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1 |  Εισαγωγή  
στα οικονομικά  
του πολιτισμού

Ξεκινώντας αυτό το βιβλίο, ας αδράξουμε την ευκαιρία να 
επισημάνουμε το προφανές: ο πολιτισμός και τα οικονομι-
κά είναι με πολλούς τρόπους έννοιες αντιφατικές, αν όχι 

αντίθετες. Δεν είναι άραγε η ουσία της τέχνης –και του πολιτισμού 
γενικότερα– το γεγονός ότι προκαλεί αισθητική απόλαυση στον 
θεατή; Η αληθινή αξία της είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή και 
υπερβαίνει το τίμημα που καλείται να καταβάλει κανείς για την 
απόκτηση ενός έργου. Όσον αφορά την οπτική του καλλιτέχνη, 
η τέχνη, και συγκεκριμένα η σπίθα της ιδιοφυΐας, που οδήγησε 
στη δημιουργία έργων όπως η Mona Lisa, ο Oliver Twist ή η 
«Bohemian Rhapsody», δεν είναι το αποτέλεσμα κάποιας θεϊκής 
έμπνευσης που δεν μπορεί πιθανόν να υπόκειται σε κοινότοπες 
δυνάμεις όπως αυτές της αγοράς; Πόσοι μουσικοί, συγγραφείς ή 
ζωγράφοι υπερηφανεύονται ότι δεν εξαρτώνται από την αγορά; 
Όταν γίνεται λόγος για το Woodstock, τους Sex Pistols ή τους Pink 
Floyd, θα μπορούσε ίσως να θεωρηθεί ότι τα περισσότερα πρωτο-
ποριακά πολιτιστικά ρεύματα των δεκαετιών του ’60 και του ’70 
στηρίχτηκαν σε αυτή ακριβώς την έμπνευση.

Από την άλλη, υπάρχουν παραδείγματα καλλιτεχνών, όπως οι 
Banksy και Damien Hirst, που η έντονη επιθυμία τους για δόξα, 
όπως και τα έργα τους, βασίζονται σε ένα παιχνίδι υπέρβασης 
των καθιερωμένων ορισμών της τέχνης και της αγοράς της. Το 
εμβληματικό έργο Shark in a Tank του Hirst πουλήθηκε έναντι 8 
εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ το 2004 και, μολονότι τα γκράφιτι 
και οι υπογραφές με σπρέι (τα λεγόμενα «tags») είναι παράνομα, 
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το γκράφιτι Α Girl with a Balloon του Banksy πουλήθηκε 37.000 
αγγλικές λίρες το 2007 – πιο πρόσφατα, ένα αντίγραφο του έργου 
αυτού σε πλαίσιο αυτοκαταστράφηκε από έναν ενσωματωμένο 
μηχανισμό τεμαχισμού, στο μέρος όπου δημοπρατήθηκε για 1,4 
εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Και για τα δύο αυτά έργα σύγχρονης 
τέχνης είθισται να πιστεύουμε ότι απέχουν πολύ από μια ελαιο-
γραφία του Van Gogh. Παρομοίως, με την καθιέρωση του διαδι-
κτύου πολλοί μουσικοί προσάρμοσαν τον τρόπο παραγωγής και 
διάθεσης της τέχνης τους, όπως αποδεικνύεται από τους πολλούς 
καλλιτέχνες που έκτοτε έχουν ανακαλυφθεί στο YouTube ή στο 
Soundcloud. Όσο για τον George R. R. Martin, του οποίου τα μυ-
θιστορήματα αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για την τηλεοπτική σει-
ρά Game of Thrones, είναι αναμφισβήτητο ότι κατά τη συγγραφή 
τους έλαβε υπόψη την αγορά που εξυπηρετούσε.

Αυτά τα παραδείγματα αποτυπώνουν διάφορους μηχανισμούς 
που συνδέονται μεταξύ τους. Ο ένας αφορά τη διεύρυνση του 
όρου πολιτισμός. Ο άλλος έχει σχέση με την αλληλεπίδραση καλ-
λιτέχνη και κοινού (ή καταναλωτή) μέσα από συνεχώς μεταβαλ-
λόμενες πλατφόρμες, ή με αυτό που οι οικονομολόγοι θα αποκα-
λούσαν απλώς αγορά (market). Παρόλο που οι κριτικοί είναι αυ-
τοί που προσδιορίζουν τι χαρακτηρίζει ένα καλό μουσικό κομμάτι 
ή έναν καλό πίνακα, οι οικονομολόγοι του πολιτισμού μπορούν 
αναμφίβολα να συμβάλουν στην ανάδειξη της σημασίας του δεύ-
τερου μηχανισμού, χρησιμοποιώντας τα μέσα τα οποία διαθέτουν 
για να γίνουν κατανοητά τα αποτελέσματα της αγοράς (market 
outcomes), όπως στην περίπτωση της επιτυχίας που σημείωσαν 
τα γκράφιτι του Banksy στην αγορά της υψηλής τέχνης ή στην πε-
ρίπτωση μιας επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς, όπως το Game of 
Thrones, που προσέλκυσε ένα κοινό ευρύτερο από το κοινό των 
έργων φαντασίας.

Αυτό το θέμα αποτελεί τη βάση των Οικονομικών του Πολιτι-
σμού. Στόχος είναι να γίνουν κατανοητά τα πολιτιστικά φαινόμενα 
αξιοποιώντας μια εργαλειοθήκη του κλάδου των οικονομικών για 
την ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης στον τομέα του πολι-
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τισμού. Για τον σκοπό αυτό, οι οικονομολόγοι προτιμούν να χρησι-
μοποιούν δύο εργαλεία: τα μοντέλα και τους αριθμούς. Καταρχήν, 
με τα μοντέλα περιγράφουν τις βασικές συνιστώσες μεταξύ ζήτησης 
και προσφοράς, αλλά και πίσω από αυτές τις δυνάμεις, εξαιρώντας 
άλλους παράγοντες. Στο συγκεκριμένο βιβλίο θα απεικονιστούν αυ-
τά τα μοντέλα με απλά διαγράμματα. Επίσης, οι οικονομολόγοι στις 
επιστημονικές εργασίες με τη βοήθεια αριθμών ποσοτικοποιούν και 
ελέγχουν εμπειρικά την υπόθεση ενός μοντέλου. Ως εκ τούτου, τα 
οικονομικά του πολιτισμού είναι η εφαρμογή εννοιών και μεθόδων 
των οικονομικών στο πεδίο του πολιτισμού. 

Η εργαλειοθήκη του κλάδου  
των οικονομικών

Η οικονομική ανάλυση δίνει τη δυνατότητα να αναδειχθεί ο ρόλος του 
πολιτισμού στις πολιτιστικές βιομηχανίες, χάρη στον οποίο η δυναμική 
της αγοράς τους καθίσταται αδιαμφισβήτητη, και επιπλέον συμβάλλει 
ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο ο πολιτισμός επηρε-
άζεται από την αγορά. Αυτό αφορά τόσο τους καλλιτέχνες, ως παρα-
γωγούς πολιτισμού, όσο και το κοινό, ως καταναλωτή πολιτισμού.

Στο Σχήμα 1.1 απεικονίζεται ένα απλό πλαίσιο, που είναι χρήσιμο 
στη διερεύνηση του τρόπου σκέψης ενός οικονομολόγου. Ουσιαστι-
κά, η αγορά συνίσταται στην προσφορά και στη ζήτηση πολιτιστικών 
αγαθών και υπηρεσιών. Σε βασικό επίπεδο, η αγορά εκλαμβάνεται ως 
ο χώρος ανταλλαγής αυτών που προσφέρει ο καλλιτέχνης και αυτών 
που αποζητά ο καταναλωτής σε μία συγκεκριμένη ποσότητα και σε μία 
συγκεκριμένη τιμή. Ο πωλητής και ο αγοραστής έχουν διάφορες από-
ψεις και προβληματισμούς σχετικά με τις αποφάσεις τους στο πλαίσιο 
της αγοράς. Όλα αυτά θα εξεταστούν στα κεφάλαια που ακολουθούν.

Αναφορικά με την προσφορά, για παράδειγμα, μπορεί να με-
λετηθεί ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένη μια βιομηχανία.
Υπάρχουν πολλοί παραγωγοί; Αν ναι, ποια μορφή έχει ο ανταγωνι-
σμός; Είναι συνυφασμένος με μια σημαντικά ρυθμισμένη αγορά; Τι 
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χρειάζεται για να αποκτήσει κάποιος φήμη στην αγορά; Αναφορικά 
με τη ζήτηση, τυπικά τίθενται ερωτήματα όπως τα εξής. Οι άνθρωποι 
είναι ευαίσθητοι σε μεταβολές των τιμών; Αν οι άνθρωποι γίνουν 
πλούσιοι, θα επιθυμούν περισσότερο ένα συγκεκριμένο αγαθό; Εί-
ναι επιθυμητό να προσφερθεί πολιτισμός με τέτοιο τρόπο ώστε ο 
καθένας να έχει πρόσβαση σε αυτόν; Ένα απλό μοντέλο ζήτησης και 
προσφοράς όπως αυτό που χρησιμοποιείται στα οικονομικά αποτε-
λεί ένα χρήσιμο εργαλείο για να απαντηθούν τέτοιου είδους ερωτή-
ματα. Έτσι, αυτό το απλό πλαίσιο εκφράζει τα κύρια σημεία με βάση 
τα οποία θα αναπτυχθούν οι σχετικές έννοιες.

Εκτός από αυτά τα θεωρητικά μοντέλα, για την «επαλήθευση» 
των προβλέψεων των μοντέλων υιοθετούνται και στατιστικές μέθο-
δοι. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στατιστι-
κές θεατών ή τελών αδειοδότησης για να ποσοτικοποιηθεί η επιτυ-
χία της τηλεοπτικής σειράς Game of Thrones. Επιπλέον, εξετάζοντας 
τους κανονισμούς που εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες, όπως και 
την ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο (broadband internet), γί-
νεται καλύτερα κατανοητή η μεγάλη απήχηση της τηλεοπτικής σει-

Προσφορά
Τιµή

Ποσότητα

Εισόδηµα

Ζήτηση

Προτιµήσεις∆ηµιουργικότητα

Θεσµοί

Καλλιτέχνες Κοινωνικές πτυχές
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ράς. Tέλος, η ποιότητα του Game of Thrones είναι δυνατό να αξι-
ολογηθεί και από το πλήθος των βραβείων που έχει λάβει. Για όλα 
αυτά τα μεγέθη που ορίζουν ένα πολιτιστικό προϊόν τα οικονομικά 
συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ενδελεχή μελέτη του. 

Καθώς οι δυνατότητες αξιοποίησης των οικονομικών στο πε-
δίο του πολιτισμού είναι τεράστιες, αυτό το βιβλίο πραγματεύεται 
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως: η προσφορά και η ζήτηση στις 
πολιτιστικές βιομηχανίες, οι κοινωνικοί προβληματισμοί σχετικά 
με την παροχή και την κατανάλωση του πολιτισμού, το φαινόμενο 
των διασημοτήτων, η ποιότητα στις τέχνες και η επίδραση της ψη-
φιοποίησης και του εμπορίου στους τομείς του πολιτισμού. Όλα 
αυτά τα θέματα έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος για 
τον τομέα των οικονομικών, κυρίως διότι έχει συντελεστεί μεγά-
λη αλλαγή στις πολιτιστικές βιομηχανίες ως απόρροια της τεχνο-
λογικής εξέλιξης.

Τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα για την επίδραση της 
τεχνολογικής εξέλιξης προέρχονται ίσως από τις βιομηχανίες της 
μουσικής, του κινηματογράφου και των εκδόσεων. Σήμερα φα-
ντάζει σχεδόν αδύνατο να ιδωθούν αυτές οι αγορές αποκομμένες 
από την ψηφιακή τεχνολογία, να σκεφτεί κανείς να αγοράσει έναν 
δίσκο ή μια συλλογή από ένα κατάστημα αντί να μεταφορτώσει 
ή να ακούσει απευθείας ένα ψηφιακό αρχείο από τον πάροχο της 
επιλογής του. Και, φυσικά, ο θάνατος της συμβατικής τηλεοπτι-
κής μετάδοσης έχει επιβεβαιωθεί από πολλούς σε μια εποχή στην 
οποία οι νέοι, αλλά και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, παρακολουθούν 
σε αναπαραγωγή τις τελευταίες τηλεοπτικές σειρές μέσα από το 
Netflix ή άλλες ψηφιακές πλατφόρμες. Είναι βέβαια οξύμωρο το 
γεγονός –και έχω απόλυτη επίγνωση γι’ αυτό– ότι γράφω το εν 
λόγω βιβλίο στην ψηφιακή εποχή, στην οποία κυριαρχούν οι συ-
σκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων και της οποίας κομμάτι 
θεωρώ και τον εαυτό μου.

Τέλος, όσον αφορά τα δεδομένα ως εργαλείο ανάλυσης στα οι-
κονομικά, και συγκεκριμένα στα οικονομικά του πολιτισμού, όπως 
συμβαίνει και σε πολλούς άλλους κλάδους, η ψηφιοποίηση έχει 
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Σε αυτό το κεφάλαιο θα επικεντρωθούμε στους καλλιτέχνες 
και σε ό,τι αφορά την παραγωγή τέχνης. Οι καλλιτέχνες συν-
δέονται με οποιαδήποτε πολιτιστική δραστηριότητα και η οι-

κονομική θεωρία μπορεί να συμβάλει ώστε να γίνουν κατανοητά τα 
κίνητρά τους, ενώ η εμπειρική οικονομική εργασία θα ρίξει φως σε 
όσα γνωρίζουμε σε πρακτικό επίπεδο.

Το Κεφάλαιο 3 πραγματευόταν τους θεσμικούς παράγοντες που 
συσχετίζονται με την καλλιτεχνική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της 
χάραξης πολιτικής. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστεί η άποψη των 
καλλιτεχνών και πώς η δραστηριότητά τους είναι άμεσα συνυφα-
σμένη με το εισόδημα, την αναγνώριση στον τομέα και στην αγορά 
εργασίας γενικότερα.

Ένα βασικό στοιχείο της αγοράς εργασίας των καλλιτεχνών είναι 
το γεγονός ότι συνήθως παραπέμπει σε ένα συγκεκριμένο σύνολο 
καλλιτεχνών, που κυριαρχούν στη βιομηχανία τους, ασκούν επιρ-
ροή και αποκομίζουν τεράστια οφέλη. Πρόκειται για τους σταρ, τις 
διασημότητες, όπως οι Ed Sheeran, Taylor Swift, J. K. Rowling, E. 
L. James, Lang Lang, Anne-Sophie Mutter, που γεμίζουν τις αίθου-
σες συναυλιών και προσελκύουν πολλούς αναγνώστες σε όλο τον 
κόσμο. Ταυτόχρονα, είναι επίσης οι καλλιτέχνες που έχουν τα μεγα-
λύτερα κέρδη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα κορυφαίων καλλιτε-
χνών που αναγνωρίστηκαν στην εποχή τους και εντάσσονται στους 
σημαντικότερους στον τομέα τους είναι οι Beethoven, Michelangelo 
και Shakespeare. Υπάρχουν ωστόσο και εξαιρέσεις, καλλιτέχνες 
που δεν έγιναν διάσημοι εν ζωή, όπως ο Vincent van Gogh. Για τις 
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πιο πολλές όμως διασημότητες εξυπακούεται ότι όσοι απολαμβά-
νουν την αναγνωρισιμότητα έχουν και τις περισσότερες απολαβές.

Επιπλέον, θα εξεταστούν διάφορες εμπειρικές μελέτες που ανα-
δεικνύουν τους βασικούς παράγοντες της δημιουργικότητας από οι-
κονομική άποψη. Εκτός από τη δυναμική της αγοράς εργασίας, τον 
τομέα των οικονομικών ενδιαφέρουν και διάφορες κοινωνικές και 
«ψυχολογικές» πτυχές της καλλιτεχνικής παραγωγής. Ένα ενδιαφέ-
ρον θέμα είναι πότε οι καλλιτέχνες φτάνουν στο απόγειο της καριέ-
ρας τους και ποια είναι συνήθως η πορεία τους. Γνωρίζουν τη δόξα 
όταν είναι νέοι ή με την πάροδο του χρόνου, όταν ωριμάζουν και 
σταδιακά ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους; Πρόκειται για ένα εμπειρι-
κό ερώτημα, το οποίο διερευνήθηκε στο πλαίσιο αρκετών μελετών.

Θεωρία της διασημότητας

Με απλά λόγια, οι καλλιτέχνες μέσα από τα έργα τους εκφράζουν τη 
δημιουργικότητά τους και έτσι αποκτούν φήμη (Galton, 1869) ή κά-
ποια μορφή αναγνώρισης. Πρόκειται για φήμη ή δημοτικότητα, με 
βάση τη θεωρία του Rosen του 1981 για τους διάσημους αστέρες. 
Σύμφωνα με τον Rosen, η κατανομή του εισοδήματος είναι πολύ 
άνιση σε κάθε τομέα, με κάποιους καλλιτέχνες να βρίσκονται στην 
κορυφή και να κερδίζουν τα περισσότερα χρήματα και άλλους να 
είναι πολύ πίσω.

Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει κατανοητό γιατί συμβαίνει αυτό 
είναι να ιδωθεί το εν λόγω ζήτημα από την οπτική γωνία του θεα-
τή/καταναλωτή. Αν είχατε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τον 
καλύτερο καλλιτέχνη σε μια ζωντανή εκπομπή, πιθανότατα θα ήσα-
σταν πρόθυμοι να διαθέσετε πολλά χρήματα προκειμένου να τον 
απολαύσετε. Ωστόσο, δεν θα ήσασταν διατεθειμένοι να καταβάλετε 
το ίδιο τίμημα και για τον δεύτερο καλύτερο καλλιτέχνη, μολονότι 
ίσως ήταν του ίδιου επιπέδου. Υπό αυτή την έννοια, ο καλύτερος 
καλλιτέχνης και ο δεύτερος καλύτερος στη σειρά είναι ατελή υπο-
κατάστατα για εσάς.
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Αυτό που είναι ακόμα πιο εκπληκτικό είναι ότι αυτή η επίδρα-
ση κερδίζει δημοτικότητα όσο διευρύνεται η αγορά. Με απλά λό-
για, το ταλέντο συνεπάγεται μεγαλύτερη αξία, αύξηση του γοήτρου 
του καλλιτέχνη και, κατ’ επέκταση, αύξηση της κατανομής του ει-
σοδήματος. 

Το Σχήμα 5.1 απεικονίζει την κατανομή των πωλήσεων για μια 
δημιουργική δραστηριότητα σύμφωνα με τη θεωρία της διασημό-
τητας. Η κατανομή μπορεί να χωριστεί στα δύο. Το αριστερό τμήμα 
καταλαμβάνει το κοντό κεφάλι (short head), που αποτελείται από 
(α) τους σπουδαιότερους πωλητές, τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επι-
τυχίες και τις κορυφαίες λίστες επιτυχιών, τα charts, που ξεπερνούν 
κατά πολύ τη μέση αγορά και έχουν πολύ υψηλό μερίδιο κερδών 

∆ηµοφιλείς εισπρακτικές επιτυχίες υψηλού επιπέδου

∆ηµοφιλείς επιτυχίες µεσαίου επιπέδου

Εξειδικευµένα προϊόντα

Αριθµός µοναδικών προϊόντων

Μακριά ουράΚοντό 
κεφάλι

∆
ηµ

οτ
ικ

ότ
ητ

α/
Π

ω
λή

σε
ις

Σχήμα 5.1 Η κατανομή της μακριάς ουράς των διασημοτήτων.
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κός τρόπος για να αξιολογήσει κάποιος την ποιότητα ενός προϊόντος 
–και την ελκυστικότητα της αγοράς και την επιτυχία– προτού επεν-
δύσει σε ένα δαπανηρό εγχείρημα. Αυτό επιτυγχάνεται επειδή με την 
ψηφιοποίηση είναι εφικτή η παρακολούθηση δύο διαφορετικών δι-
αδικασιών παραγωγής: της δημοσίευσης του πρώτου αντιγράφου 
και των προϊόντων που παράγονται στη συνέχεια. Όσον αφορά το 
πρώτο αντίγραφο, ο κίνδυνος, το κόστος –που είναι σχετικά χαμη-
λό– και η επένδυση χρόνου βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τον 
συγγραφέα. Όσον αφορά την εκδοτική παραγωγή στη συνέχεια, εί-
ναι κατά κύριο λόγο συνυφασμένη με τον εκδοτικό οίκο που την 
αναλαμβάνει και συνάπτει τη σύμβαση με τον συγγραφέα, επωμιζό-
μενος την προώθηση του προϊόντος στην αγορά ώστε να σημειώσει 
επιτυχία. Αυτή τη διαδικασία δίχως τους μεσάζοντες, που αποδει-
κνύεται αποτελεσματική για την αγορά του βιβλίου, οι Peukert και 
Reimers την αποκαλούν «ψηφιακή αποδιαμεσολάβηση». 

Βιβλιοθήκες: χώροι πολιτισμού;

Εκτός από τις διάφορες πτυχές της αγοράς του βιβλίου που ήδη 
αναφέρθηκαν, είναι επίσης σημαντικό να καταστεί σαφές ότι για τα 
βιβλία υπάρχει μια διαμορφωμένη άποψη, που είναι θετική, καθώς 
οι περισσότερες κοινωνίες θεωρούν ότι η ανάγνωση βιβλίων και ο 
πολιτισμός που προωθείται μέσα από τις σελίδες τους δημιουργούν 
προστιθέμενη αξία. Αυτό το χαρακτηριστικό των βιβλίων μπορεί 
να αναδειχθεί στις δημόσιες βιβλιοθήκες, οι οποίες περιέχουν έναν 
πολύτιμο θησαυρό γνώσεων, σε αναλογική και ψηφιακή μορφή. Η 
ανάγκη πρόσβασης του ευρύ κοινού στα βιβλία είναι ένα από τα 
βασικά επιχειρήματα για να δαπανηθούν χρήματα σε βιβλιο θήκες, 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για την ενίσχυση του κοινωνικού τους 
ρόλου και για τη λειτουργία τους ως αρχείων του πολιτισμού. 

Τα βιβλία καλύπτουν πολλές ανάγκες: τα διαβάζουμε για ευχαρί-
στηση, για να μορφωθούμε, για να μελετήσουμε το παρελθόν μας, 
για να εντρυφήσουμε στην ιστορία μας. Τα βιβλία και, κατ’ επέκταση 
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το διάβασμα, όπως είναι ευρέως αποδεκτό, είναι βασικό χαρακτηρι-
στικό του πολιτισμού μας. Ως εκ τούτου, ένας από τους ακρογωνιαί-
ους λίθους του πολιτισμού μας είναι οι βιβλιοθήκες, οι οποίες, από 
τις πιο μικρές έως τις πιο μεγάλες, φιλοξενούν πολύτιμους πνευμα-
τικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς και παρέχουν πρόσβαση στη 
γνώση. Βιβλιοθήκες διαθέτουν και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενι-
σχύοντας τους σκοπούς της εκπαίδευσης, και είναι προσβάσιμες 
στους μαθητές, στους φοιτητές και στους ερευνητές. 

Η ψηφιοποίηση έχει επηρεάσει τον τρόπο που πλέον διατίθενται 
τα βιβλία στο ευρύ κοινό. Οι περισσότερες βιβλιοθήκες έχουν ψηφι-
οποιήσει τους καταλόγους τους, αν και το εγχείρημα της ελεύθερης 
πρόσβασης στο πολιτιστικό υλικό συναντά εμπόδια στην υλοποίησή 
του στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Στην ψηφιακή εποχή 
όμως είναι δεδομένη η ανάγκη ύπαρξης ενός ψηφιακού αποθετηρίου 
γνώσης και πολιτισμού. Όσον αφορά λοιπόν τη διάθεση ιστορικού 
υλικού διαδικτυακά, έχουν γίνει δύο σημαντικές προσπάθειες. Η πρώ-
τη είναι το Project Gutenberg, μια εθελοντική προσπάθεια ψηφιοποί-
ησης, αρχειοθέτησης και διανομής πολιτισμικών έργων που ξεκίνησε 
το 1971 – σήμερα διατίθενται πάνω από 60.000 δωρεάν ηλεκτρονικά 
βιβλία. Η δεύτερη είναι η Google Books, μια υπηρεσία της Google που 
ξεκίνησε το 2004 και έχει στόχο την ψηφιοποίηση βιβλίων και περιο-
δικών και την αποθήκευσή τους στην ψηφιακή βάση δεδομένων της 
– μέχρι το 2019 είχαν ψηφιοποιηθεί πάνω από 40 εκατομμύρια τίτλοι. 

Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Οι προσπάθειες 
ψηφιοποίησης καθιστούν τις βιβλιοθήκες ξεπερασμένες; Αν όλα εί-
ναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, γιατί κάποιος να ενδιαφερθεί να απο-
κτήσει βιβλία σε έντυπη μορφή ή να τα αναζητήσει σε κάποια βι-
βλιοθήκη; Οι οικονομολόγοι αποκαλούν μια τέτοια επίδραση παρα-
γκωνισμό/αποκλεισμό (crowding out) – δηλαδή οι ψηφιακές εκδό-
σεις βιβλίων εκτοπίζουν τη ζήτηση για έντυπες εκδόσεις. Με άλλα 
λόγια, ο δανεισμός βιβλίων από τις βιβλιοθήκες θα μειωθεί σημα-
ντικά, θέτοντας ενδεχομένως μια σοβαρή πρόκληση για τον λόγο 
ύπαρξής τους (raison d’être).

Οι Nagaraj και Reimers (2019), για να απαντήσουν στο συγκε-
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κριμένο ερώτημα, χρησιμοποίησαν πληροφορίες σχετικά με την ψη-
φιοποίηση βιβλίων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Χάρ-
βαρντ από την υπηρεσία Google Books. Για τον σκοπό αυτό, ανέλυ-
σαν δεδομένα που αφορούσαν τον δανεισμό και τη σάρωση, προ-
κειμένου να εκτιμήσουν μια ενδεχόμενη μείωση του δανεισμού από 
τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου εξαιτίας της ψηφιοποίησης των 
βιβλίων. Όπως διαπίστωσαν, η πιθανότητα να δανειστεί ένα βιβλίο 
μόλις είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο μειώθηκε μεταξύ 3,4% για τα 
λιγότερο δημοφιλή βιβλία και 28% για τα πιο δημοφιλή. Συνεπώς, η 
ψηφιοποίηση επηρεάζει όντως αρνητικά τον δανεισμό των βιβλίων.

Επιπλέον, οι Nagaraj και Reimers εξέτασαν αν η ψηφιοποίηση 
των βιβλίων που διατίθενται στη βιβλιοθήκη από την Google επη-
ρέασε τις πωλήσεις βιβλίων. Είναι ενδιαφέρον ότι κατέληξαν στο συ-
μπέρασμα πως για τα βιβλία που είχαν ψηφιοποιηθεί οι πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 35%. Αυτό ίσως αφορούσε τα λιγότερο δημοφιλή 
έργα, τα οποία, αν δεν υπήρχε η λειτουργία αναζήτησης της Google 
και ένα απόσπασμά τους, μπορεί να μην τραβούσαν την προσοχή. 
Σύμφωνα λοιπόν με τους Nagaraj και Reimers, η ψηφιοποίηση δεν 
εκμηδενίζει τη ζήτηση, αλλά, αντίθετα, συμβάλλει στην προώθηση 
πωλήσεων βιβλίων που διαφορετικά δεν θα είχαν ανακαλυφθεί από 
το κοινό. Αυτό υποδηλώνει ότι οι διαδικτυακές εκδόσεις βιβλίων 
που παρέχονται από την Google ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα 
θεωρούνται από τους καταναλωτές συμπληρωματικές στην αγορά 
ενός βιβλίου. Ωστόσο, θεωρούνται πράγματι υποκατάστατα για να 
δανειστεί κάποιος βιβλία από μια βιβλιοθήκη.

Μελέτη περίπτωσης: Πού πηγαίνουν 
όλοι οι αναπαραγωγείς; Η Σίλικον Βάλεϊ 
και η βιομηχανία αναπαραγωγής

Αν κάποιος θέλει να διερευνήσει πώς η ψηφιοποίηση έχει αλλά-
ξει τον χαρακτήρα των πολιτιστικών βιομηχανιών, μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει την τεχνική της χωρικής ανάλυσης (spatial analysis). 
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 Η βιομηχανική οργάνωση αποτυπώνεται με πολλούς τρόπους στη 
γεωγραφία της βιομηχανίας – δηλαδή όπου βρίσκονται οι βασικοί 
παράγοντες. Το Χόλιγουντ θεωρείται η «Μέκκα» του κινηματογρά-
φου, το Λονδίνο, το Λος Άντζελες και το Ντιτρόιτ είναι κέντρα πα-
ραγωγής μουσικής, ενώ στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη λειτουρ-
γούν μερικοί από τους σπουδαιότερους εκδοτικούς οίκους παγκο-
σμίως. Αυτά τα βιομηχανικά κέντρα είναι γνωστά στα οικονομικά 
ως συστάδες (clusters) ή συγκεντρώσεις (agglomerations). 

Οι λόγοι για τους οποίους αναπτύσσονται τέτοιες βιομηχανικές 
συστάδες είναι πολλοί. Πρώτον, υπάρχουν οικονομίες κλίμακας που 
μπορούν να μοιραστούν σε έναν κλάδο, για να αξιοποιηθεί, για πα-
ράδειγμα, μια δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού με προσόντα ή να 
χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι προμηθευτές, οι οποίοι με τη σειρά τους θα 
προσφέρουν φθηνότερες εισροές όταν θα εξυπηρετήσουν μια μεγαλύ-
τερη αγορά. Δεύτερον, η γνώση και η τεχνογνωσία ενός κλάδου επι-
κεντρώνονται συνήθως στο ίδιο επιστημονικό πεδίο στο οποίο δρα-
στηριοποιούνται και οι ανταγωνιστές. Με άλλα λόγια, η πρόοδος που 
συντελείται στη βιομηχανία, όπως, για παράδειγμα, οι νέες τεχνολο-
γίες, οι νέες εφοδιαστικές αλυσίδες ή τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, 
μπορεί εύκολα να μοιραστεί μεταξύ των εταιρειών όταν αυτές εδρεύ-
ουν στην ίδια περιοχή. Αυτή η γνώση και η τεχνογνωσία μπορούν να 
μεταφερθούν μέσω της εργασίας, ή από κοινού μέσω επιχειρήσεων 
που ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη, ή μέσω της δικτύ-
ωσης και της ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο εποικοδομητικών 
συνομιλιών. Οι εταιρείες λοιπόν συχνά επιλέγουν να εγκατασταθούν 
κοντά σε άλλους βασικούς παίκτες της βιομηχανίας, ώστε να επωφε-
ληθούν από αυτούς. Αυτό συνεπάγεται ότι οι κίνδυνοι μιας τέτοιας 
συνεργασίας (ο ανταγωνιστής γνωρίζει τη στρατηγική μου και θα προ-
σπαθήσει να την αντιγράψει) είναι λιγότερο σημαντικοί από τα οφέλη. 
Έτσι εξηγούνται οι τόσες πολλές βιομηχανικές συστάδες.

Φυσικά, οι τεχνολογικές μεταβολές έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο 
είδος της γνώσης που απαιτείται για μια επιχείρηση και η ψηφιοποί-
ηση είναι ένα καλό παράδειγμα. Οι εταιρείες μουσικής, οι ραδιοτη-
λεοπτικοί σταθμοί και οι εκδοτικοί οίκοι πρέπει να έχουν διαφορε-
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τικές τεχνολογικές δεξιότητες για την παραγωγή, τη διανομή και το 
μάρκετινγκ στην ψηφιακή εποχή από εκείνες που απαιτούνταν μέ-
χρι πρότινος. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να γνωρίζουν τα «κόλπα του 
εμπορίου» για να παράγουν βιβλία, ταινίες και ούτω καθεξής. Με 
λίγα λόγια, έχοντας ως πρότυπο τις μεγάλες βιομηχανίες των Ηνω-
μένων Πολιτειών, επιβάλλεται να αναρωτηθούν αν η έδρα τους θα 
βρίσκεται στο Χόλιγουντ ή στη Σίλικον Βάλεϊ.

Για να απαντήσει κανείς σε αυτή την ερώτηση και να σχηματίσει 
μια άποψη για το πόσο σημαντικά είναι αυτά τα δύο είδη  γνώσεων, 
μπορεί να μελετήσει το Σχήμα 8.5, που περιλαμβάνει έναν χάρτη 
στον οποίο καταγράφεται η έδρα των σημαντικότερων παικτών 
στον οπτικοακουστικό τομέα. Η Καλιφόρνια φιλοξενεί τρεις από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας –την Google, την Apple και το 
Facebook–, όλες στη Σίλικον Βάλεϊ (η Microsoft και η Amazon είναι 
εξαιρέσεις από αυτή την άποψη), ενώ οι παραδοσιακοί παραγωγοί 
ταινιών και τηλεοπτικών σειρών έχουν την έδρα τους στο Χόλιγουντ 
– οι σημαντικότεροι παίκτες είναι οι Buena Vista, Warner Brothers, 
Universal και Columbia/Sony. 

Για νέες εταιρείες αναπαραγωγής που λειτουργούν στο κατώ-
φλι αυτών των δύο βιομηχανιών και χρειάζονται την τεχνογνωσία 
τους, το πού θα αποφασίσουν να εγκατασταθούν θα υποδηλώνει 
το είδος της γνώσης που θεωρούν πιο σημαντικό (υπό την προϋπό-
θεση ότι και οι δύο περιοχές είναι συγκρίσιμες με όρους κόστους 
και υποδομών). 

Όπως συνάγεται, οι δύο βασικές συστάδες κατέχουν κυρίαρχη 
θέση και θεωρούνται σημαντικότερες ακόμα και από τις νέες ψηφια-
κές πλατφόρμες. Επιπλέον, όπως προκύπτει, η πλειονότητα των πα-
ρόχων υπηρεσιών αναπαραγωγής έχουν την έδρα τους στη Σίλικον 
Βάλεϊ. Με άλλα λόγια, οι συνέργειες που κατά κύριο λόγο επιδιώ-
κουν οι επιχειρήσεις του κλάδου αφορούν τους τομείς της ψηφια-
κής και τεχνολογικής τεχνογνωσίας, γι’ αυτό διαθέτουν χρήματα για 
να συστεγαστούν με εταιρείες τεχνολογίας και όχι με παραγωγούς 
ταινιών. Αυτό το πρότυπο αντανακλά την ισχύ της τεχνολογίας στην 
αγορά, όπως και τους βασικούς παίκτες, που επηρεάζουν την αγορά 
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με βάση το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στην τεχνολογία. Εν κα-
τακλείδι, αυτή η τεράστια αλλαγή στις πολιτιστικές βιομηχανίες οφεί-
λεται όντως σε παράγοντες εκτός της βιομηχανίας και καθοδηγήθηκε 
αποκλειστικά από την τεχνολογική πρόοδο. Έτσι, η καινοτομία στη βι-
ομηχανία προήλθε σε μεγάλο βαθμό από μια εξωτερική δύναμη, που 
δεν είχε σχέση με τους βασικούς παίκτες της αγοράς, και στη συνέχεια 
ο κλάδος προσαρμόστηκε σε αυτή την εξωγενή αλλαγή.

Σύνοψη

• Ο οπτικοακουστικός τομέας έχει αλλάξει. Έχει σημειωθεί μια 
στροφή από τις αγορές προϊόντων στη βιομηχανία παροχής 
υπηρεσιών.

Μεγάλοι παραγωγοί ταινιών και τηλεοπτικών σειρών
(Buena Vista, Universal, Warner Bros, Sony/Columbia)

Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας
(Google, Apple, Facebook)
Όχι στην Καλιφόρνια: Amazon, Microsoft

Μεγάλες υπηρεσίες αναπαραγωγής
(Netflix, Hulu, YouTubeTV, Philo, Playstation Vue)
Όχι στην Καλιφόρνια: Amazon, Sling, HBO

Σαν Φρανσίσκο/
Σαν Χοσέ

Λος Άντζελες

Καλιφόρνια

Ατλαντικός Ωκεανός
Σχήμα 8.5 Δια-βιομηχανική χωρική συγκέντρωση στη Σίλικον 

Βάλεϊ: έδρες εταιρειών, 2019.

Σημειώσεις: Ιδία επιλογή εταιρειών. Όχι σε κλίμακα.
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• Η ψηφιοποίηση έχει αυξήσει τη δύναμη των καταναλωτών στην 
αγορά και έχει μειώσει τη δύναμη των ενεργών επιχειρήσεων.

• Οι τιμές έχουν μειωθεί, ενώ οι ποσότητες και η ποικιλία των 
προϊόντων έχουν αυξηθεί, ως αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης.

• Η καινοτομία προωθείται μέσω της τεχνολογίας εκτός της βασι-
κής βιομηχανικής εξειδίκευσης, που μειώνει τα εμπόδια εισόδου 
στην αγορά.

• Η διανομή των πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών έχει αλ-
λάξει μέσω της ψηφιοποίησης.

• Οι νεοεισερχόμενες εταιρείες στον οπτικοακουστικό τομέα εγκα-
θίστανται στην ίδια περιοχή με τις τεχνολογικές εταιρείες για να 
επωφεληθούν από την ψηφιακή γνώση παρά από την τεχνογνω-
σία της παραγωγής του συγκεκριμένου κλάδου.
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χανιών. Κάποιος μπορεί να βασιστεί στη θεωρία για να κατανοήσει 
τα πιθανά δίκτυα από τα οποία επηρεάζονται οι αγορές. Εντούτοις, 
απαιτούνται στοιχεία για την πραγματική ζήτηση και προσφορά, 
ώστε να διασαφηνιστούν η δυναμική της αγοράς καθώς και οι πα-
ράγοντες που καθορίζουν τη λειτουργία της. Είναι άλλο πράγμα, για 
παράδειγμα, να εικάζει κανείς βασιζόμενος στη θεωρία ότι η ανά-
πτυξη της ψηφιοποίησης επηρεάζει το κόστος παραγωγής και άλλο 
να εκτιμά την πραγματική επίδραση στα έσοδα ή την ποιότητα στη 
μουσική βιομηχανία.

Γι’ αυτό οι οικονομολόγοι που μελετούν τον τομέα του πολιτι-
σμού μπορούν να συμβάλουν ώστε οι συζητήσεις του κοινού, των 
ακαδημαϊκών και των επαγγελματιών να είναι εποικοδομητικές, κα-
θώς έχουν την ικανότητα να αξιοποιούν εργαλεία επεξεργασίας δε-
δομένων, και εξελιγμένες, σύγχρονες στατιστικές μεθόδους, για να 
αποκτήσουν γνώσεις για τα πολιτιστικά προϊόντα και τις πολιτιστικές 
υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, οι οικονομολόγοι είναι σε θέση να στη-
ριχτούν σε έννοιες και μεθόδους των οικονομικών προκειμένου να 
διασαφηνίσουν τη λειτουργία του χώρου του πολιτισμού.

Οι οικονομολόγοι λοιπόν, όπως κατέστη σαφές, μπορούν να 
συμβάλουν στην κατανόηση της οικονομικής σημασίας της τέχνης 
και του πολιτισμού. Από τη μελέτη όμως αυτού του βιβλίου συνά-
γεται ότι είναι απαραίτητη η πληροφόρηση και η ενδελεχής έρευ-
να για συγκεκριμένες μορφές τέχνης και πολιτιστικές βιομηχανίες, 
ώστε να προκύψουν στατιστικά στοιχεία και λεπτομερείς αναλύσεις. 
Σημαντικές οικονομικές έννοιες και τάσεις που επικρατούν διασα-
φηνίστηκαν με τη μελέτη πηγών ανάλογης θεματολογίας και με την 
παρουσίαση εύστοχων παραδειγμάτων. Εντασσόμενα μάλιστα αυ-
τά τα δεδομένα στο κατάλληλο πλαίσιο, ανέδειξαν τα υπό εξέταση 
θέματα και τις υπό διερεύνηση μορφές τέχνης.

Στα οικονομικά η ανάλυση ξεκινά από ένα γενικό πλαίσιο και 
καταλήγει σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Οι βασικές δυναμικές 
ισχύουν αν αφορούν κάποιες πτυχές των αγαθών ή του ευρύτερου 
κλάδου. Σε αυτή τη συστηματική προσέγγιση βασίζεται και η οικο-
νομική ανάλυση του πολιτισμού. 
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Τα τελευταία χρόνια, που συντελούνται πολλές αλλαγές οι οποίες 
επηρεάζουν και τον χώρο του πολιτισμού, αναδεικνύεται η σημασία 
των οικονομικών στην αγορά των πολιτιστικών αγαθών. Ο ρόλος 
των πολιτιστικών οργανισμών και των καλλιτεχνών σε γενικές γραμ-
μές είναι συγκεκριμένος, ωστόσο έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες της 
αγοράς και απαιτείται προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Σε αυτό κα-
ταλυτική θεωρείται η συμβολή των οικονομολόγων, που μπορούν 
να βοηθήσουν να γίνει κατανοητή η δυναμική της αγοράς, καθώς 
και των νέων τεχνολογιών, που παρέχουν πολλές δυνατότητες και 
πλέον υιοθετούνται σχεδόν σε όλες τις μορφές τέχνης. Και, όπως κα-
θίσταται σαφές, η προσαρμογή εξασφαλίζει στις περισσότερες πολι-
τιστικές βιομηχανίες την επιβίωση.

Όσον αφορά τα οικονομικά του πολιτισμού, μία από τις βασικές 
προκλήσεις είναι η απόκτηση δεδομένων με τα οποία θα δοθούν 
απαντήσεις σε πολλά σημαντικά ερωτήματα. Καθώς τα μουσεία και 
τα αρχεία αρχίζουν να ψηφιοποιούν τις συλλογές τους, θα είναι ευ-
κολότερη η πρόσβαση σε πολύ περισσότερες πηγές. Από την άλλη, 
το Spotify, το Netflix και η Amazon, καθώς και πολλοί άλλοι με-
γάλοι πολιτιστικοί οργανισμοί, δεν είναι υπέρμαχοι των ανοιχτών 
δεδομένων (open data), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να 
αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε. Ωστόσο, πολλές από τις εξε-
λίξεις στην αγορά είναι δυνατό να αναλυθούν μόνο αν υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία για να μελετηθούν οι επιπτώσεις της δυναμικής 
της αγοράς στις τιμές, στα είδη που παράγονται και καταναλώνονται 
και πολλά άλλα ζητήματα.

Τέλος, αναφορικά, για παράδειγμα, με την περίπτωση του Ηνω-
μένου Βασιλείου και το Brexit ή τις χώρες που υποστηρίζουν τον 
προστατευτισμό στο εμπόριο, ενδέχεται οι οικονομολόγοι οι οποίοι 
ασχολούνται με τον πολιτιστικό τομέα να ενημερώνουν τους υπεύ-
θυνους χάραξης πολιτικής για τις πιθανές συνέπειες αυτών των πρα-
κτικών. Συν τοις άλλοις, καθώς ο προϋπολογισμός πολλών χωρών 
είναι περιορισμένος και σημειώνονται δημογραφικές μεταβολές 
στον δυτικό κόσμο, χρειάζεται να διασαφηνιστεί ποιες παροχές στον 
τομέα του πολιτισμού είναι σημαντικές σε οικονομικό και κοινωνικό 
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επίπεδο. Σε αυτό ιδιαίτερα χρήσιμη αποδεικνύεται η επεξεργασία 
των αριθμητικών δεδομένων.

Μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο λοιπόν οι αναγνώστες έρχο-
νται σε επαφή με τις οικονομικές έννοιες και ενημερώνονται για την 
πρόοδο που έχει συντελεστεί στην έρευνα για τα οικονομικά του 
πολιτισμού, προκειμένου οι επαγγελματίες και οι υπεύθυνοι χάρα-
ξης πολιτικής –στο παρόν και στο μέλλον– να είναι σε πλεονεκτική 
θέση και να έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν με τον βέλτιστο 
τρόπο ζητήματα που αφορούν τον τομέα του πολιτισμού και την 
αγορά των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών υπηρεσιών.


