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ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ 

Aπελευθέρωση του δυναµικού των κλάδων του πολιτισµού και της 
δηµιουργικότητας 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες ο κόσµος κινείται µε πιο γρήγορους ρυθµούς. Στην Ευρώπη και 
σε άλλα µέρη του κόσµου, η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και η έντονη 
παγκοσµιοποίηση οδήγησαν στην απότοµη στροφή από τους παραδοσιακούς 
µεταποιητικούς κλάδους στις υπηρεσίες και στην καινοτοµία. Τα εργοστάσια σταδιακά 
αντικαθίστανται από δηµιουργικές κοινότητες που ως πρώτη ύλη έχουν την ικανότητα 
στη φαντασία, στη δηµιουργία και στην καινοτοµία.  

Σε αυτή τη νέα ψηφιακή οικονοµία, η άυλη αξία καθορίζει όλο και περισσότερο την 
υλική, µια και οι καταναλωτές αναζητούν νέες και εποικοδοµητικές «εµπειρίες». Η 
ικανότητα δηµιουργίας κοινωνικών εµπειριών και δικτύωσης αποτελεί πλέον παράγοντα 
ανταγωνιστικότητας.  

Εάν η Ευρώπη σκοπεύει να παραµείνει ανταγωνιστική σε αυτό το µεταβαλλόµενο 
παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, τότε θα πρέπει να δηµιουργήσει τις σωστές 
προϋποθέσεις που θα ευνοήσουν την άνθηση της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας 
σε συνδυασµό µε µια νέα αντίληψη για την επιχειρηµατικότητα 1.  

Οι κλάδοι του πολιτισµού και της δηµιουργικότητας έχουν πολλές ανεκµετάλλευτες 
δυνατότητες για τη δηµιουργία οικονοµικής µεγέθυνσης και θέσεων εργασίας. Για το 
σκοπό αυτό, η Ευρώπη πρέπει να εντοπίσει νέες πηγές κινητήριων δυνάµεων έξυπνης 
και βιώσιµης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς και να επενδύσει σε αυτές ώστε να 
µπορέσουν να πάρουν τη σκυτάλη της προόδου2. Η µελλοντική µας ευηµερία θα 
εξαρτηθεί, σε µεγάλο βαθµό, από τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούµε τους πόρους, 
τις γνώσεις και το δηµιουργικό ταλέντο µας για την προαγωγή της καινοτοµίας. Η 
Ευρώπη, αξιοποιώντας τις πλούσιες και διαφορετικές κουλτούρες που τη συνθέτουν, θα 
πρέπει να επινοήσει νέους τρόπους για τη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας αλλά και για 
να ζουν αρµονικά οι πολίτες της, να µοιράζονται τους πόρους και να αντλούν οφέλη από 
την πολυµορφία. 

Οι κλάδοι του πολιτισµού και της δηµιουργικότητας της Ευρώπης προσφέρουν ένα 
πραγµατικό οπλοστάσιο για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων, συµβάλλοντας 
κατά τον τρόπο αυτό στην επιτυχία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ορισµένων 
εµβληµατικών της πρωτοβουλιών, όπως η Ένωση Καινοτοµίας, το ψηφιακό θεµατολόγιο 
που ασχολείται µε το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής, το θεµατολόγιο για νέες 

                                                 
1 Αυτά δήλωσε ο πρόεδρος Barroso στις πολιτικές κατευθυντήριες γραµµές που διατύπωσε επ’ 

ευκαιρία της επόµενης σύνθεσης της Επιτροπής. Πλήρες κείµενο: 
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090903_EL.pdf 

2 Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη», COM(2010) 2020. 
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δεξιότητες και νέες θέσεις εργασίας ή η βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσµιοποίησης3.  

Πολλές πρόσφατες µελέτες4 έχουν καταδείξει ότι οι κλάδοι του πολιτισµού και της 
δηµιουργικότητας (στο εξής ΚΠ∆) αντιπροσωπεύουν εξαιρετικά καινοτόµους εταιρείες 
µε µεγάλο οικονοµικό εκτόπισµα και αποτελούν έναν από τους πλέον νευραλγικούς 
τοµείς της Ευρώπης, που συµβάλλει κατά 2,6% περίπου στο ΑΕγχΠ της ΕΕ, µε 
δυνατότητες υψηλής ανάπτυξης και που προσφέρει ποιοτικές θέσεις εργασίας σε περίπου 
5 εκατοµµύρια άτοµα σε ολόκληρη την ΕΕ-27. 5  

Επιπλέον, το πολιτιστικό περιεχόµενο διαδραµατίζει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη της 
κοινωνίας της πληροφορίας, τροφοδοτώντας επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδοµές και 
υπηρεσίες, σε ψηφιακές τεχνολογίες καθώς και σε νέες ηλεκτρονικές και 
τηλεπικοινωνιακές συσκευές που προορίζονται για το ευρύ κοινό.  

Πέρα από την άµεση συµβολή τους στο ΑΕγχΠ, οι ΚΠ∆ αποτελούν σηµαντική 
κινητήρια δύναµη για την καινοτοµία σε πολλούς άλλους τοµείς.  

Πρωτότυπες λύσεις σε πολλούς και διαφορετικούς τοµείς προέρχονται από τη 
δηµιουργική σκέψη που καλλιεργείται σε αυτούς τους κλάδους και καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσµα θεµάτων: από την αναζωογόνηση ή την προβολή του «σήµατος-κατατεθέντος» 
διαφόρων χωρών, περιφερειών ή πόλεων έως την ανάπτυξη δεξιοτήτων (ηλεκτρονικές 
δεξιότητες) στους τοµείς των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ)6 
για τη διά βίου µάθηση, από την τόνωση της έρευνας έως τη µετάδοση αξιών µε προσιτό 
τρόπο, από την καινοτοµία σε προϊόντα και υπηρεσίες έως την προαγωγή βιώσιµου 
οικονοµικού περιβάλλοντος µε χαµηλή χρήση άνθρακα και τέλος, από το διάλογο 
µεταξύ γενεών έως το διαπολιτισµικό διάλογο και τη δηµιουργία κοινοτήτων7.  

Οι ΚΠ∆, πραγµατοποιώντας συµπράξεις µε τον κλάδο της εκπαίδευσης, µπορούν επίσης 
να συµβάλουν σηµαντικά στο να αποκτήσουν οι ευρωπαίοι πολίτες τις δηµιουργικές, 
επιχειρηµατικές και διαπολιτισµικές δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες. Υπό την 
έννοια αυτή, οι ΚΠ∆ µπορούν να τροφοδοτήσουν τους ευρωπαϊκούς πόλους αριστείας 

                                                 
3 Ειδικότερα, στο προαναφερόµενο έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής οι κλάδοι του 

πολιτισµού και της δηµιουργικότητας αναγνωρίζονται ως τοµείς ανάπτυξης όπως άλλωστε και 
στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής "Challenges for EU support to innovation 
services – Fostering new markets and jobs through innovation", SEC(2009) 1195.  

4 Μελέτη που εκπόνησε η εταιρεία ΚΕΑ για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2006 
‘Study on the economy of culture in Europe», το προαναφερόµενο έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής για τις προκλήσεις που συνεπάγεται για την ΕΕ η στήριξη της 
καινοτοµίας "Challenges for EU support to innovation" και η έκθεση UNCTAD (2008) µε τίτλο 
"Creative Economy – the Challenge of Assessing the Creative Economy – towards informed 
policy-making". 

5 Απαιτούνται περισσότερα στοιχεία για τον τοµέα αυτό καθώς και ειδικά εναρµονισµένες 
στατιστικές προκειµένου να παρακολουθείται καλύτερα η κατάσταση των ΚΠ∆ και να γίνει 
δυνατή η διεξαγωγή αναλύσεων της τρέχουσας κατάστασης, των δυσκολιών και των 
προκλήσεων. 

6 Tο Σεπτέµβριο του 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία παρουσίαζε 
ένα µακροπρόθεσµο θεµατολόγιο ηλεκτρονικών δεξιοτήτων: "Ηλεκτρονικές δεξιότητες για τον 
21ο αιώνα: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης", 
COM(2007) 496 και προς το παρόν εξετάζει το ενδεχόµενο περαιτέρω ανάπτυξής του. 

7 Βλ. τη µελέτη για τον αντίκτυπο του πολιτισµού στη δηµιουργικότητα που εκπόνησε η εταιρεία 
KEA για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2009. 
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και να µας βοηθήσουν να γίνουµε µια κοινωνία που βασίζεται στη γνώση. Ταυτόχρονα, 
οι δεξιότητες αυτές τονώνουν τη ζήτηση για πιο διαφοροποιηµένα και εξελιγµένα 
περιεχόµενα και προϊόντα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι αυριανές αγορές µπορούν να 
ακολουθήσουν µια κατεύθυνση που να ταιριάζει περισσότερο µε τα ισχυρά σηµεία της 
Ευρώπης. 

Οι ΚΠ∆ της Ευρώπης, χάρη στην ευεργετική τους συµβολή, οδηγούν σε ένα πιο 
ευρηµατικό, πιο συνεκτικό και πιο πράσινο µέλλον µε περισσότερη ευηµερία. 

Προκειµένου να µπορέσουν οι ΚΠ∆ να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που τους 
προσφέρει η πολιτισµική πολυµορφία, η παγκοσµιοποίηση και η ψηφιοποίηση, που 
αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναµη για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, θα πρέπει: 

• να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες υποστηρικτικές δοµές µέσω της 
ενίσχυσης της ικανότητας πειραµατισµού, καινοτοµίας και επιχειρηµατικής 
επιτυχίας, της διευκόλυνσης της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση και της 
παροχής κατάλληλου συνδυασµού δεξιοτήτων· 

• να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των ΚΠ∆ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 
–ως «εφαλτήριο» για µια ισχυρότερη παγκόσµια παρουσία- 
συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης των ανταλλαγών και της 
κινητικότητας· και 

• η σηµερινή οικονοµία να µετεξελιχθεί σε οικονοµία της δηµιουργικότητας 
αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα των ΚΠ∆ σε ένα ευρύ φάσµα οικονοµικών 
και κοινωνικών πλαισίων.  

Σε µια περίοδο κατά την οποία ορισµένοι από τους διεθνείς εταίρους µας αξιοποιούν ήδη 
σε µεγάλο βαθµό τους πολυδιάστατους πόρους των ΚΠ∆8, η ΕΕ πρέπει ακόµη να 
αναπτύξει µια στρατηγική προσέγγιση ώστε οι ισχυροί και ελκυστικοί πολιτιστικοί της 
πόροι να αποτελέσουν τη βάση µιας ισχυρής οικονοµίας της δηµιουργίας και µιας 
συνεκτικής κοινωνίας.  

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΒΙΒΛΟΥ 

Όλες αυτές οι παράµετροι αποτελούν τον πυρήνα του δεύτερου στόχου της ευρωπαϊκής 
ατζέντας για τον πολιτισµό9 που καλεί την ΕΕ να αξιοποιήσει το δυναµικό του 
πολιτισµού ως καταλύτη δηµιουργικότητας και καινοτοµίας στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Η ατζέντα αυτή εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε ψήφισµα που εξέδωσε το Νοέµβριο του 
2007 και από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το ∆εκέµβριο του 2007. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο, στα συµπεράσµατά του ∆εκεµβρίου του 2007, αναγνώρισε τη σηµασία των 
κλάδων του πολιτισµού και της δηµιουργικότητας στο πλαίσιο της ατζέντας της 

                                                 
8 Ειδικά οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. 
9 Ανακοίνωση της 10ης Μαΐου 2007 «Ανακοίνωση σχετικά µε µια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον 

πολιτισµό σ’ έναν κόσµο παγκοσµιοποίησης» - COM(2007) 242.  
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Λισαβόνας καθώς και την ανάγκη να ενισχυθούν οι δυνατότητές τους ειδικά όσον αφορά 
τις ΜΜΕ. 

Το Συµβούλιο, σε µεταγενέστερα συµπεράσµατά του, εξήρε την ανάγκη να ενισχυθούν 
οι δεσµοί µεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και ΚΠ∆ καθώς και να µεγιστοποιηθούν οι 
δυνατότητες των ΜΜΕ στους τοµείς του πολιτισµού και της δηµιουργικότητας10 
ζητώντας να βελτιωθούν οι συνέργειες µεταξύ της πολιτικής για τον πολιτισµό και 
άλλων σχετικών πολιτικών11.  

Εκ παραλλήλου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε, µεταξύ άλλων, την Επιτροπή «να 
διευκρινίσει το περιεχόµενο του ευρωπαϊκού οράµατος για τον πολιτισµό, τη 
δηµιουργικότητα και την καινοτοµία, και να καταρτίσει διαρθρωµένα πολιτικά µέτρα 
(…) για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δηµιουργικών βιοµηχανιών, εντάσσοντάς τες στο 
πλαίσιο µιας πραγµατικά ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον πολιτισµό»12. 

Η πράσινη βίβλος ενσωµατώνει τις συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές που 
επισηµάνθηκαν από δύο οµάδες εργασίας εθνικών εµπειρογνωµόνων –µια για τους ΚΠ∆ 
και µια για τις συνέργειες µεταξύ πολιτισµού και εκπαίδευσης– και από δύο πλατφόρµες 
της κοινωνίας των πολιτών –µια για τους ΚΠ∆ και µια για την πρόσβαση στον 
πολιτισµό13– που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης της ευρωπαϊκής ατζέντας 
για τον πολιτισµό. Βασίζεται επίσης σε διάφορες ανεξάρτητες µελέτες και εκθέσεις που 
εκπονήθηκαν πρόσφατα για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντλεί ιδέες από 
τις στρατηγικές που έχουν αναπτυχθεί στα διάφορα κράτη µέλη µε σκοπό την 
απελευθέρωση των δυνατοτήτων των ΚΠ∆14 της κάθε χώρας. Τέλος, απηχεί ορισµένα 
από τα µηνύµατα που διατυπώθηκαν κατά το Ευρωπαϊκό Έτος ∆ηµιουργικότητας και 
Καινοτοµίας 2009 και συγκεκριµένα την ανάγκη να σφυρηλατηθούν νέοι δεσµοί µεταξύ 
των τεχνών, της φιλοσοφίας, των επιστηµών και του επιχειρηµατικού κόσµου15.  

Στόχος της παρούσας πράσινης βίβλου είναι να δροµολογήσει δηµόσια διαβούλευση για 
τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για τη δηµιουργία ενός πραγµατικά δηµιουργικού 
περιβάλλοντος για τους ΚΠ∆ στην ΕΕ. Περιλαµβάνει πολλές και διάφορες πτυχές: από 
το επιχειρηµατικό περιβάλλον έως την ανάγκη δηµιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού 

                                                 
10 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου για τη συµβολή των τοµέων του πολιτισµού και της δηµιουργίας 

στην εκπλήρωση των στόχων της Λισαβόνας, 2007: 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/el/ec/94291.pdf 

11 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου για τον πολιτισµό ως καταλύτη δηµιουργικότητας και 
καινοτοµίας, 2009:http://ec.europa.eu/culture/our-policy-
development/doc/CONS_NATIVE_CS_2009_08749_1_EN.pdf. 

12 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2008 για τον κλάδο του πολιτισµού 
στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-
0123&language=EN&ring=A6-2008-0063 

13 Για τις εκθέσεις των οµάδων αυτών βλέπε: http://ec.europa.eu/culture/our-policy-
development/doc2240_en.htm. Οι ορθές πρακτικές που επισηµάνθηκαν από αυτές τις οµάδες 
αναφέρονται σε διάφορες υποσηµειώσεις του παρόντος εγγράφου.  

14 Ειδικότερα: A Creative Economy Green Paper for the Nordic Region (Nordic Council, 2007), 
Creative Britain – New Talents for the New Economy (UK, 2008), Creative Value – Culture and 
Economy Policy Paper (Netherlands, 2009) and Potential of Creative Industries in Estonia (2009). 

15 Βλέπε ειδικότερα το Mανιφέστο των πρεσβευτών του Ευρωπαϊκού έτους δηµιουργικότητας και 
καινοτοµίας, που δηµοσιεύτηκε το Νοέµβριο του 2009. 
http://www.create2009.europa.eu/ambassadors.html. 

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc/CONS_NATIVE_CS_2009_08749_1_EN.pdf
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc/CONS_NATIVE_CS_2009_08749_1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0123&language=EN&ring=A6-2008-0063
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0123&language=EN&ring=A6-2008-0063
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc2240_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc2240_en.htm
http://www.create2009.europa.eu/ambassadors.html
http://www.create2009.europa.eu/ambassadors.html
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χώρου για τον πολιτισµό και από την αξιοποίηση των ικανοτήτων έως την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και την προβολή των ευρωπαίων δηµιουργών στη διεθνή σκηνή. 

∆εν στοχεύει να καλύψει όλα τα θέµατα που πιθανόν να έχουν αντίκτυπο στους κλάδους 
αυτούς, αλλά εξετάζει ορισµένους βασικούς τοµείς στους οποίους η πλήρης αξιοποίηση 
των πολιτικών και µέσων σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης και η επίτευξη 
µεγαλύτερης συνοχής και συντονισµού µπορεί πραγµατικά να απελευθερώσει το 
δυναµικό των ΚΠ∆ στην Ευρώπη. 

Τα θέµατα που θίγονται αφορούν κατά κανόνα τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους 
ΚΠ∆ και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς σε διάφορα επίπεδα: ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό. Για καθένα από τα εξεταζόµενα θέµατα, η Επιτροπή αναµένει 
µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον συνεισφορές που αφορούν προτεραιότητες ανάληψης δράσης 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Η παρούσα πράσινη βίβλος αναφέρεται στους κλάδους του πολιτισµού και της 
δηµιουργικότητας µε σκοπό να γίνουν κατανοητές οι διάφορες εννοιολογικές 
αποχρώσεις των όρων «δηµιουργικός» και «πολιτιστικός» σε ολόκληρη την ΕΕ, που 
αντικατοπτρίζουν την πολιτισµική πολυµορφία της Ευρώπης. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πλαίσιο των πολιτιστικών στατιστικών που δηµιουργήθηκε το 
2000 αναγνωρίζει οκτώ τοµείς (καλλιτεχνική και µνηµειακή κληρονοµιά, αρχεία, 
βιβλιοθήκες, βιβλία και Τύπος, εικαστικές τέχνες, αρχιτεκτονική, τέχνες του θεάµατος, 
ακουστικά µέσα και οπτικοακουστικά µέσα/πολυµέσα) και έξι τοµείς δραστηριότητας 
(συντήρηση, δηµιουργία, παραγωγή, διάδοση, εµπόριο/πωλήσεις και εκπαίδευση) που 
συνθέτουν τον «πολιτιστικό τοµέα» από στατιστική σκοπιά. Προς το παρόν εκτελούνται 
εργασίες για την επικαιροποίηση αυτού του πλαισίου και τον καθορισµό του πεδίου 
εφαρµογής των ΚΠ∆16.  

Στην παρούσα πράσινη βίβλο, υιοθετείται µια µάλλον ευρεία προσέγγιση που βασίζεται 
στους ορισµούς εργασίας που αναφέρονται στη συνέχεια. 

«Κλάδοι πολιτισµού» είναι εκείνοι που παράγουν και διανέµουν αγαθά ή υπηρεσίες που 
κατά τη στιγµή της παραγωγής τους θεωρείται ότι έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, 
χρήση ή σκοπό που εµπεριέχει ή µεταφέρει τρόπους πολιτιστικής έκφρασης, ανεξάρτητα 
από την εµπορική αξία τους. Εκτός από τους παραδοσιακούς τοµείς των τεχνών (τέχνες 
του θεάµατος, εικαστικές τέχνες, πολιτιστική κληρονοµιά – συµπεριλαµβανοµένου του 
δηµόσιου τοµέα) περιλαµβάνονται και οι κινηµατογραφικές ταινίες, οι ταινίες DVD και 
βίντεο, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, τα βιντεοπαιχνίδια, τα νέα µέσα επικοινωνίας, η 
µουσική, τα βιβλία και ο Τύπος. Η έννοια αυτή καθορίζεται σε συνάρτηση µε τους 
τρόπους πολιτιστικής έκφρασης στο πλαίσιο της σύµβασης της UNESCO 2005 για την 
προστασία και την προώθηση της πολυµορφίας της πολιτιστικής έκφρασης (2005 
UNESCO Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural 
expressions)17. 

                                                 
16 Το 2009 δηµιουργήθηκε το δίκτυο ESSnet-culture υπό την αιγίδα της Eurostat. 

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc1577_en.htm. 
17 Βλέπε: Βλ. http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-

URL_ID=11281&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc1577_en.htm
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"∆ηµιουργικοί κλάδοι" είναι εκείνοι που χρησιµοποιούν τον πολιτισµό ως συστατικό 
τους στοιχείο και έχουν πολιτιστική διάσταση, παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα τους 
έχουν κατά κύριο λόγο λειτουργική χρησιµότητα. Περιλαµβάνουν την αρχιτεκτονική και 
το σχέδιο, που ενσωµατώνουν δηµιουργικά στοιχεία σε ευρύτερες διαδικασίες καθώς και 
υποτοµείς όπως η γραφιστική, το σχέδιο µόδας ή η διαφήµιση. 

Σε πιο περιφερειακό επίπεδο, η ανάπτυξη πολλών άλλων κλάδων εξαρτάται από την 
παραγωγή περιεχοµένου και για το λόγο αυτό υπάρχει σχέση αλληλεξάρτησης µε τους 
Π∆Κ. Πρόκειται, µεταξύ άλλων, για τον τουρισµό και τον τοµέα νέων τεχνολογιών. 
Ωστόσο οι εν λόγω κλάδοι δεν καλύπτονται ρητά από την έννοια των Π∆Κ που 
χρησιµοποιείται στην παρούσα πράσινη βίβλο. 

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ Π∆Κ  

ΟΙ ΚΠ∆ έχουν να αντιµετωπίσουν ένα γοργά µεταβαλλόµενο περιβάλλον που 
χαρακτηρίζεται συγκεκριµένα από την ταχεία ανάπτυξη των ψηφιακών ΤΠΕ σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Αυτή η κινητήρια δύναµη έχει τεράστια επίπτωση σε όλους τους 
τοµείς σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από τη δηµιουργία στην παραγωγή, στη διανοµή 
και στην κατανάλωση πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών. 

Η τεχνολογία και η διαθεσιµότητα ευρυζωνικής υποδοµής σε αστικές και αγροτικές 
περιοχές προσφέρουν νέες ευκαιρίες στους δηµιουργούς προκειµένου να παράγουν και 
να διανέµουν τα έργα τους σε ένα ευρύτερο κοινό µε χαµηλότερο κόστος, ανεξάρτητα 
από φυσικούς και γεωγραφικούς περιορισµούς. Εάν οι πάροχοι πολιτιστικών 
περιεχοµένων χρησιµοποιούν στο έπακρο τις ΤΠΕ και εάν αναθεωρηθούν τα 
παραδοσιακά µοντέλα παραγωγής και διανοµής, τότε το δυνητικό κοινό και οι αγορές 
για τους δηµιουργούς αυξάνονται και η προσφορά πολιτιστικών αγαθών στους πολίτες 
γίνεται πιο πολύµορφη. Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση των ΤΠΕ εξαρτάται από τη 
διαθεσιµότητα πολυποίκιλου πολιτιστικού περιεχοµένου υψηλής ποιότητας. Εποµένως, 
το πολιτιστικό περιεχόµενο διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο για να αποδεχθεί το 
ευρύτερο κοινό αυτές τις νέες τεχνολογίες και να αναπτυχθεί το επίπεδο ηλεκτρονικών 
δεξιοτήτων και πολυµεσικού γραµµατισµού των πολιτών της Ευρώπης. 

Ωστόσο, αυτό το νέο περιβάλλον µεταβάλλει αισθητά τα παραδοσιακά πρότυπα 
παραγωγής και κατανάλωσης, θέτοντας υπό αµφισβήτηση το σύστηµα µέσω του οποίου 
η κοινότητα των δηµιουργών συνήθιζε µέχρι σήµερα να αντλεί αξία από το περιεχόµενο. 
Ο αντίκτυπος διαφέρει σε µεγάλο βαθµό από τη µια επιχείρηση στην άλλη και εξαρτάται 
από τη θέση που κατέχει µια δεδοµένη επιχείρηση στην αλυσίδα αξίας. Η οικονοµική 
αξία µετακινείται προς το τέλος της αλυσίδας, γεγονός που σε ορισµένους τοµείς 
επηρεάζει την πραγµατική αµοιβή των δηµιουργών18. Επιπλέον, συνιστώσες του κλάδου 
περιεχοµένου, ειδικά δε οι κλάδοι εγγεγραµµένου περιεχοµένου, επλήγησαν σοβαρά από 
την πειρατεία και από απώλειες στις πωλήσεις φυσικών µέσων (όπως για παράδειγµα 

                                                 
18 Αυτό αφορά κυρίως τον τοµέα της µουσικής όπου τα έσοδα από τις ψηφιακές πωλήσεις δεν 

αποδίδουν µέχρι στιγµής σηµαντικά οικονοµικά οφέλη στους εκτελεστές Αντιθέτως, στη 
βιοµηχανία βιντεοπαιχνιδιών, το διαδικτυακό µοντέλο φαίνεται να αποδίδει µεγαλύτερα 
οικονοµικά οφέλη στους εµπνευστές τους ελλείψει άλλων διαµεσολαβητών. 
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CD και DVD), που έπληξαν ανεπανόρθωτα την ανάπτυξή τους, συρρίκνωσαν τη βάση 
εσόδων τους και κατ’ επέκταση περιόρισαν τις δυνατότητές τους να δηµιουργούν θέσεις 
εργασίας και επενδύσεις. Για το λόγο αυτό η βιοµηχανία χρειάζεται επίσης να αναπτύξει 
νέα και καινοτόµα επιχειρηµατικά πρότυπα. 

Σε πολλούς τοµείς το βασικό πρόβληµα είναι ότι οι ΚΠ∆ πρέπει να καλύψουν το κόστος 
της «ψηφιοποίησής τους» (ψηφιοποίηση του περιεχοµένου, ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
επικαιροποίηση των προσόντων των εργαζοµένων και πολυσύνθετα προβλήµατα που 
αφορούν την ενδεδειγµένη διαχείριση των ψηφιακών δικαιωµάτων κ.λπ.), παράλληλα µε 
την πραγµατοποίηση επενδύσεων και τη δοκιµασία νέων επιχειρηµατικών προτύπων που 
θα έχουν οικονοµικά οφέλη µόνο µετά από ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. Η συνέχιση 
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε βάση το καθιερωµένο επιχειρηµατικό πρότυπο 
παράλληλα µε την προσπάθεια µετάβασης σε νέα επιχειρηµατικά πρότυπα που 
βρίσκονται ακόµη υπό ανάπτυξη µπορεί να αποβεί δύσκολο εγχείρηµα για πολλές 
δηµιουργικές επιχειρήσεις. Η ικανότητα µιας επιχείρησης να ανταποκρίνεται σε αυτές τις 
διαρθρωτικές αλλαγές εξαρτάται επίσης σε µεγάλο βαθµό από το µέγεθός της και από τη 
διαπραγµατευτική της ικανότητα απέναντι στους νέους διανοµείς ψηφιακών προϊόντων. 
Η παγκόσµια στροφή στην ψηφιακή εποχή ενισχύει τη θέση σηµαντικών παραγόντων, 
όπως οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών καταναλωτικών 
ειδών, και συµπίπτει µε την εµφάνιση νέων και ισχυρών παγκόσµιων συντελεστών, όπως 
οι µηχανές αναζήτησης και οι διαδικτυακές κοινωνικές πλατφόρµες που –ενώ 
συµβάλλουν σηµαντικά στην ανάπτυξη της αγορά– µπορούν και να την περιφρουρούν. 
Ταυτόχρονα, η µεγάλη πλειονότητα των ΚΠ∆ αποτελούνται από πληθώρα πολύ µικρών, 
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες, που 
συνυπάρχουν µε κάθετα ή οριζόντια ολοκληρωµένες επιχειρήσεις. 

Ακόµη και σε τοµείς όπου επικρατούν οι µεγάλες διεθνείς εταιρείες, οι µικρές και πολύ 
µικρές επιχειρήσεις διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργικότητα και στην 
καινοτοµία. Κατά κανόνα όσες επιχειρήσεις τολµούν να διακινδυνεύσουν και να 
εφαρµόσουν καινοτοµίες διαδραµατίζουν αποφασιστικό ρόλο στην αναζήτηση νέων 
ταλέντων, στην ανάπτυξη νέων τάσεων και στο σχεδιασµό νεωτερίζουσας αισθητικής.  

Προϋπόθεση για µια πολιτιστικά διαφοροποιηµένη προσφορά στους καταναλωτές 
αποτελούν η ύπαρξη ενός ευρέος φάσµατος επιχειρηµατιών και η ελεύθερη διακίνηση 
των υπηρεσιών τους. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό µόνο εάν διασφαλίζεται η ισότιµη 
πρόσβαση στην αγορά. Η δηµιουργία και διατήρηση συνθηκών ισότιµου ανταγωνισµού 
που διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν αδικαιολόγητοι φραγµοί στην πρόσβαση στην αγορά 
θα απαιτήσει συντονισµένες προσπάθειες σε διαφορετικούς τοµείς πολιτικής και 
ιδιαίτερα στον τοµέα του ανταγωνισµού.  

Η διαλειτουργικότητα µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία 
συνθηκών ισότιµης πρόσβασης για νέες πλατφόρµες και εξοπλισµό. Η ύπαρξη προτύπων 
συµβάλλει στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας µεταξύ νέων και υφιστάµενων 
προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, συστηµάτων, εφαρµογών και δικτύων. Η 
διαλειτουργικότητα είναι σηµαντική όχι µόνο για τους παραγωγούς (ειδικά τις ΜΜΕ) 
αλλά και για τους χρήστες. Η διαλειτουργικότητα βελτιώνει τη δυνατότητα επιλογής των 
χρηστών, και ιδίως την επιλογή τους όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των 
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ΚΠ∆ που βασίζονται στις ΤΠΕ19. Τα πρότυπα συµβάλλουν, επίσης, στη δηµιουργία µιας 
αγοράς φιλικής προς την καινοτοµία που ενθαρρύνει την καινοτοµία αποφεύγοντας 
συστήµατα που µπορεί να περιορίζουν την πρόσβαση σε διαφοροποιηµένο περιεχόµενο. 
Η προώθηση της διαλειτουργικότητας µεταξύ πλατφορµών και εξοπλισµού είναι 
εποµένως σηµαντική. 

Εκτός από την τυποποίηση και τις πτυχές των τιµών, η διαφοροποίηση της επιλογής 
εξυπηρετεί πάρα πολύ τους καταναλωτές. Σύµφωνα µε το άρθρο 167 της συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 151 ΕΚ), κατά την εφαρµογή της 
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι πολιτιστικές πτυχές.  

Υπό τις συνθήκες αυτές, η Επιτροπή θα επεξεργαστεί τρία βασικά πλαίσια πολιτικής, 
που θα έχουν σηµαντική επίπτωση στο πλαίσιο λειτουργίας των ΚΠ∆ σε ένα ψηφιακό 
περιβάλλον και βασίζονται σε προηγούµενες διαδικασίες διαβούλευσης.  

Πρώτον, η ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη αποτελεί µια από τις εµβληµατικές 
πρωτοβουλίες για την Ευρώπη 2020. Στο πλαίσιο που θα δηµιουργηθεί από την ψηφιακή 
ατζέντα, η Επιτροπή θα επιδιώξει, µεταξύ άλλων, να δηµιουργήσει µια πραγµατικά 
ενιαία αγορά για το διαδικτυακό περιεχόµενο και υπηρεσίες (π.χ. ασφαλείς και χωρίς 
σύνορα αγορές διαδικτυακών υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχοµένου στην ΕΕ που 
προσφέρουν υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης· ισόρροπο ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει τη 
διαχείριση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· µέτρα για τη διευκόλυνση των 
υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχοµένου· προώθηση των αδειών πολλαπλής εδαφικής 
κάλυψης· κατάλληλη προστασία και αµοιβές για τους κατόχους δικαιωµάτων· και 
ενεργητική στήριξη για την ψηφιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της 
Ευρώπης).  

∆εύτερον, στο πλαίσιο της εµβληµατικής πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτοµίας», θα 
αναληφθούν ειδικές δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου των ΚΠ∆ ως καταλύτη 
καινοτοµίας και διαρθρωτικών αλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας, της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση, στη 
βελτίωση του βασικού πλαισίου λειτουργίας και της πρόβλεψης, στην επισήµανση των 
αναγκών σε έρευνα και δεξιότητες, στην ανάπτυξη νέων εννοιών συνεργατικής 
δραστηριότητας (clusters) και στην καλύτερη στήριξη των επιχειρήσεων και της 
καινοτοµίας20. Στόχος είναι να υπάρξει προσέγγιση µεταξύ των κύριων συντελεστών σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να γίνεται πιο στρατηγική χρήση των 
υφιστάµενων και προβλεπόµενων πρωτοβουλιών προς όφελος των ΚΠ∆ και να 
βελτιωθεί η µεταξύ τους διεθνική συνεργασία. Κατά τον τρόπο αυτό περισσότερες 
καινοτόµοι ιδέες θα µετουσιώνονται σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που δηµιουργούν 
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. 

Τρίτον, η στρατηγική για τη διανοητική ιδιοκτησία θα βασιστεί, µεταξύ άλλων, σε µια 
σειρά από πρωτοβουλίες που είτε έχουν ήδη ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και 

                                                 
19 Βλέπε ειδικότερα το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά µε τις προκλήσεις 

για την ευρωπαϊκή τυποποίηση "The challenges for European standardisation", Oκτώβριος 2004. 
20 Οι δράσεις πρέπει να βασιστούν στις συζητήσεις της επιστηµονικής συνάντησης 

εµπειρογνωµόνων "Towards a Pan-European initiative in support of innovative creative industries 
in Europe", που πραγµατοποιήθηκε στο Άµστερνταµ στις 4-5 Φεβρουαρίου 2010. Περισσότερες 
πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: http://www.europe-innova.eu/creative-industries. 
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συνδέονται άµεσα µε διάφορους ΚΠ∆21. Η χρήση και η διαχείριση των δικαιωµάτων 
βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της προσέγγισης, που σκοπό έχει την επίτευξη 
ισορροπίας µεταξύ της αναγκαίας προστασίας και της βιωσιµότητας της δηµιουργίας 
αφενός, και της ανάγκης προώθησης της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών και 
επιχειρηµατικών µοντέλων, αφετέρου. Όσον αφορά τη µέθοδο, η Επιτροπή έχει 
επισηµάνει µε σαφήνεια τους βασικούς τοµείς που χρήζουν βελτίωσης και, σεβόµενη 
απολύτως την εσωτερική αγορά και τους κανόνες ανταγωνισµού, θα προωθήσει τη 
συµµετοχή των ενδιαφεροµένων φορέων βάσει µιας προσέγγισης από τη βάση προς την 
κορυφή.  

3. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΟΜΩΝ  

Οι ΚΠ∆, προκειµένου να µπορέσουν να απελευθερώσουν πλήρως το διττό πολιτιστικό 
και οικονοµικό δυναµικό τους, θα πρέπει, αξιοποιώντας στο έπακρο τις 
προαναφερόµενες κινητήριες δυνάµεις, να αυξήσουν την ικανότητά τους για 
πειραµατισµό και καινοτοµία καθώς και για να έχουν πρόσβαση στο σωστό συνδυασµό 
δεξιοτήτων και στη χρηµατοδότηση. 

3.1. Νέα περιθώρια πειραµατισµού, καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας στον 
τοµέα του πολιτισµού και της δηµιουργικότητας 

Οι νέες – και ιδίως οι ψηφιακές – τεχνολογίες, οδήγησαν στη δηµιουργία νέου κοινού, 
νέων διαύλων διανοµής και νέων καταναλωτικών προτύπων. Η πρόσβαση και η 
συµµετοχή στον τοµέα των τεχνών αλλάζουν συνεχώς µορφή, ενώ τα όρια µεταξύ 
δηµιουργών και καταναλωτών γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα µε την ανάπτυξη 
συµµετοχικών τεχνολογιών όπως τα µπλογκς, τα wikis κ.λπ. 

Εµφανίζονται δευτερογενείς κουλτούρες που οδηγούν σε ένα πολυεπιστηµονικό 
συνδυασµό παραδοσιακών και νέων καλλιτεχνικών τρόπων έκφρασης και περιεχοµένου. 
Ενώ οι παραδοσιακοί θεσµοί έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την πρόσβαση στις 
πολιτιστικές υπηρεσίες, θα πρέπει να εντοπιστούν και υποστηριχθούν νέοι τρόποι 
βιωµατικής αντίληψης του πολιτισµού που θα καλλιεργήσουν την περιέργεια και την 
ικανότητα ανάλυσης και αποµυθοποίησης για µια διά βίου σχέση µε τον πολιτισµό22.  

Όπως συµβαίνει µε τους άλλους τοµείς της κοινωνίας, πρέπει να σφυρηλατηθεί η 
ερευνητική και αναπτυξιακή πτυχή της δηµιουργικότητας και της δηµιουργίας. Εάν η 
Ευρώπη επιθυµεί να παραµείνει στην αιχµή του δόρατος, πρέπει να επιτύχει µεγαλύτερη 
διάδραση µεταξύ των διαφόρων καλλιτεχνικών και δηµιουργικών επιστηµονικών 
κλάδων, (υπο)τοµέων, οικονοµικών τοµέων και σταδίων στην παραγωγική αλυσίδα. Θα 
πρέπει να προωθηθεί µια πιο εντατική και συστηµατική συνεργασία ευρείας κλίµακας 
µεταξύ των τεχνών και των ακαδηµαϊκών και επιστηµονικών ιδρυµάτων καθώς και να 

                                                 
21 Ανακοίνωση της Επιτροπής "Τα δικαιώµατα δηµιουργού στην οικονοµία της γνώσης", 

COM(2009) 532 τελικό· έγγραφο διαβούλευσης "Creative content in a European digital single 
market: Challenges for the future", Έγγραφο προβληµατισµού της Γ∆ INFSO και Γ∆ MARKT, 
2009. 

22 Βλέπε ειδικότερα "Policy guidelines of the civil society platform on access to culture", 2009. 
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προωθηθούν πρωτοβουλίες µεταξύ του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα για τη στήριξη 
των πειραµατικών προσπαθειών των καλλιτεχνών23. 

Από την άποψη αυτή είναι σηµαντική η υιοθέτηση µιας ολιστικής προσέγγισης για τη 
διασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την καινοτοµία, την οικονοµική µεγέθυνση 
και την περαιτέρω ανάπτυξη του εν λόγω τοµέα. Παρόλο που εφαρµόζονται ήδη στην 
Ευρώπη δηµόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό 
επίπεδο, για τη στήριξη της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας στους ΚΠ∆24, 
φαίνεται αναγκαίο να επεκταθούν οι συζητήσεις ώστε να συµµετέχουν οι διάφοροι 
συντελεστές σε όλα τα επίπεδα, συµπεριλαµβανοµένου του ευρωπαϊκού επιπέδου, 
προκειµένου να µπορέσουν να συνεργαστούν πάνω σε συγκεκριµένες δράσεις σε 
διάφορους τοµείς στρατηγικού ενδιαφέροντος. Για παράδειγµα θα πρέπει να προωθηθεί 
η δηµιουργία χώρων συνάντησης και «εργαστηρίων» για ανοικτή καινοτοµία και 
πειραµατισµό µε γνώµονα τους χρήστες, όπου θα συµµετέχουν διάφοροι επιστηµονικοί 
τοµείς· θα πρέπει να ενθαρρύνεται η διαµεσολάβηση µεταξύ διαφόρων τοµέων και 
επιστηµονικών κλάδων. Θα πρέπει επίσης να προωθούνται οι βέλτιστες πρακτικές όσον 
αφορά τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. Αυτό θα µας βοηθήσει να εξασφαλίσουµε 
αριστεία παγκοσµίου επιπέδου. 

Στο πλαίσιο αυτό, είναι επίσης σηµαντικό να δηµιουργηθούν πιο κατάλληλες και 
ευνοϊκές συνθήκες για την ενσωµάτωση νέων και κυρίως ψηφιακών τεχνολογιών στους 
ΚΠ∆, µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία ενός πιο διαφοροποιηµένου και καινοτόµου 
επαγγελµατικού περιεχοµένου για τους πολίτες της ΕΕ. 

Κατά κανόνα, οι ΚΠ∆ αξιοποιούν τον πλούσιο και πολύµορφο πυρήνα της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς µέσα από το έργο έµπειρων καλλιτεχνών και άλλων επαγγελµατιών των 
δηµιουργικών κλάδων· η εµπορική αξιοποίηση των προϊόντων τους εξαρτάται από την 
αποτελεσµατική διασύνδεση µεταξύ των διαφόρων επιπέδων επιχειρηµατικών και 
καινοτόµων υπηρεσιών. Επιπλέον, επειδή οι διαδικασίες παραγωγής των ΚΠ∆ 
υπόκεινται σε συνεχή προσαρµογή και καινοτοµία, η ανταλλαγή πληροφοριών, η 
αξιοποίηση των άυλων πόρων και η προσέλκυση ταλέντων έχουν θεµελιώδη σηµασία 
για την αναζωογόνηση των διαδικασιών. Πρόκειται για εγγενή χαρακτηριστικά των 
πολιτιστικών προϊόντων. Οι µεταβαλλόµενες προτιµήσεις των καταναλωτών 
δηµιουργούν µεγάλη αβεβαιότητα ως προς την υποδοχή των προϊόντων από τους 
καταναλωτές. Λόγω των περιορισµών αυτών, η οργανωτική δοµή που παρουσιάζει τα 
περισσότερα πλεονεκτήµατα είναι η «οµάδα επιχειρήσεων (cluster) από τον κλάδο του 
πολιτισµού και της δηµιουργικότητας» δηλαδή ένα σύνολο επιχειρήσεων µε ικανότητα 
αντίδρασης και προσαρµογής25. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι λειτουργικές 
οµάδες βασίζονται στην έντονη συνεργασία µεταξύ διαφόρων ιδρυµάτων και 
συντελεστών καινοτοµίας που συνδέονται µεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

                                                 
23 Βλέπε ειδικότερα ορισµένες ορθές πρακτικές που επισηµάνθηκαν από την οµάδα εργασίας 

εθνικών εµπειρογνωµόνων και την πλατφόρµα της κοινωνίας των πολιτών για τους ΚΠ∆.  
24 Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σηµειωθεί ότι προς το παρόν υλοποιούνται πιλοτικά σχέδια για νέες 

προσεγγίσεις γύρω από τους τρόπους βελτίωσης της στήριξης των καινοτόµων και δηµιουργικών 
κλάδων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πλατφόρµας για τις υπηρεσίες µε ένταση γνώσης στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας INNOVA που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα-
πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία της ΕΕ.  

25 Βλέπε ανωτέρω "Η οικονοµία του πολιτισµού". 



 

EL 12   EL 

ανταγωνιστές συχνά προβαίνουν σε συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων, το συντονισµό 
της οποίας αναλαµβάνουν οργανωτικά δίκτυα, όπως οι οργανώσεις οµάδων (clusters)26. 

Με βάση τα δεδοµένα αυτά,27 φαίνεται να υπάρχει ανάγκη βελτίωσης του φυσικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο οι εργαζόµενοι σε δηµιουργικούς τοµείς και 
συναφή ιδρύµατα, όπως σχολές δηµιουργικών τεχνών ή µουσεία, µπορούν να 
συνεργάζονται αποτελεσµατικά σε οµάδες (clusters). Θα πρέπει να γίνει βαθύτερα 
κατανοητός ο τρόπος µε τον οποίο οι κλάδοι του πολιτισµού και της δηµιουργικότητας 
µπορούν να ωφεληθούν περισσότερο εάν συστεγάζονται, µε την προώθηση της 
δικτύωσης, την παροχή καλύτερης στήριξης για την ενθάρρυνση της έναρξης 
δηµιουργικών επιχειρήσεων και την εξοικείωση των υφιστάµενων οµάδων (clusters) µε 
τη διάσταση του «χρήστη». 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

- Πώς µπορεί να δηµιουργηθούν περισσότεροι χώροι και να δοθεί καλύτερη στήριξη 
στον πειραµατισµό, στην καινοτοµία και στην επιχειρηµατικότητα στους ΚΠ∆; 
Ειδικότερα, πως µπορεί να αυξηθεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες ΤΠΕ στο πλαίσιο 
πολιτιστικών και δηµιουργικών δραστηριοτήτων και να βελτιωθεί η χρήση του 
πολιτιστικού τους περιεχοµένου; Πώς µπορούν οι ΤΠΕ να αποτελέσουν κινητήρια 
δύναµη για νέα επιχειρηµατικά µοντέλα σε ορισµένους ΚΠ∆; 

3.2. Καλύτερη κάλυψη των αναγκών των ΚΠ∆ σε δεξιότητες  

Σήµερα που η δηµιουργικότητα έχει αρχίσει να συγκλίνει µε την επιχειρηµατικότητα, οι 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους ΚΠ∆, και ειδικά οι ΜΜΕ, εξακολουθούν να 
δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό που να συνδυάζει τις απαραίτητες δεξιότητες. Η 
διασφάλιση καλύτερης αντιστοίχισης µεταξύ της παροχής δεξιοτήτων και της ζήτησης 
της αγοράς εργασίας έχει κορυφαία σηµασία, σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο 
επίπεδο, για την προώθηση του ανταγωνιστικού δυναµικού του τοµέα. Οι συµπράξεις 
µεταξύ των σχολών δηµιουργικών τεχνών ή των πανεπιστηµίων και των επιχειρήσεων 
µπορούν να συµβάλουν στην κατεύθυνση αυτή. Τα φυτώρια, που, αν και συχνά 
λειτουργούν εκτός των σχολών δηµιουργικών τεχνών, συνεργάζονται όµως δραστήρια 
µαζί τους, έχουν αποδειχθεί επιτυχή για τη γεφύρωση του κενού28. 

Επιπλέον, κάτω από την πίεση των συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων, οι «τεχνολογικές» 
ανάγκες αυτών των κλάδων µεταβάλλονται ραγδαία καθιστώντας απαραίτητη τη διά 
βίου µάθηση. Εφόσον οι ΚΠ∆ χρησιµοποιούν και θα συνεχίσουν όλο και περισσότερο 
να χρησιµοποιούν µε καινοτόµο τρόπο τις ΤΠΕ, απαιτούνται ορισµένες ηλεκτρονικές 
δεξιότητες για την προώθηση της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας. Εκτός από 
τις δεξιότητες αυτές, οι ΚΠ∆ χρειάζονται επίσης άτοµα µε επιχειρηµατικές ικανότητες –

                                                 
26 Η οµάδα εργασίας των εθνικών εµπειρογνωµόνων για τους ΚΠ∆ επεσήµανε ορθές πρακτικές 

οµαδοποιήσεων σε πολλά κράτη µέλη, όπως στην Ιρλανδία, στο ΗΒ, στην Ισπανία, στην Εσθονία, 
στη Φινλανδία ή στη ∆ανία, κλπ.  

27 Βλέπε δήλωση του Άµστερνταµ, που εγκρίθηκε από τους συµµετέχοντες στην επιστηµονική 
συνάντηση "Towards a Pan-European initiative in support of creative industries in Europe", 
Φεβρουάριος 2010: http://www.europe-innova.eu/web/guest/home/-
/journal_content/56/10136/178407. 

28 Βλέπε ορθές πρακτικές που επεσήµανε η οµάδα εργασίας των εθνικών εµπειρογνωµόνων για τους 
ΚΠ∆. 
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π.χ. διοικητικές, εµπορικές δεξιότητες κ.λπ.– που να αντιλαµβάνονται τις ευκαιρίες 
χρηµατοδότησης και να µπορούν να τις αξιοποιήσουν (τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα, δωρεές και χορηγίες κ.λπ.) και που να κατανοούν τις νέες ΤΠΕ, ιδίως στο 
ψηφιακό µας περιβάλλον. Εάν δεν υλοποιηθούν στο πλαίσιο αυτό ειδικές δράσεις, 
υπάρχει κίνδυνος οι ελλείψεις σε δεξιότητες, οι αναντιστοιχίες και τα κενά να µην 
επιτρέψουν στην Ευρώπη να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρουν 
οι ΚΠ∆. 

Λόγω των δυνατοτήτων υψηλής ανάπτυξης που προσφέρουν οι ΚΠ∆ και του διαρκώς 
µεταβαλλόµενου και πολυσύνθετου περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται, θα 
είναι εξαιρετικά χρήσιµο να γίνουν κατανοητές και να χαρτογραφηθούν καλύτερα οι 
νέες δεξιότητες που χρειάζονται προς το παρόν ή που θα χρειαστούν στο εγγύς µέλλον. 
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» θα πρέπει να 
ξεκινήσει µια ειδική τοµεακή πρωτοβουλία των ΚΠ∆ για τη συγκέντρωση των 
αναλύσεων και εµπειριών σε επίπεδο ΕΕ µε τη βοήθεια των κατάλληλων 
ενδιαφερόµενων φορέων29. 

Για να γεφυρωθεί το κενό µεταξύ επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής 
εφαρµογής, η µάθηση από οµοτίµους (peer-coaching) (δηλαδή η αναβάθµιση δεξιοτήτων 
και διαδικασιών µέσω ανταλλαγών µεταξύ οµοτίµων που αντιµετωπίζουν τις ίδιες 
προκλήσεις, ως τρόπο άντλησης διδαγµάτων από τα σφάλµατα ή τις επιτυχίες ο ένας του 
άλλου, κατάλληλης προσαρµογής των έργων χάρη στη βοήθεια έµπειρων καθοδηγητών, 
διερεύνησης νέων τεχνολογιών ή επέκτασης των δικτύων) µπορεί να αποβεί πολύ 
χρήσιµο µέσο για τη επίσπευση του χρόνου ανταπόκρισης των ΚΠ∆ στις αλλαγές. Η 
µέθοδος αυτή παρέχει πρόσβαση σε επαγγελµατίες υψηλού επιπέδου που δεν είναι πάντα 
διαθέσιµοι υπό άλλες συνθήκες και στήριξη για τη δηµιουργία ευρωπαϊκών δικτύων.  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

– Με ποιο τρόπο µπορούν να υποστηριχθούν οι συµπράξεις µεταξύ σχολών 
δηµιουργικών τεχνών/επιχειρήσεων για την προώθηση των φυτωρίων, της έναρξης της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας καθώς και της ανάπτυξης ηλεκτρονικών δεξιοτήτων;  

– Με ποιο τρόπο µπορεί να ενθαρρυνθεί η µάθηση από οµοτίµους στους ΚΠ∆ σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης;  

3.3. Πρόσβαση στη χρηµατοδότηση  

Η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση αποτελεί για πολλές επιχειρήσεις του κλάδου βασικό 
εµπόδιο για την ανάπτυξή τους30.  

Όπως αναφέρθηκε ήδη, πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του 
πολιτισµού και της δηµιουργικότητας είναι µικρού και µεσαίου µεγέθους. Από αυτές οι 
περισσότερες είναι επιχειρήσεις που αποτελούνται από ένα έως δύο άτοµα και 

                                                 
29 Ανακοίνωση "Nέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας: Πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών της 

αγοράς εργασίας και των αναγκών σε δεξιότητες", Eυρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2008) 868 τελικό.  
30 Βλέπε ειδικότερα, τη συνοπτική µελέτη που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τίτλο "Access 

to finance activities of the European Creative Industry Alliance", Jenny Tooth, 2010, που 
διατίθεται στη διεύθυνση www.europe-innova.eu/creative-industries. 
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περιλαµβάνουν το νέο τύπο «επιχειρηµατιών» ή «επιχειρηµατιών που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο του πολιτισµού» που δεν ταιριάζει πλέον στα 
παραδοσιακά µοντέλα επαγγελµάτων πλήρους απασχόλησης31. 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι ΚΠ∆ αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες 
στην επίτευξη επενδυτικής ετοιµότητας: έλλειψη ενηµέρωσης και κατανόησης των 
διαφόρων πηγών χρηµατοδότησης, αδυναµία ανάπτυξης και παρουσίασης ενός πειστικού 
επιχειρηµατικού προγράµµατος ή προσκόλληση σε ένα αποτυχηµένο επιχειρηµατικό 
µοντέλο32.  

Επιπλέον, οι εν λόγω επιχειρήσεις βασίζονται – στο µεγαλύτερο τους ποσοστό – σε 
πρωτότυπα ή σε σχέδια και εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τα προϊόντα-«αστέρια» ή 
τις υπηρεσίες που συνδέονται µε αυτά καθώς και από το ατοµικό ταλέντο και το βαθµό 
ανάληψης κινδύνου. 

Η πρόσβαση των ΚΠ∆ στη χρηµατοδότηση είναι περιορισµένη, επειδή πολλές 
επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν χρόνια έλλειψη κεφαλαίων καθώς και σοβαρά προβλήµατα 
στην επίτευξη κατάλληλης αξιολόγησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων τους (όπως 
για παράδειγµα τα δικαιώµατα δηµιουργού για καλλιτέχνες/συγγραφείς που έχουν 
υπογράψει σύµβαση µε εταιρεία δίσκων/εκδοτικό οίκο ή κατάλογοι µουσικών ή 
κινηµατογραφικών έργων) όταν ζητούν χρηµατοδότηση. Αντίθετα από τις επιχειρήσεις 
των τεχνολογικών κλάδων, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία των ΚΠ∆ δεν έχουν 
αντίκρισµα στους ισολογισµούς και οι επενδύσεις τους για την ανάπτυξη νέων ταλέντων 
και δηµιουργικών ιδεών δεν ανταποκρίνονται στη στερεότυπη έννοια της «έρευνας και 
ανάπτυξης». 

Οι επενδυτές και οι τράπεζες πρέπει να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο όσον αφορά 
την οικονοµική αξία και το δυναµικό των ΚΠ∆. Πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή 
συστήµατα εγγυήσεων και άλλοι χρηµατοπιστωτικοί µηχανισµοί που θα ενθαρρύνουν τη 
χορήγηση χρηµατοδότησης στους ΚΠ∆. 

Ο κόσµος της δηµιουργίας και ο κόσµος των χρηµατοοικονοµικών –που συχνά είναι δυο 
εκ διαµέτρου αντίθετοι κόσµοι– πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν µια κοινή γλώσσα, 
ώστε οι ΚΠ∆ να µπορούν να έχουν πιο ισότιµη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση.  

Στο πλαίσιο αυτό καινοτόµα χρηµατοπιστωτικά µέσα, όπως τα επιχειρηµατικά κεφάλαια 
και η εγγυοδοσία και άλλα µέσα επιµερισµού του κινδύνου που παρέχονται από τους 
παράγοντες της αγοράς, µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στη διευκόλυνση 
της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση. Τέτοιου είδους µέσα υλοποιούνται στο 
πλαίσιο των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων της ΕΕ που προσανατολίζονται στην αγορά 
(όπως το πρόγραµµα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία). Έχουν αποδειχθεί 
αποτελεσµατικά στη διευκόλυνση των ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, 
αλλά µέχρι τώρα απευθύνονταν σε ευρύ φάσµα ΜΜΕ και όχι ειδικά σε εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισµού και της δηµιουργικότητας.  

                                                 
31 Βλέπε προκαταρκτικά έγγραφα που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της µελέτης για την επιχειρηµατική 

διάσταση των κλάδων του πολιτισµού και της δηµιουργικότητας, που διενήργησε για λογαριασµό 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Utrecht School of the Arts το 2010 στη διεύθυνση http://cci.hku.nl/. 

32 Jenny Tooth, op.cit. 
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Έχουν εµφανιστεί νέα χρηµατοπιστωτικά µοντέλα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και στοχεύουν ειδικότερα τους ΚΠ∆. Ορισµένα από αυτά 
διευκολύνουν τη δανειοδοσία χάρη στη συγκέντρωση διατοµεακής εµπειρογνωµοσύνης 
για την αξιολόγηση των εταιρειών και των σχεδίων τους33. Άλλα συµβάλλουν στην 
προσέγγιση µεταξύ επενδυτών και εταιρειών που χρειάζονται επιχειρηµατικά κεφάλαια34 
για ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένης της µεθόδου χρηµατοδότησης «crowdfunding»35 . 
H Eπιτροπή διερευνά, επίσης, τη δυνατότητα να δηµιουργήσει ένα Ταµείο εγγυοδοσίας 
των παραγωγών του οπτικοακουστικού τοµέα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
προγράµµατος MEDIA 36. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

– Με ποιο τρόπο µπορούν να τονωθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιωθεί η 
πρόσβαση των ΚΠ∆ στη χρηµατοδότηση; Η στήριξη και η συµπλήρωση από τα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα που διαθέτει η ΕΕ των προσπαθειών που καταβάλλονται σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο προσφέρει προστιθέµενη αξία; Εάν ναι, µε ποιο τρόπο; 

– Με ποιο τρόπο µπορεί να βελτιωθεί η επενδυτική ετοιµότητα των εταιρειών των ΚΠ∆; 
Ποια ειδικά µέτρα µπορούν να ληφθούν και σε ποιο επίπεδο (περιφερειακό, εθνικό, 
ευρωπαϊκό); 

4. Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

Οι ΚΠ∆ δραστηριοποιούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο εκεί όπου λειτουργούν 
δίκτυα και οµάδες. Παρόλο που η δηµιουργικότητα προέρχεται από ένα συγκεκριµένο 
τόπο η εµβέλεια της είναι παγκόσµια. Η προώθηση της κινητικότητας των καλλιτεχνών 
και των συντελεστών του πολιτισµού συµβάλλει ώστε οι ΚΠ∆ να περάσουν από την 
τοπική στην παγκόσµια σκηνή και να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή παρουσία διεθνώς.  

4.1. Τοπική και περιφερειακή διάσταση  

Οι ΚΠ∆ συµβάλλουν συχνά στην ανάπτυξη των τοπικών οικονοµιών που βρίσκονται σε 
παρακµή συµβάλλοντας στην εµφάνιση νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων, στη 

                                                 
33 Βλέπε ενδιαφέροντα παραδείγµατα που επισηµαίνει η οµάδα εργασίας των εθνικών 

εµπειρογνωµόνων και η πλατφόρµα της κοινωνίας των πολιτών για τους ΚΠ∆.  
34 Βλέπε ειδικότερα το έγγραφο Jenny Tooth, op. cit., καθώς και τα έγγραφα που έχουν εκπονηθεί 

στο πλαίσιο της µελέτης για την επιχειρηµατική διάσταση των ΚΠ∆ και που επισηµαίνουν την 
ανάγκη χορήγησης επιχειρηµατικών κεφαλαίων στις καινοτόµους πολιτιστικές και δηµιουργικές 
ΜΜΕ στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Βλέπε επίσης ορθές πρακτικές που επισηµαίνονται 
από την οµάδα εργασίας εθνικών εµπειρογνωµόνων για τους ΚΠ∆. 

35 Οι ιστότοποι "crowdfunding" βοηθούν στην επισήµανση επενδυτών µικρής κλίµακας, για τη 
χρηµατοδότηση, για παράδειγµα, ανεξάρτητων κινηµατογραφικών παραγωγών (π.χ. 
indiegogo.com). 

36 Το ταµείο θα επιµερίζεται το χρηµατοπιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται µε τα δάνεια που 
χορηγούν οι τράπεζες στους ευρωπαίους ανεξάρτητους παραγωγούς οπτικοακουστικών έργων, 
µέσω της χορήγησης εγγυήσεων για την κάλυψη ορισµένου ποσοστού της ζηµίας σε περίπτωση 
αδυναµίας του παραγωγού να επιστρέψει το ποσό του δανείου, ενθαρρύνοντας κατά τον τρόπο 
αυτό τις τοπικές τράπεζες να χορηγούν δάνεια σε κινηµατογραφικούς παραγωγούς. 
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δηµιουργία νέων και βιώσιµων θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ακτινοβολίας των 
ευρωπαϊκών περιφερειών και πόλεων.  

Πράγµατι, οι στρατηγικές περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης έχουν ενσωµατώσει µε 
επιτυχία τους ΚΠ∆ σε πολλούς τοµείς: προαγωγή της πολιτιστικής κληρονοµιάς για 
επιχειρηµατικούς σκοπούς· ανάπτυξη της πολιτιστικής υποδοµής και υπηρεσιών για τη 
στήριξη βιώσιµου τουρισµού· δηµιουργία οµάδων τοπικών επιχειρήσεων και 
συµπράξεων µεταξύ των ΚΠ∆ και της βιοµηχανίας, της έρευνας, της εκπαίδευσης και 
άλλων τοµέων· δηµιουργία εργαστηρίων καινοτοµίας· ανάπτυξη διασυνοριακών 
ολοκληρωµένων στρατηγικών για τη διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων 
και την αναζωογόνηση των τοπικών οικονοµιών· βιώσιµη αστική ανάπτυξη.  

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ έχει αναγνωρίσει την πολλαπλή συµβολή του πολιτισµού 
στους στρατηγικούς της στόχους (σύγκλιση· ανταγωνιστικότητα και απασχόληση· και 
εδαφική συνεργασία)37. Εντούτοις είναι δύσκολο να καθοριστεί ο βαθµός στον οποίο οι 
ΚΠ∆ λαµβάνουν στήριξη από τις πηγές χρηµατοδότησης που διατίθενται για τον 
πολιτισµό - ή πράγµατι στο πλαίσιο άλλων σχετικών τοµέων, όπως η έρευνα και η 
καινοτοµία, η προαγωγή καινοτόµων ΜΜΕ, οι οµάδες και τα δίκτυα, η κοινωνία της 
πληροφορίας (συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιοποίησης του πολιτισµού και της 
ηλεκτρονικής πρόσβασης σ’ αυτόν), η αναζωογόνηση των αστικών κέντρων και το 
ανθρώπινο κεφάλαιο38. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης που χρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στηρίζει, επίσης, τον 
πολιτισµό µέσω, κυρίως, της διατήρησης της αγροτικής κληρονοµιάς που περιλαµβάνει 
την αναζωογόνηση χωριών, την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 
καθώς και τις δραστηριότητες αναψυχής. Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που έχουν 
αναπτυχθεί και υλοποιηθεί σε αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο τοπικών συµπράξεων του 
προγράµµατος LEADER µπορούν, επίσης, να έχουν θετική συµβολή, επειδή ο 
πολιτισµός προσφέρει οικονοµική πολυµορφία και ποιότητα ζωής στις αγροτικές 
περιοχές. Από ό,τι φαίνεται οι δυνατότητες αυτές δεν αξιοποιούνται αρκετά.  

Κατά το σχεδιασµό των πολιτικών και των µέσων στήριξης, σε όλα τα επίπεδα, πρέπει 
να λαµβάνεται δεόντως υπόψη ο ιδιαίτερος ρόλος που µπορούν να διαδραµατίσουν οι 
ΚΠ∆ στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη39.  

Οι ΚΠ∆ είναι βιοµηχανίες της γνώσης που τείνουν να προσανατολίζονται κυρίως σε 
εξειδικευµένες αγορές εργασίας. Σύµφωνα µε ακαδηµαϊκές έρευνες, η µαζική 
βιοµηχανοποίηση της δηµιουργικότητας και της πολιτιστικής καινοτοµίας γίνεται στα 
µεγάλα αστικά κέντρα. Ωστόσο, δεν υπάρχει άµεση συσχέτιση µεταξύ των ΚΠ∆ και του 
µεγέθους της αγοράς εργασίας ή του πληθυσµού. Η περιφερειακή κατανοµή των 
βιοµηχανικών και καινοτόµων συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των ΚΠ∆, είναι 

                                                 
37 Για την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013, οι προβλεπόµενες δαπάνες της ΕΕ για τον 

πολιτισµό ανέρχονται σε 6 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,7% του 
συνολικού προϋπολογισµού.  

38 Πολιτική συνοχής της ΕΕ – θεµατικές σελίδες: http: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm. 

39 Βλέπε επίσης ορθές πρακτικές που επισηµαίνει η οµάδα εργασίας των εθνικών εµπειρογνωµόνων 
για τους ΚΠ∆. 
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πολύ πιο διαφοροποιηµένη40. Στις αγροτικές περιοχές, νέα επιχειρηµατικά πρότυπα 
µπορούν να βοηθήσουν τις παραδοσιακές αγορές (π.χ. τοπική χειροτεχνία) να 
ωφεληθούν από την καινοτοµία και τη βιωσιµότητα και να επιβιώσουν οικονοµικά41. 

Η περιφερειακή διάσταση της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας είναι έντονη και 
ιδιαίτερη42. Οι πολιτικές και τα µέσα στήριξης πρέπει να καθορίζονται σε τοπικό επίπεδο 
µε βάση τις ιδιαιτερότητες και τα ισχυρά σηµεία του κάθε τόπου και να αξιοποιούν τους 
τοπικούς πόρους («αναπτυξιακή προσέγγιση µε τοπική διάσταση»). Ταυτόχρονα, η 
ύπαρξη αποτελεσµατικού συντονισµού µεταξύ διαφορετικών επιπέδων πολιτικής και 
διοίκησης συµβάλλει στην επιτυχία. Η εκτίµηση αντικτύπου και τα µέσα αξιολόγησης 
πρέπει να ενσωµατώνονται στις αναπτυξιακές στρατηγικές, ώστε ο σχεδιασµός των 
πολιτικών να βασίζεται σε πραγµατικά στοιχεία.  

Οι επιτυχείς στρατηγικές βασίζονται σε ένα µεσοπρόθεσµο έως µακροπρόθεσµο 
αναπτυξιακό µοντέλο (δηλαδή 10-20 χρόνων) που συνδυάζει τις επενδύσεις σε υποδοµή 
και σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι επενδύσεις πρέπει να στοχεύουν σε τοµείς καίριους για 
τους ΚΠ∆, όπως τα νέα επιχειρηµατικά πρότυπα, η δηµιουργικότητα και η καινοτοµία, η 
ψηφιοποίηση, οι δεξιότητες και η βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου και οι 
δηµιουργικές συµπράξεις µε άλλους τοµείς. Η στρατηγική προσέγγιση στο πλαίσιο ενός 
ολοκληρωµένου αναπτυξιακού µοντέλου σηµαίνει ότι η παροχή στήριξης στους ΚΠ∆ 
δεν θεωρείται «πολυτέλεια» ή µεµονωµένη επιλογή πολιτικής αλλά µια κοινή συµβολή 
στην οικονοµική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή της περιοχής. Για να στεφθούν 
µε επιτυχία οι ολοκληρωµένες αναπτυξιακές στρατηγικές πρέπει να καθορίζονται στα 
αντίστοιχα εδαφικά επίπεδα, σε σύµπραξη µε τις αρχές που είναι αρµόδιες για τις 
διάφορες δηµόσιες πολιτικές (όπως οικονοµική ανάπτυξη, απασχόληση, εκπαίδευση και 
πολιτισµός) και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και ιδίως των 
επιχειρήσεων, των εργαζοµένων και των ενώσεων πολιτών. 

Η ανταλλαγή ορθών πρακτικών είναι καθοριστική και πρέπει να χρησιµοποιούνται όλα 
τα πιθανά δίκτυα σε όλη την Ευρώπη για τη διευκόλυνση της µεταφοράς γνώσεων και 
ικανοτήτων µεταξύ περιοχών µε αναπτυξιακή υστέρηση και ανεπτυγµένων κέντρων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Με ποιο τρόπο µπορεί να ενισχυθεί η ενσωµάτωση των ΚΠ∆ στη στρατηγική 
περιφερειακή/τοπική ανάπτυξη; Ποια µέσα και ποιες συµπράξεις χρειάζονται για µια 
ολοκληρωµένη προσέγγιση; 

4.2. Κινητικότητα και διακίνηση πολιτιστικών και δηµιουργικών έργων 

H προώθηση της κινητικότητας των καλλιτεχνών και των επαγγελµατιών του πολιτισµού 
–που έχουν καίρια σηµασία για την άνθηση των ΚΠ∆– συµβάλλει σηµαντικά στην 
προαγωγή των επαγγελµατικών δεξιοτήτων τους και/ή της καλλιτεχνικής τους εξέλιξης, 

                                                 
40 Creative and Culture Industries, Priority Sector Report (σχέδιο), European Cluster Observatory, 

2010.  
41 Μελέτη που διενεργήθηκε για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τη συµβολή 

του πολιτισµού στην περιφερειακή οικονοµική ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή 
της ΕΕ. 

42 Έκτη έκθεση προόδου για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή COM(2009) 295 τελικό. 
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µε την καλλιέργεια των ερευνητικών τους φιλοδοξιών, την προσφορά νέων εµπορικών 
ευκαιριών και τη βελτίωση των δυνατοτήτων σταδιοδροµίας ειδικά µέσω της φιλοξενίας 
τους σε πολιτιστικούς χώρους και της συµµετοχής τους σε φεστιβάλ, περιοδείες, διεθνείς 
εκθέσεις ή λογοτεχνικές εκδηλώσεις. Η κινητικότητα µπορεί επίσης να έχει πιο άµεσο 
θετικό αντίκτυπο στις επιδόσεις των ΚΠ∆, επειδή τους προσφέρονται νέες εµπορικές 
ευκαιρίες µέσω προγραµµάτων που µπορούν να βελτιώσουν τις εξαγωγικές στρατηγικές 
του κλάδου, να προωθήσουν τα διεθνή προγράµµατα τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας 
ή να ενισχύσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων43.  

Από την άλλη πλευρά, η διακίνηση έργων ωφελεί το ευρωπαϊκό κοινό προσφέροντάς του 
νέες προοπτικές, δίνοντας ερεθίσµατα στον ατοµικό και συλλογικό νου να κατανοεί και 
να ζει πολυσύνθετα (ένα σύνολο δεξιοτήτων –συµπεριλαµβανοµένης της 
διαπολιτισµικής επικοινωνίας– που έχει κορυφαία σηµασία στο σηµερινό κόσµο) και 
προσφέροντας πρόσβαση σε ένα πιο ποικιλόµορφο πολιτιστικό τοπίο. Σε άλλο επίπεδο, η 
διακίνηση πέραν των εθνικών συνόρων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοηθά τους 
ευρωπαίους πολίτες να κατανοούν και να αντιλαµβάνονται καλύτερα ο ένας τον 
πολιτισµό του άλλου, να εκτιµούν τον πλούτο της πολιτισµικής πολυµορφίας και να 
συνειδητοποιούν µόνοι τους όσα τους συνδέουν. 

Τέλος, η κινητικότητα των καλλιτεχνών, των επαγγελµατιών του πολιτισµού και των 
έργων τέχνης παίζει καθοριστικό ρόλο για τη διακίνηση ιδεών διά µέσου των γλωσσικών 
ή εθνικών συνόρων παρέχοντάς τους ευρύτερη πρόσβαση στην πολιτισµική πολυµορφία. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, η κινητικότητα αποτελεί καθοριστική παράµετρο της 
ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισµό καθώς και του προγράµµατος της ΕΕ για τον 
πολιτισµό (2007-2013). 

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά εµπόδια στην κινητικότητα. Ορισµένα από αυτά συνδέονται 
µε τους κανονισµούς για τις άδειες εισόδου, το κοινωνικό και φορολογικό καθεστώς και 
άλλους διοικητικούς φραγµούς ή µε την έλλειψη πρόσβασης στην κατάλληλη 
πληροφόρηση44 καθώς και µε τις διαφορετικές νοµικές, κανονιστικές, διαδικαστικές και 
χρηµατοπιστωτικές πτυχές της κινητικότητας στον πολιτιστικό τοµέα. Έχουν ήδη 
ξεκινήσει οι εργασίες άρσης αυτών των εµποδίων45, οι οποίες δεν εξετάζονται στο παρόν 
έγγραφο.  

Εκτός από αυτές τις πιο γενικές πτυχές, υπάρχει κάποιο επιπλέον περιθώριο για την 
περαιτέρω ενίσχυση της κινητικότητας των έργων τέχνης, των καλλιτεχνών και των 
επαγγελµατιών του πολιτισµού, επενεργώντας στην αλυσίδα των σχετικών παραγόντων 
τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα, µε σκοπό την επίτευξη πολιτισµικής 

                                                 
43 Βλέπε ειδικότερα τη µελέτη που διενήργησε η εταιρεία Ericarts για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για θέµατα κινητικότητας: "Mobility matters: Programmes and schemes to support the 
mobility of artists and cultural professionals", 2008. 

44 Βλέπε ειδικότερα µελέτη σκοπιµότητας που διενήργησε η εταιρεία McCoshan για λογαριασµό 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Information systems to support the mobility of artists and other 
professionals in the culture field", 2009. 

45 Η οµάδα εθνικών εµπειρογνωµόνων για την κινητικότητα των καλλιτεχνών, που συγκροτήθηκε 
στο πλαίσιο της υλοποίησης της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισµό, εξετάζει µια σειρά από 
τα θέµατα αυτά· οι περιορισµοί στην πρόσβαση στην αγορά και η κινητικότητα των καλλιτεχνών 
και των επαγγελµατιών στο χώρο του πολιτισµού πρέπει να αντιµετωπιστούν από τα κράτη µέλη 
στο πλαίσιο της εφαρµογής της οδηγίας 2006/123/EΚ για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών. 
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πολυµορφίας διά µέσου των συνόρων. Οι εν λόγω παράγοντες είναι πολλοί και 
διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό από τον ένα τοµέα στον άλλο. Στο πλαίσιο της αλυσίδας 
αυτής, ίσως να είναι σκόπιµο να ενθαρρυνθεί η διασυνοριακή κυκλοφορία και η 
διαδικτυακή πρόσβαση στα διάφορα στάδια της διαµεσολάβησης µεταξύ 
δηµιουργών/παραγωγών πολιτιστικών εκφράσεων και πολιτών/καταναλωτών. Σε ένα 
άλλο επίπεδο, θα µπορούσαν να αποβούν χρήσιµες δράσεις για την αντιµετώπιση 
ειδικών προκλήσεων, όπως να δοθεί στήριξη ώστε τα νέα ταλέντα καθώς και τα λιγότερο 
γνωστά «ρεπερτόρια» και οι λιγότερο γνωστές συλλογές έργων τέχνης46 να ξεπεράσουν 
τα εθνικά και γλωσσικά σύνορα. 

Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό να γίνει καλύτερα κατανοητή ποια µορφή σύµπραξης, 
συνεργασίας ή στήριξης θα µπορούσε να συµβάλει στη διευκόλυνση, επιτάχυνση και 
επέκταση της κινητικότητας των έργων τέχνης, των καλλιτεχνών και των επαγγελµατιών 
του πολιτισµού εκτός εθνικών συνόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Εποµένως, η παρούσα πράσινη βίβλος επιδιώκει, πιο συγκεκριµένα, να γίνουν 
κατανοητοί οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η 
κινητικότητα αυτή. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Ποια νέα µέσα µπορούν να κινητοποιηθούν για την προώθηση της πολιτισµικής 
πολυµορφίας µέσω της κινητικότητας των πολιτιστικών και δηµιουργικών έργων, των 
καλλιτεχνών και των επαγγελµατιών του πολιτισµού εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης; Σε ποιο βαθµό η εικονική κινητικότητα και η πρόσβαση στο διαδίκτυο µπορούν 
να συµβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου; 

4.3. Πολιτιστικές ανταλλαγές και διεθνές εµπόριο  

Οι προοπτικές της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές ανταλλαγές και το εµπόριο 
διαµορφώνονται από τη σύµβαση της UNESCO του 2005 για την προστασία και 
προώθηση της πολυµορφίας στην πολιτιστική έκφραση. Βάσει της σύµβασης αυτής, η 
ΕΕ δεσµεύεται να προωθήσει πιο ισόρροπες πολιτιστικές ανταλλαγές και να ενισχύσει τη 
διεθνή συνεργασία και αλληλεγγύη µέσω συµπράξεων µε σκοπό συγκεκριµένα να 
βελτιωθούν οι ικανότητες των αναπτυσσόµενων χωρών όσον αφορά την προστασία και 
την προώθηση της πολυµορφίας στην πολιτιστική έκφραση. Οι στόχοι αυτοί συµφωνούν 
µε ορισµένες από τις βασικές αρχές της σύµβασης και συγκεκριµένα µε τις αρχές της 
ισότιµης πρόσβασης47, του ανοίγµατος και της ισορροπίας48. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατήρησε την αρµοδιότητά της να καθορίζει και 
να εφαρµόζει, για δικό της λογαριασµό και για λογαριασµό των κρατών µελών, 
πολιτιστικές πολιτικές για τους σκοπούς της διατήρησης της πολιτισµικής 
πολυµορφίας49. Ταυτόχρονα, η Ένωση ενίσχυσε τη δέσµευσή της να υποστηρίζει το 

                                                 
46 Μια οµάδα εργασίας εθνικών εµπειρογνωµόνων ασχολείται µε την κινητικότητα των συλλογών 

των µουσείων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισµό.  
47 Βλέπε άρθρο 2 της σύµβασης, αρχή 7. 
48 Βλέπε άρθρο 2 της σύµβασης, αρχή 8. 
49 Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της, όπως και άλλοι εταίροι της Παγκόσµιας Οργάνωσης Εµπορίου, 

κατά την υπογραφή της κοινής συµφωνίας για τις συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών 
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ρόλο που διαδραµατίζει ο πολιτισµός στην ανάπτυξη και εξακολουθεί να προωθεί 
διάφορες µορφές προτιµησιακής µεταχείρισης προς όφελος των αναπτυσσοµένων 
χωρών. Η ΕΕ έχει επίσης αναλάβει τη δέσµευση να προωθήσει το διαπολιτισµικό 
διάλογο παγκοσµίως. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να συµβάλει στην οικουµενική 
διάδοση της δικής της πολιτισµικής πολυµορφίας - συµπεριλαµβανοµένων των αγαθών 
και υπηρεσιών που παράγονται από τους ΚΠ∆. 

Η συγκεκριµένη αυτή προσέγγιση για τις πολιτιστικές ανταλλαγές αντικατοπτρίζει τις 
κοινές αξίες που αποτελούν την πεµπτουσία του ευρωπαϊκού σχεδίου. Πρόκειται για 
τους θεµελιώδεις πυλώνες πάνω στους οποίους µπορεί να διαµορφωθεί µια ιδιαίτερη και 
δυναµική «εικόνα της Ευρώπης», µια εικόνα µιας ελκυστικής και δηµιουργικής Ευρώπης 
που αξιοποιεί την πλούσια κληρονοµιά της και το άνοιγµά της σε πολιτισµούς από 
ολόκληρο τον κόσµο. Η µακρά παράδοση της Ευρώπης και οι τεράστιοι πόροι που 
διαθέτει στον κινηµατογράφο, στη µουσική, στις τέχνες, στην αρχιτεκτονική, στο σχέδιο 
ή στη µόδα σαφώς και επηρεάζουν θετικά τις σχέσεις της ΕΕ µε τον υπόλοιπο κόσµο.  

Είναι προφανές ότι προϋπόθεση για την υποστήριξη της ανάπτυξης των Κ∆Π σε 
παγκόσµιο επίπεδο και για την εξαγωγή των έργων, των προϊόντων και των υπηρεσιών 
τους αποτελεί η ανάπτυξη δεσµών µε τρίτες χώρες. Οι ΜΜΕ συγκεκριµένα χρειάζονται 
στήριξη για την εδραίωση επαφών και την προβολή των δραστηριοτήτων τους στο 
εξωτερικό. Ο διακλαδικός διάλογος, οι αποστολές για τη διερεύνηση νέων πεδίων 
δράσης, η καλύτερη γνώση των αγορών και η συλλογική εκπροσώπηση σε διεθνείς 
εκδηλώσεις συγκαταλέγονται µεταξύ των ειδικών µέσων που έχουν αναπτυχθεί για τη 
στήριξη των εξαγωγών. Τα προγράµµατα συνεργασίας50 προσφέρουν µια ευκαιρία 
αµοιβαίας µάθησης και ένα δίκτυο επαφών στο εξωτερικό. Η διευκόλυνση των 
καλλιτεχνικών ανταλλαγών µε τρίτες χώρες συµβάλλει επίσης σηµαντικά στην 
προώθηση της πολιτισµικής πολυµορφίας51.  

Η Ευρώπη έχει υπογράψει πολυάριθµες συµφωνίες µε τρίτες χώρες ή περιφερειακές 
ενώσεις χωρών. Τα προγράµµατα τεχνικής βοήθειας και συνεργασίας µπορούν να 
συµπεριλαµβάνουν τους ΚΠ∆ ως τοµείς προτεραιότητας για τις οικονοµικές ανταλλαγές. 
Οι διάλογοι σε θέµατα πολιτικής µε τρίτες χώρες ή οι περιφερειακές οµαδοποιήσεις 
χωρών µπορούν, επίσης, σε ορισµένες περιπτώσεις να στηρίξουν το διακλαδικό διάλογο 
και µπορούν να αναπτυχθούν ειδικά µέσα σε επίπεδο ΕΕ για τη διευκόλυνση των 
ανταλλαγών και των εξαγωγών. 52 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

                                                                                                                                                 
(GATS), διατήρησαν την αρµοδιότητά τους στη χάραξη και στην εφαρµογή πολιτικών για την 
προστασία της πολιτισµικής πολυµορφίας µε την κοινοποίηση εξαιρέσεων από την εφαρµογή του 
κανόνα του πλέον ευνοούµενου κράτους σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ της συµφωνίας GATS και 
αρνούµενοι συστηµατικά να αναλαµβάνουν ειδικές δεσµεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά και 
την εθνική µεταχείριση όσον αφορά τις πολιτιστικές υπηρεσίες και ειδικότερα τον 
οπτικοακουστικό τοµέα. 

50 Όπως εκείνες που στηρίζονται στην προπαρασκευαστική διεθνή δράση MEDIA (2008-2010) και 
MEDIA Mundus (2011-2013). 

51 Όπως επισηµάνθηκε στην πλατφόρµα για το δυναµικό των κλάδων του πολιτισµού και της 
δηµιουργικότητας. 

52 Βλέπε επίσης ορθές πρακτικές που επεσήµανε η οµάδα εργασίας των εθνικών εµπειρογνωµόνων 
για τους ΚΠ∆. 
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– Ποια µέσα µπορούν να προβλεφθούν ή να ενισχυθούν σε επίπεδο ΕΕ για την 
προαγωγή της συνεργασίας, των ανταλλαγών και του εµπορίου µεταξύ των ΚΠ∆ της ΕΕ 
και τρίτων χωρών;  

5. ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ: Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΚΠ∆ 

Από τις εκθέσεις που δηµοσιεύονται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προκύπτει ότι ο 
ρόλος που διαδραµατίζουν οι ΚΠ∆ στα εθνικά και περιφερειακά συστήµατα καινοτοµίας 
είναι σηµαντικότερος από όσο πίστευαν παλαιότερα οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων. 53 

Πρώτον, οι κλάδοι αυτοί παρέχουν περιεχόµενο για την τροφοδότηση των ψηφιακών 
συσκευών και δικτύων και κατά τον τρόπο αυτό συµβάλλουν στην αποδοχή και 
περαιτέρω ανάπτυξη των ΤΠΕ, όπως για παράδειγµα στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών 
συνδέσεων. Επειδή είναι εντατικοί χρήστες της τεχνολογίας, η ζήτηση που προέρχεται 
από τους κλάδους αυτούς συχνά συνεπάγεται προσαρµογές και νέα ανάπτυξη 
τεχνολογίας, δίνοντας κίνητρα καινοτοµίας στους παραγωγούς τεχνολογίας.  

∆εύτερον, µέσω του ιδιαίτερου ρόλου που τους δίνει η επιτελική θέση τους στη στροφή 
που συντελείται προς την ψηφιοποίηση και στις νέες τάσεις προς την «οικονοµία της 
αριστείας» καθώς και µε την ικανότητά τους να διαµορφώνουν ή να διευρύνουν τις 
κοινωνικές και πολιτισµικές τάσεις και – εποµένως – την καταναλωτική ζήτηση, οι ΚΠ∆ 
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία ενός ευνοϊκού για την καινοτοµία 
κλίµατος στην Ευρώπη.  

Τρίτον, φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που κάνουν αναλογικά µεγαλύτερη χρήση των 
υπηρεσιών των ΚΠ∆ έχουν αισθητά καλύτερες επιδόσεις στην καινοτοµία. Παρόλο που 
οι ειδικοί µηχανισµοί µε τους οποίους συµβαίνουν όλα αυτά δεν έχουν ακόµη 
τεκµηριωθεί αρκετά καλά, φαίνεται ότι οι υπηρεσίες δηµιουργικής καινοτοµίας που 
παρέχουν οι ΚΠ∆ τροφοδοτούν τις καινοτόµους δραστηριότητες άλλων επιχειρήσεων 
και οργανώσεων στην ευρύτερη οικονοµία, βοηθώντας κατά τον τρόπο αυτό στην 
αντιµετώπιση παθητικών τρόπων συµπεριφοράς, όπως αποφυγή ανάληψης ρίσκου, 
προσκόλληση στο status quo και έλλειψη οράµατος. Το σχέδιο αποτελεί ένα καλό 
παράδειγµα δηµιουργικής διαδικασίας που δυνητικά οδηγεί σε καινοτοµία µε επίκεντρο 
το χρήστη54. 

Επιπλέον, από τις εκθέσεις προκύπτει, επίσης, ότι ο βαθµός ενσωµάτωσης στην 
ευρύτερη οικονοµία των εργαζοµένων σε δηµιουργικούς κλάδους είναι µεγαλύτερος από 
όσο πιστευόταν παλαιότερα. Οι περισσότεροι από τους ειδικούς σε θέµατα 
δηµιουργικότητας που έχουν εκπαιδευτεί σε σχολές δηµιουργικών τεχνών 
απασχολούνται εκτός των ΚΠ∆ και λειτουργούν ως «φορείς γνώσης, καινοτοµίας και 
νέων ιδεών» που προέρχονται από τους ΚΠ∆.  

Γενικότερα, οι πόλεις και οι περιφέρειες τείνουν να πιστεύουν όλο και περισσότερο ότι 
οι πολιτιστικές υποδοµές πρώτης κατηγορίας και οι υπηρεσίες τεχνολογιών αιχµής, οι 

                                                 
53 Βλέπε συγκεκριµένα Bakhshi, H., McVittie, E. and Simmie, J., Creating Innovation. Do the 

creative industries support innovation in the wider economy? 2008; Pott, J. and Morrison, K., 
Nudging Innovation, 2008, consideration of the NESTA Innovation Vouchers Pilot, 2008; The 
role of creative industries in industrial innovation, Mόller, K., Rammer, C. and Trόby, J., 2008. 

54 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής "Design as a driver of user-centred innovation", 
SEC(2009) 501 τελικό, 2009. 
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καλές συνθήκες διαβίωσης και ψυχαγωγίας, ο σφριγηλός παλµός των πολιτιστικών 
κοινοτήτων και η ισχυρή θέση των τοπικών ΚΠ∆ αποτελούν έµµεσους πόλους έλξης, 
που µπορούν να τις βοηθήσουν να προωθήσουν την οικονοµική τους 
ανταγωνιστικότητα, δηµιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την καινοτοµία και 
προσελκύοντας άτοµα υψηλής ειδίκευσης καθώς και εταιρείες.  

Ταυτόχρονα, ο πολιτιστικός τοµέας και οι ΚΠ∆ µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά στην 
αντιµετώπιση σηµαντικών προκλήσεων, όπως η καταπολέµηση της υπερθέρµανσης του 
πλανήτη και η µετάβαση σε µια πράσινη οικονοµία και σε ένα νέο βιώσιµο µοντέλο 
ανάπτυξης. Οι τέχνες και ο πολιτισµός έχουν µια µοναδική ικανότητα να δηµιουργούν 
πράσινες θέσεις εργασίας, να ευαισθητοποιούν, να θέτουν υπό αµφισβήτηση τις 
καθιερωµένες κοινωνικές συνήθειες και να προωθούν καινούργια πρότυπα 
συµπεριφοράς στις κοινωνίες µας, συµπεριλαµβανοµένης της γενικότερης στάσης µας 
απέναντι στη φύση. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να προσφέρουν νέες δυνατότητες για 
την αντιµετώπιση της διεθνούς διάστασης παρόµοιων ζητηµάτων. Για να 
αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές, θα πρέπει να σχεδιαστούν, σε διάφορα επίπεδα 
διακυβέρνησης, τα κατάλληλα πλαίσια για την ανάπτυξη στρατηγικών για τη 
δηµιουργικότητα. Ταυτόχρονα, πρέπει να συνεχιστεί ο προβληµατισµός όσον αφορά την 
αξιολόγηση του δηµιουργικού περιβάλλοντος που θα συµπληρώνει τους πιο 
παραδοσιακούς δείκτες καινοτοµίας. Το βασικό ερώτηµα στο σηµείο αυτό είναι πώς θα 
επιταχυνθεί η διάχυση των θετικών επιπτώσεων του πολιτισµού και των ΚΠ∆ στην 
ευρύτερη οικονοµία και κοινωνία.  

Ένας τρόπος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η µεγιστοποίηση των δεσµών µεταξύ 
πολιτισµού και εκπαίδευσης καθώς και η προώθηση της δηµιουργικότητας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής. Η βασική παραδοχή που γίνεται εδώ είναι ότι η δηµιουργικότητα δεν 
αποτελεί αποκλειστικά εγγενές χάρισµα. Ο κάθε άνθρωπος είναι δηµιουργικός µε τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο, και µπορεί να µάθει να χρησιµοποιεί τις δυνατότητές του. Στον 
πολυσύνθετο και γοργά µεταβαλλόµενο κόσµο µας πρέπει, εποµένως, να 
προσπαθήσουµε να προωθήσουµε τις δηµιουργικές, επιχειρηµατικές και διαπολιτισµικές 
δεξιότητες που µας βοηθούν να αντιµετωπίσουµε καλύτερα τις νέες οικονοµικές και 
κοινωνικές προκλήσεις55. 

Η εκπαίδευση ποιότητας στους κλάδους του πολιτισµού και των τεχνών µπορεί, από την 
άποψη αυτή, να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, επειδή έχει τη δυνατότητα να ενισχύει 
τη φαντασία, την πρωτοτυπία, τη συγκέντρωση, τις διαπροσωπικές δεξιότητες, την 
επιθυµία εξερεύνησης, την κριτική και µη λεκτική σκέψη, κ.λπ. µεταξύ των 
διδασκοµένων56. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να διερευνηθούν περισσότερο οι συνέργειες 
µεταξύ πολιτισµού και εκπαίδευσης. Η αρχή στον εν λόγω τοµέα πρέπει να είναι η 
«επιµερισµένη ευθύνη» από τους τοµείς της εκπαίδευσης και του πολιτισµού και για το 

                                                 
55 Το νέο πλαίσιο στρατηγικής για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 

(‘ΕΤ 2020‘), που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο το Μάιο του 2009, ενστερνίζεται την πρόκληση 
αυτή επισηµαίνοντας την ανάγκη βελτίωσης της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της επιχειρηµατικότητας, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

56 Βλέπε ορθές πρακτικές που επισηµαίνονται από την οµάδα εργασίας εθνικών εµπειρογνωµόνων 
για τις συνέργειες µεταξύ πολιτισµού και εκπαίδευσης.  
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σκοπό αυτό πρέπει να επιδιωχθούν συστηµατικές και βιώσιµες συµπράξεις µεταξύ και 
των δυο πλευρών57. 

Η εκπαίδευση για το γραµµατισµό στα µέσα επικοινωνίας αποτελεί ένα ακόµη 
σηµαντικό τρόπο για την προώθηση της δηµιουργικότητας των πολιτών και τη 
συµµετοχή στην πολιτιστική ζωή της κοινωνίας. Σήµερα, τα µέσα επικοινωνίας 
συµβάλλουν σηµαντικά στη διάδοση του πολιτιστικού περιεχοµένου και αποτελούν 
φορέα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η ικανότητα των ευρωπαίων πολιτών να κάνουν συνειδητές και 
διαφοροποιηµένες επιλογές ως καταναλωτές πολυµεσικού περιεχοµένου. 

Σε µακροοικονοµικό επίπεδο οι δεσµοί µεταξύ των ΚΠ∆ και άλλων κλάδων πρέπει να 
ενισχυθούν προς όφελος της οικονοµίας γενικότερα. Υπό το πρίσµα αυτό, θα ήταν 
ενδιαφέρον να γίνει κατανοητός ο τρόπος µε τον οποίο θα µπορούσε να προωθηθεί η 
δηµιουργικότητα και σε άλλους κλάδους, το είδος της δηµιουργικότητας που αναζητούν 
οι επιχειρήσεις καθώς και οι κατάλληλοι µηχανισµοί διευκόλυνσης ανάλογων 
διαδράσεων.  

Για να δηµιουργηθούν αποτελεσµατικοί δεσµοί µεταξύ των ΚΠ∆ και τοµέων όπως η 
εκπαίδευση, η βιοµηχανία, η έρευνα ή η διοίκηση επιχειρήσεων, πρέπει να 
οικοδοµηθούν πραγµατικά «δηµιουργικές συµπράξεις» και να εφαρµοστούν 
αποτελεσµατικοί µηχανισµοί για τη µεταφορά δηµιουργικής γνώσης, όπως το σχέδιο, σε 
άλλους τοµείς. Τα προγράµµατα για τα κουπόνια καινοτοµίας, όπως το πρόγραµµα 
"Πιστώσεις υπέρ της ∆ηµιουργικότητας" (Creative Credits) που βοηθούν τις επιχειρήσεις 
να αναπτύσσουν τις ιδέες τους συνεργαζόµενες µε τους ΚΠ∆, φαίνεται να υπόσχονται 
πολλά στην κατεύθυνση αυτή58.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι µηχανισµοί στήριξης της καινοτοµίας προς όφελος των ΚΠ∆ δεν 
επιτρέπουν µόνο στους ΚΠ∆ να καινοτοµούν περισσότερο και καλύτερα, αλλά και τους 
δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουν πιο καινοτόµους λύσεις σε άλλους τοµείς και 
κλάδους, µε αποτέλεσµα να µπορεί η συνολική οικονοµία της Ευρώπης να 
απελευθερώσει όλο το δυναµικό που διαθέτει για καινοτοµία. Επιπλέον, οι ενδιάµεσοι 
φορείς έχουν να παίξουν σηµαντικό ρόλο ως διεπαφές µεταξύ κόσµων που µόλις 
αρχίζουν να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, συµβάλλοντας στην εδραίωση εµπιστοσύνης 
και στην κατανόηση των στόχων και προσδοκιών και στην ανάπτυξη ή τη βελτίωση των 
µεθόδων εργασίας59. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

– Με ποιο τρόπο µπορεί να γίνει πιο γρήγορα αισθητός ο αντίκτυπος των ΚΠ∆ σε 
άλλους κλάδους και στην κοινωνία γενικότερα; Με ποιο τρόπο µπορούν να αναπτυχθούν 
και να εφαρµοστούν αποτελεσµατικοί µηχανισµοί για παρόµοια διάχυση της γνώσης; 

                                                 
57 Βλέπε καλές πρακτικές που επισηµαίνονται από την οµάδα εργασίας εθνικών εµπειρογνωµόνων 

για τις συνέργειες µεταξύ πολιτισµού και εκπαίδευσης. 
58 http://www.creative-credits.org.uk/ by NESTA, UK 
59 Βλέπε συγκεκριµένα τη µελέτη Tillt (Σουηδία), Disonancias (Ισπανία) και WZB - Social Science 

Research Center Berlin (Germany) στο πλαίσιο της εργασίας της οµάδας o Policy Grouping Tillt, 
που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα για τον πολιτισµό:  
http://creativeclash.squarespace.com/storage/ComparativeAnalysis%20TILLT%20EUROPE.pdf. 

http://www.creative-credits.org.uk/
http://creativeclash.squarespace.com/storage/ComparativeAnalysis TILLT EUROPE.pdf
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– Με ποιο τρόπο µπορούν να προβληθούν οι «δηµιουργικές συµπράξεις» µεταξύ ΚΠ∆ 
και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων /επιχειρήσεων/διοικήσεων; 

– Με ποιο τρόπο µπορεί να υποστηριχθεί η καλύτερη χρήση των υφιστάµενων 
ενδιάµεσων φορέων και η ανάπτυξη πληθώρας ενδιάµεσων φορέων που θα λειτουργούν 
ως διεπαφή µεταξύ καλλιτεχνικής και δηµιουργικής κοινότητας και ΚΠ∆, αφενός, και 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων/επιχειρήσεων και διοικήσεων αφετέρου; 

Πρόσκληση για την υποβολή παρατηρήσεων 

Η Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σε σχέση µε 
τα θέµατα που θίγει η παρούσα πράσινη βίβλος. Οι απαντήσεις και παρατηρήσεις, που 
µπορούν να καλύπτουν το σύνολο ή ορισµένα µόνο από τα παραπάνω ζητήµατα, πρέπει 
να περιέλθουν το αργότερο έως τις 30 Ιουλίου 2010 στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Γ∆ Εκπαίδευσης και Πολιτισµού 

Πράσινη βίβλος για τους κλάδους του πολιτισµού και της δηµιουργικότητας 

MADO 17/76 

B-1049 Brussels 

Ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση: 

EAC-Creative-Europe@ec.europa.eu 

Σε περίπτωση που ένας ενδιαφερόµενος φορέας επιθυµεί να υποβάλει εµπιστευτική 
απάντηση, πρέπει να επισηµάνει ευκρινώς ποιο τµήµα της απάντησης είναι εµπιστευτικό 
και δεν πρέπει να δηµοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής. Κάθε άλλη απάντηση 
που δεν θα έχει χαρακτηρισθεί εµπιστευτική ενδέχεται να δηµοσιευθεί από την 
Επιτροπή. 

Οι οργανισµοί καλούνται να εγγραφούν στο µητρώο της Επιτροπής για τους 
εκπροσώπους συµφερόντων (http://ec.europa.eu/transparency/regrin). Το µητρώο αυτό 
δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια µε σκοπό 
να προσφέρει στην Επιτροπή και στο ευρύτερο κοινό πληροφορίες για τους στόχους, τη 
χρηµατοδότηση και τις οργανωτικές δοµές των εκπροσώπων συµφερόντων. 


