (EBOPS) – presented in the Man-
ual on statistics of international trade in services, and defines the following categories of main 
services with numerous subgroups: advertising, market research and public opinion; architectural, 
engineering; research and development; personal, cultural and recreational; audiovisual and re-
lated. 
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whole economy of the European Union, employing more than 5.6 million people. 
The contribution of creative industries to the European economy is greater than 
that of food or even chemical industries, which is shown in figure 3.10 
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Fig. 3. Comprarison of creative and cultural sector contribution with other sectors for 
eight European countries (% of GDP) in 2006

Source: own compilation based on Eurostat and AMADEUS, quoted by KEA, European affairs 
2006, quoted in Creative economy report...

There is no doubt that creative industries are a new dynamic sector in the 
world trade. As presented on the example of eight European countries, two of 
which come from the former Eastern Bloc, the development dimension of the 
creative/cultural sector is larger than the other compared sectors of real estate 
activities, computer activities and manufacture of food, beverages and tobacco. 
The compared sector has the highest contribution in the GDP among the six coun-
tries except Finland (high disparity) and Netherlands (low disparity). Only in the 
UK the computer sector is the second largest, while in other countries this sector 
lags far behind the other three ones. In Poland, Sweden, and Latvia the second 
sector contributing the most to the GDP is the real estate, while in Denmark and 
Lithuania this position is taken by the sector manufacturing food, beverages and 
tobacco. 

10 Creative economy report...
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2. “Three Ts” and human capital 

Therefore, the creative class with its knowledge and access to information 
is a powerful resource of contemporary development which stimulates growth on 
a local, national or international level. There are several explanations for regio-
nal economic growth which mainly thrives on: highly skilled residents that are 
attracted by growing areas;11 overall culture of entrepreneurship – skilled and 
flexible labor force, creators and implementers;12 higher intellectual capacities 
that increase density of social capital.13. Such places are more likely to grow than 
the ones with lesser number of educated people or industry. However, then there 
is a theory of Richard Florida,14 which views regional economic growth as a di-
versified space for tolerance and openness to new ideas. It is mainly because the 
diversified space is found stimulating by various kinds of creative people who 
generate new economic value based on interdisciplinary combinations and solu-
tions. Florida introduced another discourse about the emerging creative economy 
and its impact on regional economic growth that is built on “Three Ts”, which are 
integrated in:

− Talent – reflected in concentrations of educated and creative people as the 
percentage of the population with bachelor’s degree.

− Technology – defined as concentrations of innovation reflected in patents 
granted per capita and high-tech industry presented as size and concen-
tration of: software, electronics, biomedical products, and engineering 
services sectors. 

− Tolerance – diversity shown in a boarder sense of belief, culture, language 
and differences within society as an asset of humanity, which combines 
immigrants, gays, and cultural amenities,

followed by openness, which is the essence of the creative class. This is openness 
to new ideas, and therefore to new cultural, social, political and economic op-
portunities that make places diverse and attractive to the creative segment.15 It is 
interesting to note that more diversified cities create better conditions for the de-

11 J.M. Saphiro, Smart cities: quality of life, productivity, and the growth effects of human 
capital, “The Review of Economics and Statistics” 2006, vol. 88 (2), pp. 324–335.

12 Ch. Landry, Lineages of the creative city, creativity and the aity, Netherlands Architec-
ture Institute 2005, pp. 1–13.

13 R. Putnam, Bowling alone: the collapse and revival of American community, Simon 
Schuster, New York 2000.

14 R. Florida, The rise of the creative class, Basic Books, New York 2002.
15 A. Zolli, R. Florida, The visionary and the futurist, “American Demographics” 2004, 

October, pp. 25–31.
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velopment of unusual combinations and therefore attract various types of creative 
people that possess wide variety of skills, knowledge and ideas. Interactions bet-
ween firms and high concentrations of creative people become essential to eco-
nomic growth through information flows and innovative potentials in business 
formation, technology based solutions, and job creation. These three “Ts” are 
benchmarks for progress and include human development which is an essential 
value towards the vision of development. The concept of human development of 
all individuals is incorporated in the basic capabilities of: life expectancy and he-
alth, access to education, and decent living standards (UNDP).16 A task for well-
being is to expand human choices to lead full, creative lives that are reflected in 
innovation, investment and economic growth. 

A significant finding based on the analysis of data from figure 4 and figu-
re 5 is the correlation between human development and the GDP, according to the 
UNDP. The UN report on human development of 2009 took into consideration 
194 United Nations member countries, but, for the purpose of this study, only 
eight European countries were chosen to present similarities and disparities in 
trends in human and economic development. Five of these countries (Nether-
lands, Sweden, Finland, Denmark, and United Kingdom) belong to the group of
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Fig. 4. Human Development Index Trends for eight European countries, for the period 
of 2000, 2005–2007

Source: own compilation based on UNDP, Human Development Report 2009.

16 United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2003, 
Millennium Development Goals: a compact among nations to end human poverty, Oxford Univer-
sity Press, New York–Oxford 2003.
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former EU-15 and are very highly developed. The other three ones (Poland, Lit-
huania, and Latvia) joined the European Union in 2004 and for now are almost on 
the top of list of highly developed countries according to the 2009 UN ranking. 
In 2000 human development index for all the five highly developed countries was 
on very high level and reached the average of 0.942, their GDP per capita being 
also very large. 
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Fig. 5. GDP per capita in Purchasing Power Standards17 (EU-27 = 100) for eight Euro-
pean countries, for the period of 2000, 2005–2007

Source: own compilation based on Eurostat.

Starting from 2005, new EU member countries began benefiting from the 
dynamic human development, which was reflected in their GDP growth also in 
four following years. This spectacular growth indicates the implementation of 
appropriate public policies and the improvement of competitiveness in order to 
reduce imbalances and gaps. Nevertheless, these three still developing countries 
are not yet able to turn their human development level into satisfactory economic 
gains. Another important conclusion is that five highly developed European coun-
tries reached stability in their development pace, where both human development 
and the GDP are almost constant, except for Denmark and Finland. Moreover, in 

17 Eurostat – the volume index of GDP per capita in Purchasing Power Standards (PPS) 
is expressed in relation to the European Union (EU-27) average set to equal 100. If the index of 
a country is higher than 100, this country’s level of GDP per head is higher than the EU average 
and vice versa. Basic figures are expressed in PPS, i.e. a common currency that eliminates the 
differences in price levels between countries allowing meaningful volume comparisons of GDP 
between countries. Please note that the index, calculated from PPS figures and expressed with 
respect to EU-27 = 100, is intended for cross-country comparisons rather than for temporal com-
parisons.
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spite of the disparities in human development and the GDP in these two above 
presented groups of countries, in 2006 Poland, Latvia, and Lithuania achieved 
percentage of creative/cultural sector contribution to the GDP that was similar to 
other highly developed countries. 

Conclusion 

Economic development has increased human activity, enabling many coun-
tries to enrich themselves, while causing accumulation of huge social and econo-
mic disparities. This discrepancy is mainly due to the influx of labor to spraw-
ling cities. Another reason for the increasing stratification is significant labor 
transformation. Geographical distribution of production, which has been moved 
to a more peripheral local or global space due to increased competition in the 
production of bulk goods, improved logistics and reduced import barriers were 
the preconditions for new and at the same time the global division of labor. Due 
to technical and technological improvements in agriculture or in the industrial 
production process, it became necessary to reduce the number of employees. As 
a result, there has been an increased demand for various activities in the two 
other sectors – low-paid service work and highly paid professional work. In con-
sequence, people representing these two sectors of the economy concentrate in 
areas where creativity and talent accumulate. Additionally, these areas provide 
innovative solutions to increase the production capacity of economic development 
in terms of open markets and free trade. These types of changes in the economy 
contributed to a significant increase in the importance of the place and its value.

Creative class is becoming increasingly important, not only in terms of 
science, but also in economic terms, as exemplified by the EU countries. In these 
countries we can see a process of increased research into the potential of the cre-
ative class and its importance in the development of cities and regions. Therefore 
it is crucial for the development of the creative class to increase the value creation 
between stakeholders in the region. 
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PRZEGLĄD BADAŃ NA TEMAT SEGMENTU KREATYWNEGO
I JEGO WPŁYWU NA ROZWÓJ GOSPODARKI

Streszczenie

Celem tego artykułu jest zaprezentowanie kreatywnych miast i przemysłów kreatyw-
nych oraz ich znaczenia dla gospodarki kreatywnej. Elementy gospodarki kreatywnej są 
silnie połączone i wpływają na segment kreatywny. Na podstawie danych uzyskanych 
z Eurostatu i raportu ONZ na temat kreatywności, przedstawiono udział przemysłów 
kreatywnych w gospodarce kreatywnej w odniesieniu do ośmiu krajów europejskich.

Słowa kluczowe: gospodarka kreatywna, segment kreatywny, kreatywne miasta, 
przemysły kreatywne 
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