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Po konsultacjach Komitetu do Spraw Kultury prezydencja opracowała załączony zestaw pytań jako 

podstawę do dyskusji podczas debaty orientacyjnej na powyższy temat, która odbędzie się na

najbliższym posiedzeniu Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu w dniach 28–29 listopada 

2011 r.

______________________
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ZAŁĄCZNIK

Dokument do dyskusji

Wkład sektora kultury we wzrost gospodarczy,

tworzenie miejsc pracy i rozwój społeczny – ulepszanie bazy dowodowej

I. Obecny kryzys finansowy i gospodarczy ma ogromny wpływ na wydatki publiczne w całej 

UE. W związku z tym wiele państw członkowskich odczuwa presję, by dokonywać cięć 

wydatków na kulturę, która jest ciągle przez niektórych postrzegana jako sektor wymagający 

finansowania, ale nieprzyczyniający się do rozwoju gospodarczego. W rzeczywistości 

sytuacja przedstawia się inaczej.

Istnieje już pewna liczba dowodów, które wskazują na to, że sektor kultury i sektor kreatywny 

są znaczącymi siłami napędowymi wzrostu i tworzenia miejsc pracy oraz głównym źródłem 

kreatywności i innowacji, a także przyczyniają się znacząco do spójności społecznej i 

dobrobytu, a więc wnoszą również wkład w realizację celów strategii „Europa 2020”. Na 

przykład w sprawozdaniu z 2010 r. na temat europejskiej konkurencyjności (European 

Competitiveness Report) stwierdzono, że sektor kultury i sektor kreatywny zapewniają 3,0% 

wszystkich miejsc pracy (2008 r.) i 3,3% PKB (2006 r.) i że pomiędzy rokiem 2000 a 2007 

zatrudnienie w tych sektorach wzrastało średnio szybciej niż w gospodarce UE jako całości1.

Jednak sektor kultury potrzebuje wiarygodnych i porównywalnych statystyk na szczeblu 

europejskim, które mogłyby w pełni potwierdzić znaczenie tego sektora i dostarczyć dalszych 

dowodów świadczących o faktycznym jego wpływie na europejski rozwój gospodarczo-

społeczny. Statystyki mają również podstawowe znaczenie dla decydentów przy 

kształtowaniu polityk opartych na dowodach dotyczących tego sektora, aby umożliwić pełne 

uwolnienie jego potencjału. Argumenty te są aktualne niezależnie od sytuacji ekonomicznej.

  
1 European Competitiveness Report, 2010 r., dokument roboczy służb Komisji SEC(2010) 

1276, s.166–167.
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Publikacja Cultural Statistics in Europe2, którą wydał Urząd Statystyczny Unii Europejskiej 

(Eurostat) w roku 2007 i 2011, stanowi interesujący przegląd porównywalnych danych 

istniejących na szczeblu europejskim; wykazano w niej też, że ciągle brakuje niezwykle 

ważnych danych.

II. Od 1995 roku Rada apelowała o gromadzenie dowodów, które miałyby pokazać związki 

pomiędzy kulturą i gospodarką3. Apele te zaowocowały kilkoma projektami w dziedzinie 

statystyki, 

z których najnowszym jest sieć Europejskiego Systemu Statystycznego poświęcona kulturze 

(ESSnet „Kultura”)4.

ESSnet „Kultura” została ustanowiona pod auspicjami Eurostatu we wrześniu 2009 roku na 

okres dwóch lat. Sieć ta składa się z kilku organizacji wchodzących w skład europejskiego 

systemu statystycznego i wspólnie pracujących nad metodami, które mają na celu stworzenie 

ram przydatnych wszystkim członkom i które mają generować porównywalne dane 

statystyczne w rozsądnych ramach czasowych. Aby osiągnąć te cele, cztery grupy zadaniowe 

skupiły się na następujących kwestiach: przegląd europejskich ram odnoszących się do 

statystyk dotyczących kultury; metodologia badania publicznych i domowych wydatków na 

kulturę; wskaźniki gospodarcze i pomiar zatrudnienia w kulturze; metodologia badania 

praktyk kulturalnych i wpływu na społeczeństwo.

  
2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-32-10-374/EN/KS-32-10-374-

EN.PDF
3 Zob. rezolucja Rady w sprawie dowodów wykazujących związek pomiędzy promowaniem 

statystyk dotyczących kultury a gospodarką (Dz.U. 327 z 7.12.1995, s. 1). Rozwijanie 
statystyk dotyczących kultury zostało również włączone w przyjęte dotychczas plany prac 
Rady (na lata 2008–2010 i 2011–2014), które miały służyć osiągnięciu celów Europejskiej 
agendy kultury w dobie globalizacji świata (pierwszych ram współpracy w dziedzinie kultury 
na szczeblu UE, zatwierdzonych przez Radę w 2007 r. na wniosek Komisji). W obecnym 
planie statystyki dotyczące kultury stanowią jeden z sześciu obszarów priorytetowych.
Dokument ten daje możliwość dyskusji w oparciu o sprawozdanie ESSnet „Kultura”.

4 ESSnet „Kultura” została ustanowiona w odpowiedzi na apel zamieszczony w Europejskiej 
agendzie kultury; jej koordynowaniem zajmuje się Luksemburg współpracujący z Francją, 
Republiką Czeską, Estonią i Holandią, które stoją na czele grup zadaniowych. W projekcie 
uczestniczy 27 krajów: 25 państw członkowskich UE, Turcja i Szwajcaria, które angażują się 
jako „uczestnicy” bądź „członkowie”.
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ESSnet „Kultura” przygotowała swój projekt ostatecznego sprawozdania w październiku 

2011 roku. Zaproponowała w nim uzgodnione pojęciowe i operacyjne ramy statystyczne dla 

sektora kultury, które mają być podstawą tworzenia porównywalnych danych w całej UE.

Sieć wydała również konkretne praktyczne zalecenia dotyczące m.in.:

· szerszego obejmowania sektora kultury i praktyk kulturalnych zharmonizowanymi 

europejskimi badaniami, takimi jak strukturalna statystyka przedsiębiorstw (Structural 

Business Statistics) czy badanie warunków życia ludności (Statistics on Income and 

Living Conditions), w celu tworzenia wiarygodnych danych na temat wkładu kultury we 

wzrost gospodarczy i PKB oraz na temat zaangażowania w życie kulturalne i społeczne

w Unii Europejskiej;

· uaktualnienia macierzy statystycznej w celu regularnego tworzenia danych na temat 

zatrudnienia w kulturze (w sektorze kultury oraz we wszystkich zawodach związanych 

z kulturą) oraz określenia dziedzin wymagających dalszych prac;

· kontynuowania przez Eurostat i państwa członkowskie prac nad statystykami 

w dziedzinie kultury, w tym poprzez grupy zadaniowe i projekty pilotażowe, 

w szczególności nad takimi kwestiami, jak zatrudnienie w kulturze, handel dobrami 

i usługami kulturalnymi, wskaźniki dotyczące praw autorskich, udziału w życiu 

kulturalnym oraz opracowanie wszechstronnych krajowych rachunków satelitarnych 

kultury.

ESSnet „Kultura” dowiodła, że można osiągnąć znaczącą poprawę w zakresie informacji 

statystycznych na temat wkładu kultury poprzez stosunkowo niewielkie i zasobooszczędne 

zmiany w ramach systemów statystycznych. Jest to szczególnie ważne w czasach trudności 

finansowych.
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W maju 2011 roku Rada w swoich konkluzjach w sprawie udziału kultury w realizacji 

strategii „Europa 2020”5 wezwała państwa członkowskie i Komisję, by „stosowały 

instrument statystyczny przygotowywany w ramach projektu ESSnet „Kultura”, aby uzyskać 

rzetelne, porównywalne i aktualne informacje na temat społeczno-gospodarczego wpływu 

kultury, oraz pracowały nad przyszłymi priorytetami, kierując się zaleceniami wydanymi 

w ramach tego projektu”.

III. W celu stworzenia bodźca do realizacji tego zadania ministrowie są proszeni o 

wypowiedzenie się na temat potrzeby dysponowania wiarygodnymi i porównywalnymi 

danymi, jak również na temat szans opracowania ich zgodnie z zaleceniami ESSnet 

„Kultura”. W celu ustrukturyzowania wypowiedzi przydatne mogą być następujące pytania:

Pytanie 1: Czy znaczenie sektora kultury – jako jednego z kluczowych sektorów 

przyczyniających się do wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i rozwoju 

społecznego – jest w pełni rozumiane przez decydentów na szczeblu krajowym? Jaką wartość 

dodaną może stanowić przygotowanie wspólnych metod mierzenia tego wkładu na szczeblu 

UE? Czy porównywalne dane byłyby przydatne na przykład w kontekście debat nad 

krajowymi i europejskimi kwestiami budżetowymi?

Pytanie 2: Jakie działania należy obecnie podjąć na szczeblu państw członkowskich i na 

szczeblu UE? Czy krajowe urzędy statystyczne powinny mieć większą świadomość, że 

statystyki w dziedzinie kultury są pilnie potrzebne? Jak można najskuteczniej zrealizować 

ramy zaproponowane przez ESSnet „Kultura”?

Pytanie 3: Czy Państwa kraj byłby zainteresowany uczestnictwem w dalszym rozwijaniu 

europejskich ram w zakresie statystyk dotyczących kultury, w tym poprzez udział 

w specjalistycznych grupach zadaniowych i projektach pilotażowych oraz przez wymianę 

doświadczeń i najlepszych praktyk? Jakiego rodzaju wsparcia oczekiwaliby Państwo ze 

strony Komisji Europejskiej i Eurostatu?

_____________________

  
5 Dz.U. C 175 z 15.6.2011, s. 1.


