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Φελίπε Μπουιτράγκο Ρεστρέπο
Ιβάν Ντούκε Μάρκες

Φελίπε Μπουιτράγκο
Ρεστρέπο
(Felipe Buitrago Restrepo
@pitragor)

Ο Felipe Buitrago είναι σύμβουλος του Τμήματος
Υποθέσεων Πολιτισμού, Αλληλεγγύης και
Δημιουργικότητας της Διαμερικανικής Τράπεζας
Ανάπτυξης (IDB). Έχει εργαστεί πάνω σε θέματα
ανάπτυξης της Πορτοκαλί Οικονομίας, από
διάφορες πλευρές, για πάνω από έντεκα χρόνια: ως
σύμβουλος στο Υπουργείο Πολιτισμού της Κολομβίας,
ως διευθυντής προγράμματος στο Βρετανικό
Συμβούλιο, ως διευθυντής στο Ιβηροαμερικάνικο
Παρατηρητήριο Πνευματικών Δικαιωμάτων (ODAI),
ως ανεξάρτητος σύμβουλος και ως καθηγητής
πανεπιστημίου. Η πείρα του, σε πάνω από δώδεκα
χώρες σε όλο τον κόσμο, περιλαμβάνει έρευνα και
πολύπλευρες διαπραγματεύσεις, καθώς και σχεδιασμό
και αξιολόγηση της δημόσιας πολιτικής και των
προγραμμάτων ανάπτυξης. Έχει διενεργήσει, σε
συνεργασία, μεγάλο αριθμό μελετών πάνω σε θέματα
ανάπτυξης της δημιουργικής οικονομίας, μεταξύ των
οποίων: Χαρτογράφηση Δημιουργικών Βιομηχανιών
της Μπογκοτά και της Σοάτσα (2002), Δημιουργικός
Λίβανος (2009) και Ένα Παράθυρο στη Δημιουργική
Οικονομία του Βαλπαραΐσο (2010). Ο Buitrago
είναι πτυχιούχος Οικονομικών του Πανεπιστημίου
Los Andes (Μπογκοτά), λάτρης της ιστορίας και
κάτοχος μάστερ Διεθνούς Δημόσιας Πολιτικής από το
Πανεπιστήμιο Johns Hopkins - SAIS.

Αναζητώντας νέες γνώσεις.

Ο Αντόρνο, ο Γερμανός φιλόσοφος με τη
δημιουργική φαντασία, μας εισήγαγε στην έννοια
της "οικονομίας της γνώσης" στο πλαίσιο της
φιλοσοφίας. Αυτό το βιβλίο φιλοδοξεί να προωθήσει
μια σχετική φιλοσοφική έρευνα, ικανή να εμπνεύσει
όλους τους ανθρώπους. Το Πορτοκαλί Βιβλίο που
κρατάς στα χέρια σου είναι ένα φως μες στο σκοτεινό
πεδίο της νέας οικονομίας και μια πυξίδα για όσους
θέλουν να κατανοήσουν τα μυστήρια που την
περιβάλλουν.

(Πρόεδρος της Κολομβίας (1982-1986)
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Η δημιουργικότητα
είναι μεταδοτική,
πρέπει να την
διαδώσετε.
– Albert Einstein

Εσείς γνωρίζετε:
•
•
•
•
•
•
•

Πόσες ώρες περνάμε καθημερινά μπροστά από μια
οθόνη (PC, laptop, tablet, mobile);
Πόσα βίντεο ανεβαίνουν ετησίως στο YouTube;
Πόσοι άνθρωποι ταξιδεύουν σε άλλες χώρες για
τουρισμό;
Πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται στο σχεδιασμό video
games;
Πόσα κινηματογραφικά εισιτήρια κόβονται ετησίως;
Πόσες πατέντες κατοχυρώνονται κάθε χρόνο;
Πόσοι τηλεθεατές παρακολουθούν το Μουντιάλ;

Έχετε αναλογιστεί την οικονομική αποτίμηση όλων αυτών
και τη συμβολή τους στην παγκόσμια και εθνική οικονομία;
Το εγχειρίδιο που μόλις ξεκινάτε έχει σκοπό να αναδείξει τη
σημασία της «Δημιουργικής Βιομηχανίας» για την Οικονομία,
την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή και να μας
διαφωτίσει για το πέρασμα από την Οικονομία της Γνώσης
(Knowledge Economy) στην Οικονομία της Δημιουργίας
(Creative Economy).
Η έρευνα αυτή που διεξήχθη στη Λατινική Αμερική και την
Καραϊβική ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει το εφαλτήριο
για τη συζήτηση, έρευνα και καταγραφή των σχετικών
στοιχείων και στην Ελλάδα, μια χώρα που έχει να ωφεληθεί τα
μέγιστα τα επόμενα χρόνια, από την ανάπτυξη του τομέα της
«Δημιουργικής Βιομηχανίας».
Επαμεινώνδας Φαρμάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος elpis

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Το βιβλίο που έχεις
στα χέρια σου

δεν είναι

ένα συμβατικό

κείμενο.
7

Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί και γραφτεί
με στόχο να εισαγάγει έννοιες-κλειδιά και τομείς
αντιπαράθεσης γύρω από τη "δημιουργική
οικονομία", μια πολύτιμη ευκαιρία για ανάπτυξη
που η Λατινική Αμερική, η Καραϊβική και γενικότερα
ο κόσμος δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν.
Η δημιουργική οικονομία, την οποία εμείς σ' αυτό το
βιβλίο αποκαλούμε "Πορτοκαλί Οικονομία" (θα δεις
γιατί), περιλαμβάνει τον τεράστιο πλούτο ταλέντου,
πνευματικής ιδιοκτησίας, διασυνδεσιμότητας και,
φυσικά, την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής
της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (και με
αυτό εννοούμε, την κάθε περιοχή ξεχωριστά).
Στο τέλος αυτού του εγχειριδίου, θα βρεις μια γνωσιακή
βάση πληροφοριών, απαραίτητη για να κατανοήσεις και
να εξηγήσεις τι είναι η Πορτοκαλί Οικονομία και γιατί
είναι τόσο σημαντική. Επίσης, θα κατέχεις τα αναλυτικά
εργαλεία που απαιτούνται για να μπορείς να αξιοποιείς
τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα από τις τέχνες,
την πολιτιστική κληρονομιά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
και τις δημιουργικές υπηρεσίες.

Αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να
διαβαστεί ή μπορεί να μη
διαβαστεί μονομιάς ή διαδοχικά.
Κάθε γράμμα και κάθε σύμβολο
έχει τοποθετηθεί προσεκτικά
έτσι ώστε να γίνεται ανταλλαγή
σημαντικών γνώσεων.
Παρουσιάζει ιδέες αντί για
παραγράφους. Παραθέτει
πληροφορίες αντί για δεδομένα.
Περιέχει έννοιες αντί για εικόνες.

Και στο σύνολό
του:
έχει στόχο να
ενδυναμώσει
Εσένα,
τον αναγνώστη,
ώστε να το
χρησιμοποιήσεις
σαν να ήταν
δικό σου
εργαλείο.

Γι' αυτό έχει τόσο πολύ κενό χώρο: για
να μπορείς να κρατάς σημειώσεις και να
προσαρμόζεις το περιεχόμενό του έτσι
ώστε να αναπτύσσεις τις δικές σου ιδέες.

Τώρα, λάβε υπ' όψη σου τις παρακάτω

τρεις προτάσεις
έτσι ώστε να μπορέσεις

“να στύψεις
όλο το χυμό”
απ' αυτό το πορτοκαλί βιβλίο:
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που υπάρχουν
στα πορτοκαλί πλαίσια εμπλουτίζουν την ιδέα που
παρουσιάζεται στη σελίδα στην οποία βρίσκεται,
παρέχοντας τις απαραίτητες επεξηγήσεις μιας
έννοιας-κλειδιού ή ενός ιδιάζοντος γεγονότος.
Οι κώδικες γρήγορης
ανταπόκρισης (QR code) που θα
βρίσκεις σ' αυτό το εγχειρίδιο
θα σε μεταφέρουν σε έγγραφα
και βίντεο που συμπληρώνουν
τη συζήτηση. Αν δεν έχεις
πρόγραμμα ανάγνωσης κώδικα
γρήγορης ανταπόκρισης,
μπορείς να κατεβάσεις έναν
δωρεάν από το:
-www.beetagg.com/en/
download-qr-reader/
-http://get.beetagg.com
(απευθείας στο κινητό σου)

Τα παραρτήματα περιέχουν
συμπιεσμένα URL
(Συμπιεσμένους Ενιαίους
Εντοπιστές Πόρων) που
δημιουργήθηκαν ειδικά για
Σένα. Το μόνο πράγμα που
τα ξεχωρίζει μεταξύ τους
είναι ο ειδικός αριθμός του
παραρτήματος. Για παράδειγμα:
-www.bit.ly/###apend

Aπόλαυσέ το.

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB
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Δεν υπάρχει
τίποτα πιο ισχυρό
από μια ιδέα
που έχει έρθει
η ώρα της.
– Ονορέ ντε Μπαλζάκ

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

Το αόρατο πορτοκαλί
“Στο Μπρόντγουεϊ λένε ότι σαν σεναριογράφος
δεν μπορείς να επιβιώσεις
μπορείς όμως

να σκοτώσεις."
— Ανώνυμος

Πώς θα μπορούσε κάποιος να μην ονομάσει
"αόρατο" έναν τομέα που,

(σύμφωνα με τον Τζων Χώκινς)1
εκτιμήθηκε ότι αντιπροσωπεύει

το

6,1%
της παγκόσμιας

;

οικονομίας το 2005
και σχεδόν μια δεκαετία αργότερα δεν
εμφανίζεται στα ραντάρ των περισσότερων
οικονομολόγων

2

Η δημιουργική οικονομία,
όπως ορίστηκε από τον Χώκινς,
περιλαμβάνει όλους τους τομείς των
οποίων τα αγαθά και οι υπηρεσίες
βασίζονται στην πνευματική
ιδιοκτησία: τη διαφήμιση, την
αρχιτεκτονική, τη χειροτεχνία,
το σχεδιασμό, τη μόδα, τον
κινηματογράφο, τα παίγνια και τα
παιχνίδια, τη μουσική, τις εκδόσεις,
την έρευνα και την ανάπτυξη,
το λογισμικό, την τηλεόραση
και το ραδιόφωνο, αλλά και τα
βιντεοπαιχνίδια, τα εικαστικά και τις
παραστατικές τέχνες.
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Η Πορτοκαλί Οικονομία

Αν υποθέταμε ότι αυτό το ποσοστό παρέμενε ίδιο,
ως το 2011 η αξία της Πορτοκαλί Οικονομίας
θα είχε φτάσει

στα

4,3

3
τρισεκατομμύρια
δολάρια

Πλήρης ορισμός της Πορτοκαλί

περίπου 20% πάνω από

Οικονομίας θα δοθεί στο Κεφάλαιο 1.

τη Γερμανική οικονομία

Όλα τα στοιχεία του παρόντος εγχειριδίου

ή δυόμιση φορές
τις παγκόσμιες
στρατιωτικές δαπάνες4.

είναι σε τρέχοντα δολάρια των Η.Π.Α. για το
2011, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Αλλά για στάσου: ενώ οι στρατιωτικές
δαπάνες εξαρτώνται εκατό τοις εκατό από
τα δημόσια ταμεία,

η Πορτοκαλί Οικονομία είναι ένας
αμιγής φορολογούμενος.
Στρατιωτικές δαπάνες

γερμανική οικονομία
Πορτοκαλί Οικονομία
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Τώρα, αν η αναπτυξιακή δυναμική της Πορτοκαλί Οικονομίας
αντικατοπτρίζει τη συμπεριφορά των εξαγωγών της,
τότε είναι πιθανό να αξίζει περισσότερο
σήμερα απ' ό,τι το 6,1% της παγκόσμιας
παραγωγής της πριν από οκτώ χρόνια.
Και πράγματι, τα δημιουργικά αγαθά και οι
υπηρεσίες έζησαν μεγάλες στιγμές για μια
δεκαετία στο διεθνές εμπόριο:

Σύμφωνα με τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη
(UNCTAD), οι εξαγωγές των δημιουργικών αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν

134

κατά

μεταξύ 2002 και 2011.

%

> Δημιουργικά αγαθά
- Οπτικοακουστικά μέσα
- Χειροτεχνία
- Σχέδιο
- Νέα μέσα
- Εικαστικά και παραστατικές τέχνες
> Δημιουργικές υπηρεσίες
- Διαφήμιση

Σχεδόν το διπλάσιο από το 71%,
ποσοστό που εμφάνισαν όλες οι
στρατιωτικές μεταφορές,

6

- Αρχιτεκτονική
- Πολιτισμός και ψυχαγωγία
- Έρευνα και ανάπτυξη

συμπεριλαμβανομένων των δωρεών, της συνεργασίας
και των μεταχειρισμένων όπλων

(μέσα σε μια δεκαετία πολέμων στο

Ιράκ και το Αφγανιστάν).
17
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Οι εξαγωγές δημιουργικών αγαθών και υπηρεσιών άγγιξαν

τα 646 δισεκατομμύρια
δολάρια το 20117.
Αν είχαμε σχεδιάσει να τα συμπεριλάβουμε στο σύστημα
ταξινόμησης του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου (ITC)8,
θα καταλάμβαναν την πέμπτη θέση
ανάμεσα στα εμπορικότερα αγαθά
του πλανήτη,

ενώ όλες οι στρατιωτικές μεταφορές μαζί
δε θα ήταν ούτε ανάμεσα στις 10 πρώτες9.

Βασικές εξαγωγές το 2012
(δισεκατομμύρια δολάρια)
3.500
3.000
2.500

Δημιουργικά
αγαθά και
υπηρεσίες

0

Οχήματα, εκτός από
σιδηρδρόμους,
τροχιοδρόμους (τραμ)

500

Μηχανήματα, πυρηνικοί
αντιδραστήρες, λέβητες, κ.λπ.

1.000

Ηλεκτρικός, ηλεκτρονικός
εξοπλισμός

1.500

Ορυκτά καύσιμα, πετρέλαιο, προϊόντα
απόσταξης κ.λπ.

2.000

(Πηγή: ιδία επεξεργασία με δεδομένα του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου (ITC)
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Το δημιουργικό εμπόριο είναι, επίσης, λιγότερο ασταθές:
Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι
έχει ξεπεράσει την οικονομική κρίση με
καλύτερα αποτελέσματα απ' ό,τι άλλοι
τομείς, όπως το πετρέλαιο.
Ενώ οι εξαγωγές πετρελαίου, όπως αναφέρθηκε από τον Οργανισμό
Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (ΟΠΕΚ), μειώθηκαν κατά 40% το 200910,

τα δημιουργικά αγαθά και οι
υπηρεσίες υπέστησαν μια μείωση
της τάξεως του 12%11 μόνο

(μειώσεις που γρήγορα ανέκαμψαν, σημειώνοντας
νέα ρεκόρ τα επόμενα δύο χρόνια).
Η προμήθεια δημιουργικών αγαθών και υπηρεσιών -ιδιαίτερα των τελευταίωνδεν υπόκειται στους ίδιους φυσικούς περιορισμούς έλλειψης με το πετρέλαιο.
Η αστάθεια των τιμών δεν επηρεάζει ιδιαίτερα
την ανάπτυξη της Πορτοκαλί Οικονομίας !

Η συνδεσιμότητα προσφέρει
μια καλύτερη εξήγηση.
Το δημιουργικό εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών
αυξάνεται κατά 70% γρηγορότερα απ' ό,τι το εμπόριο
στον τομέα των δημιουργικών αγαθών12 και αυτές οι
συναλλαγές πραγματοποιούνται όλο και περισσότερο
μέσω διαδικτύου.
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Η Price Waterhouse Coopers
μια ιδιαίτερα αναγνωρισμένη εταιρεία

σε θέματα ΜΕΓΑΛΩΝ επιχειρήσεων
προέβλεψε ότι ως το 2012
οι βιομηχανίες ψυχαγωγίας
(ένα σύνολο δραστηριοτήτων στον
πυρήνα της Πορτοκαλί Οικονομίας)
θα ενίσχυε

κατά

2,2

τρισεκατομμύρια
δολάρια

230

το χρόνο την παγκόσμια οικονομία13.

Αυτό ισούται με το

%

της πραγματικής τιμής των εξαγωγών πετρελαίου

όλων των μελών του ΟΠΕΚ για το ίδιο έτος.
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Μεγάλες βιομηχανίες κινηματογράφου, όπως το Χόλιγουντ στις Η.Π.Α., το Μπόλιγουντ
στην Ινδία και το Νόλιγουντ στη Νιγηρία, παράγουν όλες μαζί περισσότερες από
τέσσερις χιλιάδες ταινίες το χρόνο:

περισσότερες από 80 τη βδομάδα!
Οι πωλήσεις στα ταμεία αγγίζουν ποσά της τάξεως

δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως14.
Συγχρόνως, τα βιντεοπαιχνίδια φαίνεται να βρίσκονται παντού:

ήδη αντιπροσωπεύουν ως και το 70%
της χρήσης τάμπλετ15.

Εν τω μεταξύ, από τη στιγμή που πρωτοεμφανίστηκε το 1998,
το iTunes αναφέρει

πάνω από 25.000.000.000
μεταφορτώσεις τραγουδιών
(στην τιμή των 0,99 δολαρίων ανά τραγούδι)

και

πάνω από 50.000.000.000 εφαρμογές
έχουν μεταφορτωθεί από το AppStore16.
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Οπότε, ας εστιάσουμε, για μια στιγμή,
σε μια δραστηριότητα που, κατά παράδοση, θεωρείται περιθωριακή
και με χαμηλή δυνατότητα παραγωγής πλούτου και θέσεων απασχόλησης.

Ας δούμε, για παράδειγμα, τις παραστατικές τέχνες
και ας τις αξιολογήσουμε συγκριτικά με τους μεγαλύτερους και ακριβότερους
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο:

Το Φράγμα των Τριών
Φαραγγιών στην Κίνα.
Το φράγμα έχει τη δυνατότητα να παράγει το 10% της ηλεκτρικής
ενέργειας που χρειάζεται η Κίνα
(περίπου 28 εκατομμύρια νοικοκυριά
και αμέτρητα εργοστάσια).

Η ιδέα χρονολογείται από το 1919.

Ο αείμνηστος Σουν Γιατ-Σεν την πρότεινε στο έργο του Η Διεθνής Ανάπτυξη της Κίνας.
Ωστόσο, ο σχεδιασμός του φράγματος που
τελικά κατασκευάστηκε, οφείλεται στις
οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έκανε ο Ντενγκ
Ξιαοπίνγκ στις αρχές της δεκαετίας του 1980, μέσα από τις οποίες ορίστηκε το
μοντέλο ανάπτυξης του ασιατικού
γίγαντα.

Η κατασκευή εγκρίθηκε το 1992,

και ολοκληρώθηκε το 2012.

25
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ξεκίνησε το 1994

Περίπου 30 χρόνια σκληρής δουλειάς και

δισεκατομμύρια
δολάρια
χρειάστηκαν για την ολοκλήρωση του έργου17.
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Εν τω μεταξύ, τις ίδιες τρεις
δεκαετίες, τα πιο επιτυχημένα
μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ ήταν...
CATS

STARLIGHT EXPRESS

$2.8

$1.2

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ

ΤΟ ΦΑ Ν ΤΑ Σ Μ Α Τ Η Σ Ο Π Ε ΡΑ Σ

$2,6

$5,6

Η Π Ε Ν ΤΑ Μ Ο Ρ Φ Η Κ Α Ι ΤΟ Τ Ε ΡΑ Σ

WICKED

$1,6

$3,0

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ

MISS SAIGON

$5,0

$1,6

MAMMA MIA!

JERSEY BOYS

$2,0

$1,5

$26,9

(δισεκατομμύρια δολάρια)

$25

έναντι

Πωλήσεις εισιτηρίων και προϊόντων σχετικών με τα
παραπάνω μιούζικαλ στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο

Συνολικό κόστος κατασκευής του
18

Φράγματος των Τριών Φαραγγιών

Καθόλου άσχημα για θέατρο.

;

Μήπως γίναμε τώρα λίγο καλύτεροι στο να εντοπίζουμε επιχειρηματικές
ευκαιρίες στην Πορτοκαλί Οικονομία
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Ας κάνουμε ένα κουίζ.
Έτσι, για πλάκα, πάρε

Τις απαντήσεις αυτών

ένα χαρτί κι ένα μολύβι,

των ερωτήσεων θα τις
βρεις στη σελίδα που

και γράψε τον

ακολουθεί.

πρώτο αριθμό που σου έρχεται στο μυαλό.

1. Πόσους

υπαλλήλους έχει το θέατρο ακροβατών Cirque du Soleil;
Ποιος είναι ο ετήσιος κύκλος εργασιών του;

2. Π οια είναι η συμβολή της Πορτοκαλί Οικονομίας στην απασχόληση και στο
εισόδημα της πόλης του Μπουένος Άιρες;

3. Π όσους συνδρομητές έχει το πρωτοποριακό ταχυδρομικό και διαδικτυακό
βίντεο κλαμπ Netflix; Ποιος είναι ο ετήσιος κύκλος εργασιών του;
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4. 

Πόσα άτομα παρακολουθούν το Ιβηροαμερικάνικο Φεστιβάλ Θεάτρου της
Μπογκοτά;

5. Πόσα έργα τέχνης σε μορφή εικόνων υψηλής ανάλυσης εκτίθενται μέσω του
Google Art Project;

6. Πόσους επισκέπτες φιλοξενεί η πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο κατά τη
διάρκεια του Καρναβαλιού της πόλης; Ποια είναι η οικονομική συνεισφορά
του Καρναβαλιού;

7. Πόσες ώρες βίντεο έχουν αναρτηθεί στο YouTube;
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Ιδού μερικές απαντήσεις που
μπορεί να σε εκπλήξουν:

1. T o Cirque du Soleil απασχολεί πάνω από 5.000 άτομα, και παρουσιάζει έναν
ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 800 εκατομμύρια δολάρια19.

2. Ο ι εκτιμήσεις δείχνουν ότι μία στις δέκα θέσεις εργασίας στο Μπουένος
Άιρες είναι στις βιομηχανίες της Πορτοκαλί Οικονομίας και ότι αυτές οι
βιομηχανίες παράγουν τα εννέα ανά κάθε εκατό πέσος των εσόδων της
πόλης20.

3. Τ ο Netflix έχει πάνω από 33 εκατομμύρια συνδρομητές και έναν κύκλο
εργασιών πολύ ανώτερο των 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο21.
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4. 

Το 12ο Ιβηροαμερικάνικο Φεστιβάλ Θεάτρου της Μπογκοτά το 2010

υπολόγισε τη συνολική συμμετοχή 3,9 εκατομμυρίων ατόμων (500.000
σε θέατρα˙ 420.000 στην Πόλη του Θεάτρου (Ciudad Teatro)· και 3
εκατομμύρια σε υπαίθριες δραστηριότητες)22.

5. Τα πιο σημαντικά μουσεία και συλλογές του κόσμου εκθέτουν πάνω από
43.000 έργα τέχνης τους μέσω του Google Art Project. Η Συλλογή Έργων
Τέχνης της IDB αποτελεί μέρος αυτής της προσπάθειας εκδημοκρατισμού
της πρόσβασης στην τέχνη23.

6. Εκτιμάται ότι το Καρναβάλι του Ρίο προσέλκυσε πάνω από 850.000
επισκέπτες το 2012, οι οποίοι συνεισέφεραν, μέσω της κατανάλωσης, κατά
628 εκατομμύρια δολάρια στην οικονομία της πολιτείας24.

7. Π άνω από 100 ώρες βίντεο αναρτώνται στο YouTube κάθε λεπτό. Ως τον
Αύγουστο του 2013, 6 δισεκατομμύρια ώρες βίντεο είχαν συσσωρευτεί
(σχεδόν μία για κάθε άνθρωπο στη Γη) με στόχο να ψυχαγωγήσουν πάνω
από ένα δισεκατομμύριο μοναδικούς επισκέπτες το μήνα25.
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Πώς πήγε;

Αν οι απαντήσεις σου ήταν εντελώς λανθασμένες,
μη θορυβείσαι.

Είναι πολύ φυσιολογικό.
Η οικονομική προσέγγιση του πολιτισμού
είναι αρκετά πρόσφατο φαινόμενο.
Οπότε αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο
γνωστοποιούνται ελάχιστα,

αλλά και γενικά δεν εξηγούνται και δεν
μπαίνουν σε πλαίσια, όταν γνωστοποιούνται.
Γι’ αυτό παρουσιάζουμε αυτά τα στοιχεία στο βιβλίο:

για να τονίσουμε την αφάνεια στην οποία έχει πέσει η Πορτοκαλί Οικονομία
και να εξερευνήσουμε τις δυνατότητές της να παράγει πλούτο και ευκαιρίες απασχόλησης

(ιδιαίτερα
για νέους ανθρώπους).

Επομένως, γιατί οι άνθρωποι
γενικά και οι κυβερνήσεις ειδικά
δίνουν τόσο λίγη σημασία στην
Πορτοκαλί Οικονομία

;
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Υπάρχουν πολλοί λόγοι.

1ος

Το να ορίσει κανείς την Πορτοκαλί

Οικονομία είναι σύνθετο θέμα

(πολιτισμός, δημιουργικότητα και οικονομία
είναι ευρείες έννοιες

που απαιτούν οριοθέτηση).

2

ος

Η σχέση μεταξύ οικονομίας και πολιτισμού δεν
είναι αυταπόδεικτη

(οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν

η οικονομία και ο πολιτισμός μαζί

είναι ευρέως άγνωστες).

3ος

Η ποσοτική οικονομική προσέγγιση

σε πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες είναι μια αρκετά
πρόσφατη άσκηση

(τα εργαλεία για
την υλοποίησή της

βρίσκονται ακόμα
σε εξέλιξη).
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4

ος

Η συστηματική συλλογή και διάδοση σχετικών
δεδομένων και πληροφοριών

είναι ασυνεπής
(σπάνια γνωστοποιείται με αποτελεσματικό τρόπο).

5

ος

Η δημιουργική διαδικασία,

που οδηγεί σε αγαθά και υπηρεσίες, είναι ένα νεφελώδες εγχείρημα

(ακολουθεί μια σύνθετη και ευμετάβλητη λογική).

6

ος Τα σχέδια δράσης για την

υποστήριξη της δημιουργικής
οικονομίας στερούνται πρακτικών
πλαισίων
(ιδίως τη στιγμή της αξιοποίησης των κοινωνικών και
οικονομικών τους ευκαιριών ανάπτυξης).

7

ος

Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σ' αυτά δεν
αντιπροσωπεύουν μια κρίσιμη μάζα

(Εμείς νιώθουμε την ανάγκη να συμμετάσχεις Εσύ στη συζήτηση

που αφορά τις ευκαιρίες της Πορτοκαλί Οικονομίας
για να μας βοηθήσεις να την κάνουμε μέρος του μέλλοντός μας).
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Ο στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι να παράσχει
την απαραίτητη γνώση και τα εργαλεία

για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επτά προκλήσεις,
καθώς επίσης και για να γίνει κατανοητός ο
λόγος για τον οποίο η Πορτοκαλί Οικονομία

είναι τόσο
σημαντική
για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη

της Λατινικής Αμερικής
και της Καραϊβικής

7

(αλλά και του ευρύτερου κόσμου).

επτά,
ένας αριθμός
τον οποίο θα δεις
αρκετά σ' αυτό
το βιβλίο.
31

Το Πορτοκαλί
είναι το
πιο χαρούμενο
χρώμα
— Φρανκ Σινάτρα

Διαμερικανική
Διαμερικανική
Τράπεζα Τράπεζα
Ανάπτυξης,
Ανάπτυξης,
IDB
IDB

1. Τι είναι η Πορτοκαλί
Οικονομία;
Ο ορισμός
Κάποιοι λένε ότι σε μια συζήτηση
μεταξύ επτά οικονομολόγων
υπάρχουν εννιά διαφορετικές
απόψεις.

Αυτό το κοινότοπο αστείο
δείχνει πόσο δύσκολο είναι
να συμφωνήσουν οι άνθρωποι
σε σοβαρά ζητήματα

(ειδικά όταν εμπλέκεται
το ανθρώπινο εγώ και τα
συναισθήματα).

Ο κόσμος του
πολιτισμού
είναι λίγο
διαφορετικός.
33

33

Η Πορτοκαλί Οικονομία

Ως εκ τούτου, όποιος τολμήσει να δώσει έναν πιθανό ορισμό
της σχέσης ανάμεσα στα δύο παρακάτω:

(πολιτισμός + οικονομία)

x

ο συνήθης ανταγωνισμός

Τέλεια συνταγή για καταστροφή!

{

Οι συζητήσεις σχετικά με το πώς να καθορίσει κανείς τη σχέση ανάμεσα

στην οικονομία και τον πολιτισμό

είναι ατέλειωτες

και συχνά συναισθηματικές.

}

Το αποτέλεσμα:
βιομηχανίες πολιτισμού
βιομηχανίες δημιουργίας
βιομηχανίες αναψυχής
βιομηχανίες διασκέδασης
βιομηχανίες περιεχομένου
βιομηχανίες που προστατεύονται με πνευματική ιδιοκτησία
πολιτιστική οικονομία
δημιουργική οικονομία

34
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όροι
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Και καθένας από αυτούς
τους όρους έχει πολλούς και
ποικίλους ορισμούς.

Είναι απόλυτα φυσικό να
υπάρχει αυτή η ποικιλομορφία.

Όλοι πρέπει να προσαρμόσουν
τις έννοιες στη χάραξη της
πολιτικής τους και στους
επιχειρηματικούς στόχους τους.

Ως συνήθως,
ο διάβολος
κρύβεται στις
λεπτομέρειες.

όμως,

Ανεξάρτητα από την ποικιλία
απόψεων, αυτό που έχει μεγαλύτερη
σημασία είναι

“
ο κοινός
τόπος
”

της συμφωνίας ανάμεσα σε
αυτούς τους ανταγωνιστικούς
ορισμούς, ο οποίος έχει κάποια
κοινά στοιχεία-κλειδιά.
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UNESCO
(Οργανισμός Εκπαίδευσης,
Επιστήμης και Πολιτισμού)

UNCTAD

ECLAC

(Διάσκεψη των Ηνωμένων

1

(Οικονομική Επιτροπή
για τη Λατινική Αμερική
και την Καραϊβική)

Εθνών για το Εμπόριο
και την Ανάπτυξη)

Κοινός τόπος

3

2

DCMS

WIPO

Υπουργείο Πολιτισμού,

(Παγκόσμιος Οργανισμός

Μέσων και Αθλητισμού

Πνευματικής Ιδιοκτησίας)

του Ηνωμένου
Βασιλείου

1.

2.

Η δημιουργικότητα, οι

Προϊόντα που σχετίζονται,
σε μεγάλο βαθμό, με
δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας, και κυρίως με
τα δικαιώματα δημιουργού
(βλ. Παράρτημα 1)

τέχνες και ο πολιτισμός ως
παραγωγικές προσπάθειες.

36

3.

Δραστηριότητες με άμεσο
ρόλο στην
αλυσίδα αξίας, οι οποίες
μετατρέπουν
ιδέες σε προϊόντα
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Οργανισμός Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Πολιτισμού των Ηνωμένων
Εθνών (UNESCO)26
Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες είναι αυτές που συνδυάζουν τη
δημιουργία, την παραγωγή και την εμπορευματοποίηση άυλων και συγχρόνως
πολιτιστικής φύσεως δημιουργικά περιεχόμενα. Αυτά τα περιεχόμενα συχνά
προστατεύονται από δικαιώματα δημιουργού και μπορούν να λάβουν μορφή
αγαθού ή υπηρεσίας. Εκτός απ' όλες τις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές
παραγωγές, περιλαμβάνουν και την αρχιτεκτονική και τη διαφήμιση.

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη
(UNCTAD)27
Οι δημιουργικές βιομηχανίες βρίσκονται στο επίκεντρο της δημιουργικής
οικονομίας και ορίζονται ως κύκλοι παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών που
χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα και το πνευματικό κεφάλαιο ως βασικά
στοιχεία τους. Ταξινομούνται, βάσει του ρόλου τους, ως: κληρονομιά, τέχνη,
μέσα ενημέρωσης και λειτουργικές δημιουργίες.

Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO)28
Οι βιομηχανίες που βασίζονται στην πνευματική ιδιοκτησία είναι αυτές που
επικεντρώνονται, αλληλοεξαρτώνται ή έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη
δημιουργία, την παραγωγή, την εκπροσώπηση, την έκθεση, την επικοινωνία,
τη διανομή ή την πώληση υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας.

Υπουργείο Πολιτισμού, Μέσων και Αθλητισμού του
Ηνωμένου Βασιλείου (DCMS)29
Οι δημιουργικές βιομηχανίες είναι αυτές των οποίων οι δραστηριότητες
βασίζονται στη δημιουργικότητα, στο ατομικό ταλέντο και την ατομική
ικανότητα, και οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν θέσεις
εργασίας και πλούτο μέσω της παραγωγής και της εκμετάλλευσης των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οικονομική Επιτροπή για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (ECLAC)30
Βιομηχανίες περιεχομένου είναι: οι εκδοτικές επιχειρήσεις, ο κινηματογράφος,
η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι δισκογραφικές επιχειρήσεις, τα ηλεκτρονικά
μέσα για χρήση μέσω κινητών τηλεφώνων, οι ανεξάρτητες οπτικοακουστικές
παραγωγές, το διαδικτυακό περιεχόμενο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το
περιεχόμενο που παράγεται για ψηφιακή σύγκλιση (cross-media).
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Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να συμφωνούμε,
να διαφωνούμε
και να αφήνουμε τους πάντες να
δημιουργούν τους δικούς τους
διαφορετικούς ορισμούς

(στα πλαίσια της λογικής).

Το να δημιουργήσει κάποιος έναν
παγκόσμιο ορισμό της Πορτοκαλί
Οικονομίας είναι

και παράλογο και περιττό.

Η ταχέως μεταβαλλόμενη φύση της δημιουργικής οικονομίας
είναι αυτή που παράγει ευκαιρίες και, ως εκ τούτου, καθιστά
τη συγκεκριμένη άποψη της οικονομίας σχετική. Το γεγονός
ότι είναι τόσο επιρρεπής στις αλλαγές, την κάνει δύσκολη στον
καθορισμό των ορίων της.

Όμως, για το έργο του σχεδιασμού μιας
πολιτικής για κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη, όντως είναι σημαντικό να
έχουμε ξεκάθαρους ορισμούς γι' αυτούς
τους σκοπούς.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνουμε έναν
πρακτικό ορισμό για την Πορτοκαλί Οικονομία,
αρχίζοντας

από τον κοινό τόπο
που μόλις συζητήσαμε

και εμπλουτίσαμε μέσα από την προσέγγιση που παρουσίασε
η Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (IDB) στη μελέτη της του
Σεπτεμβρίου του 2007 "Βιομηχανίες Πολιτισμού στη Λατινική
Αμερική και την Καραϊβική: Προκλήσεις και Ευκαιρίες".
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IDB 2007
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Συντάκτες: Alessandra Quartesan, Monica Romis, Francesco Lanzafame

Οι βιομηχανίες πολιτισμού περιλαμβάνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες
που παραδοσιακά σχετίζονται με τη δημόσια πολιτιστική πολιτική,
τις υπηρεσίες δημιουργίας και τον αθλητισμό. Ταξινομούνται σε τρεις
κατηγορίες (ανάλογα με τη βασική σχέση που έχουν μεταξύ τους):

Συμβατικές

Εφημερίδες

Φωτογραφία

Βιβλία

Λογοτεχνία

Home video

Εκδοτική βιομηχανία

Βιβλιοθήκες

Ηχοληψία

Βιομηχανία εκτύπωσης

Οπτικοακουστικά

Δισκογραφία

Εξειδικευμένα έντυπα

Κινηματογράφος

Ραδιόφωνο

Περιοδικά

Τηλεόραση

Άλλες

Χορός

Αρχιτεκτονική

Εικαστικές και

Όπερα

Γαστρονομία

παραστατικές τέχνες

Τέχνες

Παραδοσιακά

Συναυλίες και παραστάσεις

Σχεδιασμός

προϊόντα

Μουσεία και γκαλερί

Μόδα

Οικοτουρισμός

Θέατρα

Πολιτιστικός

Αθλητισμός

Ορχήστρες

τουρισμός

Νέες
Πολυμέσα
Διαφήμιση
Λογισμικό
Βιντεοπαιχνίδια
Βιομηχανία υποστήριξης
μέσων ενημέρωσης
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Η Οικονομία του Πολιτισμού αποτελείται

Τέχνες και Κληρονομιά

απ’ όλες τις παραδοσιακές καλλιτεχνικές
δραστηριότητες, όλες τις δραστηριότητες που

Εικαστικές Τέχνες

Παραστατικές τέχνες και

Τουρισμός και υλική και άυλη πολιτιστική

Πολιτιστική και Καλλιτεχνική

σχετίζονται με τη διατήρηση και τη μετάδοση

- Ζωγραφική

δημόσια θεάματα

κληρονομιά

Εκπαίδευση

- Γλυπτική

- Θέατρο, χορός και μαριονέτες

- Τέχνες, αντίκες, κατασκευή έγχορδων μουσικών οργάνων

-Εγκαταστάσεις και

-Ορχήστρες, όπερα και

και παραδοσιακών προϊόντων

της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και
τις Συμβατικές Βιομηχανίες Πολιτισμού.

Οικονομία του
Πολιτισμού

video art (παραστατική
τέχνη)

zarzuela (ισπανική οπερέτα)

- Μουσεία, γκαλερί, αρχεία και βιβλιοθήκες

- Φωτογραφία

- Τσίρκα

- Αρχιτεκτονική και αναπαλαίωση

- Μόδα - υψηλή ραπτική

- Διοργάνωση, βελτίωση

- Εθνικοί δρυμοί και οικοτουρισμός

(happenings)

Δραστηριότητες που υποστηρίζουν
τη δημιουργικότητα

Η Πορτοκαλί
Οικονομία
Η Πορτοκαλί Οικονομία είναι

•

μια ομάδα συνδεόμενων
μεταξύ τους δραστηριοτήτων
μέσα από τις οποίες ιδέες

Συμβατικές Πολιτιστικές Βιομηχανίες

Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων για

οποίων η αξία καθορίζεται
μέσω της πνευματικής
ιδιοκτησίας. Το πορτοκαλί

εκπαίδευση

σύμπαν περιλαμβάνει: 1). Την

Οπτικοακουστικές

-Βιβλία, εφημερίδες και

τέχνες

Αυτά τα αγαθά και οι υπηρεσίες μπορούν

Επαγγελματική δημιουργική

Βιομηχανίες
Δημιουργίας

Εκδόσεις

παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες οι οποίες

καλλιτεχνικής και δημιουργικής φύσεως.

μετατρέπονται σε πολιτιστικά
αγαθά και υπηρεσίες, των

Πρόκειται για δραστηριότητες που

βασίζονται σε συμβολικό περιεχόμενο

Διακυβέρνηση και Δικαιώματα
Πνευματικής Ιδιοκτησίας

•

- Λαϊκή σοφία, φεστιβάλ, καρναβάλια κ.ά.

Δημιουργική έρευνα, ανάπτυξη και

δημιουργικές δραστηριότητες
•

- Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικές συνοικίες κ.ά.

- Μόδα - πασαρέλα

καινοτομία: Πορτοκαλί Ε+Α+Κ
•

- Γαστρονομία

- Συναυλίες

- Βίντεο
Ηχοληψία

ενώ παραδοσιακά αναγνωρίζονται ως

- Λογοτεχνία

- Ραδιόφωνο

στενά συνδεδεμένες με τον πολιτισμό.

- Βιβλιοπωλεία

-Ηχογραφημένη
μουσική

Λειτουργικές Δημιουργίες, Νέα Μέσα και Λογισμικό
Πρόκειται για δραστηριότητες

Σχεδιασμός

Λογισμικό περιεχομένου

Ειδησεογραφικά πρακτορεία και
άλλα πρακτορεία πληροφοριών

Οι Βιομηχανίες Δημιουργίας συνδυάζουν

που δε συνδέονται

- Εσωτερική διακόσμηση

- Βιντεοπαιχνίδια

τις Βιομηχανίες Δημιουργίας

παραδοσιακά με τον πολιτισμό,

- Γραφικές τέχνες και

-Άλλα διαδραστικά

που έχουν κοινές Συμβατικές

τις Λειτουργικές Δημιουργίες, τα Νέα Μέσα

αλλά προσδιορίζονται από τη

εικονογράφηση

οπτικοακουστικά

Βιομηχανίες Πολιτισμού·

Ενημέρωσης και το Λογισμικό.

συμβολική αξία που έχουν για

- Κοσμήματα

περιεχόμενα

τους καταναλωτές, αντί να

- Παιχνίδια

προσδιορίζονται από την

- Προϊόν

δημιουργικότητα.

- Τηλεόραση

- Έκδοση

τις Συμβατικές Βιομηχανίες Πολιτισμού και

που υποστηρίζουν τη

τεχνών (εκτύπωση)

- Κινηματογράφος

να παραχθούν μαζικά και να διανεμηθούν,

Οικονομία του Πολιτισμού και

και 2) τις δραστηριότητες

περιοδικά
-Βιομηχανία γραφικών

αξία χρήσης τους.

-Υποστήριξη μέσων
ψηφιακού περιεχομένου

Διαφήμιση

Μόδα - Prét-a-porter

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

Αυτός είναι
ο ορισμός μας:
"στύψτε τον".
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Γιατί πορτοκαλί;
Επειδή το

πορτοκαλί,
πολιτισμό,
τη δημιουργικότητα
την ταυτότητα

έχει συνδεθεί αρκετές φορές με τον

και

Στην αρχαιότητα

οι αρχαίοι Αιγύπτιοι καλλιτέχνες
χρησιμοποιούσαν μια πορτοκαλί χρωστική ουσία
(γνωστή ως

ερυθρά σανδαράχη,

ένα πολύ τοξικό
θειούχο ορυκτό
του αρσενικού)

για να διακοσμήσουν με ιερογλυφικά

τους τάφους των Φαραώ.
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Οι δυτικές παραδόσεις
συνδέουν αυτό το χρώμα με

τη διασκέδαση
και

την ελαφρότητα
(συχνά με την
εξωστρέφεια και την

Βάκχος

αντισυμβατικότητα).

(Διόνυσος στην ελληνική μυθολογία), ο θεός
του κρασιού και προστάτης του θεάτρου,
απεικονίζεται με πορτοκαλί ρούχα.
Πορτοκαλί είναι επίσης το χρώμα του

Halloween

(ή Παραμονή των Αγίων Πάντων).

Και οι ασιατικοί πολιτισμοί χρησιμοποιούν το
πορτοκαλί:

Στον Κομφουκιανισμό είναι το
χρώμα της

μεταμόρφωσης·

Στο Βουδισμό προσδιορίζει

τους μοναχούς

(ο ίδιος ο Βούδας επέλεξε αυτό το χρώμα)·
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Στον Ινδουισμό είναι το
χρώμα

των Σαντού

(άγιων ανδρών που περιφέρονται στον κόσμο),
και το

πορτοκαλί τσάκρα στην κοιλιά τους
αντιπροσωπεύει το δημιουργικό κέντρο της δύναμης
του ατόμου.

Για τους Αμερικανούς Ιθαγενείς,
το πορτοκαλί συμβολίζει

τη μάθηση και την ηγεσία.

Με το πέρασμα του χρόνου το χρώμα grana
cochinilla (το βαθύ κόκκινο, άλικο) των Μεσοαμερικάνικων κεραμικών

(των Τολτέκων, των Μάγια και των Μιξτέκων)

μετατράπηκε σε πορτοκαλί.
Για τους Τούπακ Κατάρι του Περού, το πορτοκαλί είναι το χρώμα

της κοινωνίας και του πολιτισμού.
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Το πορτοκαλί είναι
επίσης το χρώμα που έχει
συνδυαστεί περισσότερο
με τη φωτιά

και

υπάρχουν αμέτρητες
μεταφορές σχετικά με

τη δημιουργική φωτιά
και

τις φωτιές του πάθους.
Λόγω του γεγονότος ότι

η πολιτιστική και η δημιουργική
οικονομία

στερούνται σήματος,
αποφασίσαμε να τις ονομάσουμε

Πορτοκαλί Οικονομία.
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Ένα νόμισμα με δύο όψεις
Ο Αργεντίνος συγγραφέας Χούλιο Κορτάσαρ
περιγράφει δύο είδη ανθρώπων στο μυθιστόρημά
του Ιστορίες των Κρονόπιο και των Φάμα:

Οι Κρονόπιο...
ζουν την κάθε μέρα
όπως έρχεται,

προσαρμόζονται σε

οτιδήποτε έρχεται,

και αυτοσχεδιάζουν,

χωρίς να λογαριάζουν το κόστος των
πραγμάτων και μάλιστα με τρόπο
θορυβώδη κι ανοργάνωτο.

Οι αναμνήσεις τους κρέμονται αριστερά-δεξιά
και αυτοί παίζουν μαζί τους συνεχώς.

Οι Κρονόπιο δεν έχουν
καμία αίσθηση του χρόνου
και είναι τόσο ασεβείς που δε σέβονται
καθόλου τον προσωπικό χώρο.
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Οι Φάμα, από την άλλη μεριά...
δίνουν μεγάλη προσοχή στις
λεπτομέρειες, κάνουν σχέδια για το
μέλλον και είναι ήσυχοι κι οργανωμένοι
Κρατούν πολύ λεπτομερές αρχείο
των αναμνήσεών τους, το οποίο
αποθηκεύουν σαν να ήταν θησαυρός
σε πολύ ασφαλή μέρη.
Οι Φάμα αντιμετωπίζουν το

χρόνο τους σα να
ήταν χρυσός...

ακολουθούν τους κανόνες και
δίνουν μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες.

Όπως είναι φυσικό, κοσμοθεωρίες των
Κρονόπιος και των Φάμα συγκρούονται
συνεχώς:

Και οι δύο
αποτυγχάνουν

στο να αναγνωρίσουν πόσο τους
αλληλοσυμπληρώνουν οι διαφορές τους
και πόση σημασία έχει ο διαφορετικός
τρόπος ζωής τους.
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Κατά τον ίδιο τρόπο,

η σχέση ανάμεσα στην οικονομία και τον πολιτισμό
συχνά θεωρείται διαμετρικά αντίθετη.

Στην πραγματικότητα, η οικονομία κι ο πολιτισμός είναι οι δύο
όψεις του ίδιου νομίσματος.

Η μία ορίζει τον εαυτό
της ως την αφηρημένη
αναπαράσταση της

Η άλλη εστιάζει στην

συμβολικής αξίας.
ακριβή
ποσοτική
επικύρωση.

Συνήθως, αναγνωρίζουμε μόνο μία απ' αυτές τις όψεις
κάθε φορά κι αυτό περιορίζει την ικανότητά μας να
καταλαβαίνουμε τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ τους.

Η σχέση
μεταξύ

οικονομίας και πολιτισμού
είναι στην πραγματικότητα τόσο στενή, που το
νόμισμα αποτελεί μία από τις πιο εκπληκτικές
δημιουργίες και των δύο.
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Τα νομίσματα είναι το κυρίαρχο μέσο των σύγχρονων
οικονομικών συναλλαγών,

ενώ, συγχρόνως, αποτελούν πανταχού
παρόντες φορείς πολιτιστικής ταυτότητας.

Ορίζουμε την αξία των νομισμάτων όπως το
δολάριο, το πέσο ή το ευρώ στη συνέχεια,
σε μερικές γραμμές:
Από τη μια πλευρά, τα νομίσματα σχετίζονται με μια σειρά από τεχνικούς
όρους που έχουν σχέση με την παραγωγική ικανότητα της
οικονομίας, καθώς και με τη δύναμη και την υπόληψη των
θεσμικών οργάνων που τα υποστηρίζουν.

Από την άλλη πλευρά, τα νομίσματα έχουν σχέση με πιο άυλες, αλλά εξίσου
σημαντικές πτυχές της οικονομίας και της κοινωνίας, οι
οποίες περιλαμβάνουν την πολιτική σταθερότητα, την
επιχειρηματικότητα και τις κοινωνικές αξίες.

Δε θα έπρεπε λοιπόν να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι οι κοινωνίες τιμούν τα βασικά
σύμβολα του πολιτισμού τους και τις πιο σημαντικές ιστορικές
χρησιμοποιώντας τες για να διακοσμήσουν και να ενισχύσουν
την αξία των νομισμάτων τους.

Όπως οι Κρονόπιος και οι Φάμα, έτσι κι ο πολιτισμός
και η οικονομία είναι συμπληρωματικές και
συναντιούνται εκεί που διαφέρουν, δημιουργώντας
από κοινού αξία και νέες ευκαιρίες.
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Ούτε τα δυνατότερα
ούτε τα εξυπνότερα
είδη επιβιώνουν,
αλλά τα πιο
ευπροσάρμοστα στις
αλλαγές.
— Κάρολος Δαρβίνος

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

2. Η πορτοκαλί
ευκαιρία
Στην προσπάθειά του να εξηγήσει πόσο δύσκολο είναι
να ξεπεραστεί η απειλή της παγκόσμιας τρομοκρατίας,
ο πρώην Υπουργός Άμυνας των
Η.Π.Α. Ντόναλντ Ράμσφελντ

δήλωσε σε μια συνέντευξη τύπου32 πως είναι
απαραίτητο να

α.

καταλάβουμε ότι υπάρχουν:

γνωστά γνωστά

(πράγματα που ξέρουμε ότι ξέρουμε)

γνωστά άγνωστα

β.

(πράγματα που ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε)

και άγνωστα
άγνωστα

(πράγματα που δεν ξέρουμε ότι
δεν ξέρουμε)

γ.
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Όλες οι αυτοκρατορίες έχουν έρθει αντιμέτωπες με τη
δύσκολη πραγματικότητα του αιφνιδιασμού τους από
εχθρούς που, φαινομενικά, εμφανίστηκαν από το πουθενά:
από εχθρούς για τους οποίους δε γνώριζαν τίποτα

ούτε καν
την ύπαρξή τους.

Από εχθρούς οι οποίοι
εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες
που κρύβονται στις ασυμμετρίες

του μεγέθους,
των πόρων
και της εξουσίας.
Αυτοί οι εχθροί συχνά γίνονται ορατοί μόνο όταν προκαλούν

μια ταπεινωτική ήττα

στην καθεστηκυία αυτοκρατορία.

Για παράδειγμα, οι Ούννοι του Αττίλα όταν
λεηλάτησαν τις Ρωμαϊκές πόλεις που θεωρούνταν
Αυτό το εγχειρίδιο

απόρθητες,

δεν αφορά πολέμους,
οι Μογγόλοι του Τζένγκις Χαν όταν "γκρέμισαν" το

αφορά
όμως
αυτοκρατορίες.

Σινικό Τείχος της Κίνας,

οι Κομάντσοι όταν απειλούσαν με μεγάλη επιτυχία
Ισπανούς, Μεξικανούς και Αμερικανούς αποίκους για
πολλές γενιές
ή το Napster όταν συγκλόνισε τη μουσική
βιομηχανία με ένα απλό κλικ του ποντικιού.
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Ο Γουίνστον Τσώρτσιλ είχε τη διορατικότητα να δηλώσει
πριν από δεκαετίες ότι οι αυτοκρατορίες του
μέλλοντος θα ήταν οι αυτοκρατορίες του μυαλού.

Η

Πορτοκαλί
Οικονομία
αντιπροσωπεύει μια τέτοια αυτοκρατορία

μια άγνωστη άγνωστη,

που, όμως, αντί να αποτελεί απειλή

αποτελεί

ευκαιρία.

Η Πορτοκαλί Οικονομία

Με πολύ κυνικό τρόπο, συχνά λέγεται ότι

"καλύτερος είναι ο
διάβολος που ξέρεις,
παρά ο διάβολος που δεν
ξέρεις".

Αυτό το ρητό χρησιμοποιείται συχνά
για να δικαιολογήσει πενιχρά
αποτελέσματα δοκιμασμένων
μοντέλων και συμβατικής σοφίας:

Η πραγματοποίηση
ριψοκίνδυνων, νέων ιδεών
απαιτεί θάρρος.
Και μια που μιλάμε για ρίσκα, η Πορτοκαλί
Οικονομία επωφελείται από την ανάπτυξη
της τεχνολογίας πληροφοριών και
επικοινωνιών (ΤΠΕ), αλλά αυτή η τεχνολογία
δε ζητά την άδεια κανενός33.
Και όντως, οι προκλήσεις που
προκύπτουν από την εφαρμογή
της έχουν ένα σημαντικό
μειονέκτημα όσον αφορά την
ανεργία, την εξωτερική ανάθεση,
και σε κάποιες περιπτώσεις, τις
κοινωνικές αναταραχές.
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Όμως, οι ευκαιρίες που
συνδέονται με την ανάπτυξη
της τεχνολογίας είναι

γιγαντιαίες.
Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι η διαχείριση της
αλλαγής, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πρώτες, ενώ
παράλληλα να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο οι τελευταίες.
(κοινή λογική, όντως· αλλά όχι ότι δεν είναι
σωστή απλά και μόνο γι’ αυτό).

Για να κατανοήσουμε τις τρέχουσες τάσεις, πρέπει
να αναγνωρίσουμε ότι οι αλλαγές στην τεχνολογία
επιταχύνονται.

Ζούμε σε

εκρηκτικές

εποχές.
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Από τη στιγμή που πρωτοδιατέθηκε στην αγορά το
τηλέφωνο, χρειάστηκαν 35 χρόνια για να φτάσει να
υπάρχει από ένα στο ένα τέταρτο των αμερικάνικων
νοικοκυριών.
26 χρόνια για την τηλεόραση·
22 για το ραδιόφωνο·

16 για τους υπολογιστές·

7 για το Διαδίκτυο34

και λίγα μονάχα για το Gmail, το Facebook, το
Twitter, το Instagram, το Linked In και το Cloud.
Και δεν αναφερόμαστε ούτε σε αριθμό συσκευών,
ούτε σε καταμέτρηση ανά νοικοκυριό!
Χρειάστηκαν 38 χρόνια για να αποκτήσει το ραδιόφωνο
ένα κοινό 50 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως·

13 για την τηλεόραση·
4 για το Διαδίκτυο·
3 για το iPod·
2 για το Facebook.
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Λίγες ακόμα μικρολεπτομέρειες:

Το Πρωτόκολλο του Διαδικτύου (IP)

Ως το 1984,

επινοήθηκε το

1974.

υπήρχαν

χίλιες
συσκευές
συνδεδεμένες
στο Διαδίκτυο.
Ένα εκατομμύριο
ως το 1992,

ένα
δισεκατομμύριο

ως το 2008.

Θα υπάρχουν

πάνω από 20
δισεκατομμύρια35

ως το 2020

(πάνω από δύο ανά άτομο στη γη).
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Τώρα ας επιχειρήσουμε να καταλάβουμε τα πέντε στάδια

TALC

του κύκλου ζωής της υιοθέτησης
της τεχνολογίας

ΝΕΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ

(TALC):
1 την καινοτομία
2 την έγκαιρη υιοθέτηση
3 την έγκαιρη πλειονότητα
ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

4 την καθυστερημένη
πλειονότητα

5 τους ουραγούς

Οι μεγαλύτερες και πιο
ευμετάβλητες επιχειρηματικές
ευκαιρίες είναι γι' αυτούς που
τολμούν να καινοτομούν και
να υιοθετούν εγκαίρως.
Φυσικά, αυτές εγκυμονούν και τους μεγαλύτερους κινδύνους.

Εξάλλου, όλοι θέλουν να
πάνε στον παράδεισο,
αλλά κανείς δε θέλει να
πεθάνει.
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Ο Μπιλ Γκέιτς,
ο Στιβ Τζομπς,
ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ
και ο Ρίτσαρντ Μπράνσον
έκαναν μεγάλες περιουσίες από καινοτόμες
επιχειρήσεις.
Το ίδιο ισχύει και για τις ακόλουθες επιτυχημένες επιχειρήσεις:

Google, Amazon,
Paypal και Skype.
Όλες ξεκίνησαν

παίρνοντας το ρίσκο
να επενδύσουν
πολλές ώρες σε
"τρελές ιδέες"
(που μπορεί άλλοι να τις είχαν νωρίτερα
αλλά δεν τόλμησαν, ούτε έκαναν τον κόπο
να τις βγάλουν στην αγορά).
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Η έγκαιρη πλειονότητα
καταφέρνει

να συνειδητοποιήσει ότι έχει
κάποια οφέλη από τις αλλαγές
της τεχνολογίας, αλλά ότι
αυτά τα οφέλη είναι, γενικά,
περιορισμένης φύσεως.

Για εκείνους που συνειδητοποιούν ότι κινδυνεύουν
να χάσουν από τις αλλαγές, η γρήγορη αντίδραση
μπορεί να ισοδυναμεί με την ανάκαμψη.
Για παράδειγμα, εταιρείες όπως

η Xerox,
η IBM
και η ITT
προσάρμοσαν το επιχειρηματικό μοντέλο και τη
νοοτροπία τους και κατάφεραν να μην καταστραφεί
το επιχειρηματικό τους μοντέλο από τις αλλαγές της
τεχνολογίας.

Ωστόσο, δεν είναι πια
οι φάροι της καινοτομίας
που ήταν κάποτε.
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Η καθυστερημένη πλειονότητα

συνήθως αντιμετωπίζει μέτριες απώλειες,
ενώ παραμένει σε κίνδυνο για μεγάλο
χρονικό διάστημα.

Μεγάλες και προσοδοφόρες επιχειρήσεις
όπως η
ή κολοσσοί ηλεκτρονικών προϊόντων
όπως η

Barnes and Noble,

Sony,
άργησαν να υιοθετήσουν ψηφιακά
επιχειρηματικά μοντέλα.
Σήμερα, αναμφισβήτητα επιβιώνουν με
θλιβερούς ισολογισμούς, με ένα μεγάλο
ιστορικό συγχωνεύσεων και με μια
καθυστερημένη υιοθέτηση ψηφιακών
στρατηγικών που βασίζονται στην
εκμετάλλευση του τεράστιου αποθέματός
τους σε πνευματική ιδιοκτησία.

Στηρίζονται σε καταλόγους και πατέντες
που κληρονόμησαν από μια εποχή κατά
την οποία ήταν ηγέτες στην αναγνώριση,
στην ανάπτυξη και στην προώθηση ενός
νέου ταλέντου… τότε που ήταν ηγέτες της καινοτομίας.

Οι πραγματικοί ουραγοί
είναι απλά καταδικασμένοι να
εξαφανιστούν.

Σύμφωνα με την Αναφορά Κερδών
της Sony του έτους 2013 - η οποία
δημοσιεύτηκε την πρώτη χρονιά,

Μερικά ονόματα απεικονίζουν αυτό το
σημείο αρκετά καλά:

μετρώντας από το 2009, που η

Kodak,

προερχόταν από το τμήμα

Tower Records,

το τμήμα της εταιρείας παράγει

Block Buster Video και

εργασιών της, ωστόσο μάλλον είναι

Borders.

εμπορικό σήμα της.

εταιρεία δεν ήταν ελλειμματική
- η κύρια πηγή κερδών της
οικονομικών υπηρεσιών της. Αυτό
περίπου το ένα έβδομο του κύκλου
αυτό που λιγότερο σχετίζεται με το
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Μια κοινή ιστορία
2

1

α.

β.
8000– 1000

π.Χ. / μ.Χ.

αντιπροσώπευαν μέρος του DNA της

πολιτισμού και των οικονομικών

κοινωνίας. Ας ρίξουμε μια σύντομη

έλαβε χώρα με έναν παράλληλο και

ματιά στην ιστορία37 (με έναν ιδιαίτερα

αλληλένδετο τρόπο, σαν όλα αυτά να

περιληπτικό και απλοποιημένο τρόπο).

3

γ
1750– 1830

Η εξέλιξη της τεχνολογίας, του

4

δ.

.
1990– 1930

;
1990– Σήμερα

ξέρουμε. Αυτές οι τρεις επαναστάσεις
είναι:το περισσότερο, η κινητικότητα και
η νοοτροπία.

α.

των μεγαλύτερων πολιτισμών ως
σήμερα.

β.

μ

δη

αι
ηκ

Ανάπτυξη παγκόσμιας συνείδησης

Διάδοση νέων ταυτοτήτων

Εδραίωση των μεγάλων

Εδραίωση μεγάλων οργανισμών:

και ανάπτυξη υπερεθνικού

παγκόσμιων αυτοκρατοριών:

από τις εταιρείες που ελέγχουν

αισθήματος πίστης;

εκείνες που έχουν ορίσει
την κοινή διεθνή θεσμική
αρχιτεκτονική που ρυθμίζει
το διεθνές εμπόριο (και
σε μικρότερη έκταση, την
πνευματική ιδιοκτησία).

γ.

πόρους αντίστοιχους με
αυτούς των μικρών κρατών, ως
τις ΜΚΟ που είναι ικανές να
κινητοποιήσουν εκατομμύρια απ’
όλο τον κόσμο για να αναγκάσουν
ως και την πιο ισχυρή κυβέρνηση
να υποχωρήσει στις πιέσεις της
διεθνούς κοινής γνώμης.
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μετατρέπουν την εξουσία, όπως την

ορίζουν το βασικό χαρακτήρα

αλ
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επαναστάσεων, οι οποίες διαλύουν και

ίνες, κοινωνικά δίκτυα.

ή

αυτοκρατοριών: αυτών που

Συνδεσιμότητα 3.0: δορυφόροι, οπτικές

ευ

Το Τέλος της Εξουσίας, τη συμβολή τριών

των πολιτισμών.

σκ

Εδραίωση των πρώτων τοπικών

σύμβολα αλλάζουν την κοινωνική τάξη,

τα

* Ο Moises Naim τονίζει στο βιβλίο του

ατμόπλοια, χάλκινα καλώδια.

αριστοκρατία, ενώ νέες γλώσσες και

κα

Ανάπτυξη εθνικής συνείδησης

Οι διασημότητες γίνονται η νέα

γκρεμίζοντας τα όρια των εθνικοτήτων και

ο
ύπ

;

ία
ς.

Συνδεσιμότητα 2.0: σιδηρόδρομοι,
Ανάπτυξη τοπικής συνείδησης

επαναπροσδιορίζει τα γούστα.

ι“

.

κανόνες του παιχνιδιού.

από μια έκρηξη λαϊκής ψυχαγωγίας που

κα

ος

σειρά τους να επαναπροσδιορίσουν τους

Οι τέχνες κι ο πολιτισμός μαστίζονται

ση

οδ

δρόμοι.

πνευματικής ιδιοκτησίας έρχονται με τη

Οι ιδέες γίνονται το νέο νόμισμα.
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τους δημιουργούς τους, και τα δικαιώματα

ο
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αφαιρεί το μονοπώλιο των ιδεών από
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Η μαζική αναπαραγωγή περιεχομένου

υ
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κή

μπορούσε κανείς να τις φανταστεί.

γραφείου.

αζι

δημιουργεί περιουσίες που παλιά δεν

στους ουρανοξύστες με υπαλλήλους
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για να φτιαχτεί μια ταινία), βιβλίων κ.τ.λ.,
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φωτογραφιών (δεκαέξι το δευτερόλεπτο

“απελευθερώνει” μυαλά με σκοπό να

όμ

κλωστοϋφαντουργίας, πυρομαχικών,

βιομηχανικών διεργασιών

ιεχ

της μαζικής παραγωγής προϊόντων

Η αυξανόμενη απόδοση των

ερ

λογική της αποδοτικότητας και, μέσω

ν ικ

Συνδεσιμότητα 1.0: κουπιά, πανιά και

Το κεφάλαιο επιβάλλει την ψυχρή

μο

censes (άρτος και θέαμα).

αστικοποίηση.

σ τη

Ο λαϊκός πολιτισμός αναδύεται από την
ελαφρότητα του Ρωμαϊκού panem et cir-

με αποτέλεσμα να επιταχυνθεί η

επι

κοσμούν τα όπλα και τα εργαλεία

γεωργίας (το ημερολόγιο).

με τη δύναμη των ατμομηχανών,

κα ι

ορίζει το χρόνο σύμφωνα με
τρόπους που σχετίζονται με τον κύκλο της

την Αγροτική Επανάσταση, συνδυάζεται

νου

και τα παλάτια της άρχουσας ελίτ, που

σπηλιών, οι πρώτοι άνθρωποι

που ξέρουμε.
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Η ελεύθερη πλέον εργατική δύναμη, μετά
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την κυρίαρχη κοινωνική και πολιτική

Από τις διαστρωματωμένες κοινωνίες
κοινωνική και οικονομική δυναμική τους.Η

Γεω

Οι νομάδες και οι φυλές αποτελούν

πλούτου.

γή

συγκομιδή.

γω

διαβίωση απαιτεί κυνήγι και
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οικονομικού κύκλου. Η στοιχειώδης

εργασίας, γίνεται πηγή δημιουργίας του

πα

μπορούσαν να θεωρηθούν η αρχή του

Ο ιδρώτας, μέσω της ελεγχόμενης

δημιουργούν αυτοκρατορίες.
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Τέταρτη μεγάλη επαναστατική περίοδος;

η,

Η τρίτη μεγάλη επαναστατική

ίησ

Η δεύτερη μεγάλη επαναστατική

4

πο

Η δεύτερη μεγάλη επαναστατική

Παραφράζοντας τον Charles Tilly, τα

τους με τα πρώτα σχεδιαστικά μοτίβα

3

μιο

2

Ο κόσμος
των ιδεών

οσ

1

Δείξε μου
τα λεφτά

γκ

Με τον ιδρώτα
του προσώπου
μας

Πα

Ζώντας από
το έδαφος

Επιστροφή στο φυλετισμό;
Το τέλος της εξουσίας* όπως την
ξέρουμε;
Ποιοι θα είναι οι νέοι νικητές;

ών
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Πορτοκαλί επανάσταση;
“Μπορεί να αγνοείς την πραγματικότητα, αλλά
δεν μπορείς να αγνοήσεις τις συνέπειες του να
αγνοείς την πραγματικότητα”.
Άυν Ραντ
Η Πορτοκαλί Οικονομία
παρουσιάζει μια ευκαιρία
παρόμοια με την ευκαιρία μιας
προηγούμενης επανάστασης:

της Δεύτερης Βιομηχανικής
Επανάστασης
ή

της Τεχνολογικής Επανάστασης.
Το 1600 ο Άγγλος επιστήμονας Γουίλιαμ
Γκίλμπερτ διεξήγαγε τις πρώτες επίσημες μελέτες
σχετικά με τον ηλεκτρισμό και το μαγνητισμό με
τη μέθοδο της τριβής του κεχριμπαριού

και απ’ το ελληνικό του
όνομα δημιουργήθηκε ένας
νέος όρος στα λατινικά:

Το περίφημο πείραμα του
κλειδιού που είναι δεμένο σ’ ένα
χαρταετό.

electricus).
Το 1752 ο Μπέντζαμιν Φράνκλιν απέδειξε ότι ο
κεραυνός και η αστραπή ήταν, όντως, αποτέλεσμα
ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό έθεσε τις βάσεις για μια
σειρά προοδευτικών εξελίξεων:

Ο Αλεσάντρο Βόλτα επινόησε την μπαταρία το 1800·
στη συνέχεια κάποια πειράματα του Μάικλ Φάραντεϊ
οδήγησαν στην ανάπτυξη του πρώτου ηλεκτρικού κινητήρα·
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και τελικά,
η δουλειά των Τζέιμς Μάξγουελ, Νίκολα Τέσλα και
Τόμας Έντισον οδήγησε στην εγκατάσταση των
πρώτων δημόσιων ηλεκτρικών φανών στο
Παρίσι, στο τέλος της δεκαετίας του 1870 (γεγονός
που του έδωσε το όνομα "Πόλη του Φωτός").

Έτσι, η νυχτερινή ζωή έγινε μέρος της καθημερινής ζωής!
(κι αυτή ήταν μόνο η αρχή)

Με το σύστημα δημόσιου φωτισμού και
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που
προσέφερε η βιομηχανία, έγινε εφικτό να
φτάσει το ηλεκτρικό και στα νοικοκυριά.
Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για θέρμανση
και ψύξη, τελικά όμως τροφοδότησε όλων
των ειδών τις συσκευές.

Οι μεγάλες – όπως ψυγεία,
πλυντήρια και θερμοσίφωνες –
είναι γνωστές ως λευκά προϊόντα.
Οι μικρές – όπως τοστιέρες,
μπλέντερ και φούρνοι μικροκυμάτων
– είναι γνωστές ως καφέ προϊόντα.
Και οι ηλεκτρονικές – όπως
οι επίπεδες οθόνες, τα έξυπνα
τηλέφωνα και τάμπλετ – είναι
γνωστές ως λαμπερά προϊόντα.
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Ομοίως, οι ψηφιακές τεχνολογίες γεννήθηκαν με την εφεύρεση

1947

του τρανζίστορ το

και με μια πραγματεία πάνω στα

1948.

μαθηματικά των επικοινωνιών
του Κλωντ Σάνον το

Η ακόλουθη φράση, που ακούστηκε στο 1943,
αποδίδεται στον Τόμας Τζ. Γουότσον:

"Πιστεύω ότι υπάρχει μια αγορά για
περίπου πέντε προσωπικούς υπολογιστές
παγκοσμίως".
Τα PC, ωστόσο, δεν
εμφανίστηκαν παρά στα μέσα
της δεκαετίας του

1970,

συμβάλλοντας στη δημιουργία
του Παγκόσμιου Ιστού με σκοπό
την επιστημονική συνεργασία,
μεταξύ του Μαρτίου του

και του Δεκεμβρίου του

1989
1990.
Αυτό συνέβαλε στο να φτάσει
το Διαδίκτυο στα νοικοκυριά.
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Κι έτσι έχουμε σήμερα την

Τρίτη
Βιομηχανική
Επανάσταση:
Ιδού και οι "συσκευές" της:

Την Ψηφιακή Επανάσταση.

Το ψηφιακό
περιεχόμενο.

Περιεχόμενο όπως η μουσική, οι ταινίες,
τα βιντεοπαιχνίδια κ.ά., τα οποία έχουν
διάφορα φορμά και μεγέθη

(όχι πια λευκά,
καφέ ή λαμπερά
αλλά φορητά,
κονσόλες,
PC,
DVD,
Blue-ray,
εφαρμογές
κ.τ.λ.).
Η ευκολία με την οποία οι νέοι "παίκτες" μπορούν να λανσάρουν τα προϊόντα
τους στην αγορά, με αυξανόμενη ποικιλομορφία και προσαρμοστικότητα,
δημιουργεί έναν ενάρετο κύκλο κοινωνικής και οικονομικής αλλαγής
(στον οποίο η ευρεία διαθεσιμότητα επιλογών
διεγείρει, σε μεγαλύτερο βαθμό, την καινοτομία και την αποδοτικότητα
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη γενική ευημερία).
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> Επαναστατικές τεχνολογίες
Σύμφωνα με το

McKinsey Global Institute (MGI)38,
δώδεκα επαναστατικές τεχνολογίες
θα αλλάξουν τον τρόπο ζωής μας, τον
τρόπο του επιχειρείν, αλλά και την
παγκόσμια οικονομία ως το 2025.

Αυτές οι τεχνολογίες παρουσιάζονται παρακάτω, ανάλογα με τη δυνατότητά
τους να δημιουργούν νέο πλούτο:
Διαδίκτυο μέσω κινητών συνδέσεων
Γνώσεις αυτοματοποίησης εργασιών
Ίντερνετ των πραγμάτων
Τεχνολογίες cloud
Προηγμένη ρομποτική
Αυτόνομα και ημιαυτόνομα οχήματα
Γονιδιωματική της επόμενης γενιάς
Αποθήκευση ενέργειας
Τρισδιάστατη εκτύπωση
Προηγμένα υλικά
Προηγμένη εκμετάλλευση και εξόρυξη πετρελαίου και
φυσικού αερίου
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Οι έξι επαναστατικές τεχνολογίες με την
πιο στενή και πιο συμβιωτική σχέση με την
Πορτοκαλί Οικονομία σημειώθηκαν με
έντονους χαρακτήρες.

Ναι, αυτές οι τεχνολογίες
αναπτύχθηκαν εκτός
του πολιτιστικού τομέα.
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Η ιστορία, ωστόσο,
έχει αποδείξει
ότι οι άνθρωποι
νιώθουν
μια εγγενή ανάγκη
να οικειοποιούνται,
να διαφοροποιούν και
να εξατομικεύουν,

ανάγκη η οποία καταλήγει να κάνει τους πιο
πολυπράγμονες και τολμηρούς καλλιτέχνες,
καθώς και τους δημιουργούς να πειραματίζονται
και να καινοτομούν μέσα από:

νέους τρόπους επικοινωνίας (Διαδίκτυο μέσω κινητών συνδέσεων),

νέους τρόπους διαφοροποίησης (Διαδίκτυο των πραγμάτων),

νέους τρόπους ανταλλαγής και συλλογής (τεχνολογίες cloud),

νέους τρόπους μεταφοράς πραγμάτων (αποθήκευση ενέργειας),

νέους τρόπους υλοποίησης πραγμάτων (τρισδιάστατη εκτύπωση),

νέα υλικά (προηγμένα υλικά),
με τρόπους που δημιουργούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα,
επιδιώκοντας να εμπλουτίσουν τη ζωή μας
με πολλαπλές διαστάσεις συγχρόνως.

69

Η Πορτοκαλί Οικονομία

Το MGI υπολογίζει ότι τα επόμενα δώδεκα χρόνια,
ο οικονομικός αντίκτυπος αυτών των έξι τεχνολογιών
θα είναι μεταξύ:

$8,8
$24,9
$16,1

τρισεκατομμυρίων δολαρίων
(περίπου το μισό της
κινέζικης οικονομίας το 2012)

και

τρισεκατομμύρια δολάρια
(περίπου το μέγεθος της
οικονομίας των Η.Π.Α., της
Ιαπωνίας και της Γερμανίας
μαζί το 2012).

Αναμφίβολα, ένα από τα σπουδαιότερα εναύσματα δημιουργίας πλούτου που
απεικονίζεται σ' αυτό το χάσμα των

είναι η ιδιότητα αυτών των τεχνολογιών

Μια μεσαία τάξη που διψάει για

τρισεκατομμυρίων δολαρίων
(περίπου το μέγεθος της
οικονομίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης το 2012)

να ενσωματώνονται
στην καθημερινή ζωή

εγχώριες πολιτιστικές εκφράσεις
υψηλού επιπέδου και σε πραγματικό
χρόνο.

των ανθρώπων που προσχωρούν στην
παγκόσμια μεσαία τάξη για πρώτη φορά.
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Αν εξετάσουμε την εξέλιξη
της ψηφιακής οικονομίας,
διαπιστώνουμε ότι

το εν λόγω περιεχόμενο θα κληθεί να
παίξει ένα ρόλο-κλειδί στην ενσωμάτωση
όλων των επαναστατικών τεχνολογιών στην
καθημερινότητα της προσφάτως ενδυναμωμένης
παγκόσμιας μεσαίας τάξης.
Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική είναι σε θέση, και
με το παραπάνω, να χρησιμοποιήσουν το τεράστιο
απόθεμα δημιουργικού ταλέντου τους και την
πολιτιστική τους κληρονομιά για να δημιουργήσουν
ένα ξεχωριστό συγκριτικό πλεονέκτημα.
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε
μια μεταβολή που, για αρχή, θα έκανε
σχεδόν 600 εκατομμύρια ανθρώπους
να απολαύσουν τη μεγαλύτερη αύξηση
πλούτου της ιστορίας τους
(αφού εκατομμύρια απ' αυτούς θα
έχουν ένα εισόδημα που θα μπορούν
να το καταναλώσουν σύμφωνα με τις
προσωπικές τους ανάγκες)39.
Τα επιχειρησιακά μοντέλα που
ενσωματώνουν αυτές τις τεχνολογίες
στην κατανάλωση περιεχομένου
μπορούμε να περιμένουμε να τα
αναπτύξουν άλλοι πιο τολμηροί
κι εμείς να προσπαθήσουμε να τα
αντιγράψουμε έτσι ώστε

Ή να ακολουθήσουμε μια πορεία
ανάπτυξης που να εξαρτάται
επικίνδυνα από μη ανανεώσιμες
πρώτες ύλες, εκθέτοντας έτσι
τις οικονομίες μας σε κινδύνους
όπως η "Ολλανδική Ασθένεια",
στην οποία η οικονομία
πλήττεται από την υπέρμετρη
στήριξη στους φυσικούς πόρους.
Συγκριτικά, τα πολιτιστικά αγαθά
και οι υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα
εμπορεύσιμα και ανανεώσιμα.

να μη μείνουμε πολύ πίσω.
71

Η Πορτοκαλί Οικονομία

Τα προϊόντα του μυαλού είναι

Μια εναλλακτική επιλογή ενέχει και την

αγαθά και υπηρεσίες όπως η τέχνη,

ενδυνάμωση του ταλέντου των 107 εκατομμυρίων

ο σχεδιασμός, τα βιντεοπαιχνίδια, οι

νέων (μεταξύ 14 και 24 χρονών) που ζουν στη Λατινική

ταινίες και η χειροτεχνία, που έχουν

Αμερική και στην Καραϊβική

άυλη και συμβολική αξία, η οποία
ξεπερνά τη χρηστική τους αξία.

H Δημιουργούπολη είναι το είδος
της πόλης που ονειρευόμαστε ως
το βασικό άξονα για την ανάπτυξη
της Πορτοκαλί Οικονομίας: μέρη
όπου τα προϊόντα του μυαλού είναι
πιο σημαντικά από τα βιομηχανικά
για τον πλούτο και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας.

ώστε να πάρουν το ρίσκο της έγκαιρης υιοθέτησης
επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στα
"προϊόντα του μυαλού"
(τον πυρήνα της Πορτοκαλί Οικονομίας)
και να χτίσουν μια αυτοκρατορία του μυαλού
ή μια "Δημιουργούπολη").

Αν μια τέτοια ξαφνική αλλαγή
μοιάζει μη ρεαλιστική,

λάβετε υπ' όψη σας ότι οι πολιτικοί ηγέτες και οι πρωταθλητές
στη Νέα Υόρκη του 1896

της βιομηχανίες συζητούσαν σχετικά με
το τι θα κάνουν με τα περίπου εκατό με
διακόσιες χιλιάδες άλογα της πόλης.

Η οργάνωση της σίτισής τους, η ενασχόληση με τα περιττώματά τους και η προμήθεια
των αμαξών που απαιτούνταν, καθώς και η προμήθεια όλων των εργαλείων και
ενδυμάτων των αλόγων ήταν στα χέρια περίπου 13.000 εταιρειών,

πιθανώς αυτή να ήταν η κύρια πηγή
απασχόλησης εκείνη την εποχή.

Την 1η
Οκτωβρίου
του 1908,

ο Χένρι Φορντ εισήγαγε το Model T (το πρώτο αυτοκίνητο
μαζικής παραγωγής) και λιγότερο από είκοσι χρόνια αργότερα
είχαν κατασκευαστεί πάνω από δεκαπέντε εκατομμύρια απ'
αυτά39, εκτοπίζοντας έτσι το άλογο και την άμαξα, που ήταν ο
κύριος τρόπος μεταφοράς.
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> Στη δεκαετία μας
Η Λατινική Αμερική και η
Καραϊβική

Εξάλλου

έχουν μια πραγματική
ευκαιρία για ανάπτυξη.
"αυτή είναι η δεκαετία της"
είναι μια φράση που επαναλαμβάνεται συχνά
σε ορισμένους οικονομικούς κύκλους για να
αναγνωριστεί η έντονη περίοδος ανάπτυξης που
βιώνει η περιοχή σήμερα.

Το λεγόμενο
δημογραφικό
μέρισμα, σύμφωνα με πολλούς
οικονομολόγους, εξηγεί τα
μεγάλα βήματα μπροστά
που έγιναν στην οικονομική

Δημογραφικό μέρισμα. Σημειώνεται
όταν η αύξηση του πληθυσμού
στρέφει τον κόσμο γρηγορότερα
στην αγορά εργασίας παρά
στις κοινωνικές υπηρεσίες
που απευθύνονται στους
νέους και στους ηλικιωμένους

ανάπτυξη, όπως αυτά των

Ασιατικών Τίγρεων
(στην αρχή της δεκαετίας του 1970)

(για παράδειγμα, στη βασική
εκπαίδευση, στη σύνταξη, στη
φροντίδα των ηλικιωμένων). Αυτό
επιτρέπει να συγκεντρωθούν
περισσότεροι πόροι για την
αύξηση της μακροπρόθεσμης
παραγωγικότητας, με αποτέλεσμα
να διευρυνθεί η μεσαία τάξη και να
βγει ο κόσμος από τη φτώχεια με
βιώσιμο τρόπο.

ή της Κίνας (που ξεκίνησε μια
δεκαετία αργότερα).
Το δημογραφικό μέρισμα που σημειώθηκε στις ασιατικές χώρες επενδύθηκε
κυρίως στη δημιουργία και στην επέκταση του βιομηχανικού τους τομέα.
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Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική
θα χρειαστεί να γίνουν δημιουργικές:
όχι μόνο επειδή ο ανταγωνισμός με την
Ασία όσον αφορά το φτηνό εργατικό
δυναμικό δεν είναι εφικτός,

αλλά και επειδή η περιοχή
της Λατινικής Αμερικής και
της Καραϊβικής ήδη χαίρει
σχετικά υψηλού επιπέδου
αστικοποίησης και
βιομηχανοποίησης, γεγονός
που αφήνει λίγα περιθώρια
για ανάπτυξη στην περιοχή.
Το να χρεωθεί το δημογραφικό μέρισμα στην περιοχή
θα απαιτήσει μια προσέγγιση βασισμένη στη γνώση

καθώς και ενεργή συμμετοχή
στην

στην οποία

Ψηφιακή Επανάσταση
η επιστήμη, η τεχνολογία
και ο πολιτισμός
λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπ’ όψη.
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Η Πορτοκαλί Οικονομία
αντιπροσωπεύει μία από τις ευκαιρίες
μέσω των οποίων μπορεί κανείς να
αξιοποιήσει την Ψηφιακή Επανάσταση.
Τα ταλέντα που υπάρχουν στο

δημογραφικό μας

μέρισμα

μας δίνουν την ευκαιρία να μετατρέψουμε
τα καλύτερα από τα δημιουργικά και
πολιτιστικά στοιχεία της Λατινικής
Αμερικής και της Καραϊβικής
σε μορφές άυλου κεφαλαίου που
(σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα)

77%
αντιπροσωπεύουν το

του παγκόσμιου πλούτου40.
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$ 79,194

$ 673,593

$ 551,964

$ 47,183

$ 3,597

Εδώ σημειώνεται η
κατανομή του παγκόσμιου
συσσωρευμένου πλούτου,
σύμφωνα με το επίπεδο
εισοδήματος των χωρών:
(τρισεκατομμύρια
δολάρια το 2005)

$ 58,023
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Και αυτές είναι οι
αναλογίες σύμφωνα με το

15.5

77
18

81
17

69
16

51
24

13

Παραγόμενο

Χαμηλό

Μεσαίο-χαμηλό

Μεσαίο-ηψηλό

15.2
5

κεφάλαιο

2

Φυσικό

15

25

κεφάλαιο

30

Είδος πλούτου

κεφάλαιο

57

Άυλο

69.3

είδος του πλούτου: (%)

Επίπεδο

Παγκόσμιο

εισοδήματος

Λατινική
Αμερική και
Καραϊβική

Επίπεδο εισοδήματος
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με δεδομένα της
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Είναι ξεκάθαρο ότι ο μεγαλύτερος
παράγοντας διαφοροποίησης της
δημιουργίας πλούτου είναι η σχέση
ανάμεσα

στο άυλο και
στο φυσικό
κεφάλαιο.

Όσο περισσότερο
εξαρτώμαστε από τη γνώση,

τόσο
πλουσιότεροι
είμαστε.

Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική
στο σύνολό τους, ωστόσο, δείχνουν μια
δομή διανομής που ευθυγραμμίζεται με
αυτήν που παρατηρήθηκε για την ομάδα

35%
μεσαίου-υψηλού εισοδήματος,

η οποία κατέχει περίπου το

του παγκόσμιου φυσικού
κεφαλαίου.
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Το φυσικό μας κεφάλαιο αξίζει πάνω από

12

τρισεκατομμύρια
δολάρια.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) κατέχει ένα παρόμοιο ποσό
φυσικού κεφαλαίου:
πάνω από

11

τρισεκατομμύρια
δολάρια.

(Το Μεξικό και η Χιλή ανήκουν τόσο στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, όσο και
στον ΟΟΣΑ, οπότε το φυσικό τους κεφάλαιο υπολογίζεται και στα δύο).

Τόσο σε σχετικούς όσο και σε απόλυτους όρους,
η επικράτηση του υψηλότερου άυλου κεφαλαίου
στις χώρες του ΟΟΣΑ σε σχέση με αυτές της
Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής εξηγεί τη
διαφορά.

78

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

Αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της

δημιουργίας ενός ευνοϊκού
περιβάλλοντος για την
παραγωγή πνευματικού
κεφαλαίου.
Πρέπει να διατηρήσουμε, να
προσελκύσουμε, να συλλάβουμε και να
αναπαράξουμε το ταλέντο της νεολαίας με
υψηλή κινητικότητα, μιας ομάδας που συχνά
υποτιμάται κοινωνικά και αμείβεται ελάχιστα
από οικονομικής άποψης στις κοινωνίες μας.
(Το ταλέντο είναι κινητό41).

Οι χώρες παγκοσμίως αναπτύσσουν
πολιτικές προσέλκυσης ανθρώπων
με ταλέντο
(η ζήτηση βρίσκεται

σε άνοδο)

Επομένως, θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πειστούν τα ταλέντα να
μείνουν στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική και να παίξουν ένα ρόλο-κλειδί στις
αναπτυξιακές μας ατζέντες.
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Η Λατινική
Αμερική και
η Καραϊβική
πρέπει να αναλάβουν τον κίνδυνο
της καινοτομίας και της έγκαιρης
υιοθέτησής της. Πρέπει να αφεθούμε
στην περιπέτεια της δημιουργίας
της μελλοντικής μας επιτυχίας με
βάση την τώρα πια γνωστή μας
άγνωστη: την Πορτοκαλί Οικονομία
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Τα λάθη,
βεβαίως,
μπορούν να
διορθωθούν,
αλλά οι χαμένες
ευκαιρίες δεν
μπορούν να
ανακτηθούν.
81

Το 99% όλων των
στατιστικών λένε
μόνο το 49%
της ιστορίας.
— Ρον Ντε Λέτζε ΙΙ
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3. Το μέγεθος του
πορτοκαλιού
Υπάρχουν πολλά που
πρέπει να ειπωθούν για
τις στατιστικές,
αλλά ίσως να μην ειπωθούν ποτέ τόσο εύγλωττα όσο τα
είπε ο Μπέντζαμιν Ντισραέλι στο ακόλουθο σχόλιό του.
"Υπάρχουν τριών ειδών ψέματα:

τα ψέματα, τα χοντρά ψέματα

και οι στατιστικές

".

Όσοι δουλεύουν τακτικά με
στατιστικά στοιχεία ξέρουν
ότι οι δείκτες και οι εκτιμήσεις

είναι πάντα
κοντά στην
πραγματικότητα,

αλλά όχι απόλυτες
αλήθειες.
Αναγνωρίζουν ότι οι στατιστικές απλοποιούν και συνοψίζουν την πολύπλοκη
πραγματικότητα, αλλά δεν αντικαθιστούν την κριτική ανάλυση.
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Οι στατιστικές δρουν σαν χάρτης που
επισημαίνει τα πιο αξιόλογα χαρακτηριστικά
μιας περιοχής ενδιαφέροντος.

Ρίχνουν φως στις
αποφάσεις που
πρέπει να πάρουμε,
βοηθώντας μας
να κρατήσουμε
σταθερή πορεία
καθώς πασχίζουμε
να φτάσουμε στον
προορισμό μας.

Διευκολύνουν την
πλοήγηση, βοηθώντας
μας να ξεκαθαρίσουμε
τις άτακτες λεπτομερείς
πληροφορίες
και προσφέρουν μια
πανοραμική θέα τόσο των
εμποδίων που θα έπρεπε
να προβλέψουμε και να
αποφύγουμε, όσο και των
ευκαιριών που θα έπρεπε να
αξιοποιήσουμε.
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Η δημιουργία ενός χάρτη
σε κλίμακα 1:1 πρακτικά δεν
εξυπηρετεί κανένα σκοπό.
Απαιτεί πάρα πολλούς πόρους
(χρόνο, χρήμα, χώρο…).

Κι αυτό δε
διευκολύνει.
Ούτε απλοποιεί.
Δεν μπορεί να δημιουργηθεί
σε πραγματικό χρόνο ώστε
να πάρουμε αποφάσεις
χρησιμοποιώντας
τρέχουσες πληροφορίες.
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Αλλά, στον τομέα των πολιτιστικών στατιστικών, οι
ερευνητές συχνά επιχειρούν να δημιουργήσουν χάρτες
σε κλίμακα 1:1.

Είτε επειδή το δημιουργικό μυαλό έχει
αλλεργία στην ποσοτική απλούστευση
(ειδικά όσον αφορά τα οικονομικά)

είτε επειδή είναι αποφασισμένο να
αντισταθμίσει υπέρμετρα την ιστορική
απουσία της στατιστικής, όσον αφορά
τον πολιτισμό, με αποτέλεσμα αυτός ο
τομέας να αποκτά υψηλότερα πρότυπα
απ' ό,τι χρειάζεται, λογικά ή εφικτά.
Το θετικό αυτών των ακραίων
τάσεων είναι ότι επιτάχυναν
την ανάπτυξη της ποσοτικής
ανάλυσης του πολιτισμού τις
δύο τελευταίες δεκαετίες.

(αν και εξακολουθούν να υπάρχουν
κάποιες δυσκολίες όσον αφορά την
παραγωγή μιας συνεχούς, αξιόπιστης
και συγκρίσιμης ροής πληροφοριών).
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Κάποιες απ' αυτές τις
δυσκολίες είναι
τεχνικές, όπως:

- τα υψηλά επίπεδα ανεπισημότητας
(οι δημιουργικές δραστηριότητες
υποαντιπροσωπεύονται στα επίσημα δεδομένα
που συλλέγονται από εγχώριες εταιρείες
στατιστικών υπηρεσιών και άλλους φορείς που
ειδικεύονται στη συλλογή δεδομένων)

- τα ακατάλληλα συστήματα κατάταξης
(αρχικά δημιουργήθηκαν για να λογοδοτήσουν
σχετικά με οικονομικές δραστηριότητες όπως η
βιομηχανία, η μεταλλευτική βιομηχανία και η
γεωργία, ενώ τα πλαίσια των οικονομικών δεδομένων
παραβλέπουν υπηρεσίες με το να τις κατατάσσουν σε
ευρύτερες κατηγορίες, γεγονός που καθιστά δύσκολη
την εξέταση πιο σύγχρονων τομέων όπως η υγεία, ο
τουρισμός και η Πορτοκαλί Οικονομία).

- οι νέες τεχνολογίες
(οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν τις αλυσίδες
αξίας δημιουργικών προϊόντων και τη δυναμική
της κατανάλωσής τους, αλλά αυτές οι επιδράσεις
δεν ακολουθούν κανένα ευδιάκριτο μοτίβο· στην
πραγματικότητα, είναι αδύνατο να μάθουμε αν θα
υπάρξει ποτέ κάποιο αξιόπιστο μοντέλο που να
περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία και
τις δημιουργικές δραστηριότητες αυτές καθαυτές).
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Άλλες δυσκολίες
είναι λιγότερο
τεχνικής φύσεως,
όπως:

- η απουσία συναίνεσης σχετικά με τον
ορισμό της δημιουργικής οικονομίας
(ένα θέμα που εκτίθεται στο Κεφάλαιο 1)

- οι παράτυπες πολιτικές δεσμεύσεις
(διαδικασίες συλλογής στατιστικών δεδομένων,
μελέτες και έργα συχνά χάνουν τη γοητεία τους με
την πάροδο του χρόνου, αλλά και πολλές αναφορές
καταλήγουν να πνίγονται στη σκόνη σε ντουλάπια
της περιοχής).

- η εσωτερική και η εξωτερική αντίσταση
(πολλοί καλλιτέχνες, δημιουργοί, οικονομολόγοι
και πολιτικοί αντιπαθούν την ιδέα της οικονομικής
ανάλυσης του πολιτισμού κι αυτό καθιστά δύσκολη
την επικύρωση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής
ανάλυσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων).

Αυτά τα προβλήματα δεν έχουν
σχέση αποκλειστικά με την
Πορτοκαλί Οικονομία.
Η μέτρηση του τουρισμού και του περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένων και
των πράσινων βιομηχανιών) μας έχει προσφέρει πολύτιμες γνώσεις τις
τελευταίες δεκαετίες, αλλά ακόμα αντιμετωπίζει πολλά σημαντικά εμπόδια.
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Σήμερα, έχουμε τα ακόλουθα αναλυτικά μοντέλα για να κατανοήσουμε την πολιτιστική
και δημιουργική οικονομία42

Η απόφαση του τι θα συμπεριληφθεί στη μελέτη και
τι όχι είναι ζωτικό για την επιτυχημένη αντιστοίχιση.
Μπορούμε να επιλέξουμε ένα έργο να αξιολογήσει
όλες τις δημιουργικές βιομηχανίες ή να επικεντρωθεί
μόνο σε κάποιους επιμέρους τομείς.

Γ. Εικαστικές τέχνες και χειροτεχνία

Ποιος θα διαχειριστεί το έργο της χαρτογράφησης
και θα εγγυηθεί ότι το έργο θα είναι υψηλής
ποιότητας; Υπάρχουν κάποιοι διακριτοί ρόλοι που
πρέπει να καλυφθούν.
Υπάρχει μια σειρά από προσεγγίσεις που
διατίθεται στην ερευνητική ομάδα. Και η ομάδα
θα πρέπει να σκεφτεί καλά ποια είναι η πιο
κατάλληλη για κάθε περίσταση.

Πώς μπορούν να συνδεθούν
τα ευρήματα του έργου με
ομάδες-κλειδιά και ατζέντες
πολιτικής;

Πώς μπορεί η ερευνητική ομάδα να αυξήσει την
πιθανότητα να γίνουν αντιληπτά τα ευρήματα
της αντιστοίχισης και να τα αντιμετωπίσει; Πώς
συνδέονται με ομάδες-κλειδιά και επηρεάζουν
ατζέντες πολιτικής;

Πώς μπορεί διατηρηθεί
η ορμή;

Από μόνο του, το έργο είναι απίθανο να πετύχει
όλους τους στόχους του - πρέπει να αποτελεί μέρος
μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας να βελτιώσει την
εικόνα των δημιουργικών βιομηχανιών.

Δ. Βιβλία και τύπος

Ε. Οπτικοακουστικά και διαδραστικά
μέσα

ΣΤ. Σ χεδιασμός και δημιουργικές
υπηρεσίες

Ζ. Τουρισμός

Η. Αθλητισμός και αναψυχή

Εξοπλισμός και υποστηρικτικό υλικό

Β. Επιδόσεις και εορτασμός

Εξοπλισμός και υποστηρικτικό υλικό

Ποια ερευνητική
προσέγγιση θα έπρεπε να
υιοθετηθεί;

Η χαρτογράφηση δημιουργικών βιομηχανιών
σπάνια γίνεται από απλή πνευματική περιέργεια:
προορίζεται να έχει αντίκτυπο στην τακτική. Ποιους
τομείς είναι πιο πιθανό να επηρεάσει περισσότερο;

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Ποιος είναι υπεύθυνος;
Ποιος κάνει τη δουλειά;

Α. Μια Πολιτιστική και φυσική
κληρονομιά

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Πώς ορίζονται
οι δημιουργικές
βιομηχανίες;

Αυτοί που θα οργανώσουν τη χαρτογράφηση
πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται με σαφήνεια
για ποιο λόγο θέλουν να την κάνουν και ποιον
θέλουν να πείσουν.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Ποια ζητήματα τακτικής
μπορεί να κληθεί
να αντιμετωπίσει η
χαρτογράφηση;

Πλαίσιο Πολιτιστικών Στατιστικών 44.

UNESCO 2009 Πλαίσιο για τους Τομείς των Πολιτιστικών Στατιστικών

Γιατί να γίνεται
χαρτογράφηση;
Σε ποιον απευθύνεται;

αλλά και μια διεθνή συμφωνία για ένα

Αρχειοθέτηση και συντήρηση

και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη
χαρτογράφηση των πολιτιστικών και
δημιουργικών βιομηχανικών43,

1. Αξιολόγηση του αντίκτυπου
2. Ποσοτική ανάλυση

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

1. Αξιολόγηση του αντίκτυπου
2. Δομική και συνθετική ανάλυση
3. Ανάλυση αλυσίδας αξίας
4. Ανάλυση διασποράς

Αρχειοθέτηση και συντήρηση

Πολιτιστικές ή
δημιουργικές
δραστηριότητες και
βιομηχανίες

1. Αξιολόγηση του αντίκτυπου
2. Δομική ανάλυση
3. Ανάλυση αλυσίδας αξίας

ΑΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
(προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις, τελετουργίες, γλώσσες, κοινωνικές πρακτικές)

Δημιουργικός και/ή
πολιτιστικός τομέας
γενικά

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΘΕΜΑ
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Αν ο σερ Ισαάκ
Νεύτων ήθελε σήμερα
να ασχοληθεί με τη
μέτρηση της Πορτοκαλί
Οικονομίας, θα έλεγε ότι
μπορούμε να δούμε πιο
μακριά, επειδή στεκόμαστε
πάνω σε ώμους γιγάντων.
Προτείναμε ορισμούς που σχετίζονται με την
Πορτοκαλί Οικονομία στο Κεφάλαιο 1, βασιζόμενοι
στη συσσωρευμένη δουλειά πολλών άλλων. Τώρα,
θα ορίσουμε μια"πυραμίδα πληροφοριών" για την
Πορτοκαλί Οικονομία, που να περιγράφει με ποιον
τρόπο διαφορετικές προσεγγίσεις, όσον αφορά την
ανάλυση και τη διάδοση δεδομένων, μπορούν να
ταιριάξουν μεταξύ τους:
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ε.
δ.

Α. Χαρτογράφηση: είναι το υποχρεωτικό
πρώτο βήμα σε οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια
κατανόησης της οικονομικής συνεισφοράς ενός
τομέα με σημαντικά κενά πληροφόρησης. Οι
χαρτογραφήσεις διεξάγονται με ποικίλες μεθόδους
και σχεδιάζονται για συγκεκριμένους σκοπούς.
Ουσιαστικά, οι χαρτογραφήσεις παίρνουν ένα
στιγμιότυπο το οποίο έχει συλλάβει τις συνθήκες
ενός οικονομικού τομέα σε μια χρονική στιγμή και
προσδιορίζει τα κενά πληροφόρησής του.
Β. Βασική στατιστική: για να
αντιμετωπιστούν τα κενά πληροφόρησης,
πρέπει να δημιουργηθούν και να διεξαχθούν
κατάλληλες μελέτες οικονομικής δραστηριότητας.
Αυτές οι έρευνες συλλαμβάνουν καλύτερα
τα οικονομικά δεδομένα σε επίσημες και
ανεπίσημες δραστηριότητες στα πλαίσια ενός
τομέα, επιτρέποντας την αναταξινόμηση κάποιων
δραστηριοτήτων και μια πιο λεπτομερή ανάλυση.

γ.

β.
α.

των βιομηχανιών που προέρχονται από το εθνικό
στατιστικό σύστημα. Ενώ οι χαρτογραφήσεις
λαμβάνουν στιγμιότυπα, οι δορυφορικοί
λογαριασμοί συλλαμβάνουν την "κινούμενη
εικόνα" μιας οικονομικής δραστηριότητας.
Δ. Δείκτες: όταν τα δεδομένα
σταθεροποιούνται, ορίζονται οι μεταβλητές
και οι παράμετροι που επιτρέπουν τη συνεχή
ανάλυση και τη συγκριτική αξιολόγηση
μιας παγκόσμιας επίδοσης πολιτιστικών και
δημιουργικών δραστηριοτήτων.

E. Πληροφοριακά συστήματα: όταν
υπάρχει μια καθιερωμένη δομή για τη συνεχή
ανάλυση των οικονομικών επιδόσεων της
βιομηχανίας και προκύπτει μια παγιοποιημένη
βάση πελατών, είναι σημαντικό να
δημιουργηθούν οι δομές για την παραγωγή
της νοημοσύνης που απαιτείται από τους
φορείς χάραξης πολιτικής και τους διευθυντές
εταιρειών ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία λήψης
Γ. Δορυφορικοί λογαριασμοί: επιτρέπουν
αποφάσεων.
τη συνεχή, αξιόπιστη και συγκρίσιμη μέτρηση
91

Τα μαθηματικά, με τη
σωστή ματιά, κατέχουν
όχι μόνο την αλήθεια,
αλλά και την υπέρτατη
ομορφιά - μια ομορφιά
ψυχρή και λιτή, όπως
αυτή της γλυπτικής.
— Μπέρτραντ Ράσελ
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4. Πόσο κάνει ένα
πορτοκάλι;
Τεράστιες συναυλίες

όπως το Rock al Parque
(Rock the Park) στη
Μπογκοτά,

αυτοσχέδιες
παραστάσεις capoeira
στις παραγκουπόλεις
του Ρίο,
mariachi που εμφανίζονται
στην αποικιακή πλατεία της
Οαχάκα,

παραδοσιακές
γιορτές στο
Κούσκο:
παντού, η πρόσβαση του κοινού σε
πολιτιστικές δραστηριότητες συχνά
συνδέεται με την ιδέα του πολιτισμού
ως κάτι που προσφέρεται δωρεάν.
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Η Τραγωδία των κοινών
είναι ένα φαινόμενο
που εξηγεί τον τρόπο
με τον οποίο λογικά και
ανεξάρτητα άτομα, που
κοιτάζουν το προσωπικό

Η κοινωνία γενικά
αντιμετωπίζει τον πολιτισμό
ως δημόσιο αγαθό.
Και τα δημόσια αγαθά είναι συνήθως θύματα της

τους συμφέρον, μπορούν
τελικά να διαβρώσουν
έναν κοινό πόρο χωρίς να
έχουν τέτοια πρόθεση.

"Τραγωδίας των κοινών".
Αυτή η κατάσταση καταστρέφει τους καλλιτέχνες και
τους δημιουργούς, δεδομένου ότι τους στερεί κάποια
βασικά δικαιώματα όσον αφορά:

(1) τ η δικαιωματική
αναγνώριση της
δραστηριότητάς τους ως
καριέρας και
(2) τ η νόμιμη αμοιβή τους
για τη δουλειά που
κάνουν.
Ταυτόχρονα, στερεί από
την κοινωνία το είδος της
κοινωνικής και οικονομικής
προόδου που οι καλλιτέχνες
και οι δημιουργοί, αλλά και
οι βιομηχανίες στις οποίες
συμμετέχουν, θα μπορούσαν
να προσφέρουν.

Για να αλλάξει αυτή η κατάσταση είναι
απαραίτητο να κατανοήσουμε την
Πορτοκαλί Οικονομία με αριθμούς.
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Γι' αυτό, σ' αυτό το
εγχειρίδιο, πήραμε τα
αποτελέσματα της μελέτης

"Ο Οικονομικός Αντίκτυπος
των Δημιουργικών
Βιομηχανιών στην
Αμερικανική Ήπειρο"

Η πλήρης βάση δεδομένων
που παρήγαγε η Oxford
Economics μπορεί να
μεταφορτωθεί από το:
bit.ly/
America2013CIDatabase

(μιας κοινής προσπάθειας του Οργανισμού
Αμερικανικών Κρατών, της Διαμερικανικής Τράπεζας
Ανάπτυξης και του Βρετανικού Συμβουλίου, η
οποία ανατέθηκε στην εταιρεία συμβούλων Oxford
Economics).
Τα αναλύσαμε. Τα εντάξαμε σε κάποιο
πλαίσιο. Και, τώρα τα παρουσιάζουμε,
οπότε είναι πολύ ξεκάθαρο ότι:

Ο πολιτισμός

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
δωρεάν!

Αυτό δε σημαίνει ότι δε
θα έπρεπε να υπάρχει
ελεύθερη πρόσβαση σε
κάποιες εκδηλώσεις και
δραστηριότητες, αλλά ότι
εκείνοι που επωφελούνται
από αυτή την πρόσβαση
θα έπρεπε να καταλάβουν
και να αναγνωρίσουν
καταλλήλως αυτούς που
πληρώνουν γι' αυτές γιατί, στο τέλος-τέλος,
τίποτα δεν είναι δωρεάν.

(βλ. Παράρτημα 2 για μεθοδολογία
και λεπτομερείς πηγές)
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η τέταρτη μεγαλύτερη σε

εργατικό δυναμικό

(εκατομμύρια εργαζόμενοι)

96

477

Κίνα 816

Ινδία

(δισεκατομμύρια δολάρια)

159

υπηρεσιών

Ηνωμένες Πολιτείες

144

εξαγωγέας αγαθών και

Πορτοκαλί Οικονομία

ο ένατος μεγαλύτερος
$652

$804

$1.790

Κίνα $2.563

Ηνωμένες Πολιτείες

Γερμανία

Ιαπωνία $927

Γαλλία

$2.105

Ηνωμένο Βασίλειο $773

Κάτω Χώρες

Ηνωμένες Πολιτείες $14.99

Κίνα $7,32

Ιαπωνία $5,90

Πορτοκαλί Οικονομία $4,29

Γερμανία $3,60

(τρισεκατομμύρια δολάρια)

Νότια Κορέα $647

$646

οικονομία

Πορτοκαλί Οικονομία

Η τέταρτη μεγαλύτερη

Ινδονησία 116

Η Πορτοκαλί Οικονομία

Αν η Πορτοκαλί Οικονομία ήταν μια χώρα του κόσμου, θα ήταν:

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

Παγκόσμια οικονομία

79,4

Πηγή: ιδία
επεξεργασία με
δεδομένα από το
Howkins 2007, την
Oxford Economics
(διάφοροι) και την
Παγκόσμια Τράπεζα.

(τρισεκατομμύρια δολάρια)

Παγκόσμιες εξαγωγές

22,2
(τρισεκατομμύρια δολάρια)

Παγκόσμιο εργατικό δυναμικό

3,266
(δισεκατομμύρια εργάτες, 2011)
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Η συνεισφορά της
Πορτοκαλί Οικονομίας στην
παγκόσμια οικονομία

συγκριτικά με άλλους
παραγωγικούς τομείς θα ήταν

(σύμφωνα με τον τρόπο που δημιουργούνται τα αγαθά και οι υπηρεσίες
Πορτοκαλί Οικονομία

(υπηρεσίες και βιομηχανίες)

6,1%

Γεωργία

3,1%

Βιομηχανία
(βιομηχανίες
και
μεταλλευτικές
εταιρείες)

25,4%

Υπηρεσίες

65,4%
98

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

Πηγή: ιδία
επεξεργασία με

ανά είδος χρήσης

δεδομένα από το
Howkins 2007 και
την Παγκόσμια

(σύμφωνα με τον τρόπο που καταναλώνονται τα

Τράπεζα.

αγαθά και οι υπηρεσίες)
Πορτοκαλί Οικονομία
Άλλου είδους
οικιακή
κατανάλωση

57,2%

(οικιακή κατανάλωση,
επενδύσεις, δημόσιες δαπάνες)

6,1%

Άλλες επενδύσεις

7,8%

Άλλες δημόσιες
δαπάνες

28,9%
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Η Πορτοκαλί Οικονομία

Επιπλέον, η Πορτοκαλί
Οικονομία συγκρίνεται

με άλλους πολύτιμους τομείς με
τους ακόλουθους τρόπους:
(ως ποσοστό της παγκόσμιας οικονομίας)

Πηγή: ιδία επεξεργασία με δεδομένα από
το Howkins 2007 και την Παγκόσμια Τράπεζα.

2,5%
Στρατός (δημόσιες δαπάνες)

100

4,7%
Εκπαίδευση (δημόσιες δαπάνες)

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

6,1%

10,1%

Πορτοκαλί Οικονομία

Υγεία (δημόσιες και ιδιωτικές
δαπάνες)
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Η Πορτοκαλί Οικονομία

Αμερικανική Ήπειρος

$1.932
Ηνωμένες Πολιτείες

$1.664
Λατινική Αμερική και Καραϊβική

$175
Καναδάς

$93
Οι εντυπωσιακές επιδόσεις των Ηνωμένων
Πολιτειών καθιστούν την Πορτοκαλί Οικονομία
της αμερικανικής ηπείρου ξεκάθαρα παγκόσμιο ηγέτη.
(δισεκατομμύρια δολάρια)
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Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

Όλος ο κόσμος

$4.293
Κίνα

$467
Ηνωμένο Βασίλειο

$151
Νότια Κορέα

$110

Πηγή: ιδία
επεξεργασία με
δεδομένα από το
Ηowkins 2007, την
Oxford Economics
(διάφοροι) και την
Παγκόσμια Τράπεζα.

Ισπανία

$54
Υπόλοιπος κόσμος

$1.579
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Η Πορτοκαλί Οικονομία

Μερικές ενδιαφέρουσες συγκρίσεις για
να απεικονίσουμε τη σπουδαιότητα
της Πορτοκαλί Οικονομίας: Η Πορτοκαλί Οικονομία των Ηνωμένων
Πολιτειών δημιουργεί πόρους
ίσους μ' αυτούς που απαιτούνται

75 χιλιάδες χιλιόμετρα
για να κατασκευαστούν τα

του διαπολιτειακού οδικού συστήματος των
Ηνωμένων Πολιτειών
(του ακριβότερου έργου υποδομής
στην ιστορία)

425 δισεκατομμύρια
(τρέχοντα δολάρια το 2006)

Πηγή: ιδία
επεξεργασία με
δεδομένα από την
Oxford Economics
(WIPO) και άλλα.
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x4

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

Η Πορτοκαλί Οικονομία του Ηνωμένου
Βασιλείου δημιουργεί πόρους ίσους μ' αυτούς
που απαιτούνται για να κατασκευαστεί

δέκα φορές

το Eurostar
(το τούνελ 50 χιλιομέτρων που βρίσκεται

Πηγή: ιδία

κάτω απ' το Κανάλι το οποίο συνδέει τη

επεξεργασία με

Γαλλία με το Ηνωμένο Βασίλειο)

δεδομένα από την
Oxford Economics
(DCMS) και άλλα.

$15,4 δισεκατομμύρια

x10
(τρέχοντα δολάρια το 1992)
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Η Πορτοκαλί Οικονομία

Η συνεισφορά της Πορτοκαλί Οικονομίας
στις παγκόσμιες εξαγωγές
(δισεκατομμύρια δολάρια)
Αμερικανική Ήπειρος

(13,5%)

$87,6

Υπόλοιπος κόσμος

(86,5%)

$558,5
106

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

Πηγή: ιδία
επεξεργασία με
δεδομένα από την
Oxford Economics
(UNCTAD) και τη
Διοικητική Υπηρεσία
σε θέματα Ενέργειας
των Ηνωμένων
Πολιτειών.

x2

Εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας

$311
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Η Πορτοκαλί Οικονομία

Αμερικανική Ήπειρος

$87

Ηνωμένες Πολιτείες

$49,0
Καναδάς

$19,8
Λατινική Αμερική και Καραϊβική

Πηγή: ιδία επεξεργασία
με δεδομένα από
την Oxford Economics (UNCTAD).

$18,8

Η ηγεσία της Κίνας όσον αφορά την αγορά της Πορτοκαλί
Οικονομίας έχει αυξηθεί παράλληλα με την επέκταση του
παραγωγικού τομέα της. Τώρα που οι τάσεις της αγοράς
κλίνουν υπέρ των υπηρεσιών, είναι αναμενόμενο να
πάρουν το προβάδισμα τα έθνη με μια εντατική στρατηγική
στηριζόμενη στα "προϊόντα του μυαλού".
(δισεκατομμύρια δολάρια)
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Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

Όλος ο κόσμος

$646

Κίνα

$129,8

Ηνωμένο Βασίλειο

$24,3
Ισπανία

$16,4
Νότια Κορέα

$6,4
Υπόλοιπος κόσμος

$381,6
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Η Πορτοκαλί Οικονομία

Κάποιες ενδιαφέρουσες
συγκρίσεις

για να απεικονίσουμε το μέγεθος της
αγοράς της Πορτοκαλί Οικονομίας όσον
αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες:
(δισεκατομμύρια δολάρια)

Πηγή: ιδία επεξεργασία με δεδομένα από
την Oxford Economics (UNCTAD).

$49 $47
Η αγορά της Πορτοκαλί
Οικονομίας στις Ηνωμένες
Πολιτείες είναι ίση με
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τις εξαγωγές χαλκού της Χιλής

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

$117 $155
Το πλεόνασμα από τις εμπορικές
συναλλαγές της Πορτοκαλί Οικονομίας
της Κίνας εξηγεί
(η διαφορά μεταξύ εξαγωγών και
εισαγωγών δημιουργικών προϊόντων

τα δύο τρίτα του συνολικού
εμπορικού πλεονάσματός της
(η διαφορά μεταξύ εξαγωγών και
εισαγωγών όλων των προϊόντων και
υπηρεσιών)

και υπηρεσιών )
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Η Πορτοκαλί Οικονομία

Η συνεισφορά της Πορτοκαλί Οικονομίας
στην απασχόληση διεθνώς
(εκατομμύρια εργαζόμενοι)

Αμερικανική Ήπειρος
(16%)

$23,3

Πηγή: ιδία επεξεργασία με
δεδομένα από την Oxford
Economics (διάφοροι) και
την Παγκόσμια Τράπεζα.
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Υπόλοιπος κόσμος
(84%)

$121,1

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

Το εργατικό δυναμικό των Η.Π.Α.

159,1

Το εργατικό δυναμικό της παγκόσμιας Πορτοκαλί Οικονομίας

144,4

Το εργατικό δυναμικό της Γερμανίας

42,8

Το εργατικό δυναμικό της Πορτοκαλί Οικονομίας στην Κίνα

49,7

Το εργατικό δυναμικό της Κολομβίας

22,7

Το εργατικό δυναμικό της Πορτοκαλί Οικονομίας στην Αμερική

23,3
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Η Πορτοκαλί Οικονομία

22,1

Αμερικανική Ήπειρος

11,8
10,3
1,2
Ηνωμένες Πολιτείες

Λατινική Αμερική και Καραϊβική

Πηγή: ιδία επεξεργασία με
δεδομένα από την Oxford
Economics (διάφοροι) και
την Παγκόσμια Τράπεζα.

Καναδάς

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της δημιουργίας στις
Η.Π.Α. είναι 14 φορές πιο παραγωγικοί από τους
αντίστοιχους εργαζόμενους στην Κίνα. Η μεγαλύτερη
προστασία και εφαρμογή των νόμων περί πνευματικής
ιδιοκτησίας στην Πορτοκαλί Οικονομία εξηγεί το
μεγαλύτερο μέρος του χάσματος της παραγωγικότητας.
(εκατομμύρια εργαζόμενοι)
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Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

144,4

Όλος ο κόσμος

49,7
1,5
1,5

Κίνα

Ηνωμένο Βασίλειο

Νότια Κορέα

Υπόλοιπος κόσμος

68,3
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το τέταρτο ισχυρότερο εργατικό

δυναμικό

(εκατομμύρια εργαζόμενοι)
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Ηνωμένες Πολιτείες

159,1

$99

Αργεντινή

$365

Ηνωμένες Πολιτείες

Καναδάς $545

Μεξικό

Βραζιλία $294

$95

Βενεζουέλα

$2.105

$87

Ηνωμένες Πολιτείες

Βραζιλία $2,48

$14,99

Πορτοκαλί Οικονομία $1,93

Καναδάς $1,78

Ηπείρου, θα ήταν:

Βραζιλία 103,2

(δισεκατομμύρια δολάρια)

Πορτοκαλί Οικονομία

$1,16

ήταν χώρα της Αμερικανικής

52,1

και υπηρεσιών
Μεξικό

Αν η Πορτοκαλί Οικονομία

Μεξικό

εξαγωγέας αγαθών
$82

ο έβδομος μεγαλύτερος

Χιλή

(τρισεκατομμύρια δολάρια)

Πορτοκαλί Οικονομία 23,3

22,7

Η τρίτη ισχυρότερη οικονομία

Κολομβία

Η Πορτοκαλί Οικονομία

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

Οικονομία της Αμερικανικής Ηπείρου

$22,2
(τρισεκατομμύρια δολάρια)

Εξαγωγές της Αμερικανικής Ηπείρου

$3,8
(τρισεκατομμύρια δολάρια)

416

Εργατικό δυναμικό της Αμερικανικής Ηπείρου

(εκατομμύρια εργαζόμενοι, 2011)

Πηγή: ιδία επεξεργασία με
δεδομένα από την Oxford
Economics (διάφοροι) και
την Παγκόσμια Τράπεζα.
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Μερικές ενδιαφέρουσες συγκρίσεις για να
απεικονίσουμε το μέγεθος της Αμερικανικής Ηπείρου
όσον αφορά την Πορτοκαλί Οικονομία:
(δισεκατομμύρια δολάρια)

Πηγή: ιδία επεξεργασία με
δεδομένα από την Oxford
Economics (διάφοροι) και
την Παγκόσμια Τράπεζα.

$0,52

$1,87

Η υπεραξία του πετρελαίου στην
Αμερικανική Ήπειρο

Οικονομία της Ινδίας

(Η τιμή παραγωγής του αργού
πετρελαίου στις τιμές της αγοράς,
εξαιρουμένου του κόστους
παραγωγής του)
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Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

$1,93

$2,18

Πορτοκαλί Οικονομία

Παγκόσμια υπεραξία πετρελαίου
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Η Πορτοκαλί Οικονομία

Αν η Πορτοκαλί Οικονομία της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής ήταν χώρα, θα
είχε παραγωγή, εξαγωγές και ένα εργατικό δυναμικό ίσο με:

την οικονομία
του Περού

$177
(δισεκατομμύρια δολάρια)

τις εξαγωγές
του Παναμά

$21,6
(δισεκατομμύρια δολάρια)

και το εργατικό δυναμικό του Ελ Σαλβαδόρ,
της Γουατεμάλας και της Ονδούρας μαζί

11,5

(χιλιάδες εργαζομένους)
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Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

Πηγή: ιδία επεξεργασία από δεδομένα της Oxford Economics (διάφοροι) και της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πορτοκαλί Οικονομία

Εξαγωγές προϊόντων

της Λατινικής Αμερικής

κλωστοϋφαντουργίας της

Εξαγωγές οχημάτων της

και της Καραϊβικής

Κίνας

Ιαπωνίας

$175 $154 $150
(δισεκατομμύρια δολάρια)

Εξαγωγές σχετικές με την
Πορτοκαλί Οικονομία
της Λατινικής Αμερικής

Οικονομία

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

και της Καραϊβικής

της Ονδούρας

στις Κάτω Χώρες

$18,8 $17,4 $17,5
(δισεκατομμύρια δολάρια)

Εργατικό δυναμικό της
Πορτοκαλί Οικονομίας
στη Λατινική Αμερική και

Εργατικό δυναμικό

Αστικός πληθυσμός

την Καραϊβική

της Γκάνα

του Βελγίου

10,3

10,5

10,8

(εκατομμύρια άνθρωποι)

121

Η Πορτοκαλί Οικονομία

Μερικές ενδιαφέρουσες
συγκρίσεις

του μεγέθους της
Πορτοκαλί Οικονομίας
της Λατινικής Αμερικής
και της Καραϊβικής:
(δισεκατομμύρια δολάρια)

Πηγή: ιδία επεξεργασία με δεδομένα
από την Oxford Economics (διάφοροι)
και την Παγκόσμια Τράπεζα.

$55 $24

Η Μεξικάνικη Πορτοκαλί
Οικονομία υπερδιπλασιάζει
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τα εμβάσματα
που λαμβάνει

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

$66 $62

Η Βραζιλιάνικη Πορτοκαλί
Οικονομία μπορεί να συγκριθεί
με τις

εξαγωγές πετρελαίου της
Βενεζουέλας
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Η Πορτοκαλί Οικονομία

Η συνεισφορά
της Πορτοκαλί
Οικονομίας στη
Λατινική Αμερική
και την Καραϊβική
Πηγή: ιδία επεξεργασία με δεδομένα
από την Oxford Economics (διάφοροι)
και την Παγκόσμια Τράπεζα.

στην οικονομία (εκατομμύρια δολάρια)

$174.757
στην απασχόληση
(χιλιάδες θέσεις
εργασίας

προστιθέμενη αξία
ανά εργαζόμενο
(χιλιάδες δολάρια το
χρόνο)

10.262
17,03

Εξαγωγές

Εμπορικό ισοζύγιο

(εκατομμύρια δολάρια)

(εξαγωγές μείον εισαγωγές)

$18.761

-$9.933

Εισαγωγές

Ισοζύγιο πληρωμών

(εκατομμύρια δολάρια)

(ισοζύγιο συμπεριλαμβανομένων
των καθαρών πληρωμών/
αποδείξεων από: τεχνικούς
πληροφορικής και υπηρεσίες
πληροφορικής, δικαιώματα και
άδειες για πνευματική ιδιοκτησία)

$28.694
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(εκατομμύρια δολάρια)

-$16.547

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

Το εμπορικό έλλειμμα της Πορτοκαλί Οικονομίας
της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής είναι
σημαντικό. Μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το
γεγονός ότι, όταν συνυπολογίζονται οι καθαρές
πληρωμές των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και των αδειών, το έλλειμμα σχεδόν
διπλασιάζεται.
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Οι επτά μεγαλύτερες αγορές της
Πορτοκαλί Οικονομίας της Λατινικής
Αμερικής και της Καραϊβικής

Αργεντινή

Μεξικό

(δισεκατομμύρια δολάρια)

(δισεκατομμύρια δολάρια)

(χιλιάδες θέσεις εργασίας)

(χιλιάδες θέσεις εργασίας)

Χιλή

Βραζιλία

(δισεκατομμύρια δολάρια)

(δισεκατομμύρια δολάρια)

(χιλιάδες θέσεις εργασίας)

(χιλιάδες θέσεις εργασίας)

$17,08
550

$3,98
170
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$55,01
5.280

$66,87
1.730

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

Κολομβία

Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας

(δισεκατομμύρια δολάρια)

(δισεκατομμύρια δολάρια)

$11,00

$5,06

1.160
(χιλιάδες θέσεις εργασίας)

Περού

Υπόλοιπη Λατινική Αμερική και Καραϊβική

(δισεκατομμύρια δολάρια)

(δισεκατομμύρια δολάρια)

(χιλιάδες θέσεις εργασίας)

(χιλιάδες θέσεις εργασίας)

$4,72
660

$11,02
1.450

Πηγή: ιδία επεξεργασία με
δεδομένα από την Oxford
Economics (διάφοροι) και
την Παγκόσμια Τράπεζα.
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Εξαγωγές
Εισαγωγές
Εμπορικό ισοζύγιο

-$6.124

-$1.613
-$1.613

-$431
-$937

Ισοζύγιο πληρωμών

-$1.572
-$2.088

(εκατομμύρια δολάρια)

-$1.097
-$1.495

Πηγή: ιδία επεξεργασία

-$553
-$933

με δεδομένα από την
Oxford Economics
(διάφοροι) και την
Παγκόσμια Τράπεζα.

-$1.566
-$1.566

-$3.486
-$1.790

-$9.933
-$16.547
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Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

Βραζιλία

Μεξικό

Αργεντινή

Κολομβία

Χιλή

Περού

Μπολιβαριανή Δημοκρατία της
Βενεζουέλας
Υπόλοιπη Λατινική Αμερική και Καραϊβική

Όλη η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική

$9.414
$9.029
$385

$4.268
$5.881

$1.519
$1.949

$815
$2.387

$526
$1.623

$239
$792

$85
$1.651

$1.896
$5.382

$18.761
$28.694
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Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

της Πορτοκαλί
Οικονομίας

εναντίον

παραδοσιακών εξαγωγών
(εκατομμύρια δολάρια)

Πηγή: ιδία επεξεργασία με δεδομένα
από την Oxford Economics (UNCTAD)

Καλώδια χαλκού

Πορτοκαλί Οικονομία

Ζάχαρη και τα παράγωγά της

Πορτοκαλί Οικονομία

και το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου (ITC)

$537

$526

$878

$815

Χιλή
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Κολομβία

Αργεντινή

Μεξικό
Πορτοκαλί Οικονομία

Καφές

Πορτοκαλί Οικονομία

Σίδηρος και χάλυβας

Πορτοκαλί Οικονομία

Αποκλειστικά βόειο κρέας

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

$1.154 $1.519 $4.267 $4.268 $8.026 $9.414

Βραζιλία
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Η συνεισφορά της Πορτοκαλί
Οικονομίας στις οικονομίες της
Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής
(χώρες χωρίς διαθέσιμα δεδομένα)
Αργεντινή

Ντομίνικα (Κοινοπολιτεία
της Δομινίκας)

Μπαρμπάντος

Ισημερινός (Εκουαδόρ)

Βραζιλία

Γρενάδα

Χιλή

Γουατεμάλα

3,8%
1,2%
2,7%

3,4%
1,8%
4,6%

1,6%

7,6%

Κολομβία

Τζαμάικα

3,3%
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4,8%

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

Πηγή: ιδία επεξεργασία με
δεδομένα από την Oxford
Economics (διάφοροι).

Μεξικό

Αγία Λουκία

4,8%

8,0%

Παναμάς

Άγιος Βικέντιος και
Γρεναδίνες

6,4%

5,6%

Παραγουάη

Τρινιντάντ και Τομπάγκο

3,9%

4,8%

Περού

Ουρουγουάη

2,7%

3,4%

Άγιος Χριστόφορος
και Νέβις

Μπολιβαριανή Δημοκρατία
της Βενεζουέλας

6,6%

1,6%
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Η συνεισφορά της Πορτοκαλί Οικονομίας
στην απασχόληση στη Λατινική Αμερική και
την Καραϊβική
(χώρες με διαθέσιμα δεδομένα)
Αργεντινή

Ντομίνικα (Κοινοπολιτεία
της Δομίνικας)

3,2%

4,8%

Μπαρμπάντος

Γρενάδα

1,9%

3,6%

Βραζιλία

Γουατεμάλα

1,8%

7,1%

Χιλή

Τζαμάικα

2,3%

3,0%

Κολομβία

Μεξικό

5,8%
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11,0%
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Πηγή: ιδία επεξεργασία με
δεδομένα από την Oxford
Economics (διάφοροι).

Παναμάς

Άγιος Βικέντιος
και Γρεναδίνες

3,2%

4,9%

Παραγουάη

Τρινιντάντ και Τομπάγκο

3,3%

5,0%

Περού

Ουρουγουάη

4,5%

4,9%

Άγιος Χριστόφορος
και Νέβις

3,1%
Αγία Λουκία

4,4%
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Χωρίς τον πολιτισμό και
τη σχετική ελευθερία που
συνεπάγεται, η κοινωνία,
ακόμα κι όταν είναι τέλεια,
δεν είναι παρά μια ζούγκλα.
Γι' αυτό οποιαδήποτε
αυθεντική δημιουργία είναι
ένα δώρο στο μέλλον.
– Αλμπέρ Καμύ

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

5. Το πορτοκαλί
οικοσύστημα
"Φτιάξ'το, λάνσαρέ το,
διόρθωσέ το"
αυτή είναι η κραυγή της μάχης των καινοτόμων

(

εταιρειών νέας τεχνολογίας

).

η ψηφιακή έκφραση
της συνηθισμένης
φράσης "δοκιμή και
λάθος"

Αυτό το μοντέλο είναι πολύ αποτελεσματικό
στην εδραίωση της συνεργασίας

μεταξύ αυτών που
αναπτύσσουν την ιδέα και
των τελικών χρηστών αυτής,
οι οποίοι βρίσκονται μπροστά και στο κέντρο της καινοτόμας διαδικασίας.
Αυτή η προσέγγιση δεν αντιπροσωπεύει
απλά μια νέα εποχή πειραματισμού, αλλά
και μια ριζική αλλαγή στις σχέσεις μεταξύ:

συνεργατών,
ανταγωνιστών,
πελατών

και
περιεχομένου.
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Η πολιτιστικές και
οικονομικές διαδικασίες
που μετατρέπουν το
"συμβολικό περιεχόμενο"
σε αγαθά και υπηρεσίες
για την κοινωνία

εξελίσσονται
συνεχώς.

Η ψηφιακή τεχνολογία έχει επιταχύνει
το ρυθμό αυτής της εξέλιξης,

καθιστώντας
δύσκολη την
κατανόηση αυτών
των δυναμικών
τη στιγμή που πρέπει
να κάνουμε τόσο
πολύ περισσότερα.
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Αυτό αντικατοπτρίζει, εν μέρει,

την αντιφατική
φύση των τεχνών:

Από τη μια πλευρά,

αντιστέκονται στην αλλαγή

–στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τη σχέση μεταξύ των
παραδοσιακών αξιών και της ταυτότητάς τους–

ενώ

αγκαλιάζουν με
ενθουσιασμό τον
πειραματισμό με νέες ιδέες
και τεχνολογίες
-ωθώντας τα όρια της χρήσης τους.

(Όπως θα το έθετε ο Ρουμάνος
δραματουργός Ευγένιος Ιονέσκο, οι
τέχνες μάς διδάσκουν ότι υπάρχουν
πράγματα των οποίων η ύπαρξη είναι
απαραίτητη, παρότι είναι άχρηστα.)

139

Η Πορτοκαλί Οικονομία

Όπως συμβαίνει και με άλλες βιομηχανίες, διάφοροι
παράγοντες συνθέτουν την Πορτοκαλί Οικονομία:

Παραναλωτής.
Όρος που επινοήθηκε
από τον Άλβιν Τόφλερ
στο Τρίτο Κύμα (1980) με
σκοπό να περιγράψει τη

καλλιτέχνες
πρωτότυπης σύλληψης,
μουσικοί, συγγραφείς,
ηθοποιοί κ.ά.·

σύμπραξη παραγωγής
και κατανάλωσης. Η εν
λόγω έννοια αποδείχτηκε
ιδιαίτερα πολύτιμη
στην ερμηνεία του
ρόλου των χρηστών, οι
οποίοι προχωρούν πέρα

καταναλωτές,
παραναλωτές,
θαυμαστές κ.ά.·

από την κατανάλωση
του περιεχομένου και
μετέχουν ενεργά στη
μετατροπή του και
την προσαρμογή του
σε νέα μέσα. Ένα καλό
παράδειγμα από το
χώρο της Πορτοκαλί
Οικονομίας είναι τα
βίντεο που παράγουν
κάποιοι θαυμαστές,
μιξάροντας μουσική
των αγαπημένων τους
καλλιτεχνών με σκηνές
που δημιουργήθηκαν
από βιντεοπαιχνίδια
ή μέσω της διάδρασης
σε εικονικούς κόσμους,
όπως αυτού του Second Life.
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επιχειρηματίες,
επενδυτές,
γκαλερίστες κ.ά.·
καλλιτεχνικοί
διευθυντές,
κριτικοί, έφοροι
κ.ά.·
εταιρείες,
υπουργεία,
πρακτορεία,
ιδρύματα κ.ά.

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

Καθεμία απ' αυτές τις ομάδες ασκεί
διάφορες δραστηριότητες σ' ένα
πολύ δυναμικό σύστημα
κυρίως από τη στιγμή που
οι ψηφιακές τεχνολογίες
έκαναν πιο σαφή την κλίμακα
των επαναστατικών τους
“προθέσεων” μέσα στο δεύτερο
μισό της δεκαετίας του 1990.
Η δημόσια πολιτική μπορεί να παίξει ρόλο αν

"παίξει" με τις σχέσεις
και τα κίνητρα αυτών των
διαφορετικών παραγόντων·

αν διανείμει και
αναδιανείμει
προνόμια
κι αν προσπαθήσει να βελτιώσει την
αποτελεσματικότητα του συνολικού
συστήματος,
προκειμένου να πετύχει τη βιωσιμότητά του.
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Eπομένως, είναι σημαντικό να
προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε
πώς λειτουργούν οι σχέσεις
σ' αυτό το οικοσύστημα. Αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζει
τρεις προοπτικές ανάλυσης για
την καλύτερη κατανόηση του
οικοσυστήματος της Πορτοκαλί
Οικονομίας, προτού προχωρήσει
στην πολύπλοκη διαδικασία της
περιγραφής του σχεδιασμού της
δημόσιας πολιτικής που θα στήριζε
αυτόν τον οικονομικό τομέα:

Οικολογία
(η σχέση μεταξύ προσφοράς και
ζήτησης και το κράτος)·

Αλυσίδα
αξίας
(ένα εννοιολογικό μοντέλο της κυκλικής διαδικασίας
που ξεκινάει με τη δημιουργία περιεχομένου και
τελειώνει με την κατανάλωσή του και αντίστροφα)·

Δημιουργούπολη
(ο κεντρικός ρόλος των πόλεων στην
ανάπτυξη της Πορτοκαλί Οικονομίας).
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> Πορτοκαλί Οικολογία46
Το Πορτοκαλί Οικοσύστημα αποτελείται
από τρεις διαστάσεις που συνυπάρχουν
σε ευαίσθητη ισορροπία:

*Ενασχόληση

*Δημιουργία

*Περιβάλλον
Και στο σημείο τομής αυτών των
τριών διαστάσεων,
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Υπουργεία
Ιδρύματα Τεχνών

Γραμματείες

Ιδρύματα
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* Δημιουργία (προσφορά)
“Πρέπει πάντα κανείς να χαλάει λίγο μια εικόνα, προκειμένου να την τελειώσει.”
Ευγένιος Ντελακρουά

Σ' αυτή τη διάσταση, οι ακόλουθοι παράγοντες
καθοδηγούν την αλληλεπίδραση ιδεών και
κατάλληλων επιχειρηματικών μοντέλων:

καλλιτέχνες και δημιουργικά άτομα,

επιχειρηματίες,
καλλιτεχνικές ομάδες,

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (indies),

μεγάλες επιχειρήσεις (κολοσσοί) κ.ά.
Αυτή είναι και η διάσταση στην οποία γεννιούνται οι
ιδέες και μετατρέπονται σε αγαθά και υπηρεσίες (βλ.
αλυσίδα αξίας στη σελίδα 151).
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Η πολυμορφία είναι η βασική συνιστώσα της
διαδικασίας της "δημιουργικής καταστροφής"
της Πορτοκαλί Οικονομίας:

Δημιουργική
Καταστροφή
Όρος που επινοήθηκε
από τον κοινωνιολόγο

το περιεχόμενο

δημοφιλής στα οικονομικά

δημιουργείται

μέσω του Τζότζεφ

και μετατρέπεται

Σούμπετερ. Περιγράφει

με την
αλληλεπίδραση

που σχετίζονται

Βέρνερ Σόμπαρτ, και έγινε

τη διαδικασία μέσω της
οποίας καινοτόμα προϊόντα
και επιχειρηματικά μοντέλα

εννοιών, κλάδων

αποκτούν μεγαλύτερη αξία

και ταυτοτήτων

από άλλα προϊόντα και
επιχειρηματικά μοντέλα
που εκτοπίζονται και

άμεσα με παράγοντες

καταστρέφονται από την
εισαγωγή τους.

μικρής, μεσαίας και
μεγάλης κλίμακας.
Εμπόδια εισόδου
Αυτές τις δυσκολίες
τις αντιμετωπίζει κάθε
νέος παίκτης (φυσικό

Οι ψηφιακές τεχνολογίες
έχουν μειώσει τα εμπόδια
εισόδου στην αγορά.

πρόσωπο ή εταιρεία) όταν
επιχειρεί να μπει σε μια
νέα αγορά. Αυτές μπορεί
να κυμαίνονται από τις
κατώτατες απαιτήσεις
επένδυσης που χρειάζεται
να κάνει κάποιος για να
ανοίξει μια επιχείρηση
(χώρο και εξοπλισμό) ως τις

Αυτό έχει μεταβάλει την οικολογική ισορροπία με μια
ξαφνική εισροή πολλών νέων ανταγωνιστών

πιο αυστηρές ρυθμιστικές
απαιτήσεις (άδειες) ή ως
τα πολιτιστικά εμπόδια
(τοπικές προτιμήσεις),
έλλειψη κλίμακας (κάλυψη)

όλων των ειδών,
σχημάτων και

και πρόσβαση σε ελλιπείς
πόρους (μήκη κύματος),

μεγεθών.

μεταξύ άλλων.
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(
Κάμβρια Έκρηξη
Από γεωλογικής
άποψης, ο όρος
αναφέρεται στην
αιφνίδια εμφάνιση
τουλάχιστον 11 από
τις 20 υπάρχουσες
ομάδες μακροσκοπικών
πολυκύτταρων

Αυτές οι
τάσεις έχουν
επαναπροσδιορίσει
τους κανόνες του
παιχνιδιού
από το ρόλο της πνευματικής ιδιοκτησίας ως τη
συμμετοχή του καταναλωτή στην παραγωγή ως

"παραναλωτή"

).

Επίσης, οι μεγαλύτεροι
οργανισμοί έχουν βρεθεί προ
εκπλήξεως,
με αποτέλεσμα να κάνουν
τα επιχειρηματικά μοντέλα
να εξελίσσονται γρήγορα

και πολύπλοκων

και ριζικά, με τρόπους που

οργανισμών,

προκαλούν τις εδραιωμένες και

περίπου 540 χιλιάδες

δυσπροσάρμοστες δομές τους.

χρόνια πριν, η
οποία προκάλεσε
την επίσπευση της
διαφοροποίησης
ζωντανών οργανισμών
πάνω στη Γη.

Το αποτέλεσμα ήταν μια

Κάμβρια Έκρηξη
καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, ιδεών και περιεχομένου.
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* Ενασχόληση (ζήτηση)
“Η κατανάλωση είναι ο μοναδικός σκοπός της παραγωγής.”
Άνταμ Σμιθ

Η ενασχόληση είναι η διάσταση που επικυρώνει το δημιουργικό
περιεχόμενο μέσω:

της ιδιοποίησης,
της κατανάλωσης,
της μεταβολής,
της συναλλαγής κ.ά.
Το άτομο δρα ως επικυρωτής της "συμβολικής χρησιμότητας"

(μέσω της αντίληψής της ζωντανεύει το περιεχόμενο).
Ένας από τους πιο γνωστούς και
αναγνωρισμένους καλλιτέχνες του 20ού
αιώνα, ο Μαρσέλ Ντυσάν, τόλμησε να
δηλώσει ότι "η δημιουργική πράξη δεν
πραγματοποιείται από τον καλλιτέχνη και
μόνο· ο θεατής φέρνει το έργο σε επαφή με
τον εξωτερικό κόσμο αποκωδικοποιώντας
και ερμηνεύοντας τις βαθύτερες θετικές
του ιδιότητες και έτσι συνεισφέρει στη
δημιουργική τέχνη".

Μαρσέλ Ντυσάν (1887-1968)

Η Κρήνη, ένα από τα πιο
διάσημα έργα τέχνης του, η αιώνια
απόδειξη της αξιοπιστίας της γνώμης του.

Κρήνη, 1917
πορσελάνη με μαύρο μελάνι
(SFMOMA 1998, δώρο της Φύλις Γουάτις)
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Οι άνθρωποι αποκτούν πρόσβαση
σε δημιουργικό περιεχόμενο

μέσα από

καταναλώνοντας αγαθά και υπηρεσίες

"χώρους"
(εμπορικούς και μη):

Τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες,
περιοδικά, μέσα μαζικής μεταφοράς,
YouTube, Netflix, φεστιβάλ, νυχτερινά
κέντρα κ.ά.
Αυτοί οι χώροι είναι σημεία πρόσβασης τα οποία
επισκέπτονται οι άνθρωποι ή συνδέονται μαζί τους,
Από στόμα σε στόμα

είτε τυχαία είτε επειδή οι προτιμήσεις τους έχουν

Είναι η τυχαία

γνωστοποιηθεί σ' αυτούς:

ανταλλαγή
πληροφοριών, όπως
τα σχόλια φίλων και
γνωστών σχετικά με
τις εμπειρίες και την

μέσω μάρκετινγκ
(από το πιο απλό ως το πιο εξεζητημένο)

αντίληψή τους όσον
αφορά μια έκθεση, μια
ταινία ή ένα παιχνίδι.
Αυτή η ανταλλαγή παλιά
γινόταν προφορικά,

και μέσω κριτικής
(τόσο της ερασιτεχνικής όσο και της εξειδικευμένης).

αλλά σήμερα, όλο και
περισσότερο, γίνεται
μέσω SMS, Facebook,
Twitter κ.ά.
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Αυτό, όμως, που έχει τη μεγαλύτερη σημασία,
τελικά είναι το

"από στόμα σε στόμα".
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*Περιβάλλον (ιδρύματα)
Το περιβάλλον
μέσα στο οποίο
λειτουργεί η
Πορτοκαλί
Οικονομία είναι
ένα “πεδίο μάχης”:

"Όταν νομίζαμε ότι είχαμε όλες τις απαντήσεις,
ξαφνικά άλλαξαν όλες οι ερωτήσεις.”
Μάριο Μπενεντέτι

διατάξεων
δημόσιων ιδρυμάτων
βιομηχανικών ενώσεων
διεθνούς συναίνεσης
κ.ά.

Ο κόσμος είναι ατελής.

Ούτε το
ταλέντο, ούτε το
κεφάλαιο, ούτε
η τεχνολογία
είναι δίκαια κατανεμημένα.
Όλα τα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα
απαιτούν ένα είδος διακυβέρνησης,

είτε μέσω μιας σιωπηρής συμφωνίας, που να
σέβεται τους κανόνες και να λειτουργεί με κοινή
λογική, είτε με την αναγκαστική επιβολή κανόνων
και ελέγχων. Η διακυβέρνηση παρέχει στο
σύστημα τόσο σταθερότητα όσο και νομιμότητα
ισοπεδώνοντας τον αγωνιστικό χώρο και
ορίζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού.
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Οι εν λόγω κανόνες
περιέχουν:

Ιδιωτική ιδιοκτησία, πνευματική
ιδιοκτησία, δικαιώματα
εργαζομένων, κοινωνική
πρόνοια, επιδοτήσεις, φόρους,
Ανθρώπινα Δικαιώματα,
ελευθερία του λόγου,
δικαιώματα μειονοτήτων, ανοχή,
συμμετοχικούς μηχανισμούς κ.ά.

Φυσικά, για να τα αναλύσει κανείς όλα αυτά, αλλά και τις πολλές
αλληλεπιδράσεις τους, θα έπρεπε να γράψει υλικό για ένα
ολόκληρο βιβλίο.

Το κεφάλαιο 6 παρέχει μια προκαταρκτική
προσέγγιση σχετικά με το είδος των
παρεμβάσεων στις οποίες θα έπρεπε να
εστιάσει η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική
(αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος), έτσι ώστε
να στύψουν το αναπτυξιακό δυναμικό της
Πορτοκαλί Οικονομίας.
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> Η Πορτοκαλί Αλυσίδα Αξίας
"Δεν καταλαβαίνω γιατί ένας άνθρωπος θα έπρεπε να ξοδέψει
ένα-δύο χρόνια για να γράψει ένα μυθιστόρημα, όταν θα
μπορούσε να αγοράσει ένα με λίγα δολάρια.”
Φρεντ Άλεν

Η αλυσίδα αξίας της UNESCO για το
έτος 200647 σχετικά με τη δημιουργική
οικονομία, παρουσιάζει έναν πολύ
απλό τρόπο κατά τον οποίο το
περιεχόμενο μετατρέπεται σε αγαθά
και υπηρεσίες.

Μας δείχνει το δρόμο από
την προσφορά στη ζήτηση,
από τη δημιουργία
στην παραγωγή,
στη διανομή,
στην εμπορία
και, τελικά, στην κατανάλωση.

Η διαδικασία αυτή συνοδεύεται από παρεμβάσεις στην
καλλιτεχνική εκπαίδευση και τη διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς, γεγονός που συμβάλλει στην πολιτιστική ζωή και,
κατ' επέκταση, στην ανάπτυξη του δημιουργικού περιεχομένου.
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Με βάση αυτή την αλυσίδα αξίας, το παρόν βιβλίο παρουσιάζει ένα μοντέλο με τρεις
σημαντικές προσθήκες, οι οποίες έχουν στόχο να παράσχουν μια πιο ολοκληρωμένη
κατανόηση της διαδικασίας μέσω της οποίας οι ιδέες μετατρέπονται σε αγαθά και
υπηρεσίες που ιδιοποιείται η κοινωνία:

1
2
3

Τη ρητή αναγνώριση του γεγονότος ότι μόνο ένα μέρος μιας
ευρείας βάσης ιδεών και δημιουργιών, που έχουν γεννηθεί από
την καινοτομία, θα είναι εμπορικά βιώσιμο.
Ένα βρόχο ανάδρασης ο οποίος δείχνει τον κρίσιμο ρόλο που
μπορούν να διαδραματίσουν τα διάφορα κίνητρα σε κάθε στάδιο
της αλυσίδας αξίας.
Την έμφαση στην καλή διακυβέρνηση και την πνευματική
ιδιοκτησία ως κεντρικών εγκάρσιων συνθηκών που
διευκολύνουν τη διαδικασία, υπογραμμίζοντας τη σημασία
των ιδρυμάτων.

Προσφορά

Ζήτηση

Ιδέες, Δημιουργία,
Τέχνη, Πειραματισμός

Έκδοση

Ποιότητα

Κριτική

Παραγωγή

Διανομή

Τάσεις

Τιμή

Εμπορία

Κατανάλωση

Συντήρηση , αρχεία, μουσεία, κληρονομιά…

Εκπαίδευση, κατάρτιση, πείρα...
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εμπορικά βιώσιμες
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> Δημιουργούπολη

"Δεν υπάρχει πολιτισμός. Η λέξη απλά
σημαίνει τέχνη του να ζεις στις πόλεις".
Ρότζερ Ζελάζνι

Ο όρος Δημιουργούπολη προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις
δημιουργία (λατ. creatione) και πόλη (αρχ. πόλις).
Πρόκειται για μια έννοια που είναι ακόμα στα
σκαριά και η οποία γεννήθηκε για να ορίσει το
μελλοντικό όραμα της δημιουργίας μιας ζωντανής
Πορτοκαλί Οικονομίας για τη Λατινική Αμερική
και την Καραϊβική (αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο),
με την ιδέα τα "προϊόντα του μυαλού" να γίνουν πιο
σημαντικά από τα βιομηχανικά προϊόντα.

Η Δημιουργούπολη εμπλουτίζει
τους αστικούς και τους αγροτικούς
πληθυσμούς και υλικά και πνευματικά.
Συνδυάζει ιδέες, περιεχόμενο,
κοινότητες και δημιουργικά
αγαθά και υπηρεσίες
στο κοινό σχέδιο της βιώσιμης κοινωνικής και
οικονομικής ανάπτυξης.

Οι Δημιουργουπόλεις της Λατινικής Αμερικής και της
Καραϊβικής απαιτούν ρυθμίσεις ευνοϊκές απέναντι στην
καινοτομία· ρυθμίσεις που να βασίζονται στην αλληλεπίδραση
των προαναφερόμενων παραγόντων, η οποία διευκολύνεται
από τις λεγόμενες

"δημιουργικές πόλεις".
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Στα τέλη της δεκαετίας του 1980,
Πολλά προγράμματα έχουν
αναπτυχθεί γύρω από την έννοια της
δημιουργικής πόλης από την UNESCO,

ο Βρετανός συγγραφέας

Τσαρλς Λάντρι
επινόησε τον όρο

από την Ευρωπαϊκή Ένωση

και τον Καναδά,

"Δημιουργική Πόλη"

ως έναν τόπο ιδανικό για
διαβίωση, εργασία και παιχνίδι.
Αυτή η ιδέα έχει γίνει το εφαλτήριο για
τη δουλειά ενός ολοένα αυξανόμενου

μεταξύ άλλων, και η έννοια αυτή έχει
συμβάλει στη δημιουργία ευρετηρίων

αριθμού ακαδημαϊκών αλλά και
οργανισμών οικονομικής ανάπτυξης,

που οδηγούν στην εμφάνιση
συμπληρωματικών εννοιών όπως

για τη ζωντάνια και την ανάπτυξη
της πόλης.
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"δημιουργικός κόμβος" και
“δημιουργική συνοικία”.
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Η δημιουργική συνοικία και ο δημιουργικός
κόμβος έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς
έννοιες από το 2002 με τη δημιουργία των

Σεμιναρίων Δημιουργικών
Συνοικιών
από τον

Σάιμον Έβανς.

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες δημιουργικών
συνοικιών και κόμβων που συντάσσονται από τα
Σεμινάρια Δημιουργικών Συνοικιών

παρουσιάζουν μια πλούσια σειρά εμπειριών
από διαφημιστικές καμπάνιες που είχαν
πολύ μεγάλο αντίκτυπο σε αποτελεσματικά
προγράμματα τα οποία αφορούσαν
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Δημιουργική Συνοικία
Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά
στο Σέφιλντ του Ηνωμένου
Βασιλείου το 2002. Τα Σεμινάρια
Δημιουργικών Συνοικιών
είχαν έξι ενότητες, στις οποίες

Η μάθηση από τέτοιου είδους εμπειρίες θα

συντάχθηκαν περίπου 200
περιπτωσιολογικές μελέτες

επιτρέψει στα "προϊόντα του μυαλού" να γίνουν η

δημιουργικών συνοικιών και

βασική μηχανή ανάπτυξης των Δημιουργουπόλεων

κόμβων απ' όλον τον κόσμο.

της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Το κεφάλαιο 6
παρουσιάζει επτά ιδέες
για να γίνει αυτό.
Θα χρειαστούν τα πιο δημιουργικά μυαλά,
οι καλύτερες ιδέες
και οι πιο τολμηροί οραματιστές για να
πραγματοποιηθεί αυτό το όραμα.
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Βασικές έννοιες:

κεφάλαιο, το ταλέντο και η τεχνολογία,
ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους

Η δημιουργική συνοικία είναι

εγγύτητα. Αυτοί οι κόμβοι αναπτύσσουν,

ένα κτήριο, γειτονιά ή απλά σχεδόν

παράγουν και/ή εμπορεύονται τα πιο

οποιοσδήποτε σχετικά μικρός φυσικός

εξελιγμένα αγαθά και υπηρεσίες της

χώρος στον οποίο είναι συγκεντρωμένες οι

Πορτοκαλί Οικονομίας. Για παράδειγμα,

επιχειρήσεις της Πορτοκαλί Οικονομίας. το Μαϊάμι και το Λος Άντζελες είναι
Καθώς αυτές οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν μακράν οι μεγαλύτεροι κόμβοι της
η μία με την άλλη με “ανταγωνιστικά

λατινοαμερικάνικης μουσικής στις Η.Π.Α.

συνεργατικό” τρόπο (συνεργάζονται για να

Το Σάο Πάολο της Βραζιλίας είναι ένας

μεγαλώσουν την πίτα και ανταγωνίζονται

σημαντικός κόμβος μόδας, ενώ ο πιο

η μία την άλλη για να πάρουν μεγαλύτερο

εμβληματικός δημιουργικός κόμβος απ'

μερίδιο απ' αυτήν), συγκεντρώνουν πόρους

όλους είναι, αναμφίβολα, το Σίλικον Βάλεϊ.

κι έτσι βελτιώνουν την ικανότητά τους να

Είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας

δημιουργούν αγαθά και υπηρεσίες. To Σόχο

ότι η δημιουργική πόλη δεν είναι απλά η

του Λονδίνου και το Centro Metropoli-

στενή έννοια μια πόλης όπου η Πορτοκαλί

tano de Diseño (Μητροπολιτικό Κέντρο

Οικονομία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην

Σχεδίου του Μπουένος Άιρες αποτελούν

ανάπτυξή της. Μάλλον είναι ένα μέρος όπου

εμβληματικές περιπτώσεις σύγχρονων

τα τρία Τ των λέξεων Talent, Technolo-

δημιουργικών συνοικιών.

gy και Tolerance (Ταλέντο, Τεχνολογία και

Ο δημιουργικός κόμβος είναι ένα

Ανοχή) του Ρίτσαρντ Φλόριντα, συγκλίνουν,

κέντρο σύνδεσης στο οποίο συγκλίνουν

επιτρέποντας στη δημιουργική πόλη να

επιχειρηματικές συνοικίες, η υποδομή, το

ΖΩΝΤΑΝΕΨΕΙ48 μέσω:

Οπτικοακουστική συνοικία

Centro Metropolitano de Di-

του Σόχο, Λονδίνο

seño (Μητροπολιτικό Κέντρο
Σχεδίου), Μπουένος Άιρες

156

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

• Της προσέλκυσης: ένα περιβάλλον
που αιχμαλωτίζει κατά τον ίδιο τρόπο
ταλαντούχους ανθρώπους, ημεδαπούς και
αλλοδαπούς, και προσελκύει επιχειρήσεις με
εξαιρετικά χαρισματικούς εργαζομένους.
• Της Ζωτικής Βιομηχανίας/
Επιχειρήσεων: η παρουσία επιτυχημένων

Ρίτσαρντ Φλόριντα

κόμβων και συστοιχιών των δημιουργικών

Ο Ρίτσαρντ Φλόριντα είναι ο παγκοσμίως

επιχειρήσεων, που προστατεύονται

αναγνωρισμένος συγγραφέας του βιβλίου Η

από ένα αποτελεσματικό σύστημα

Άνοδος της Δημιουργικής Τάξης. Ο Φλόριντα,

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
και ρυθμίζονται με τρόπο τέτοιο ώστε

ο οποίος είναι επίσης σύμβουλος, σε διεθνές
επίπεδο, στον τομέα της δημιουργικής
οικονομίας, υποστηρίζει ότι ως τις αρχές του

να αποτρέπουν το μονοπώλιο.

20ού αιώνα η ισχύς των πόλεων βασιζόταν

• ΤΠΕ & Υποδομών: αξιόπιστη και

στο γεγονός ότι αποτελούσαν κέντρα μεγάλων

οικονομική πρόσβαση στο περιεχόμενο,

πληθυσμών, φυσικών πόρων και κεφαλαίου

από τις πιο υψηλής ποιότητας και

και όλα αυτά ελέγχονταν από αυτοκρατορίες.

εξελιγμένες υποδομές (μέσα μαζικής
μεταφοράς, ευρυζωνικά δίκτυα,

Αυτή την κατάσταση την ακολούθησε μια
περίοδος κατά την οποία η κυριαρχία των
πόλεων στηριζόταν στην ικανότητά τους να

δρόμους, αεροδρόμια κ.ά.) ως την πιο

προσελκύουν επενδύσεις επιχειρήσεων και

βασική λειτουργική ψηφιακή γνώση.

έτσι να δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις

• Της αναγνώρισης: διεθνής αναγνώριση

εργασίας. Σήμερα, το προτεινόμενο σχέδιο

ως κέντρο πολιτιστικής υπεροχής, που

αξίας για τις πόλεις, σύμφωνα με τον Φλόριντα,

προσελκύει τουρίστες από διάφορα μέρη και
σε μεγάλη κλίμακα με σκοπό να απολαύσουν
την αρχιτεκτονική του, τα φεστιβάλ,
τη γαστρονομία, τα μουσεία, την
ιστορία, τη νυχτερινή ζωή κ.ά.
• Της εκπαίδευσης:
κορυφαία επαγγελματική
εκπαίδευση + έξυπνη παροχή

είναι να γίνουν μαγνήτες για ταλαντούχους
ανθρώπους, πράγμα το οποίο απαιτεί ένα
ανεκτικό περιβάλλον ως απαραίτητο καταλύτη.
Η συγκέντρωση ταλέντων έχει γίνει
η βασική κινητήρια δύναμη
των επενδύσεων που ωθεί
την τεχνολογία και άλλες
καινοτόμες βιομηχανίες να
συγκεντρώνονται σε κάποιες
πόλεις και όχι σε άλλες.

κατάρτισης για επαγγελματική
ανάπτυξη δεξιοτήτων +
πολλές ευκαιρίες για δια βίου
μάθηση και συνεχή εκπαίδευση.
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Αφού η μοίρα μας είναι
να ζήσουμε τη ζωή μας
στη φυλακή του μυαλού
μας, το ένα και μοναδικό
καθήκον μας είναι να
το εφοδιάζουμε με τον
καλύτερο τρόπο.
— Πίτερ Ουστίνοφ
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6. Τα 7i: ιδέες για
την ανάπτυξη
της Πορτοκαλί
Οικονομίας
Δεν υπάρχουν μαγικές φόρμουλες για το
σχεδιασμό της δημόσιας πολιτικής.
Ωστόσο, είναι πάντα χρήσιμο να γίνει μια
αναφορά στην πρωτοποριακή δουλειά
ανθρώπων και οργανισμών που είχαν μια
κάποια επιτυχία σ' αυτήν.

Στόχος αυτού
του κεφαλαίου,
ωστόσο, δεν είναι να
παρουσιάσει εμπειρίες
λεπτομερώς,

(αυτός μπορεί να είναι ο στόχος
μιας μελλοντικής δουλειάς,
αποκλειστικά αφιερωμένης στα 7i).
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Προς το παρόν,

τα 7i παρουσιάζονται εδώ σαν ένας
εισαγωγικός οδηγός για την ανάπτυξη
της δημόσιας πολιτικής με σκοπό την
υποστήριξη της Πορτοκαλί Οικονομίας
και προσφέρουν

ένα πρακτικό
πλαίσιο

για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πολιτικών.

(Αν αυτό σας φαίνεται σαν ένα σύνολο
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συμβουλών κοινής λογικής,
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i

1. nformation (πληροφόρηση)
Η έλλειψη πληροφόρησης
είναι το

προπατορικό αμάρτημα
της Πορτοκαλί Οικονομίας:

και το αποτέλεσμα της αμοιβαίας
έλλειψης κατανόησης ανάμεσα στα
πολιτιστικά και οικονομικά πεδία,
όπως παρουσιάζονται στο
Κεφάλαιο 1
μαζί με τις
τεχνικές
δυσκολίες
που
εκτίθενται
στο
Κεφάλαιο 3.

Για να ξεπεράσουμε το πρώτο
απ' αυτά τα εμπόδια, πρέπει να
εξακολουθήσουμε να μιλάμε
για λανθασμένες αντιλήψεις.
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H συμμετοχή

περισσότερων
οικονομολόγων
και άλλων ειδικών στην
ποσοτική ανάλυση του τομέα
πρέπει να πάει χέρι-χέρι με μια
πιο εμπεριστατωμένη προσπάθεια
να εξηγήσουμε σε καλλιτεχνικούς
παράγοντες την αρετή της
τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων,
με βάση την ανάλυση κόστουςοφέλους, καθώς και άλλα εργαλεία
στα οποία πολλές φορές έχουν
αντισταθεί σθεναρά παραδοσιακές
αυθεντίες του δημιουργικού τομέα.

Ενώ η θεμελιώδης απάντηση
για να ξεπεραστούν οι τεχνικές
δυσκολίες παρουσιάστηκε
στο Κεφάλαιο 3,

η πυραμίδα πληροφοριών
που παρουσιάστηκε εκεί θα
πάρει κάποιο χρόνο για να
εφαρμοστεί.
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Εν τω μεταξύ,

είναι σημαντικό να
εξακολουθήσουμε
Είναι, επίσης, ζωτικής

τις μελέτες χαρτογράφησης δημιουργικών
βιομηχανιών για να αντιμετωπίσουμε επίμονα
χάσματα πληροφοριών στην Πορτοκαλί Οικονομία.

σημασίας η ενίσχυση
των προσπαθειών με την
ανταλλαγή και τη μετάδοση
βέλτιστων πρακτικών.
Για παράδειγμα, οι δορυφορικοί λογαριασμοί του
πολιτισμού (CSC), που ξεκίνησαν στην Κολομβία στα
τέλη του 2002, έγιναν η βάση ενός μεθοδολογικού
οδηγού που αναπτύχθηκε στο Σύμφωνο Andrés Bello
για στατιστικές εργασίες πάνω στη δημιουργική
οικονομία οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε άλλες
χώρες της περιοχής·

Η Αργεντινή, η Χιλή, η Κόστα Ρίκα
και η Ουρουγουάη
έχουν αναπτύξει τους δικούς τους
"δορυφορικούς λογαριασμούς",

ενώ η Βολιβία, η Βραζιλία, ο Ισημερινός,
η Γουατεμάλα και το Περού
κοντεύουν να ολοκληρώσουν τους δικούς τους.
Αυτές οι εξελίξεις υπόσχονται να τοποθετήσουν τη Λατινική
Αμερική και την Καραϊβική στην πρώτη γραμμή πληροφοριών
της Πορτοκαλί Οικονομίας (οι μοναδικοί δορυφορικοί
λογαριασμοί πολιτισμού εκτός της περιοχής είναι αυτοί της
Ισπανίας και της Φινλανδίας).
Αυτό το θέμα έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες
έχουν αρχίσει να εργάζονται πάνω στο δικό τους Δορυφορικό Λογαριασμό Παραγωγής
Τεχνών και Πολιτισμού (ACPSA) από το Νoέμβριο του 2012.
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Για λάτρεις:
Το παράρτημα 3 προσδιορίζει μια επιλογή βιομηχανικών
δραστηριοτήτων με βάση τον ορισμό της Πορτοκαλί
Οικονομίας που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 1 και την
κωδικοποίησή τους στο Διεθνές Πρότυπο Βιομηχανικής
Κατάταξης των Ηνωμένων Εθνών, 4η Αναθεώρηση (ISIC 4 Rev.).
Άλλο ένα βασικό είδος πληροφοριών για την ανάπτυξη της Πορτοκαλί Οικονομίας είναι

οι μη χρηματικές ποσοτικές μεταβλητές.
Κάποιες απ' αυτές
καλύπτονται
από μελέτες
χαρτογράφησης·
για παράδειγμα, η απασχόληση, ο αριθμός των βιβλίων
που παράγονται, τα εισιτήρια κινηματογράφου που
πωλούνται στα ταμεία ή ο αριθμός των τηλεοράσεων,
των ραδιοφώνων, των υπολογιστών και των συνδέσεων
στο Διαδίκτυο ανά χίλιους κατοίκους.

Άλλες μη χρηματικές
ποσοτικές μεταβλητές
γίνονται γνωστές από
έρευνες πολιτιστικής
κατανάλωσης,
για παράδειγμα, ο αριθμός βιβλίων, εφημερίδων και
περιοδικών που διαβάζονται ανά άτομο ή ο μέσος χρόνος που
περνάει κάποιος παρακολουθώντας τηλεόραση, παίζοντας
βιντεοπαιχνίδια ή σερφάροντας στον Παγκόσμιο Ιστό.

164

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

Και υπάρχει, επίσης, και μια σειρά
από μεταβλητές που γίνονται
γνωστές τακτικά από άτλαντες
πολιτιστικών υποδομών,

για παράδειγμα, ο αριθμός βιβλιοθηκών,
μουσείων, βιβλιοπωλείων, αρχαιολογικών
χώρων κ.ά., ο χώρος που καταλαμβάνουν,
το μέγεθος των συλλογών τους και
στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των
ατόμων που συχνάζουν σ' αυτά.

Τελικά, όλες
αυτές οι πηγές
συμπληρώνουν
και ενισχύουν η
μία την άλλη·

Άτλας Πολιτιστικών Υποδομών
Η Αργεντινή και το Μεξικό έχουν ηγηθεί
στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των
ατλάντων πολιτιστικών υποδομών στην

γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να αυξηθούν
οι χώροι υποστήριξης και συνεργασίας,

περιοχή. Ακολουθώντας το παράδειγμά τους,
το Πολιτιστικό Κέντρο της Διαμερικανικής
Τράπεζας Ανάπτυξης δημιούργησε το
Πολιτιστικό Πληροφοριακό Σύστημα της
Αμερικανικής Ηπείρου (το ακρώνυμό της στα

έτσι ώστε η πείρα να μπορεί να μεταφερθεί

ισπανικά είναι SICLA). Το SICLA έχει βοηθήσει
στη δημιουργία ατλάντων για την Κόστα Ρίκα,

και οι βασικές έννοιες να συμφωνηθούν,
διευκολύνοντας μ' αυτόν τον τρόπο τον

τον Ισημερινό, τη Τζαμάικα και το Περού και,
ως τις αρχές του 2014, θα έχει ολοκληρώσει
μια ημισφαιρική άσκηση που θα περιλαμβάνει
τις 26 χώρες της Λατινικής Αμερικής και της
Καραϊβικής, που είναι μέλη της Τράπεζας.

προσδιορισμό των κοινών σημείων αναφοράς.
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2. nstitutions (ιδρύματα)
Τα ιδρύματα που ασχολούνται με την ανάπτυξη της
Πορτοκαλί Οικονομίας είναι εμφανώς απόντα
από στρατηγικές συζητήσεις περί κοινωνικής και
οικονομικής ανάπτυξης.
Το δεύτερο μισό του 20ού
αιώνα, όμως, είδε να
ξεφυτρώνουν υπουργεία
πολιτισμού σ' ολόκληρο τον
κόσμο
(καθώς και μια πληθώρα εμπορικών οργανισμών,
εταιρειών συλλογής δικαιωμάτων και ΜΚΟ όλων
των ειδών),

που δημιουργούσαν και προωθούσαν την
πολιτιστική πολιτική με στόχο την προώθηση
καλλιτεχνών και τη διεύρυνση της πρόσβασης
σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
Αν υπάρχει μια αρχή σε
αυτό το θεσμικό μοντέλο,
πρέπει να αναζητηθεί στη
Γαλλική Επανάσταση και
στη δημιουργία του πρώτου
σύγχρονου δημόσιου μουσείου
το 1793: του Λούβρου.
Αυτή η κρατική προσέγγιση στην υποστήριξη των
καλλιτεχνών αναπτύχθηκε το 19ο αιώνα παράλληλα
με την εδραίωση της εθνικής ταυτότητας

που σήμερα θεωρούμε δεδομένη, αλλά η οποία
διακόσια χρόνια πριν ήταν συγκριτικά ανύπαρκτη.
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Τέτοια παραδείγματα, πέρα από το
γεγονός ότι επιφέρουν σημαντικές
εξελίξεις στην προώθηση των τεχνών,
ευθύνονται και για κοινές λανθασμένες
αντιλήψεις σχετικά με τις πολιτιστικές
δραστηριότητες ως δημόσια αγαθά, παρά
την εμπορική πραγματικότητά τους.

Αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο της έντασης μεταξύ της ερμηνείας του
πολιτισμού και της οικονομίας που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 1.

Η πρόκληση σήμερα είναι να ξεπεράσουμε την
εσφαλμένη διχοτόμηση μεταξύ πολιτιστικής
ανάπτυξης και οικονομικής ανάπτυξης:
ενσωματώνοντας στην έννοια του
πολιτισμού, ως δημόσιας ευθύνης, την
επικύρωση της εμπορικής διάστασης του
πολιτισμού και της δημιουργικότητας,
αλλά και την αλληλεπίδρασής της με την
τεχνολογία, τις υποδομές, τις αγορές κ.ά.· ενοποιώντας την κινητοποίηση και τις
οργανωτικές ικανότητες των ΜΚΟ με τις
οικονομικές έννοιες της δημιουργίας
αξίας, με σκοπό να εκτοπίσουμε την
υπερβολική εξάρτηση του κλάδου από
δημόσιες και φιλανθρωπικές επενδύσεις
και να επιτρέψουμε στον πολιτιστικό
κλάδο να συνεργαστεί με το δημόσιο
και τον ιδιωτικό τομέα όσον αφορά τις
επενδύσεις και όχι τις δαπάνες·

ενθαρρύνοντας μια αλλαγή στην κοινωνική συνείδηση που να προωθεί
την υιοθέτηση συμπεριφορών και κανόνων σεβασμού και εκτίμησης
για την αξία της δημιουργικής εργασίας και των συναφών δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας.
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Η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογία παρέχουν ευκαιρίες για
την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με:
ένα πραγματικά ανοιχτό Διαδίκτυο για αγορές περιεχομένου, με ελάχιστα
εμπόδια στη νόμιμη πρόσβαση ή στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό·
καθολική πρόσβαση στο Διαδίκτυο (θα έπρεπε να γίνει
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα· η Φινλανδία το έκανε το 2011)·
και δυναμικό κανονισμό που να προστατεύει και να ενισχύει τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς να περιορίζει τον πειραματισμό και την πρόσβαση στο
περιεχόμενο πέρα από τα όρια της λογικής, ώστε να προστατεύεται το δικαίωμα των
κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων να επωφελούνται απ' αυτά.
Για να υπάρξει εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της
Πορτοκαλί Οικονομίας και της κοινωνίας, πρέπει να:

προσδιορίσουμε ένα όραμα του μέλλοντος που
θέλουμε να μοιραστούμε·
να ορίσουμε μια κοινή στρατηγική εκτέλεσης·
και να εργαστούμε μαζί για να το καταφέρουμε.
Αυτό είναι το ταξίδι που μόλις ξεκινάει,
και πρέπει να παραμείνει ανοιχτό

βασιζόμενο
στην ευρεία
συμμετοχή
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3. ndustry (βιομηχανία)
Η Πορτοκαλί Οικονομία
απαιτεί

τη διατήρηση ενός οικοσυστήματος σε
ισορροπία, πράγμα που, όπως εξηγήσαμε
στο Κεφάλαιο 5, περιλαμβάνει μια σειρά
από διαφορετικούς παράγοντες.

Ίσως το πρώτο βήμα να είναι η
αναγνώριση του γεγονότος ότι πολλοί
απ' τους ανθρώπους που ασχολούνται
με τον πολιτισμό και τις δημιουργικές
δραστηριότητες

απεχθάνονται τις
συζητήσεις περί χρήματος.

Είναι, επομένως, απαραίτητο να πούμε σ' αυτούς τους ανθρώπους
δυνατά και καθαρά ότι είναι σημαντικό ή μάλλον πολύ σημαντικό
να μάθουν όσο περισσότερα μπορούν και όσο πιο γρήγορα
μπορούν σχετικά με τα χρήματα49:
είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν
μαθήματα οικονομικής διαχείρισης
στα πρώτα κιόλας στάδια της
εκπαίδευσης ταλέντων (αλλά και

(Για παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο

στα πιο προχωρημένα στάδια)

του Leeds στο Ηνωμένο Βασίλειο
έχει συμπεριλάβει έναν κύκλο
μαθημάτων λογιστικής, μάρκετινγκ
και πνευματικής ιδιοκτησίας
στο πρόγραμμα σπουδών του
τμήματος παραστατικών τεχνών).
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Μια τέτοιου είδους κατάρτιση είναι πολύ βασική για να ξεπεραστεί το φράγμα της
δυσπιστίας που έχουν κάποιοι δημιουργοί απέναντι σε διαμεσολαβητές

(από
ως

τους διευθυντές
τους δικηγόρους,
-και ποιος δεν έχει;-

ως και

τους λιανωπωλητές,
τους εκδότες και
τους επενδυτές,
μεταξύ άλλων).

Αν η νοοτροπία "προσπάθησε να τα κάνεις όλα
μόνος σου" δε γίνει παρελθόν, θα είναι πολύ
δύσκολο να εδραιωθούν τα δίκτυα

που θα καταφέρουν να
γίνει η Δημιουργούπολη
κάτι παραπάνω από ένας
κενός όρος της μόδας.
Είναι αδύνατον να προβλέψουμε ποιο περιεχόμενο θα βρει
μεγάλο ακροατήριο.
Και είναι ακόμα πιο δύσκολο να προβλέψουμε τις "αποτυχίες" που
θα εμπνεύσουν τα πιο επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η δημόσια πολιτική
δε θα έπρεπε να επιλέγει νικητές ή να δημιουργεί
"πρωταθλητές βιομηχανίας"
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(για να μη μιλήσουμε για το
χρονικό διάστημα που μπορεί
να παραμείνουν επίκαιρα
κάποια μοντέλα περιεχομένου
ή κάποια επιχειρηματικά
μοντέλα.
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(όπως συνέβη με τις βιομηχανίες, με τις αεροπορικές εταιρείες, μέχρι και
με τα κινηματογραφικά στούντιο το μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα).
Αντ' αυτού, η βιομηχανική ανάπτυξη της Πορτοκαλί
Οικονομίας πρέπει να επικεντρωθεί στη δημιουργία
και τη διατήρηση της ισορροπίας του

"τριγώνου της
καινοτομίας",

όπως χαρακτηρίστηκε από το πείραμα του
Σίλικον Βάλει το οποίο περιλαμβάνει50:
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(δημιουργούς και καλλιτέχνες)

Επιχειρηματικά κεφάλαια

Eπιχειρηματικά μοντέλα

Επενδυτές
(αγγέλους και μέντορες)
(Ιδία κατασκευή)
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Πρακτικά, αυτό σημαίνει μια
δημόσια πολιτική εξισορρόπησης της
προσωπικής πρωτοβουλίας και των
δημόσιων επενδύσεων
(από τους φόρους ως τις
συμβάσεις),
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κονδυλίων, των επιχειρηματικών
ταμείων εκκίνησης και της παροχής
των βασικών δεξιοτήτων που
απαιτούνται από την αγορά.

Η ανάπτυξη άυλων στοιχείων
είναι μια πολύ διαφορετική
προσπάθεια από την ανάπτυξη
βιομηχανιών επειδή:
παίρνει χρόνο (είναι σωρευτική)·
τα δημιουργικά άτομα είναι πολύπλοκα
και απρόβλεπτα·
είναι μια ευμετάβλητη διαδικασία που
εγκυμονεί κινδύνους·
παίζει ρόλο το μέγεθος και ο συγχρονισμός·

και επιπλέον, πρόκειται
για σχέσεις και συνδέσεις,
όχι για κτήρια51.
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Το ταλέντο πρέπει να
ερεθιστεί,

να εμπνευστεί και να
τραφεί, όπως αναφέρεται
αργότερα σε σχέση με την
“inspiration” (έμπνευση).

Η επιχειρηματικότητα απαιτεί ένα περιβάλλον που να

επαινεί την πρωτοβουλία,
να παρέχει χρόνο στη
δοκιμή νέων ιδεών
– να μην την αντιμετωπίζει σαν μια ευκαιρία που
παρουσιάζεται μόνο μια φορά στη ζωή –

και να επιτρέπει τη δημιουργία
εξειδικευμένων αγορών.
Και το κεφάλαιο πρέπει να είναι ελεύθερο να ρέει, για να
διαδραματίζει το ρόλο του επενδυτή σε διάφορες δραστηριότητες,
κερδίζοντας κάποια "στοιχήματα" και χάνοντας άλλα.

{

Ο πρώτος άνθρωπος που
αγόρασε τηλέφωνο

αγόρασε κάτι άχρηστο, το οποίο
έγινε πολύτιμο μόνο αφότου κι άλλοι
άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία να
αγοράσουν κι εκείνοι τα δικά τους
τηλέφωνα.

Το ίδιο συνέβη και με
το πρώτο άτομο

}

που κατέβασε το Skype,
που δημιούργησε προφίλ στο Facebook
ή που γράφτηκε στο Napster.
173

Η Πορτοκαλί Οικονομία

Μια πρόσφατη
αναφορά σχετικά με
το ψηφιακό μέλλον
της Αυστραλίας η
οποία διενεργήθηκε
από την

Telestra και την Deloitte Digital
τονίζει ότι στην παλαιάς σχολής οικονομία, η αξία μιας εταιρείας
υπολογιζόταν με βάση τα περιουσιακά της στοιχεία·

η παραγωγικότητά της βασιζόταν
στην εισαγωγή των μηχανών,
οπότε πολλοί είχαν
την εμμονή να
έχουν στην κατοχή
τους μηχανές.

Εν τω μεταξύ, η αξία των ψηφιακών
επιχειρήσεων βασίζεται πρωτίστως στις
Πολλές επιχειρήσεις

ικανότητες των ατόμων που αυτές απασχολούν.

χρειάζονται αλλαγή
νοοτροπίας για να
καταλάβουν ότι
σήμερα

"τα πιο πολύτιμα περιουσιακά
στοιχεία μιας μοντέρνας
επιχείρησης γυρίζουν στο σπίτι
κάθε μέρα με την δυνατότητα να
επιλέγουν αν θα επιστρέψουν το
επόμενο πρωί52".
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Πολλές εταιρείες ακόμα έχουν την εμμονή να κατασκευάζουν, να
αγοράζουν και να κατέχουν.
Αλλά,

η Πορτοκαλί Οικονομία
έχει ως βάση της την
επένδυση σε νέες
ικανότητες,

την προσέλκυση και την
καλλιέργεια ταλέντων,
την ταχεία και εύστροφη προσαρμογή των
μεταβαλλόμενων καταστάσεων και των
εφήμερων ευκαιριών.

Αυτή είναι μια συζήτηση (όχι διάλεξη)
που συνοδεύεται από
κάποιες επιπτώσεις,
συμπεριλαμβανομένης και
της ανάγκης για συνεργατική
ιεράρχηση, εξατομίκευση και
παραγωγή53.
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i

4. nfrastructure (υποδομές)
Μπορεί να καταντάμε να
επαναλαμβανόμαστε, αλλά αξίζει

να τονίσουμε για άλλη μια
φορά ότι η πρόσβαση (εικονική
ή χειροπιαστή) είναι βασική
για την Πορτοκαλί Οικονομία.

Η συνεχής επαφή και
ανταλλαγή μεταξύ κοινού,

περιεχομένου,
καλλιτεχνών,
δημιουργών,
επιχειρηματιών
και τεχνολογιών
βρίσκεται στον πυρήνα της.
Η πρόσβαση και η επαφή
καταλύουν την καινοτομία
που γεννιέται από τη
διασταύρωση ιδεών, χρήσεων,
ερμηνειών, συνηθειών κ.ά. Και, φυσικά, η πρόσβαση επιτρέπει

στους ανθρώπους να απολαμβάνουν
και τις πολιτιστικές εκφράσεις.
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Η φυσική ευελιξία των δραστηριοτήτων της
Πορτοκαλί Οικονομίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στη σύνδεση υποδομών με δημιουργικούς τρόπους,
είτε αυτές οι υποδομές είναι:
χειροπιαστές

(δρόμοι, πλατείες, πάρκα, στάδια,
αμφιθέατρα, αεροδρόμια,
εμπορικά κέντρα κ.ά.)

είτε εικονικά

(οπτικές ίνες, κεραίες, δορυφόροι,
καλώδια χαλκού κ.ά.).

Και στις δύο περιπτώσεις, οι
καλλιτέχνες και οι σχεδιαστές
επαναπροσδιορίζουν,
εμπλουτίζουν και δίνουν
ζωή σε χώρους μέσα από τις
δημιουργίες τους.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε
την ικανότητα
των δημιουργών να
μετατρέπουν μέρη και χώρους

και να τους παρέχουν ένα περιβάλλον, αλλά
συγχρόνως και τα απαραίτητα εργαλεία
(κατάρτιση και χρηματοδότηση), ώστε να μπορούν
να συνδέουν πόρους με τρόπους τέτοιους που
να διευκολύνουν την εμφάνιση δημιουργικών
συνοικιών και καινοτόμων κόμβων.
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Ανοχή (λογοκρισία)

Συ

νδ

ι
εσ

Ανοιχτός

μό

τ
τη

α

Κοινόχρηστος

Χειροπιαστή και εικονική
προσβασιμότητα

Μυστικός

(+) Χώρος

Κλειστός
(-) Χώρος
Παρά το γεγονός ότι η Πορτοκαλί
Οικονομία συνδέει τις υποδομές,
ας μην ξεχνάμε ότι ένα μέρος
αυτών των υποδομών είναι η ίδια η
Πορτοκαλί Οικονομία

(θέατρα,
μουσεία,

βιβλιοθήκες,
κ.ά.).

Η φιλοσοφία της Πορτοκαλί
Οικονομίας είναι ότι τα τούβλα και
το κονίαμα είναι μέσα: ο σκοπός είναι η δυναμική

ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών
εντός των κοινοτήτων,
των δικτύων και των
εξειδικευμένων αγορών.
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Η ευκαιρία αύξησης της
συνδεσιμότητας γίνεται
ξεκάθαρη και κερδίζει
έδαφος.
Σύμφωνα με την ComScore , την κορυφαία
παγκοσμίως εταιρεία στις αναλύσεις
ψηφιακών τάσεων,
54

η Λατινική Αμερική ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη
περιοχή όσον αφορά την ψηφιακή χρήση πέρυσι. Η αύξηση
του συνδεδεμένου κοινού της περιοχής μεταξύ Μαρτίου
του 2012 και Μαρτίου του 2013 ήταν

12 %

σε σύγκριση
με το

και το

7%
5%
3%
1%

της
Ασίας-Ειρηνικού...

της Ευρώπης...

της Μέσης Ανατολής
και της Βόρειας
Αφρικής...
των Ηνωμένων
Πολιτειών και του
Καναδά.
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Οι Λατινοαμερικάνοι ξοδεύουν
κατά μέσο όρο

περίπου 26 ώρες το μήνα συνδεδεμένοι.

10 απ' αυτές τις αφιερώνουν στα
περίπου

κοινωνικά δίκτυα,

66%

περισσότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο

( 94%
αυτού του χρόνου το αφιερώνουν στο Facebook).
Αυτό επιβεβαιώνει το στερεότυπο ότι οι άνθρωποι
αυτής της περιοχής είναι ιδιαίτερα κοινωνικοί.
Δείχνει, επίσης, ότι οι Λατινοαμερικάνοι έχουν την τάση να ανταλλάσσουν
πληροφορίες και να διαμορφώνουν γούστα με βάση τις πληροφορίες που
κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα, ένα δυναμικό χαρακτηριστικό των εξειδικευμένων
αγορών της Πορτοκαλί Οικονομίας.
Η ανάπτυξη των υποδομών (όσο απαραίτητη κι
αν είναι) πρέπει να συμβαδίζει με τις πολιτικές
που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του ψηφιακού
αλφαβητισμού.
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5. ntegration (ενσωμάτωση)
Σύμφωνα με την UNCTAD55,
μόνο το

1,77%

των παγκόσμιων εξαγωγών δημιουργικών αγαθών και
υπηρεσιών προέρχονται από τη Λατινική Αμερική και

Λιγότερο από το ένα
τρίτο αυτών των
εξαγωγών πηγαίνουν
σε άλλες χώρες της
περιοχής

την Καραϊβική.

(πάνω
από το

64%

πηγαίνει σε ανεπτυγμένες οικονομίες,

ενώ κάτω από το 3% πηγαίνει σε
άλλες αναπτυσσόμενες αγορές).
Αυτό θα σήμαινε ότι η
επίτευξη της αναγκαίας
κλίμακας τοπικών αγορών που
απαιτούνται για να στύψουμε
την Πορτοκαλί Οικονομία δε
θα επιτευχθεί ποτέ.
Στο σημερινό κόσμο, η κατανάλωση περιεχομένου
είναι εξειδικευμένης φύσεως.
Χάρη στο Διαδίκτυο, αυτές οι αγορές αψηφούν τη
γεωγραφία.
Η περιοχή έχει ανάγκη να ενοποιηθεί και να πάψει να
φοβάται τον περιφερειακό ανταγωνισμό.
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Πρέπει να υιοθετηθεί μία MICO (μαϊμού
στα ισπανικά):

Mercado
Interamericano de
Contenidos
Originales

(Διαμερικανική Αγορά Γνήσιου Περιεχομένου)
Είναι παράξενο, για να μην πούμε τίποτα
χειρότερο, το γεγονός ότι η περιοχή ανοίγει
τις αγορές της με ταχύτερους ρυθμούς προς
τα έξω, παρά προς τα μέσα.
Όπως επεσήμανε ο τότε Πρίγκηπας της Ουαλίας το 1923,

"το εμπόριο ακολουθεί τον κινηματογράφο"
και αφού το επεσήμανε, τόνισε τη σημαντική σχέση μεταξύ των πολιτιστικών
και των εμπορικών ανταλλαγών σε μια εποχή αβεβαιότητας λόγω:

των νέων τεχνολογιών,
των αναδυόμενων δυνάμεων
και ενός ψυχρού πολιτικού
και οικονομικού περιβάλλοντος.
(οποιαδήποτε ομοιότητα με την εποχή μας είναι, φυσικά, απλή σύμπτωση)
Το όφελος μιας πραγματικά ανοιχτής αγοράς για το περιεχόμενο της περιοχής ξεπερνά
τον πολιτισμό και δίνει τη δυνατότητα να ξεπεραστεί και το δυσάρεστο γεγονός
ότι η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική είναι, από εμπορικής άποψης, η λιγότερο
ενοποιημένη περιοχή του κόσμου.
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Οπότε, για να αναπτυχθεί πραγματικά καλά η MICO (μαϊμού), πρέπει να φάει
επτά "συν", που ακολουθούνται από επτά γραμμές συνεργασίας αντίστοιχα:

συν–καλλιέργεια

συν–δημιουργία

{
{

(να αρχίσει να προσφέρεται κατάρτιση και να
οργανώνονται ευκαιρίες υποστήριξης, ανά χώρα, για
όλους τους καλλιτέχνες και δημιουργούς της περιοχής)

(να ανοίξουν τα σύνορα για επαγγελματίες καλλιτέχνες
και δημιουργούς, ώστε να μπορούν να εργάζονται
οπουδήποτε και να συνεργάζονται ελεύθερα)
(να συνεργάζονται στον τομέα της παραγωγής, της

συν–παραγωγή
συν–διανομή
συν–κατανάλωση

συν–προστασία

συν–επένδυση

{
{
{

διανομής και της κατανάλωσης δημιουργικών αγαθών
και υπηρεσιών όλων των άλλων χωρών, σαν να
επρόκειτο για αγαθά και υπηρεσίες της χώρας τους,
όπως συμβαίνει και σήμερα όταν υπάρχουν συμφωνίες
συμπαραγωγής οπτικοακουστικών έργων· αυτό, όμως,
να συμβαίνει και για κάθε είδους περιεχόμενο, αλλά και
μεταξύ όλων των χωρών της περιοχής)
(να δεσμευτούν όλοι ανεξαιρέτως ότι θα προστατεύουν
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και ότι
θα προωθούν μια κουλτούρα σεβασμού και εκτίμησης
απέναντι στη δημιουργική εργασία)

(να ενισχύσουν τους μηχανισμούς που διευκολύνουν
τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις κεφαλαίου
πέρα από τα σύνορα, ώστε να υποστηρίξουν τα
προηγούμενα έξι “συν”)

Το γεγονός ότι οι πιο ταλαντούχοι άνθρωποι της περιοχής αναγκάζονται να πάνε στις
Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Ευρώπη για να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιφερειακές
και εγχώριες αγορές, δεν προσφέρει τίποτα στη Λατινική Αμερική και στην
Καραϊβική (υπό την έννοια ότι αποφέρει έσοδα και πνευματικά δικαιώματα τα οποία
συγκεντρώνονται και διοχετεύονται σε τσέπες του εξωτερικού.
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6. nclusion (ένταξη)
“Καταστρέφουμε τους άλλους όταν είμαστε ανίκανοι να τους φανταστούμε.”
Κάρλος Φουέντες
Οι δραστηριότητες της
Πορτοκαλί Οικονομίας έχουν
αποδείξει ότι είναι ικανές να
γεννούν και να αναγεννούν τον
κοινωνικό ιστό μιας κοινότητας:

και ανοίγοντας δρόμους ώστε
να καθίστανται παραγωγικά,

η

Ταυτότητα

οχ
ετ

ρ
ει

ή

ιχ
Επ

+

σ
μω
νά
δυ
Εν

ξη
τα
Έν

ικ
ατ
ημ

ότ
ητ
α

μμ
Συ

αυτοεκφραζόμενα
και λειτουργικά μέλη
της κοινωνίας

τα νέα παιδιά που
διατρέχουν κινδύνους
και μπορεί να έχουν στο
μυαλό τους να ενδώσουν ή
να έχουν ήδη ενδώσει
στον πειρασμό των
ναρκωτικών και του
εγκλήματος,
και ενδυναμώνοντας κάθε είδους μειονότητες ώστε
να γίνουν φάροι της οικονομικής προόδου.
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Η Πορτοκαλί Οικονομία έχει επίσης την
ικανότητα να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας με
σχετικά χαμηλά επίπεδα επένδυσης,
για παράδειγμα, παρέχοντας μικροδάνεια

για την υποστήριξη
κοινοτικών
συμμετοχικών
έργων.
Ενδιαφέροντα παραδείγματα
τέτοιου είδους περιλαμβάνουν
το Circo Ciudad (Πόλη-Τσίρκο)
στη Μπογκοτά που είναι
εμπνευσμένο από το Cirque du
Soleil,
και το Galpão Aplauso (Το
Σπίτι των Χειροκροτημάτων)
στο Ρίο ντε Τζανέιρο.
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Επιπλέον, η ανάπτυξη
της Πορτοκαλί
Οικονομίας μπορεί
να βοηθήσει να
γεφυρωθούν και τα
κοινωνικά χάσματα
(που είναι τόσο βαθιά
στην περιοχή),
φέρνοντας τους μη προνομιούχους και τους
προνομιούχους γύρω από μια κοινή ατζέντα

(όπως δείχνει το El Sistema στη Βενεζουέλα
στον τομέα της κλασικής μουσικής).

Πολλοί παρακινούνται να
χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία
της Πορτοκαλί Οικονομίας
για να ενθαρρύνουν την
κοινωνική ένταξη.

Αυτοί οι άνθρωποι είναι συχνά τα πρότυπα
που ξεχωρίζουν και τα οποία στερούνται
τόσο οι προνομιούχοι, όσο και οι μη
προνομιούχοι· πρόκειται για τους "φάρους"
της ελπίδας
(το μόνο που χρειάζονται είναι να εντοπιστούν, να αναγνωριστούν
και να επαινεθούν, ώστε να μπορέσουν και οι υπόλοιποι να
μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να τις αναπαράξουν ευρύτερα).
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7. nspiration (έμπνευση)
“Δεν απέτυχα στη δοκιμή, απλά βρήκα 100 τρόπους να την κάνω λανθασμένα.”
Μπέντζαμιν Φράνκλιν

Η δημιουργικότητα δε συμβαίνει στο κενό.

Βάσει υπολογισμών, οι
δημιουργικοί άνθρωποι δε
χρειάζονται μόνο τύχη και
ταλέντο, αλλά και την ευκαιρία
να συγκεντρώσουν τις 10.000
ώρες εξάσκησης

που απαιτούνται για να κάνουν
επιτυχία εν μία νυκτί56.

Καινοτομία + Φαντασία + Οδηγίες + Κίνητρα + Άτομο = Έμπνευση
Για να εμπνευστεί ο δημιουργικός άνθρωπος,

Ο κανόνας των
10.000 ωρών

χρειάζεται να ακολουθήσει
πρότυπα και να ξεπεράσει
πρότυπα·

Ο Μάλκολμ Γκλάντγουελ,
ο πρώτος σε πωλήσεις
συγγραφέας του
βιβλίου Outliers λέει: η
ιστορία της επιτυχίας
υποστηρίζει ότι το
ταλέντο δεν αρκεί. Η

χρειάζεται την ευκαιρία να εκτιμήσει τη

πρόσβαση στα μέσα και η

δουλειά άλλων δημιουργών·

πειθαρχία που απαιτείται
για να συσσωρεύσει

κι επίσης πρέπει να εξετάσει το

κανείς 10.000 ώρες

παρελθόν, να ερμηνεύσει το παρόν

σημαντικές για να γίνει

και να ονειρευτεί το μέλλον.

μηχανικός, αθλητής κ.ά.

εξάσκησης είναι
σπουδαίος καλλιτέχνης,
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Χρειάζεται, όμως, και ένα περιβάλλον στο
οποίο

να δίνεται αξία στην
ανάληψη ρίσκων:

Να επαινείται ο
πειραματισμός
και τα λάθη ως πτυχές της
διαδικασίας της μάθησης·

και η αποτυχία να μη θεωρείται παρά
κάτι που απλά πήγε στραβά·
και, τέλος, να αναγνωρίζεται
η άποψη ότι η προσωπική
έκφραση δε θα έπρεπε να
παρεμποδίζεται από κανενός
είδους φόβο για λογοκρισία.
Πολλοί Λατινοαμερικάνοι καλλιτέχνες και άλλοι
δημιουργοί υποφέρουν από την έλλειψη αναγνώρισης.

Κάποιοι καλλιτέχνες είναι γνωστοί σε ολόκληρη την περιοχή λόγω
των λατινοαμερικάνικων βραβείων Grammy, στην περίπτωση των
μουσικών, ή των Όσκαρ στην κατηγορία ξενόγλωσσης ταινίας, το
οποίο, κάπου-κάπου, απονέμεται σε κάποια ταινία ή ντοκιμαντέρ
που θεωρείται ότι ξεχώρισε.
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Ένα βασικό στοιχείο της έννοιας της
συν-καλλιέργειας, που τοποθετήθηκε στον τομέα
της integration (ενσωμάτωσης), είναι η δημιουργία
περιφερειακών βραβείων υψηλής προβολής στους
τομείς της καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Eurovision

Μοντέλα όπως η
Eurovision κάποτε
είχαν την αντίστοιχη
λατινοαμερικάνικη εκδοχή
τους: το Φεστιβάλ OTI.

Ένας διαγωνισμός, σε
ηπειρωτικό επίπεδο,
με διπλό σκοπό:
την προώθηση της
ευγενούς άμιλλας
μεταξύ δεκάδων
Ευρωπαϊκών χωρών·
και την ανάδειξη της
διαφορετικότητας
και του ταλέντου
των λαών, με την
ανταλλαγή και την

Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες
πρέπει να δημιουργηθούν ή να
αποκατασταθούν

προώθηση Ευρωπαίων
καλλιτεχνών σε τοπικό,
περιφερειακό και
παγκόσμιο επίπεδο.

και ο ψυχολογικός φραγμός της αντιγραφής επιτυχημένων
μοντέλων πρέπει να ξεπεραστεί.
Σύμφωνοι, αυτή είναι μια δουλειά που
ταιριάζει περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα,
όμως το να επιταχύνουμε τη διαδικασία
ανάκτησης του χαμένου χρόνου από μια
τέτοια νωθρή θέση, κατά πάσα πιθανότητα,
θα απαιτήσει τη συνεργασία δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα.

Φεστιβάλ ΟΤΙ
Πραγματοποιήθηκαν
28 διαγωνισμοί από το
1972 ως το 2002.
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Η διαδικασία έμπνευσης των δημιουργών απαιτεί και ένα
εκπαιδευτικό σύστημα που να προσαρμόζεται ευκολότερα
στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις.
Ο Σερ Κεν Ρόμπινσον, ένας
αναγνωρισμένος Βρετανός συγγραφέας
και παιδαγωγός, γνωστός από τις ομιλίες
του στα συνέδρια TED, υποστήριζε ότι
τα τωρινά εκπαιδευτικά συστήματα

"αντιστρατεύονται τις
δημιουργικές δυνάμεις της
περιέργειας, της φαντασίας
και της διαίσθησης57".
Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε σοβαρά το θέμα
του ψηφιακού αλφαβητισμού στο τωρινό κύμα εκπαιδευτικών
Ομιλία TED
Τα Σχολεία
Σκοτώνουν τη
Δημιουργικότητα

μεταρρυθμίσεων,
να ενισχύσουμε την εκπαίδευση όσον αφορά τις
επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανολογία και τα
μαθηματικά

( STEM )
τα ακρώνυμό
τους στα
αγγλικά

Ομιλία TED
Φέρτε την
επανάσταση στη
μάθηση!

και να ενσωματώσουμε
τη δημιουργικότητα των
τεχνών και του σχεδιασμού
στα τεχνικά προγράμματα
σπουδών,

ώστε να μπορέσουν να
μορφωθούν όλοι58.
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Η πρώτη παρουσίαση της τελευταίας έκδοσης του
προσομοιωτή οικοδόμησης πόλεων

SimCity59
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα
του τι μπορεί να επιτευχθεί στο
διάλογο μεταξύ επιστημονικών
κλάδων.

Πέντε διεθνείς
εταιρείες συμβούλων
αστικής ανάπτυξης
και η ομάδα του
περιοδικού Fast
Company
–οι διοργανωτές της δραστηριότητας–
δοκίμασαν την ικανότητα του παιχνιδιού να
αναπλάθει την πραγματικότητα

παρέχοντας παράλληλα
σε ειδικούς την ευκαιρία
να δοκιμάσουν και
να αξιολογήσουν
συγκριτικά εναλλακτικά
μοντέλα ανάπτυξης.
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Αφότου ο δημιουργικός άνθρωπος έχει
καταφέρει να συσσωρεύσει

10.000 ώρες
εξάσκησης

και έχει αποκτήσει την
απαιτούμενη γνώση και πείρα

και έχει βρει ένα ανεκτικό
περιβάλλον για τις
καινοτόμες ιδέες του
και είναι βέβαιος ότι τα επιτεύγματά του θα
επαινεθούν και θα αναγνωριστούν, ακόμα και τότε θα
χρειάζεται
–κατά τα λεγόμενα του Μπεν Φερβάιν (Ben Verwayeen), πρώην γενικού διευθυντή της

ένα σκύλο,

British Telecom–

μια καρέκλα
και έναν υπολογιστή.
Το σκύλο για να τον ξυπνάει.
Την καρέκλα για να κάθεται και
να εργάζεται.
Και τον υπολογιστή για να
συνδέεται με τον κόσμο60.
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Μήπως ξέχασα τίποτα; Κανένα i;

Είτε αρχίζουν από "i" είτε όχι,
υπάρχουν σίγουρα κάποια επιπρόσθετα
στοιχεία που είναι απαραίτητο να
λαμβάνουμε υπ' όψη όταν επιχειρούμε να
σχεδιάσουμε δημόσιες πολιτικές για την
ανάπτυξη της Πορτοκαλί Οικονομίας:
θέματα που έχουν σχέση με τοπικό περιεχόμενο και απαιτούν
γνώση μιας συγκεκριμένης κουλτούρας·

συμφωνία στο θέμα του ορισμού και της ταξινόμησης των υποτομέων·

ειδικά ζητήματα
(τα οποία δε
λείπουν ποτέ)·
και, αναμφίβολα,

νέες τεχνολογίες.
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Το επιθετικό
ποδόσφαιρο
Offensive
football is
είναι
άπειρο,
ατέλειωτο.
infinite,
endless.
So it
Γι' isαυτό
είναι
εύκολη
easier
to πιο
defend
thanη
άμυνα
τη δημιουργία.
to απ'
create.
Running is
Το τρέξιμο
είναι
a decision
ofαπόφαση
the will,
της θέλησης,
δημιουργία
creatingηrequires
the
απαιτεί την απαραίτητη
indispensable
requisite of
προϋπόθεση του ταλέντου.
talent.
— Μαρσέλο
— Marcelo
Μπιέλσα
Bielsa
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7. Στύψε το πορτοκάλι
Ο Σερ Τιμ Μπέρνερς-Λι,
ο πατέρας του Παγκόσμιου Ιστού, μας
θυμίζει ότι η Ψηφιακή Επανάσταση είναι
ακόμα σε εξέλιξη,

ότι "τον Ιστό, όπως εκείνος τον είχε
οραματιστεί, δεν τον έχουμε δει ακόμα.
Το μέλλον είναι
ακόμα τόσο πολύ
μεγαλύτερο από το
παρελθόν61".

Το “στύψιμο” της οικονομικής συνεισφοράς των
τεχνών, του πολιτισμού και της δημιουργικότητας
απαιτεί από μας να καταλάβουμε και να βρούμε
μια ισορροπία μεταξύ:

– του νέου μάντρα της κατανάλωσης
"κοινόχρηστο περιεχόμενο 2.0"
(λιγότερη ιδιοκτησία και παράλληλα
περισσότερο κοινόχρηστο
περιεχόμενο… πολύ περισσότερο)
– του ταχύτατου πειραματισμού
με επιχειρηματικά μοντέλα και
εναλλακτική χρήση ψηφιακών
τεχνολογιών που οδηγεί σε ταχεία
καινοτομία
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– της συνειδητοποίησης ότι
οι αυτοκρατορίες του νου
δε χτίζονται με κτήρια,
αλλά με κοινότητες
– μιας δημιουργικής,
ευέλικτης και συστηματικής
προσέγγισης στη
δημόσια πολιτική.
Το παρόν εγχειρίδιο έχει εισαγάγει τις ακόλουθες
βασικές ιδέες για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε
καλύτερα την Πορτοκαλί Οικονομία και ιδιαίτερα:
– να την ορίσουμε
– να καταλάβουμε τις σημαντικές ευκαιρίες που δίνει
– να τη μετρήσουμε με αριθμούς
–να αναγνωρίσουμε το μέγεθος της οικονομικής της
συνεισφοράς
– να κατανοήσουμε καλύτερα τις δυναμικές της
–να οραματιστούμε πολιτικές για να υποστηρίξουμε
τη συνεχή της ανάπτυξη.

Τώρα είναι η σειρά σου·
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βοήθησέ μας να δημιουργήσουμε το κίνημα της Πορτοκαλί Οικονομίας.
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1º

Υιοθέτησε και προσάρμοσε τις έννοιες που παρουσιάσαμε σε
αυτό το εγχειρίδιο για να κατανοήσεις καλύτερα τη φύση των
καιρών στους οποίους ζούμε, αλλά και για να οραματιστείς
αποτελεσματικούς τρόπους αξιοποίησης της ευκαιρίας που
προσφέρει στα 107 εκατομμύρια νέους ανθρώπους που
ζουν στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική σήμερα.

Περίπου δέκα εκατομμύρια
"ψηφιακοί γηγενείς" έχουν
τη δυνατότητα να ενταχθούν
στην κατηγορία των
δημιουργών κάθε χρόνο
και έτσι μπορούν να φανταστούν καλύτερα από τους
περισσότερους ενήλικες (ψηφιακούς μετανάστες), τις
καινοτομίες που μπορούν να προκύψουν από την
ενσωμάτωση της τεχνολογίας και του πολιτισμού.
Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική πρέπει να
υιοθετήσουν εγκαίρως καινοτόμες πρακτικές, αντί
Fight Club

να περιμένουν να τους δείξουν άλλοι το δρόμο.

Ταινία μεγάλου μήκους, με
πρωταγωνιστή τον Έντουαρντ
Νόρτον, στο ρόλο του άτυχου

Μαζί μπορούμε να χτίσουμε μια ολόκληρη

υπαλλήλου μιας μεγάλης

αυτοκρατορία του νου. Μπορεί να αργήσαμε στις

αυτοκινητοβιομηχανίας (ο

δύο πρώτες βιομηχανικές επαναστάσεις, αλλά τώρα

αφηγητής), του οποίου η αϋπνία

είναι η ευκαιρία μας να γίνουμε πρωτοπόροι και να

τον ωθεί να δημιουργήσει το alter
ego του: τον Τάιλερ Ντέρντεν. Ο

σταθούμε τυχεροί.

Ντέρντεν, τον οποίο ενσαρκώνει ο
Μπραντ Πιτ, γίνεται αρχηγός μιας
ομάδας απογοητευμένων ανδρών,
οι οποίοι βρίσκουν ένα σκοπό στη
ζωή τους μέσα από τους "φιλικούς"
αγώνες στους οποίους συμμετέχουν
κάθε βράδυ.

Αν αντιλαμβανόμασταν την Πορτοκαλί
Οικονομία όπως στο Fight Club, ο Τάιλερ
Ντέρντεν θα έλεγε ότι ο πρώτος κανόνας
της Πορτοκαλί Οικονομίας είναι: δε
μιλάμε για την Πορτοκαλί Οικονομία.

198

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, IDB

Άφησε τους αριθμούς που δείχνουμε σ' αυτό το εγχειρίδιο
να σε εμπνεύσουν, ώστε να δεις την Πορτοκαλί Οικονομία με
διαφορετικό μάτι.
Το γεγονός ότι η αξία των
παγκόσμιων εξαγωγών σε αγαθά και
υπηρεσίες είναι διπλάσια από το
πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας

2º

ή το ότι οι θέσεις εργασίες που
σχετίζονται με την εκμετάλλευση
πνευματικών δικαιωμάτων στις Ηνωμένες
Πολιτείες είναι πολύ πιο παραγωγικές από
τον εθνικό μέσο όρο

και το ότι η παγκόσμια Πορτοκαλί
Οικονομία είναι μεγαλύτερη από τη
γερμανική οικονομία (την τέταρτη
μεγαλύτερη στον πλανήτη), είναι
απλά δείκτες της κλίμακας.
Το γεγονός ότι οι μέθοδοι υπολογισμού
των εθνικών οικονομικών δραστηριοτήτων
προσαρμόζονται για να
συλλάβουν καλύτερα αυτά τα είδη
αριθμών ή το γεγονός ότι οι εξαγωγές
δημιουργικών αγαθών και υπηρεσιών
μεγαλώνουν με σχεδόν διπλάσια ταχύτητα
από τις αντίστοιχες στρατιωτικές
και το ότι αλυσίδες αξίας που σχετίζονται με
περιεχόμενο προσαρμόζονται με ευκολία σε ταχέως
μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά μοντέλα
είναι ενδείξεις ότι
κάτι μας διέφυγε.

Ο Τάιλερ Ντέρντεν, αναμφίβολα, θα επέμενε
ότι ο δεύτερος κανόνας της Πορτοκαλί
Οικονομίας είναι: ΔΕ ΜΙΛΑΜΕ για την
Πορτοκαλί Οικονομία.

Αλλαγή του Εθνικού
Λογιστικού Συστήματος
Σύμφωνα με τη
μεθοδολογική ρύθμιση που
δημοσίευσε η Υπηρεσία
Απογραφών των Ηνωμένων
Πολιτειών τον Ιούλιο του
2013· το ποσοστό του ΑΕΠ
ήταν κατά 3,6% μεγαλύτερο
από το αναμενόμενο.
Αυτό σημαίνει ότι 560
δισεκατομμύρια δολάρια -η
οικονομία της Κολομβίας
και του Περού μαζί- δεν
καταχωρίζονταν λογιστικώς
σωστά.
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º
Αναγνώρισε το έργο καλλιτεχνών και δημιουργών,
αλλά μην περιορίζεσαι στην αναγνώριση της
αισθητικής αξίας των έργων και σχεδίων τους ως
όμορφων ή ενδιαφερόντων.

Επίσης, αναγνώρισε ότι το έργο τους
αντιπροσωπεύει μια γνήσια δουλειά,
μια πραγματική δουλειά από την οποία
προκύπτουν θέσεις εργασίας, πλούτος
και οικονομικές ευκαιρίες.
Είναι μια δουλειά που απαιτεί 10.000 ώρες εξάσκησης, οι περισσότερες από τις οποίες
πραγματοποιούνται κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία.
Αφότου έχουν επενδύσει τόσο πολλούς πόρους για να αναπτύξουν δεξιότητες
οι οποίες μετατρέπουν μια, φαινομενικά, ανεξάντλητη πηγή στυλ, φαντασίας και
ενέργειας σε ταλέντο

κι εμείς αφότου έχουμε ζητήσει από
τους νέους μας να προσπαθήσουν τόσο
και να δεσμευτούν ότι θα αναπτύξουν
την τέχνη τους για δεκαετίες,
είναι απόλυτα δίκαιο να τους δώσουμε την ευκαιρία να
δείξουν τι είναι ικανοί να κάνουν με το ταλέντο τους.
Ο τρίτος κανόνας της Πορτοκαλί Οικονομίας είναι: παίνεσε τη δημιουργία,
την παραγωγή, τη διανομή και την εμπορευματοποίηση του καλλιτεχνικού και
δημιουργικού περιεχομένου ως πραγματικές δουλειές.
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Αναγνώρισε τα δικαιώματα εκατομμυρίων ανθρώπων που
εργάζονται στον τομέα της Πορτοκαλί Οικονομίας:

4º

ακριβώς όπως θέλεις κι
εσύ να αναγνωρίζονται τα
πνευματικά σου δικαιώματα·
ακριβώς όπως θέλεις κι εσύ να
ανταμείβεται καταλλήλως η
σκληρή δουλειά σου·
ακριβώς όπως θέλεις κι εσύ η γνώση και το ταλέντο
σου να σου παρέχουν την οικονομική ανεξαρτησία
που σου αξίζει·

με ΤΕΤΟΙΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΡΟΠΟ,

αναγνώρισε τα δικαιώματα
των καλλιτεχνών και των
δημιουργών απέναντι στην
πνευματική τους ιδιοκτησία
και μ' αυτόν τον τρόπο
επίτρεψε στη σκληρή δουλειά
και στις γνώσεις τους να
αποτιμούνται καταλλήλως
και να χαίρουν σεβασμού.

Υπάρχουν πολλοί νόμιμοι τρόποι να έχουμε πρόσβαση σε
δημιουργικό περιεχόμενο δωρεάν, χωρίς να υπονομεύουμε τα
δικαιώματα των δημιουργών. Κατανόησε και σεβάσου τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο τέταρτος κανόνας της Πορτοκαλί Οικονομίας
είναι: ο πολιτισμός δεν είναι δωρεάν.
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º
Αξιοποίησε τις ευκαιρίες της Πορτοκαλί Οικονομίας
στη δουλειά σου.

Μπορεί να εργάζεσαι στον ιδιωτικό τομέα και να είσαι γεμάτος νέες επιχειρηματικές
ιδέες, οπότε αξιοποίησε την ευκαιρία να αναπτύξεις ένα πρόγραμμα "εταιρικής
πολιτιστικής ευθύνης".
Ή μπορεί να είσαι στο δημόσιο
τομέα και να φαντάζεσαι
νέους τρόπους να προωθήσεις
περιεχόμενο σαν εργαλείο
ανάπτυξης για τη χώρα σου,
την πόλη σου,
ή την κοινότητά σου· ή μπορεί να σκέφτεσαι ότι,
χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που παρουσιάζονται
σ' αυτό το εγχειρίδιο, μπορείς να πραγματοποιήσεις
σχέδια που δε θα σκεφτόσουν ποτέ ότι μπορεί να
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Ο πέμπτος κανόνας της Πορτοκαλί Οικονομίας είναι: το
ζητούμενο δεν είναι να αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων ή να
δημιουργηθούν καλύτερες πολιτικές για την ανάπτυξη της Πορτοκαλί
Οικονομίας, αλλά να ενσωματωθεί περισσότερο η Πορτοκαλί
Οικονομία στις επιχειρήσεις και στη δημόσια πολιτική.
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Παίνεσε τα αγαθά και τις υπηρεσίες της Λατινικής Αμερικής και
της Καραϊβικής σαν να ήταν δικά σου.

6º

Βοήθησε την Πορτοκαλί
Οικονομία της περιοχής να
ενσωματωθεί.
Κανείς δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Οι
κλίμακες είναι απαραίτητες για να πετύχουμε τα
καλύτερα αποτελέσματα από τις ευκαιρίες που
σχετίζονται με την Πορτοκαλί Οικονομία. Αυτό
απαιτεί να ανοιχτεί η περιοχή προς τα μέσα τόσο όσο
έχει ανοιχτεί προς τα έξω ή ακόμα περισσότερο.

Για να δώσει το περιεχόμενο
μεγαλύτερη αξία στις
εξαγωγές της περιοχής προς
τον υπόλοιπο κόσμο, είναι
σημαντικό η περιοχή να
αυξήσει το ενδοπεριφερειακό
εμπόριο του ίδιου του
περιεχομένου της.

Για να γκρεμίσουμε τα φράγματα που περιορίζουν τις ευκαιρίες
που συνδέονται με την Πορτοκαλί Οικονομία στη Λατινική
Αμερική και την Καραϊβική, θα πρέπει πρώτα να γκρεμίσουμε
το ψυχολογικό φράγμα του πολιτιστικού προστατευτισμού.

Ο έκτος κανόνας της Πορτοκαλί Οικονομίας
είναι: άφησε τη MICO (Μαϊμού) να φάει τα επτά
"συν" της (βλ. σελίδες 182 και 183).
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º
Λάβε μέρος στη συζήτηση για το μέλλον της Πορτοκαλί
Οικονομίας.

Οι ιδέες και οι έννοιες σχετικά
με την Πορτοκαλί Οικονομία
δεν είναι απόλυτες.

Είναι ανοιχτές προς συζήτηση.

Τώρα που τις ξέρεις,
πες μας τι νομίζεις γι' αυτές

@BIDCultura
Μοιράσου αυτό το εγχειρίδιο μ' ένα
συγγενή, φίλο ή συνάδελφο. Μπορείς, επίσης, να τους δανείσεις το
δικό σου αντίτυπο, αλλά έχε στο νου
σου ότι τα βιβλία έχουν μια κάποια
περηφάνεια, γι' αυτό και πολύ σπάνια
επιστρέφουν σε μας όταν τα δίνουμε.

Εξάλλου, ο έβδομος κανόνας της
Πορτοκαλί Οικονομίας είναι: η Πορτοκαλί
Οικονομία είναι συζήτηση, όχι διάλεξη.
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Διαδώστε το μήνυμα!
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Gratias vovi ago
(Σας ευχαριστούμε)
Δε θέλαμε να παρουσιάσουμε την αλήθεια, όλη την αλήθεια
και τίποτε άλλο παρά μόνο την αλήθεια για την Πορτοκαλί
Οικονομία· θέλαμε απλά να τροφοδοτήσουμε μια συζήτηση που
θεωρούσαμε σημαντική.
Πιστεύαμε ότι ήταν απαραίτητη μια αιφνιδιαστική και
απλοποιημένη παρουσίαση για να τραβήξουμε την προσοχή
στην τεράστια ποσότητα υλικού που έχει γραφτεί από
ακαδημαϊκούς και ειδικούς, οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα
αυτό πριν από μας.
Τους ευχαριστούμε όλους για την έμπνευση, το
παράδειγμα και τον τρόπο με τον οποίο μοιράστηκαν τις
ιδέες τους μαζί μας.
Πολλοί άνθρωποι, από τον προσωπικό ή τον επαγγελματικό μας
περίγυρο, συνεισέφεραν με την οξυδέρκειά τους και τις επίμονες
συμβουλές τους, κάποιες φορές τυχαία, στην ανάπτυξη αυτού
του εγχειριδίου:
από την εμπνευσμένη μορφή του έργου, δημιούργημα του Juan
Henríquez της As The Future Catches You, που εκτελέστηκε και
εμπλουτίστηκε εξαιρετικά από τον επαγγελματισμό, την υπομονή
και τα ταλέντα της ομάδας της .Puntoaparte Bookvertising:
Andrés Barragán, Mateo Zúñiga και Erik Naranjo
ως την άμεση συμμετοχή των συναδέλφων που, όπως τα
έφερε η ζωή, έγιναν φίλοι μας:
τη Liliana Ortiz, που μας έδωσε την ιδέα της πυραμίδας
πληροφοριών για τις πολιτιστικές στατιστικές
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τη Gloria Cajavilca, που μας διαβεβαίωσε ότι το παράρτημα των
πνευματικών δικαιωμάτων ήταν πλήρες και έβγαζε νόημα
ως τον επαγγελματισμό και την υποστήριξη της ομάδας
του Πολιτιστικού Κέντρου της Διαμερικανικής Τράπεζας
Ανάπτυξης (IDB):
Elba Agusti, Hugo Bahamon, Debra Carrie, María Luisa Garabelli,
Soledad Guerra, Fadrique Iglesias, Gerardo Martínez-Freyssinier και
Anne Vena
ως τα εποικοδομητικά σχόλια της συναδέλφου και φίλης Silvia Dangond
ως την υποστήριξη, την εμπιστοσύνη και την υπομονή
απέναντι στο έργο από το διευθυντή της Υπηρεσίας
Εξωτερικών Σχέσεων, Marcelo Cabrol
ως την ηγεσία και το όραμα του Προέδρου μας, Luis Alberto
Moreno, χωρίς τον οποίο αυτό το βιβλίο δε θα μπορούσε να
συλληφθεί
ως τη γενναιοδωρία του χρόνου, των ιδεών, του
ενθουσιασμού και των συμβουλών πολλών συγγενών, φίλων
και συναδέλφων:
Ángela Carreño, Leyla Castillo, Hector Conroy, Martha Galindo, Jessica Gesund, Adriana Herrera, Margarita López και
Ángela Restrepo
σε όλους, για όλα:

σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, με
όλη μας την καρδιά.
Ivan και Felipe

Ουάσινγκτον, Αύγουστος 2013
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1.

Γνωστός Βρετανός συγγραφέας, ο οποίος έγραψε το έργο "Η

2.

Χώκινς, Τζων. The Creative

Δημιουργική Οικονομία" (2001, που επανακυκλοφόρησε σε αναθεωρημένες

Economy. Allen Lane The Penguin

εκδόσεις το 2007 και το 2013), και ο οποίος χρησιμοποίησε τον όρο "δημιουργική

Press, Λονδίνο, 2007, σελ. 86

οικονομία" για πρώτη φορά. Παρουσίασε σημαντικούς ορισμούς και έννοιες,
που αποτελούν βάση για πολλά σύγχρονα έργα, μεταξύ των οποίων είναι και
οι αναφορές της UNCTAD "Η Δημιουργική Οικονομία 2008" και "Η Δημιουργική

3.

Ιδία παραγωγή με

Οικονομία 2010". Για να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα, ο Χώκινς υπολόγισε όλες

στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα

τις ακαθάριστες πωλήσεις (τόσο των αγαθών άυλης αξίας, όσο και των μέσων

2011 και το Howkins (2007)

μεταφοράς) των βιομηχανιών που βασίζονται στα πνευματικά δικαιώματα,
στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, στα εμπορικά σήματα και στο σχεδιασμό.
5.

Ιδία παραγωγή με στοιχεία από

την Oxford Economics στο The Economic
4.

Ιδία παραγωγή με στοιχεία από το Stockholm International Peace

Impact of the Creative Industries in the

Research Institute (SIPRI). Military Expenditures Database. Τελευταία αναζήτηση 28

Americas (2013). Έκδοση σε εκκρεμότητα·

Ιουλίου 2013 (http://milexdata.sipri.org/files/?file=SIPRI+military+expenditure+da-

ανάθεση: Οργανισμός Αμερικανικών

tabase+1988-2012.xlsx) και από το World Military Expenditures and Arms Transfers

Κρατών (OAS), Διαμερικανική Τράπεζα

(WMEAT), report 2012 του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. Τελευταία αναζήτηση

Ανάπτυξης (IDB) και Βρετανικό Συμβούλιο.

8 Ιουλίου 2013 (http://www.state.gov/documents/organization/209508.pdf)

7.
6.

Ιδία παραγωγή με στοιχεία από το Stockholm In-

Oxford Economics στο

The Economic Impact of the Creati-

ternational Peace Research Institute (SIPRI). TIV of arms exports

ve Industries in the Americas (2013).

from all, 2004-2012. Τελευταία αναζήτηση 8 Ιουλίου 2013 (http://

Έκδοση σε εκκρεμότητα· ανάθεση:

armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php)

Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών
(OAS), Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης
(IDB) και Βρετανικό Συμβούλιο.

8.

Ιδία παραγωγή με στοιχεία από το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου (ITC).

Χάρτης Εμπορίου - Στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου. Τελευταία αναζήτηση 28
Ιουνίου 2013 (http://www.trademap.org/open_access/Product_SelProduct_TS.aspx)
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9.

Για το 2009, το World Military

10.

Γραφείο Πληροφοριών Ενέργειας των Η.Π.Α. OPEC Re-

Expenditures and Arms Transfers (WMEAT)

venue Fact Sheet. Τελευταία αναζήτηση στις 28 Ιουλίου 2013 (http://

report 2012 του Υπουργείου Εξωτερικών των

www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=OPEC)

Η.Π.Α. υπολογίζει εξαγωγές στρατιωτικών
αγαθών και υπηρεσιών αξίας 113
δισεκατομμυρίων δολαρίων (τελευταία

11.

Ιδία παραγωγή με στοιχεία από την Oxford Economics, άρθρο

αναζήτηση 8 Ιουλίου 2013 -http://www.

The Economic Impact of the Creative Industries in the Americas (2013).

state.gov/t/avc/rls/rpt/wmeat/2012/ index.

Έκδοση σε εκκρεμότητα· ανάθεση: Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (OAS),

htm). Αντίθετα, σύμφωνα με υπολογισμούς

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (IDB) και Βρετανικό Συμβούλιο.

του ITC, τα είδη που βρίσκονται στη δέκατη
θέση των πιo εμπορικών προϊόντων είναι
"τα μαργαριτάρια, οι πολύτιμοι λίθοι, τα

12.

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη

μέταλλα, τα νομίσματα κ.ά." με εξαγωγές

(UNCTAD). Creative Economy Report 2010. Ηνωμένα Έθνη 2010. Σελ. 126

348 δισεκατομμύρια δολάρια το 2012.

14.
13.

Διάσκεψη των Ηνωμένων

Ιδία παραγωγή με δεδομένα από το Motion Picture Association

of America, Inc (MPAA), άρθρο 2012 Theatrical statistics summary (τελευταία

Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη

αναζήτηση 28 Ιουνίου 2013 -http://www.mpaa.org/resources/3037b7a4-58a2-

(UNCTAD). Creative Economy Report

4109-8012-58fca3ab- df1b.pdf), από το NationMaster.com, άρθρο Media Statistics:

2010. Ηνωμένα Έθνη 2010. Σελ. 23

Cinema attendance (most recent) by country (τελευταία αναζήτηση 8 Ιουλίου 2013
-http://www.nationmaster.com/graph/med_cin_att-media-cinema-attendance)

15.

eMarketeer. Tablets Quickly Become Major Home Entertainment Device. Τελευταία αναζήτηση 8 Ιουλίου

2013 (http:// www.emarketer.com/Article/Tablets-Quickly-Become-Major-Home-Entertainment-Device/1008350)
Βλ. επίσης: Chou, David. How Mobile Kills the Console But Advances the Gaming Industry en wired.com 31 Ιανουαρίου
2013. Τελευταία αναζήτηση 8 Ιουλίου 2013 (http://gamrconnect.vgchartz.com/thread.php?id=154166&page=)
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16.

Ιστότοπος: Apple Inc. Τελευταία

17.

Αναζήτηση στη Wikipedia: Three Gorges

αναζήτηση 8 Ιουλίου 2013 (http://www.apple.

Dam, τελευταία αναζήτηση 8 Ιουλίου 2013 (http://

com/itunes/50-billion-app-countdown/)

en.wikipedia.org/wiki/Three_Gorges_Dam)

18.

19.

The Economist. Money, Money, Money.

Ιστότοπος: Cirque du Soleil, τελευταία αναζήτηση 8

Διαδικτυακή δημοσίευση στις 3 Μαΐου 2013. Τελευταία

Ιουλίου 2013 (http://www.cirquedusoleil.com/en/home.aspx#/

αναζήτηση 8 Ιουλίου 2013 (http://www. economist.

en/home/about/details/cirque-du-soleil-at-a-glance.aspx) και

com/blogs/graphicdetail/2013/05/daily-chart-1)

αναζήτηση στη Wikipedia Cirque du Soleil, τελευταία αναζήτηση
8 Ιουλίου 2013 (http://es.wikipedia.org/wiki/Cirque_du_Soleil)

20.

Αυτόνομη Πόλη του Μπουένος Άιρες,

Παρατηρητήριο των Δημιουργικών Βιομηχανιών. Anuario de

21.

Industrias Creativas Ciudad de Buenos Aires 2011. Μπουένος

2013 (https://signup.netflix.com/MediaCenter/Facts)

Ιστότοπος: Netflix Τελευταία αναζήτηση 8 Ιουλίου

Άιρες: Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Κυβέρνησης της
Πόλης του Μπουένος Άιρες, 2012 (http://oic.mdebue- nosaires.
gov.ar/contenido/objetos/AnuarioOIC2011.pdf) Σελ. από 19 ως 31

23.

Ιστότοπος: Google Cultural Institute

Τελευταία αναζήτηση 8 Ιουλίου 2013 (http://www.
google.com/culturalinstitute/about/artproject/)
22.

Leguizamón, Manuel; Moreno, Edgar; Tibavizco, Nan-

cy. "Impacto turístico del Festival Iberoamericano de Teatro de
Bogotá". Universidad Externado de Colombia, Μπογκοτά., 2013

25.

Ιστότοπος: YouTube, Τελευταία αναζήτηση στις

(http://www.pasosonline.org/Publicados/11113/PS0113_06.pdf)

23 Αυγούστου 2013 (http://www.youtube.com/yt/press/
statistics.html). Βλ. επίσης: Cuen, David. La otra revolución
visual en BBC Mundo, 23 Απριλίου 2013. Τελευταία αναζήτηση

24.

Bloomberg. Carnival Puts Some Samba in Brazil's

Economy: The Ticker. Αναρτημένο στο διαδίκτυο από τις
23 Φεβρουαρίου 23 2012 (Τελευταία αναζήτηση 8 Ιουλίου
2013 - http://www.bloomberg.com/news/2012-02-23/carnival-puts-some-samba-in-brazil-s-economy-the-ticker.html)
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Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την

(UNCTAD). Creative Economy Report 2010. United Nations 2010. Naciones
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τελευταία αναζήτηση στις 8 Ιουνίου
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Οργανισμός Παγκόσμιας Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Οδηγός

Επιθεώρησης Οικονομικής Συνεισφοράς των Βιομηχανιών που βασίζονται
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29.

Στο Burns Owens Partner-

export/sites/www/freepublications/en/copyright/893/wipo_pub_893.pdf)

ship Consulting. Πρακτικός οδηγός για
την αντιστοίχιση των δημιουργικών
βιομηχανιών. Βρετανικό Συμβούλιο,
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Στη Γενική Γραμματεία Οικονομικού Συστήματος της Λατινικής
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33.
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34.
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36.
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power of the Internet (http://www.youtube.com/watch?v=TQcLRIwSXZU) -Economist
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Παραρτήματα
Δεδομένου ότι τόσο οι σύνδεσμοι όσο και οι σχετικές
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του
παρόντος βιβλίου εξαρτώνται από περιεχόμενο που βασίζεται
στα αγγλικά και στα ισπανικά, δεν μπορεί να μεταφραστεί.
Για λόγους συνέπειας, αποφασίστηκε να διατηρηθεί στην
πρωτότυπη αγγλική μορφή και δομή του και στην ελληνική
του προσαρμογή.
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Appendix I
Kinds of Intellectual Property and the Main International Agreements

The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) on 1 January 1995 (http://
bit.ly/102apend) is transversal to the four recognized forms of intellectual property:
1. Copyright (http://bit.ly/101apend practical guide)
A. Copyright (exclusive content creators)
a. Moral rights (attribution and editing)
b. Economic Rights (commercial use)
i. reproduction
ii. public performance
iii. recordings
iv. broadcasting
v. translation or adaptation
B. Related Rights (extended to performers, producers and distributors of content)
a. Performers
b. Producers of sound recordings
c. Broadcasters
Treaties relating to copyright:
i. Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886
Works. * Last Modified, Paris July 24, 1971 (http://bit.ly/103apend)
ii. International Convention on the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations. From October 26, 1961 (http://bit.
ly/104apend)
iii. The WIPO Copyright Treaty (WCT) of 20 December 1996 (http://bit.ly/105apend).
iv. The WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) of 20 December 1996
(http://bit.ly/106apend).
v.	Beijing Treaty on Audiovisual Performances (adopted by the Diplomatic Conference
on the Protection of Audiovisual Performances in Beijing on June 24, 2012) (http://
bit.ly/107apend).
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2. Industrial Property (http://bit.ly/108apend practical guide) The Paris Convention for
the Protection of Industrial Property, the September 28, 1979 (http://bit.ly/109apend), is
transversal to four out of six forms of industrial property. Layouts and trade secrets are
covered only by the TRIPS 1995.
A. Patents = inventions + utility models
• Cooperation Treaty (PCT), Washington (1970), as amended in 1979 and 1984
(http://bit.ly/110apend).
• Treaty on the Law of Patents, adopted by the Diplomatic Conference on June 1,
2000 (http://bit.ly/111apend).
B. Industrial Designs
C. Layouts
D. Brands
a. Distinctive signs and slogans
•	Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Registration of Trademarks of 15 June 1957, as revised at Stockholm
(1967) and Geneva (1977), as amended in 1979 (http://bit.ly/112apend)
•	Under the Madrid Protocol for the Trademark Law Treaty of 1989 (http://bit.
ly/114apend)
• Treaty on the Law of Trademarks, 1994 (http://bit.ly/115apend).
b. Geographical indications and designations of origin
•	Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International
Registration, as amended on September 28, 1979 (http://bit.ly/116apend)
E. Trade Secrets
F. Unfair Competition
The Convention on Biological Diversity (CBD) of the United Nations December 29, 1993
(http://bit.ly/117apend), is that it gives recognition to:
3. Traditional knowledge (practical guides and http://bit.ly/118apend y http://bit.ly/119apend)
4. Vegetal varieties and biodiversity International Convention for the Protection of New
Varieties of Plants (UPOV) 1998 (http://bit.ly/120apend)
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Appendix II
Methodology and Sources

The basis of the information presented in Chapter 4 of this manual was collected by the
study entitled The Economic Impact of the Creative Industries in the Americas (2013 )-commissioned to the consulting firm Oxford Economics by the Organization of American States,
the Inter-American Development Bank and the British Council. This study has not been
published at the date of preparation of this text, however, the final report and their reporting tables will be downloadable from www.iadb.org/cultural.
For shares in the economy and employment taken as reference, the following two cuts
were made:
1.

First cut: studies on the economic contribution of copyright-based industries of
the World Intellectual Property Organization (WIPO). This source was privileged because is the only one that offered a comparable methodology in a wide range of
countries for the last decade. Additionally it is the source that throws more consistently comparable results on the participation of these industries in the economy
and employment. These are the countries for which WIPO data was used (base
year of reference): Canada (2002), Colombia (2006), Dominica (2009), United States (2011), Granada (2009), Jamaica (2005), Mexico (2003), Panama (2006), Peru
(2009), Saint Kitts and Nevis (2009), St. Lucia (2009), St. Vincent and the Grenadines (2009), Trinidad and Tobago (2011), China (2006), and South Korea (2009).

2.

Second cut: complementary studies collated by the Oxford Economics report that
are also validated by the IDB’s own Cultural Industries in Latin America and the
Caribbean: Challenges and Opportunities (Lanzafame et al, 2007). For these studies we also took supplementary information. These are the countries for which
the supplementary data was used (year for the latest available results, source):
Argentina (2011, the latest figure INDEC), Barbados (2004, ECLAC and Creative Industries Development Strategy -Report of the ERC Services Subcommittee Work-
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group on creative Industries), Brazil (2011, results of a study of FIRJAN - only the
amount reported as principal activities), Chile (2009, the latest figure of cultural
satellite account), Ecuador (2001, Andres Bello -without employment data), Guatemala (2009, Ernesto Piedras - the Competitive Intelligence Unit), Paraguay (2010,
SCIPY), Uruguay (2005, Ministry of Culture and WIPO), Venezuela (2001 Convention
Andrés Bello- without employment data), Spain (2008, INE satellite account - without employment data), and the UK (2007, Annual Business Inquiry, Office for
National Statistics).
Data for years other than 2011 were assumed to be a fixed percentage. In order to determine their contribution the economy for each country was used the 2011 GDP figure
published by the World Bank, in current dollars.
For employment the base reference was 2011 Oxford Economics projections on employed labor force (total available workforce net of unemployment).
For the referenced contributions to international trade, all data are from UNCTAD as collected by the Oxford Economics report. For all countries 2011 was made the base line, with the
following exceptions (most recent year available): Cuba (2006), Dominica (2010), El Salvador (2010), Honduras (2009), Jamaica (2010), Trinidad and Tobago (2010), and Uruguay
(2009).
The aggregates on the Americas were based on the 35 independent countries of the hemisphere. This was done to raise the baseline for the economy, employment and trade, both
at the hemispheric level and at the Latin America and the Caribbean level, so reducing the
relative share of the Orange Economy in our calculations.
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Appendix III
Orange Economy Activities Classification - OEAC

Conventional Cultural Industries (100)
Code

Sector

110

Publishing

Subsector

111

Books, newspapers and magazines

112

Graphic industry (printing)

113

Edition

114

Literature

115
120

Bookstores
Audiovisual

121

Film

122

TV

123
130

Video
Phonographic

131

Radio

132

Recorded music
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Arts and Heritage (200)
Code

Sector

210

Visual arts

Subsector

211

Painting

212

Sculpture

213

Installations and video art (performance art)

214

Performance art

215

Photography

216

Fashion - haute couture

220

Performing arts and public shows

221

Theatre, dance and puppets

222

Orchestras, opera and zarzuela

223

Concerts

224

Circuses

225

Organized impro (happenings)

226
230

Fashion - catwalk
Tourism and material and immaterial cultural heritage

231

Crafts, antiques, lutherie and typical products

232

Gastronomy

233

Museums, galleries, archives and libraries

234

Architecture and restoration

235

Natural parks and eco-tourism

236

Monuments, archeological sites, historic quarters, etc.

237
240

Traditional knowledge, festivals, carnivals, etc.
Cultural and artistic education
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Functional Creations, New Media and Software (300)
Code

Sector

310

Design

Subsector

311

Interior

312

Graphic art and illustration

313

Jewelry

314

Toys

315

Product

320

Advertising

330

Content software

331

Videogames

332

Other interactive audiovisual contents

333

Digital content media support

340

Fashion – Prét-a-porter

350

News agencies and other information agencies

Creativity supporting activities (400)
Code

Sector

410

Creative research, development and innovation: Orange R+D+i

420

Professional creative education

430

Technical skills development for creative activities

440

Governance and Intellectual Property Rights
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Section

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

OEAC

340

340

340

340

340

340

340

340

340

120-130

120-130

120-130

18

18

18

15

15

15

15

15

14

14

14

14

Division

181

181

152

151

151

151

143

142

141

Group

1811

1520

1512

1511

1430

1420

1410

Class

Printing

Printing and service activities related to printing

Printing and reproduction of recorded media

Manufacture of footwear

Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness

Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur

Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery and harness;
dressing and dyeing of fur

Manufacture of leather and related products

Manufacture of knitted and crocheted apparel

Manufacture of articles of fur

Manufacture of wearing apparel, except fur apparel

Manufacture of wearing apparel

Description

International Standard Industrial Classification (ISIC) Rev. 4 with corresponding OEAC code
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225

Section

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

J

J

J

J

J

OEAC

120-130

226

120-130

315

315

231-313-314

231-313-314

313

313

231

314

111-330

111-330

111

111

111

58

58

58

58

58

32

32

32

32

32

32

31

31

18

18

Division

581

581

581

581

324

322

321

321

321

310

182

181

Group

5813

5812

5811

3240

3220

3212

3211

3100

1820

1812

Class

Publishing of newspapers, journals and periodicals

Publishing of directories and mailing lists

Book publishing

Publishing of books, periodicals and other publishing activities

Publishing activities

Manufacture of games and toys

Manufacture of musical instruments

Manufacture of imitation jewellery and related articles

Manufacture of jewellery and related articles

Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles

Other manufacturing

Manufacture of furniture

Manufacture of furniture

Reproduction of recorded media

Service activities related to printing

Description
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Section

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

OEAC

111

330

120-130

120-130

120

120

120

120

130

120-130

130

120

350

350

350

63

63

63

60

60

60

59

59

59

59

59

59

59

58

58

Division

639

639

602

601

592

591

591

591

591

591

582

581

Group

6391

6020

6010

5920

5914

5913

5912

5911

5820

5819

Class

News agency activities

Other information service activities

Information service activities

Television programming and broadcasting activities

Radio broadcasting

Programming and broadcasting activities

Sound recording and music publishing activities

Motion picture projection activities

Motion picture, video and television programme distribution activities

Motion picture, video and television programme post-production activities

Motion picture, video and television programme production activities

Motion picture, video and television programme activities

Motion picture, video and television programme production, sound recording and
music publishing activities

Software publishing

Other publishing activities

Description
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Section

J

M

M

M

M

M

M

M

M

M

N

N

N

N

OEAC

350

228

234

234

410

410

320

320

215-310

310

215

120-130440

120-130440

120-130

440

77

77

77

77

74

74

74

73

73

72

72

71

71

63

Division

774

772

772

742

741

731

722

711

639

Group

7740

7722

7420

7410

7310

7220

7110

6399

Class

Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works

Renting of video tapes and disks

Renting and leasing of personal and household goods

Rental and leasing activities

Photographic activities

Specialized design activities

Other professional, scientific and technical activities

Advertising

Advertising and market research

Research and experimental development on social sciences and humanities

Scientific research and development

Architectural and engineering activities and related technical consultancy

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

Other information service activities n.e.c.

Description
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Section

O

O

O

P

P

P

P

P

R

R

R

R

R

R

OEAC

440

440

440

240-420

420

240-420

240

240

210-220230

210-220-230

233-235236

233

233-236

235

91

91

91

91

90

90

85

85

85

85

85

84

84

84

Division

910

910

910

900

854

854

853

852

841

841

Group

9103

9102

9101

9000

8542

8530

8522

8412

Class

Botanical and zoological gardens and nature reserves activities

Museums activities and operation of historical sites and buildings

Library and archives activities

Libraries, archives, museums and other cultural activities

Creative, arts and entertainment activities

Creative, arts and entertainment activities

Cultural education

Other education

Higher education

Technical and vocational secondary education

Education

Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other
social services, excluding social security

Administration of the State and the economic and social policy of the community

Public administration and defence; compulsory social security

Description
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Section

R

R

R

R

OEAC

220

230

220

220

220

93

93

93

93

Division

932

932

932

Group

9329

9321

Class

Other amusement and recreation activities n.e.c.

Activities of amusement parks and theme parks

Other amusement and recreation activities

Sports activities and amusement and recreation activities

Description
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Appendix IV
Seven topics with recommendations for the enthusiast (and that were also inspiring for the
Orange Economy):

1. International instruments
• MONDIACULT 1982, the first multilateral recognition of the potential of culture for
economic development (bit.ly/301apend)
• Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, UNESCO (bit.ly/302apend)
2. Pioneering work in Latin America and the Caribbean
• The Third Side of the Coin of the Andrés Bello Agreement (bit.ly/303apend), triggering the Economy & Culture program from which cultural industries mappings were
performed in:
• Colombia (bit.ly/304apend)
• Peru (bit.ly/305apend)
• Chile (bit.ly/306apend)
• Venezuela (bit.ly/307apend)
• Study on the economic importance of industries and activities protected by
copyright and related rights in the countries of MERCOSUR and Chile WIPO
(bit.ly/308apend)
• How Much is Culture Worth? Economic Contribution of the Copyright Protected Industries in Mexico by Ernesto Piedras (bit.ly/309apend)
• Cultural Industries in Latin America and the Caribbean: Challenges and Opportunities by the Inter-American Development Bank (bit.ly/310apend)
• UNCTAD report on the Creative Economy (2008 and 2010) (bit.ly/311apend)
3. Satellite Accounts of Culture
• Argentina (bit.ly/312apend)
• Brazil (bit.ly/313apend)
• Colombia (bit.ly/314apend)
• Chile (bit.ly/315apend)
• Uruguay, an excellent video to understand what a satellite account is (bit.ly/316apend)
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4. Measuring methods
•

•
•

•

UN’s International Standard Industrial Classification Revision 4 with most relevant
major changes to differentiate the cultural and creative systems of national accounts (bit.ly/317apend)
WIPO’s Guide for Determining the Economic Contribution of Copyright-Based Industries (bit.ly/318apend)
Methodological Guide to Produce Regional Mapping of the Creative Industries by
the Ministry of Culture of Colombia and the British Council
(bit.ly/319apend)
UNESCO’s Framework for Cultural Statistics of UNESCO (bit.ly/320apend)

5. International pioneering work
•
•
•
•
•
•

T-shirts and Suits: A Handbook for the Business of Creativity by David Parrish
(translated to Spanish in 2009) (bit.ly/321apend)
Creative Industries Mapping by the Department of Culture Media and Sports in the
UK (DCMS) (bit.ly/322apend)
The Rise of the Creative Class: And How It Is Transforming Work, Leisure and
Daily Life by Richard Florida
The Creative City: A Handbook for Urban Innovators by Charles Landry
The Creative Economy: How People Make Money from Ideas by John Howkins
Several works by Andy Pratt (bit.ly/323apend)

6. More recent work
•
•
•
•
•
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Creativity and Prosperity: the Global Creativity Index by the Martin Prosperity Institute (bit.ly/324apend)
Practical Guide to Map the Creative Industries (bit.ly/325apend) and Creative Economy: An Introductory Guide (bit.ly/326apend) by the British Council
The Economics of Cultural Policy by David Throsby (bit.ly/327apend)
A manifesto for the Creative Economy by NESTA (bit.ly/329apend)
Disruptive Technologies: Advances that will Transform Life, Business and the Economy by the McKinsey Global Institute (bit.ly/330apend)
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7. Videos and Articles to reflect on
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paradigm shift from Sir Ken Robinson (bit.ly/331apend).
Begin the Third Industrial Revolution, video by The Economist (bit.ly/332apend).
Convergence of communications media, video by The Economist (bit.ly/333apend).
The Digital Future of Latin America 2013, presentation by ComScore (bit.ly/334apend).
The Number Seven Billion, video by The Economist (http://bit.ly/335apend).
3D Printing, video by The Economist (bit.ly/336apend).
Country Brand Index Report, by FutureBrand (bit.ly/337apend).
The Creative Economy of Los Angeles, report by OTIS (bit.ly/338apend).
The 7is, video by Ivan Duque (bit.ly/339apend).
RSAnimate series of the Royal Society for the Encouragement of the Arts in the UK
(bit.ly/340apend).
Mobile Technology - connecting the world of MobileWorldLive (bit.ly/341apend).
Reinventing the Home: The Internet of Things, video by The Economist
(bit.ly/342apend).
Big Data, video by The Economist (bit.ly/343apend).
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Δημιουργική Διαδικασία
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Ευχαριστώ.

Ιβάν Ντούκε Μάρκες
(Ιván Duque Márquez
@idumaes

Ο Iván είναι επικεφαλής του Τμήματος Υποθέσεων
Πολιτισμού, Αλληλεγγύης και Δημιουργικότητας
της Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης (IDB).
Έχει εργαστεί περισσότερο από 10 χρόνια στο
Υπουργείο Οικονομικών της Κολομβίας, πάνω σε
οικονομικά θέματα, ήταν Διευθύνων Σύμβουλος
της IDB στην Κολομβία, Ανώτερος Σύμβουλος
στο Τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων στον ΟΗΕ,
ιδιωτικός σύμβουλος, καθηγητής πανεπιστημίου,
συγγραφέας, αρθρογράφος και σχολιαστής σε
διάφορα μέσα ενημέρωσης. Είναι ο συγγραφέας
των βιβλίων Ο Μακιαβέλλι στην Κολομβία (2007)
και Νομισματικές Αμαρτίες (2010), καθώς επίσης και
πολυάριθμων άρθρων πάνω σε θέματα σχετικά με
την Πορτοκαλί Οικονομία. Ο Iván έχει σπουδάσει
Νομική στο Πανεπιστήμιο Sergio Arboleda
(Μπογκοτά) και είναι, επίσης, πτυχιούχος Διοίκησης
Δημόσιας Πολιτικής του Πανεπιστημίου Georgetown (Ουάσιγκτον) και Οικονομικού Δικαίου του
Αμερικανικού Πανεπιστημίου (Ουάσιγκτον). Τέλος,
έχει κάνει σπουδές διοίκησης και διακυβέρνησης στο
Πανεπιστήμιο Harvard (Κέμπριτζ Μασαχουσέτης).

“Η Πορτοκαλί Οικονομία” συνοψίζει ευδιάκριτα και με μεγάλη
πρωτοτυπία τη δύναμη και τις δυνατότητες των βιομηχανιών φαντασίας
και δημιουργικότητας. Ας ελπίσουμε να έχει τον αντίκτυπο και την
επιρροή που της αξίζει”.
Τσαρλς Λάντρι, συγγραφέας του έργου The Creative City:
A Toolkit for Urban Innovators.

“Ο Felipe Buitrago και ο Iván Duque κάνουν μια εξαιρετικά πρωτότυπη και
διορατική ανάλυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Αφετηρία τους είναι
η βαθιά κατανόηση της δημιουργικής οικονομίας, αλλά το μεγαλύτερο επίτευγμά
τους είναι η φαντασία και η επιδεξιότητα με την οποία περιγράφουν τον τρόπο με
τον οποίο αυτή σχετίζεται με οτιδήποτε άλλο και τη σημασία που έχει για όλους
εμάς. Πιστεύω ότι ο όρος Πορτοκαλί Οικονομία θα ενταχθεί στο λεξιλόγιο
όλων των γλωσσών παγκοσμίως”.
Τζων Χώκινς, συγγραφέας του έργου The Creative Economy, How People Make Money From Ideas.

Η Πορτοκαλί Οικονομία, με διδακτικό τρόπο, συνεισφέρει στην εξύμνηση της
σύνθετης οικονομικής διάστασης του πολιτισμού. Μ’ αυτόν τον τρόπο, θέτει τις
βάσεις για τη δημιουργία μιας Ενοποιημένης Πολιτιστικής Πολιτικής, σύμφωνα με
τις συμβολικές, δημοσιονομικές, ψηφιακές και εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες του
πολιτιστικού τομέα.
Ερνέστο Πιέδρας, συγγραφέας του έργου Πόσο Κοστίζει ο Πολιτισμός;
Οικονομική Συνεισφορά των Προστατευόμενων με Πνευματικά Δικαιώματα Βιομηχανιών στο Μεξικό.

Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική βρίσκονται σε μια σημαντική στιγμή οικονομικής
και κοινωνικής ανάπτυξης. Μετά από μια δεκαετία ραγδαίας ανάπτυξης, που βασιζόταν
στην αύξηση των τιμών των βασικών προϊόντων σε μια αναπτυσσόμενη παγκόσμια
οικονομία, η περιοχή σήμερα αντιμετωπίζει την πρόκληση της εδραίωσης του
συσσωρευμένου πλούτου και της προόδου που επιτεύχθηκε. Για την επίτευξη της
εδραίωσης, η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με την ευκαιρία της αξιοποίησης του
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λεγόμενου δημογραφικού πλεονεκτήματος. Οι Τίγρεις της Νοτιοανατολικής Ασίας και
της Κίνας το έχουν ήδη κάνει, μέσω της μαζικής απορρόφησης εκατομμυρίων αγροτών
στις πόλεις και στις μεταποιητικές βιομηχανίες. Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική
θα χρειαστεί να είναι πιο δημιουργικές. Η οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση 107
εκατομμυρίων νέων θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερη φαντασία. Η Πορτοκαλί Οικονομία
είναι ένα εγχειρίδιο που επιδιώκει να μας κάνει να καταλάβουμε ότι μόνο στη φαντασία
των καλλιτεχνών μας και των δημιουργών θα βρούμε τους πιο αποτελεσματικούς
τρόπους για να αδράξουμε τις ευκαιρίες, σε μια εποχή επαναστατικών τεχνολογικών
αλλαγών, ώστε να μετατραπούμε σε δύναμη στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης.

