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UWARUNKOWANIA ROZWOJU SEKTORÓW
KREATYWNYCH
DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT
OF CREATIVE INDUSTRIES
DOI: 10.15611/pn.2015.401.38
Streszczenie: W analizach i rozważaniach dotyczących rozwoju współczesnej gospodarki
coraz częściej pojawia się twierdzenie, że sektory kreatywne stanowią znaczną siłę w tworzeniu jej potencjału rozwojowego. O niewątpliwie wysokiej i znaczącej wartości sektorów kreatywnych świadczy ich coraz większy udział w generowaniu PKB oraz zatrudnieniu. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie podstawowych zagadnień związanych z pojęciem sektora
kreatywnego oraz identyfikację determinant rozwoju sektorów kreatywnych w Polsce na tle
Unii Europejskiej. Artykuł jest przygotowany na podstawie dostępnej literatury przedmiotu
oraz raportów dotyczących omawianego tematu.
Słowa kluczowe: sektory kreatywne, innowacyjność, przedsiębiorczość.
Summary: The statement that creative industries are a significant driving force in the economy
appears increasingly often in the analyses and discussions on the development of modern
Europe. Undoubtedly high and significant importance of creative industries is evidenced by
their increasing share in generating GDP and employment. The paper aims to explain basic
issues associated with the concept of creative industries and provides an identification of
opportunities for the development of creative industries in Poland compared to the European
Union. The paper is prepared on the basis of the available literature and reports on the subject.
Keywords: creative industries, innovation, entrepreneurship.

1. Wstęp
Kilkanaście lat temu brytyjski rząd po raz pierwszy podjął wyzwanie mapowania
sektorów kreatywnych, by pokazać, że stanowią one poważną część gospodarki. Od
tego czasu tempo rozwoju technologii cyfrowych, rozwój światowej gospodarki
i globalnych marek oraz szybki rozwój możliwości edukacyjnych na całym świecie
przyczyniły się do modyfikacji sposobów funkcjonowania biznesu. Dzięki swojej
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innowacyjności sektory kreatywne z nowej i mało znaczącej części składowej globalnej gospodarki zaczynają być postrzegane jako kluczowe elementy „gospodarki
opartej wiedzy”, którą niemal każdy rząd na świecie chce wprowadzić w życie
[Newbigin 2010].
Przemysły kreatywne charakteryzują się znaczącą dynamiką rozwoju i interdyscyplinarnością działalności. Są one umiejsowione gdzieś między sztuką, kulturą, biznesem, technologią i mocno związane z obszarem działalności gospodarczej.
Stawiają na indywidualną kreatywność, umiejętności i talent, a w konsekwencji
tworzenie własności intelektualnej [UNCTAD 2008]. Przemysły te są dostawcami
twórczego kapitału początkowego, dzięki czemu wpływają na zwiększenie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw [Miles, Green 2008].

2. Pojęcie sektorów kreatywnych
W literaturze przedmiotu istnieje wiele różnych definicji sektorów kreatywnych,
odmiennych ze względu na zakres sfery, jaką obejmują. Jedną z nich jest stworzona
przez specjalnie powołany Zespół ds. Przemysłów Kreatywnych (Creative Industries Taskforce) w Wielkiej Brytanii w latach 90. ubiegłego wieku. W myśl tej definicji sektor kreatywny to działania biorące się z indywidualnej kreatywności
i talentu, które mają zarazem potencjał kreowania bogactwa oraz zatrudnienia poprzez wytwarzanie i wykorzystywanie praw własności intelektualnej [Przygodzki,
Pożycka 2012]. Do sektora kreatywnego wedle tej definicji zalicza się takie działalności, jak:
•• reklamę,
•• film i wideo,
•• architekturę,
•• muzykę,
•• rynek sztuki i antyków,
•• sztuki performatywne,
•• gry komputerowe i wideo,
•• rynek wydawniczy,
•• rzemiosło,
•• oprogramowanie,
•• wzornictwo,
•• radio i telewizja,
•• projektowanie mody.
Reprezentują one dwie gałęzie gospodarki kreatywnej, tzn. tradycyjne przemysły kultury oraz nowe sektory oparte na wiedzy. Branże kreatywne w tym ujęciu
kreatywne zostały określone jako działalności:
•• mające swoje pochodzenie w indywidualnej kreatywności, umiejętności i talencie;
•• mające potencjał do tworzenia bogactwa i kreacji pracy poprzez pokolenia i eksploracje.

Uwarunkowania rozwoju sektorów kreatywnych423

W modelu niemieckim sektory kreatywne są rozumiane jako kreatywne przedsiębiorstwa, które są w szczególności zorientowane na rynek, a zajmują się kreacją, produkcją, dystrybucją i/lub rozprzestrzenianiem kreatywnych dóbr i usług
poprzez media. Natomiast we Francji za przemysły kreatywne uznano zbiór działań
łączących cechy konceptualizacji i twórczości z działalnością przemysłową i szeroką dystrybucją dóbr i usług najczęściej podlegających prawom autorskim [Etmanowicz 2009]. W podejściu holenderskim zaś nie ma podziału między przemysłem
kreatywnym, przemysłem kultury, sztuką i rozrywką, a kreatywność jest kluczowym czynnikiem produkcji. Podzielono natomiast dziedziny kultury na trzy grupy
[Etmanowicz 2009]:
•• sztuka (sztuki performatywne i fotografia, sztuki wizualne i wydarzenia artystyczne itd.),
•• media i rozrywka (film, sektor audiowizualny, literatura i dziennikarstwo itd.).
•• usługi biznesu kreatywnego (design, moda, architektura, nowe media i gry, reklama itd.)
Według definicji ogólnoeuropejskiej zawartej w raporcie The Economy of Culture in Europe, stworzonej przez Kern European Affairs (brukselskiej organizacji
działającej na rzecz rozwoju sztuki, kultury i sportu), sektor kreatywny można podzielić na dwa rodzaje działalności: przemysły kultury i przemysły kreatywne. Do
przemysłów kultury zalicza się takie sektory, jak: film i wideo, telewizja i radio,
gry wideo, muzyka, książki i prasa, natomiast do sektorów kreatywnych design,
reklama i architektura. Przemysły kultury to rodzaje działań kulturalnych, których
wynik jest czysto artystyczny, a także tradycyjne dziedziny sztuki. Natomiast przemysły kreatywne używają kultury jako wartości dodanej w wytwarzaniu produktów pozakulturalnych [KEA 2006].
Sektory kreatywne charakteryzują się następującymi cechami [Caves 2000; Zakrzewska-Krzyś 2011]:
•• nobody knows – z uwagi na doświadczalny charakter, jak i subiektywność doświadczeń, zachodzi wysoka niepewność odnośnie popytu;
•• sztuka jest celem samym w sobie – twórcy odczuwają satysfakcję z aktu „tworzenia”;
•• produkcja wymaga jednoczesnego wykorzystania zróżnicowanych, wyspecjalizowanych umiejętności wielu osób o odmiennych gustach; a wkład każdej osoby
musi być dostarczony na określonym minimalnym poziomie jakości i ilości;
•• zróżnicowanie – zarówno w jakości, jak i treści, wymagane kombinacje czynników wytwórczych są unikalne;
•• małe różnice w umiejętnościach prowadzą do dużych różnic w wynagrodzeniach;
•• koordynacja w czasie poszczególnych elementów procesu produkcyjnego jest
niezwykle istotna;
•• produkty są długotrwałe, podobnie jak proces czerpania z nich korzyści przez
twórców.
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Według definicji Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju
(UNCTAD) sektory/branże kreatywne definiuje się jako cykle tworzenia, produkcji
i dystrybucji dóbr i usług, wykorzystujących jako główne składniki kreatywność
i kapitał intelektualny [Kowalik 2013]. W definicji opracowanej przez UNCTAD
zdefiniowano także produkt kreatywny, który stanowi rezultat pracy jednostki kreatywnej (twórcy), może być zarówno wytworem materialnym, jak i niematerialnym.
Cechami produktu kreatywnego, które wyraźnie wyróżniają produkty kreatywne
spośród innych produktów konsumpcyjnych dostępnych na rynku, sa oryginalność,
indywidualność oraz twórczość. Produkty kreatywne dzieli się na proste i złożone.
Do produktów prostych zalicza się [Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych…
2012, s. 25]:
•• produkt kreatywny rzecz – produkt materialny;
•• produkt kreatywny usługa – stanowi samodzielną usługę kreatywną (np. scenografia w filmie wystawa malarstwa),
•• produkt kreatywny treść (content) – produkt niematerialny (np. utwory literackie, muzyczne, plastyczne).
Natomiast do produktów złożonych zalicza się [Analiza potencjalnych sektorów
kreatywnych… 2012, s. 26]:
•• produkt kreatywny wydarzenie (np. koncerty, recitale, promocje książki, pikniki
reklamowe),
•• produkt kreatywny miejsce – łączy w sobie cechy materialne i niematerialne;
jest to pewne miejsce, najczęściej obiekt, w którym świadczone są usługi kreatywne.
Klasyfikacja UNCTAD zawiera cztery grupy przemysłów [Etmanowicz, Trzebeński, Martela 2012, s. 17]:
•• dziedzictwo – definiowane jako źródło wszystkich form sztuki i podstawa sektorów kreatywnych i kultury. Wyróżniono tu dwie podkategorie: tradycyjna ekspresja (m.in. rękodzieło, festiwale) oraz obiekty kulturalne (m.in. muzea, biblioteki, wystawy);
•• sztuka – na tę grupę składają się przemysły kreatywne wywodzące się bezpośrednio z działalności kulturalnej i sztuki. Podzielono ją na: sztuki wizualne
(m.in. malarstwo, rzeźba, fotografia) oraz sztuki performatywne (m.in. teatr, taniec, muzyka);
•• media – te, które produkują w oparciu o kreatywną zawartość. Wydzielono tu
dwie podkategorie: wydawnictwa i media drukowane oraz wydawnictwa audiowizualne (m.in. film, telewizja, radio);
•• projekty użytkowe – to przemysły zorientowane na popyt i skoncentrowane na
dostarczaniu usług i dóbr funkcjonalnych, tzw. functional creations, takie jak:
design (m.in. projektowanie wnętrz, grafika, moda, biżuteria, zabawki), nowe
media (m.in. oprogramowanie, gry) oraz usługi kreatywne (m.in. architektoniczne, związane z reklamą, rekreacyjne, badania).
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Sektor kreatywny definiuje się również jako tę dziedzinę gospodarki, która
oparta jest na pomysłowości i oryginalności działań przy wykorzystaniu zasobów
intelektualnych [Mackiewicz, Michorowska, Śliwka 2009]. W tym podejściu kultura poprzez swoje produkty staje się nośnikiem kreatywności, wpływając na aktualne procesy gospodarcze, stanowi kapitał stymulujący rozwój sektora kreatywnego
[Etmanowicz, Trzebeński, Martela 2012].
Według definicji (Eurostatu) zawartej w raporcie metodologicznym ESSNetCulture Final Report za przemysł kreatywny uważa się [ESSNet-Culture Final Report 2012]:
1. przedsiębiorstwa branży kultury produkujące i rozpowszechniające towary
i usługi, które w momencie ich opracowywania postrzegane są jako mające specyficzne atrybuty, zastosowanie lub cel, które obejmują lub niosą ze sobą ekspresję
kulturalną, niezależną od ich wartości handlowej;
2. przemysły kreatywne i przemysły kultury są zaangażowane w kreację i dostarczają produktów i usług rynkowych, które wynikają z kulturowego i kreatywnego wkładu, decydującego o ich wartości; obszar sektora kreatywnego składa się
z następujących domen kultury:
•• dziedzictwo narodowe,
•• biblioteki,
•• archiwa,
•• książki i prasa,
•• sztuki wizualne,
•• sztuki performatywne,
•• multimedia i sztuki audiowizualne,
•• architektura,
•• reklama,
•• rękodzieło artystyczne,
Branże kreatywne to działalność mająca źródło w indywidualnych umiejętnościach oraz talencie, wykazująca tendencję do tworzenia zarówno produktu, jak i
miejsc pracy. Specyfikę tej działalności kreują twórcy posiadający bogatą wiedzę,
która jest wykorzystywana do wytwarzania dób i usług mających wartość dodaną
w postaci wysokiej jakości oraz unikatowej formy, uzyskujący korzyści głównie
z praw własności intelektualnej [Kowalik 2013].
Według M. Sondermanna branże kreatywne są jednym z segmentów szerszego
sektora kulturowego, który tworzą [Sondermann i in. 2009; cyt. za: Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych 2012, s. 24]:
•• artyści;
•• sektor publiczny (np. publiczne placówki świadczące usługi kulturalne);
•• sektor prywatny (przedsiębiorstwa kreatywne oraz traktowane oddzielne przedsiębiorstwa z branż media, informacja, komunikacja);
•• sektor non profit (np. stowarzyszenia twórców, fundacje).
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W Polsce za branże kreatywne uważa się te, które są oparte na indywidualnej
twórczości, zdolnościach i talencie, mające potencjał tworzenia nowych miejsc pracy i kreowania określonego dochodu, ze względu na wytwarzaną wartość intelektualną.

3. Sektory kreatywne – w Polsce na tle Unii Europejskiej
W gospodarce światowej od prawie dekady bada się wpływ sektorów kreatywnych
na rozwój gospodarczy poszczególnych krajów. Według raportu The Economy of
Culture in Europe przywództwo konkurencyjne gospodarek Europy zależy od potencjału kreatywnego i innowacyjnego, tworzonego głównie w ramach sektora kreatywnego [KEA 2006]. W dokumencie opublikowanym w lutym 2010 r. przez unijną Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (Directorate General for
Enterprise and Industry) napisano, że sektory kreatywne są ważne nie tylko z gospodarczego punktu widzenia, lecz także dlatego, że zasilają one gospodarkę w wiedzę i dynamizm.
O rosnącym znaczeniu sektora kreatywnego mówią również liczby. Jak wynika z raportu EY (Ernst & Young) Tworzenie wzrostu. Badanie rynkowe branży
kultury i branży kreatywnej w UE, sektor ten był po budownictwie i gastronomii
trzecim największym pracodawcą w UE. Zatrudniał w 2012 r. ponad 7 mln osób.
19,1 proc. z tych 7 mln to osoby młode, poniżej 30. roku życia, a to przedział wiekowy, w którym bezrobocie w UE jest najwyższe. Sektor kreatywny w UE przynosi
536 mld euro przychodów rocznie.
W Polsce sektor przemysłów kreatywnych jest jeszcze mało rozpoznany,
a zainteresowanie tym sektorem jako ważnym elementem gospodarki pojawiło się
stosunkowo niedawno w porównaniu z tendencjami występującymi na świecie.
Z badania przeprowadzonego w 2010 r. przez Instytut Badań Strukturalnych (Znaczenie gospodarcze sektora kultury) wynika, iż wartość dodana wytworzona przez
przemysły kreatywne przekroczyła 27,5 mld zł, co stanowi udział w PKB rzędu
2,5%, a zatrudnienie w sektorze przemysłów kreatywnych ocenia się na 375 tys.,
tj. 2,7% pracujących. Liczby te wskazują, jak ważną rolę zaczyna odgrywać sektor
kreatywny również w Polsce.
Przemysły kultury i kreatywne znacząco przyczyniają się do wzrostu PKB
i zatrudnienia, w związku z czym rola kultury we wspieraniu i wzmacnianiu kreatywności i innowacji jest w Polsce odpowiednio wspierana, poprzez:
•• promowanie kreatywności w edukacji,
•• promowanie podnoszenia kwalifikacji w sektorze kultury poprzez wspieranie
szkoleń dla przedstawicieli sektora kultury z zakresu umiejętności menedżerskich i przedsiębiorczości oraz rozwijanie innowacyjnych źródeł finansowania,
•• rozwijanie kreatywnego partnerstwa między sektorem kultury a innymi sektorami.
W Polsce w ramach sektorów kreatywnych powoli powstają inicjatywny klastrowe, które na bazie wspólnych projektów łączą artystów, przedstawicieli mediów,
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kultury, freelancerów oraz przedsiębiorców. Projekty te mają na celu realizację zarówno celów biznesowych, jak i rozwój wartości danej jednostki czy organizacji.
Sektory kreatywne pełnią rolę partnera dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w różnych branżach wspierając m.in. rozwój nowych produktów i usług,
technologii, jak również, działalność produkcyjną i szeroko rozumiany marketing.
W porównaniu z Wielką Brytanią, Niemcami, Francją, Holandią polscy przedsiębiorcy są dopiero w fazie wprowadzającej możliwości, jakie niesie ze sobą sektor
kreatywny. Współpraca między firmami z sektorów kreatywnych przybiera różne
formy – od relatywnie prostych, jak udział w targach, przez projekty badawczo-rozwojowe, aż do współpracy dotyczącej wdrożeń rynkowych w zakresie budowania
wspólnych koncepcji marketingowych.

4. Determinanty rozwoju sektorów kreatywnych
Rozwój przedsiębiorstwa warunkowany jest poprzez czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Kultura i kreatywność zmieniają obecna procesy gospodarcze i mają stymulujący wpływ na rozwój sektorów kreatywnych. Pojawienie się sektora jest związane ze wzrostem znaczenia [Bąkowska, Tomczyk 2014]:
•• Kultury i powiązanych z nią działalności w rozwoju ekonomicznym.
•• Wiedzy we wszystkich aspektach ekonomicznych produkcji, dystrybucji i konsumpcji.
•• Sektora usług w gospodarce (od gospodarek lokalnych poprzez regionalne, a na
skali międzynarodowej i globalnej kończąc).
Rozpatrując determinanty rozwoju sektorów kreatywnych, należy zwrócić uwagę na fakt, że są one zróżnicowane ze względu na [Mackiewicz, Michorowska, Śliwka 2009, s. 6]:
•• Skalę działań (wielkość produkcji) – część firm sektora kreatywnego zajmuje się
produkcją czy rozpowszechnianiem na skalę masową (filmy, gry wideo, audycje
radiowe i telewizyjne, wydawnictwa), część zaś prowadzi działalność o charakterze artystycznym/rękodzielniczym, a produkty tej działalności są konsumowane w określonym czasie i w określonym miejscu (np. wydarzenia artystyczne).
•• „Wartość dodaną” (charakter produktu, wkład intelektualny). W przypadku
„wartości dodanej” wedle niektórych definicji np. handel antykami czy turystyka
kulturalna nie mieszczą się w kategorii działań kreatywnych, gdyż nie są nową
jakością chronioną prawami autorskimi (własność intelektualna).
•• Warunki ekonomiczne prowadzonej działalności. Kwestia klasyfikowania przedsiębiorstw ze względu na warunki ekonomiczne funkcjonowania to trzecia sporna kwestia, która jest w pewnym sensie funkcją kryteriów i wyborów podejścia
do dwóch pierwszych. Część przedsiębiorstw działa, otrzymując wsparcie z różnych źródeł, część zaś funkcjonuje na zasadach rynkowych.
Sektor kreatywny cechuje znacząca niepewność odnośnie do popytu na wytwarzane produkty i usługi. Wynika to z faktu, że są one dobrami doświadczal-
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nymi, które bazują na subiektywnym odczuciu odbiorcy. Funkcjonowanie sektora
kreatywnego odbywa się zatem w układzie czterech powiązanych ze sobą komponentów [Szultka 2009]:
•• Kreatywne usługi.
•• Kreatywne treści.
•• Kreatywne doznania.
•• Kreatywne jednostki.
Analizując powyższe komponenty, do najczęściej wskazywanych determinantów rozwoju sektora kreatywnego zalicza się [Bąkowska, Tomczyk 2014]:
•• Innowacyjność.
•• Cyfryzację.
•• Globalizację i nowe modele biznesu.
•• Zmiany technologiczne będące motorem rozwoju przemysłów kreatywnych.
•• Konwergencje i innowacje oparte na użytkownikach.
•• Transfer wiedzy między sektorami.
•• Zwiększenie znaczenia zagadnień środowiskowych.

5. Czynniki stymulujące wzrost sektorów kreatywnych
Zdaniem S. Szultki istnieją cztery główne obszary oddziaływania sektora kreatywnego: potencjał gospodarczy, innowacyjność gospodarki, procesy „rozlewanie się”
oraz jakość życia i tożsamość kulturowa [Szultka 2012].

Niewymierne

Wymierne

Bezpośrednie

I
Potencjał
gospodarczy

II
Innowacyjność
gospodarki

Pośrednie

III
Procesy
„rozlewania się”

IV
Jakość życia
i tożsamość kulturowa

Rys. 1. Obszary oddziaływania sektora kreatywnego
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Szultka 2012, s. 15].
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W obszarze pierwszym, o bezpośrednim i wymiernym wpływie, wzięto pod
uwagę oddziaływanie ilościowe, czyli bezpośredni udział sektorów kreatywnych
w gospodarce, m.in. liczba podmiotów, wskaźnik zatrudnienia. Innowacyjność gospodarki potraktowano jako bezpośrednie i niewymierne oddziaływanie i w tym
ujęciu sektor kreatywny znajduje się między sztuką, biznesem a technologią, mając
znaczący wpływ na zewnętrzne działy przemysłu. Do wymiarów ważnych z punktu widzenia innowacyjności sektorów kreatywnych należą [Bąkowska, Tomczyk
2014]:
•• Produkt kultury – produkt, który niesie w sobie kulturalny i innowacyjny wkład.
•• Koncepcja kulturalna – wkład informacyjny produktu, taki jak postacie, narracja, prezentacja przedmiotów lub mniej uchwytnych idei.
•• Dostawa – w jaki sposób produkt jest udostępniony klientowi.
•• Profil użytkownika – w jaki sposób klient używa produktu.
Trzeci obszar oddziaływania sektorów kreatywnych, wymierny i pośredni, to
proces „rozlewania się”. Efekt rozlewania się można zauważyć w następujących ujęciach:
•• Wiedza – firmy wykorzystują wiedzę i pomysły, które zostały stworzone w innych firmach.
•• Produkt – popyt na dany produkt rośnie z powodu zainteresowania produktem
innej firmy.
•• Szkolenia i doświadczenia – osoby z segmentu kreatywnego pracują w kilku
firmach jednocześnie.
•• Sztuka – praca jednego artysty może stać się inspiracją dla innych artystów
i firm.
Ostatni obszar pośredniego i niewymiernego wpływu sektora kreatywnego dotyczy rozwoju społeczno-kulturowego. To właśnie tutaj ważne stają się takie czynniki, jak jakość życia, możliwość zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności
oraz działania twórcze.

6. Zakończenie
Sektor kreatywny to jeden z najbardziej obiecujących sektorów gospodarki na świecie. Obejmuje on wiele rodzajów działalności, których cechą charakterystyczną jest
wysoki potencjał pracy twórczej i innowacyjność. Nie tylko sam produkuje innowacyjne produkty, ale jest dostawcą pomysłów dla tradycyjnego biznesu. Sektory kreatywne wskazują drogę innym, mniej dynamicznie rozwijającym się gałęziom gospodarki. Charakteryzuje je kreatywne wykorzystywanie wiedzy, gotowość do adaptowania rozwiązań i nowych technologii, tworzenie nowych modeli biznesowych
oraz otwartość i chęć do partnerskiej współpracy. Znaczenie i rola sektorów kreatywnych ujawnia się nie tylko w ich wartości ekonomicznej, ani nawet nie w ich
szerszym wpływie społecznym i kulturowym, ale raczej w tym, że stanowią one
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swego rodzaju wzorzec działań, które inne sektory gospodarki powinny podjąć, jeżeli chcą przetrwać i osiągać sukcesy [Newbigin 2010].
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Kowalik J., 2013, Potencjał branż kreatywnych województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, Wyższa
Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach, Kielce.
Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A., 2009, Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, ECORYS, Warszawa.
Miles I., Green L., 2008, Research report July 2008: Hidden innovation in the creative industries, NESTA, London. Retrieved June 2009: http://www.nesta.org.uk/hidden-innovation-in-the-creative-industries/ (2.04.2015).
Newbigin J., 2010, Kreatywna gospodarka: przewodnik dla początkujących, British Council, Creative
Economy Unit, London.
Przygodzki Z., Pożycka A., 2012, Rozwój i zróżnicowanie sektora kreatywnego w Łodzi, Łódź.
Report Creating Growth. Measuring Cultural and Creative Markets in the EU, 2012, Ernst & Young.
Schumpeter J.A., 1960, Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa.
Szultka S., 2009, Analiza potrzeb i rozwoju sektorów kreatywnych, ECORYS, Warszawa.
Szultka S., 2012, Klastry kreatywne w rozwoju miasta i regionu, PARP, Warszawa.
UNCTAD, 2008, Creative Economy Report 2008: The challenge of assessing the creative economy
towards informed policy-making, United Nations. Retrieved June 2009: http://ssc.undp.org/creative_economy (2.04.2015).
Zakrzewska-Krzyś H., 2011, Potencjał sektorów kreatywnych w polskiej gospodarce, Twój Biznes, nr 9.

