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Przyszłość przemysłu kulturalnego i kreatywnego
Przemysł kulturalny i kreatywny może przyczynić się do złagodzenia obecnie występujących w Unii
Europejskiej trudności ekonomicznych i związanych z zatrudnieniem, a także do promowania
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz innowacji. Na grudniowej
sesji plenarnej ma zostać omówione sprawozdanie z własnej inicjatywy Parlamentu Europejskiego
w sprawie spójnej polityki UE na rzecz przemysłu kulturalnego i kreatywnego.

Kontekst
Przemysł kulturalny i kreatywny został zdefiniowany przez UNESCO jako „sektor zorganizowanej działalności,
której głównym celem jest produkcja lub reprodukcja, promocja, dystrybucja lub komercjalizacja produktów,
usług i działań o charakterze kulturalnym, artystycznym lub powiązanym z dziedzictwem”. Przemysł ten,
czerpiący z wiedzy, opiera się na dziełach będących wynikiem indywidualnego talentu artystycznego i
twórczego, wartościach kulturowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Może on się przyczynić
do zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego, ale jest uwarunkowany
edukacją w zakresie sztuki i technologii. Przeprowadzone w 2015 r. badanie pokazuje, że sektor ten daje
zatrudnienie 1 % aktywnej zawodowo ludności na świecie i przyczynia się do 3 % światowego PKB. Podobna
definicja zawarta w badaniu przeprowadzonym dla Komisji Europejskiej w 2016 r. wymienia architekturę,
działalność wydawniczą, rękodzieło artystyczne, dziedzictwo kulturowe, sztuki widowiskowe i wizualne,
festiwale, filmy oraz muzykę jako przemysł kulturalny, a sztuki wirtualne, animacje cyfrowe, gry wideo i
multimedia oraz reklamy jako przemysł kreatywny. Definicje przemysłu kulturalnego i kreatywnego obejmują
niekiedy branże przemysłu luksusowego, takie jak wzornictwo, biżuteria i zegarki, perfumy i kosmetyki,
wyroby skórzane, akcesoria, które są wszystkie chronione prawami własności intelektualnej.

Potencjał przemysłu kulturalnego i kreatywnego oraz stojące przed nimi wyzwania
Różnorodne definicje utrudniają dokładną ocenę udziału tego przemysłu w PKB, zatrudnieniu lub handlu.
Niemniej jednak przemysł ten może w znacznej mierze przyczynić się do wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia, szczególnie w odniesieniu do zatrudnienia ludzi młodych i do technologii cyfrowych. Wpływ
gospodarczy przemysłu kulturalnego i kreatywnego różni się w zależności od poszczególnych jego branż, co
powoduje szereg wyzwań w zakresie zatrudnienia, finansowania i modeli biznesowych. Według publikacji
zaprezentowanej w 2013 r., mimo iż wzrósł ogólny poziom zatrudnienia w przemyśle kulturalnym i
kreatywnym, to w niektórych branżach (np. w najbardziej tradycyjnych sektorach kultury) uległ on
znacznemu zmniejszeniu, pomimo ogólnego zwiększenia się udziału przemysłu kulturalnego i kreatywnego w
PKB. Przykładowo, podczas gdy udział sektora sztuk widowiskowych, książek, muzyki, filmów i sztuk
wizualnych w rynku pracy jest o wiele większy niż ich udział pod względem dochodów, to reklama, telewizja,
gazety i czasopisma oraz architektura mają większy wkład pod względem dochodów niż miejsc pracy. Inne
wyzwania, z którymi boryka się ten przemysł, to podrabianie produktów objętych prawami autorskimi oraz
nielegalne kopiowanie treści cyfrowych. Piractwo cyfrowe narusza prawa autorskie kompozytorów,
muzyków, reżyserów filmowych i aktorów, a także innych artystów tworzących treści kulturalne, podczas gdy
podrabianie produktów stanowi naruszenie praw własności intelektualnej. Pociąga to za sobą zarówno
konsekwencje finansowe dla artystów i twórców, jak i zagraża twórczości kulturalnej. Kwestie te muszą
zostać rozwiązane na szczeblu UE w ramach prawnych dotyczących praw własności intelektualnej. Ponadto
eksport produktów przemysłu kulturalnego i kreatywnego z krajów rozwijających się rośnie szybciej niż z
gospodarek rozwiniętych (takich jak państwa członkowskie UE), a finansowanie i środki polityczne na rzecz
branż przemysłu kulturalnego i kreatywnego o wysokim potencjale mogłoby zwiększyć ich pozycję na rynku
światowym.
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Parlament Europejski
Chociaż UE poczyniła postępy w odniesieniu do ram prawnych dotyczących jednolitego rynku treści
cyfrowych i prawa autorskiego, co przyniesie korzyści również przemysłowi kulturalnemu i kreatywnemu, w
sprawozdaniu z własnej inicjatywy Parlamentu Europejskiego w sprawie spójnej polityki UE na rzecz
przemysłu kulturalnego i kreatywnego wezwano Komisję do znalezienia rozwiązania kompromisowego.
Zwrócono również uwagę na wymagane podejście horyzontalne oraz spostrzeżenia płynące z szeregu
pozornie niepowiązanych dziedzin takich jak sztuka, technologia, nauki ścisłe i humanistyczne.
Zaproponowano w nim definicję przemysłu kulturalnego i kreatywnego, w tym definicję przemysłu
luksusowego i reklamy, a także tworzenie wartości społecznych i gospodarczych.

Parlament Europejski ma omówić na grudniowej sesji plenarnej sprawozdanie z własnej inicjatywy (2016/2072
INI) przyjęte wspólnie przez Komisję Kultury i Edukacji (CULT) oraz Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
(ITRE) (sprawozdawcy: Christian Ehler, PPE, Niemcy oraz Luigi Morgano, S&D, Włochy) w dniu 10 listopada 2016 r.
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