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1. Abstract 

 

As a result of globalization and the development of civilization, cities are facing new challenges. 
IT and technology are not only developed advances in the structure of society but also in the 
world of work: in addition to the emergence of multinational corporations, local experience has a 
significant competitive advantage. In terms of local knowledge and informal relationships, the 
dynamics of innovation development, lower transaction costs, environmental and social capital of 
institutions that provide the competitive advantage of a particular importance (eg. universities), 
local benefits that surpass the upper hand. In cities the local advantages have accumulated, the 
expression of the knowledge society is complemented by creativity, which increases the 
usefulness and value of knowledge. According to recent opinions, the real competitive advantage 
of cities lies in the creative society that uses information and knowledge as creative industries. 

With the decline of industry and the development of the information society, places 
regarded industrial had suffered a change of function, abandoned properties began to be used. In 
Lisbon a similar trend can be observed: the old boat and textile factories and other industrial 
areas have been transformed into hubs of creativity used by actors of creative industries. City 
administration and leaders have discovered the importance of the knowledge society, innovation, 
artistic cooperation, as a comprehensive aspect of creative economy and industries, which can 
contribute to a beneficial effect on economy, competitiveness and development of the city. This 
change has a strong root in the historical background and traditions of Portugal, and can be 
deprived from the experiences of the colonial past, in which sense a common language and 
similar culture is shared among geographically different located countries. 

This paper is based on the results of a field study done in Lisbon, Portugal in 2016, where 
urban creativity and its cultural-historical aspects were investigated. The results of this field study 
are leading toward a more complex research throughout the Portuguese speaking countries, 
better to say, the former colonial territories of Portugal. Following this path it is investigated if 
besides the common language and/or cultural-historical background is there a common 
Lusophone identity which could be shown in urban creativity methods and enhance them and 
could lead to the “creative city” model. As thus, besides city and government policies and 
tolerance factor, which could be crucial for dynamics in the city (Florida R. 2002) as well as the 
identity of a common language as background are being researched. Following the structure and 
analysis of the conducted interviews were set up in Lisbon, Portugal (12 interviews, 2016), São 
Paulo, Brazil (11 interviews, 2016) and Panjim and Margao, Goa, India (14 interviews, 2018), the 
aim of the research is to make an empirical comparative structure between the selected cities (and 
as thus countries/territories) in the Lusophone world, and map innovative and creative spaces 
and the characteristics of each city. The aim of this recent paper is to highlight the relation 
between the creative economy and the cultural-historical aspects, the elements of the pathway 
dependency of the Portuguese capital. 
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2. Bevezetés 

 

A kreatív gazdaság elmélete viszonylag új tudományterület, megközelítései, vizsgálatai és 
magyarázatai rendkívül szerteágazóak. Fejlődése a globalizáció mentén történt, amely hatására 
kialakult tudástársadalom megjelenésével az olyan régiók élvezhetnek versenyelőnyt, ahol az 
információ és az innováció magas szintű koncentrációjáról beszélhetünk. Egyre több kormányzat, 
állami szereplő, államközi szervezet (pl. UNESCO), integráció (pl. Európai Unió), önkormányzat 
fedezi fel a benne rejlő potenciálokat, és hosszútávú stratégiákat dolgoz ki a témában. A kreatív 
gazdaság számos területet, iparágat foglal magába, legyen szó tudományról, technológiáról, 
kultúráról vagy gazdaságról és iparról. Ami közösen jelen van ezekben, az a kreativitás.  

A kreativitásnak azt a megközelítését használjuk, amely szerint társadalmi elismerés és tér 
nélkül nem létezhet kreatív teljesítmény. Ennek alapján Howkins (2002) megállapításában kreatív 

jelzővel illethetjük azt, „aki valami újat alkot vagy eszel ki” (Howkins J. 2002, 9. p.). Ezt a 
meghatározást egészíti ki Csíkszentmihályi (2008) magyarázata.  Szerinte egy dolog, az egyéni 
teljesítmény, legyen az alkotás, termék vagy szolgáltatás, akkor válik kreatívvá, ha a társadalmi 
mező (field) és a kulturális közeg (domain) azt befogadja. A társadalmi mező szakértői köre – 
befolyásos intézmények és/vagy személyek – határozza meg, hogy az egyén mely ötlete kerülhet 
bele a kulturális közegbe. Ennek értelmében az egyénnek el kell merülnie a kulturális közeg 
szimbolikus tartományában, hogy azt valamilyen új tartalommal megtöltse, amely képes átjutni a 

társadalmi mező szakértőinek rostáján. Tehát a kreativitás az egyén teljesítményéről az adott 
kulturális közegben meghatározó társadalmi szereplők és az alkotó egyén közös terméke. Ságvári 
(2005) a fentieket összefoglalva és adaptálva a kreatív gazdaság és kreatív ipar rendszerére utalva 
úgy fogalmaz, hogy a kreativitás önmagában egy szélesen értelmezhető attribútum, megjelenik, 

„mint az emberi lét alaptulajdonsága (...), mint értékteremtő gazdasági tevékenység (...), mint a 

kultúra és a művészetek alapja, a kreatív iparágak, illetve a mindezeket jótékonyan egyesítő kreatív 
gazdaság” (Ságvári B. 2005, 3. p.) rendszerében, amelyben piacot a fogyasztók igényei irányítják.  

A kreatív gazdaság elméletei már az 1980-as években megjelentek, egyebek mellett 
Törnqvist (1983) és Andersson (1985) munkáiban. A globalizáció és az ezzel párhuzamos 
civilizációs fejlődés hatására a városok új kihívásokkal néztek szembe.  A nehézipar hanyatlásával 
és az információs társadalom kialakulásával és fejlődésével a társadalom struktúrája is átalakult, az 
addig csupán ipari területként ismert helyszínek funkcióváltáson mentek keresztül, az elhanyagolt 
ingatlanokat elkezdték hasznosítani (Farkas J. 2002). Az informatika és technológia fejlődésével 
nem csak a társadalom szerkezete alakult át, hanem a munka világa is: a multinacionális vállalatok 
felbukkanása mellett a lokális előnyök is felértékelődnek. A helyi tudásbázis és az informális 
kapcsolatok, az innovációs fejlesztések dinamikája, az alacsonyabb tranzakciós költségek, a 
speciális versenyelőnyt nyújtó, a humán- és tudástőke kitermelésében szerepet játszó intézmények 
jelenléte (pl. egyetem) a környezeti és társadalmi tőke fontosságának szempontjából olyan 
szintézist alkotnak, melyekből lokális előnyök származnak (Lengyel I. 2003). A lokális előnyöket 
csoportosító városokban a tudástársadalom kifejezése kiegészül a kreativitással, amely megnöveli 
a tudás hasznosságát és értékét (Kao, J. 1999). Florida (2002) szerint a városok igazi 
versenyelőnye abban a kreatív társadalomban rejlik, amely az információt és a tudást, mint 
eszközöket használja, amely keresztmetszetében a kreatív iparágak állnak. Gazdaságilag új kitörési 
irányokat mutatnak a városok számára a tudásalapú társadalmon, az innováción, a művészeti 
kooperációkon, átfogólag a kreatív gazdaságon alapuló együttműködések. Goldenstein (2014) 
rámutat arra, hogy helyi és nemzeti szintű kormányzatok, állami szervek és vállalkozások 
elfogadták és átvették azt az új gazdasági stratégiát, amely azon a paradigmán alapszik, mely 
szerint a kreativitás és a kultúra gazdasági hangsúlyozása hozzájárul a növekedéshez, 
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munkahelyteremtéshez, az idegenforgalom és a külkereskedelem fellendítéséhez, és a társadalmi 
befogadás előmozdításához. Scott (1997) rávilágít arra, hogy a kreatív gazdaság kifejezést a 
kulturális gazdaság kifejezése előzte meg. Az alábbi ábra a kreatív gazdaság, a kreatív- és kulturális 
ipar összefoglalását ábrázolja (1. ábra): 

 

 

1.ábra: A kreatív gazdaság: A kulturális és kreatív ipar. Forrás: Musterd, S. et al. (2007) 
alapján saját szerkesztés (2016) 

 

Összességében elmondható, hogy a kulturális szolgáltatások és termékek együttesen alkotják a 
kulturális gazdaságot, ezek általában az állam által fenntartott szolgáltatások. A kreatív iparágak 
egy tágabb halmazt jelent, amelybe a kulturális iparágak is beletartoznak. Olyan iparágak, 
termékek és szolgáltatások ezek, amelyek egy társadalmi igényre válaszul jöttek létre, ugyanakkor 
kreatív és gazdasági tartalommal is bírnak. Tehát a kreatív iparágakat jellemzi: a kulturális iparnál 
bővebb, azt magába foglaló iparágak halmaza; kreatív (művészi) tartalommal, de ugyanakkor 
gazdasági értékkel is bírnak; a társadalom által termelt és fogyasztott kreatív termékek és 
szolgáltatások létrehozását és elosztását végzik;  elsődleges inputjuk a kreativitás és a szellemi 
tőke. 

Portugáliát sajátos földrajzi, geopolitikai helyzetéből adódóan több, Huntington által 
megfogalmazott (2005) civilizációhoz – nyugati kereszténység, latin-amerikai, hindu, afrikai, 
iszlám – is történelmi kapcsolat fűzi. Ez a tapasztalat és a befogadó, nyitott közeg erősen 
hozzájárul ahhoz, hogy a portugál politikai, szervezeti vezetők felismerjék a kreativitásban rejlő 
lehetőségeket mind társadalmi, mind gazdasági szempontból. 

Jelen tanulmány alapját egy 2016 folyamán Lisszabonban tett tanulmányút képezi, mely 
során helyszíni terepbejárás mellett alkalmam nyílt a portugál kreatív gazdaság szereplőivel 
interjút készíteni, összesen 12 darabot. Félig strukturált interjúk készültek a portugál főváros 
kreatív gazdaságának kiemelkedő szereplőivel (pl. Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação 
Oriente,Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Time Out Market, LX Factory, Galeria de 
Arte Urbana, Start Up Lisboa, Underdogs Gallery, A Vida Portuguesa, FabLab Lisboa, 
Ateliermob). Ők azok, akik tevékenységükkel lenyomatot hagynak a város szövetében mind 
urbanisztikai, mind kulturális, társadalmi, gazdasági szempontból, vagy a városi kreativitás 
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folyamataira reflektálnak, hatással vannak, és akár képesek  befolyásolni a portugál kultúrájú 
területek közti kapcsolatrendszert. Az interjúk központi kérdései elsősorban a városi kreativitás 
jelenségeire, a kreativitásnak a köztérhasználatban megmutatkozó folyamatai, a történelmi múlt és 
a luzofón identitás köré rendeződtek, úgy mint: a történelmi-kulturális hagyományok miként 
befolyásolják a városi kreativitás fejlődését és miként támasztják alá a floridai 3T meglétét 
Lisszabonban; a kreativitás miként jelenik meg a városimázsban; a városi kreativitás milyen 
hatással van a gazdaságra, turizmusra, nemzetközi kapcsolatokra; létezik-e a volt portugál 
gyarmati területeket átfogó luzofón identitás, és ha igen, mik az ismérvei, miben van jelen, 
hatással van-e a városi kreativitás folyamataira. 

Mivel jelen tanulmánynak célja a kreatív gazdaság és annak lisszaboni példájának elméleti 
hátterének ismertetése, így az interjúk értékelésére nem térek ki. A terepbejárás során szerzett 
tapasztalatokat ismertetem, amelyet megelőzött a vonatkozó szakirodalom áttekintése és 
elemzése. Ennek folyamán egyrészt a kreatív gazdaság külföldi és hazai irodalmát tekintettem át, 
továbbá a Portugáliát érintő irodalmat. Ez áll egyrészt Portugália történetének, kulturális-
gazdasági-társadalmi hátterének áttekintéséből, és annak az összefüggésnek a kereséséből, hogy ez 
miként hat a jelen kreatív gazdaságának helyzetére. Másrészt azokat a dokumentumokat 
tekintettem át, amelyek a jelen portugál, azon belül is lisszaboni kreatív gazdaság helyzetét 
elemzik. Ennek fontos részét képezi a Lisszabon kreatív potenciálját összefoglaló stratégia, amely 
az Európai Bizottság Cross-Innovation Projektjének keretében valósult meg. 2013-ban a 
Lisszaboni Önkormányzat Innovációs és Gazdasági Osztálya átfogó tanulmányt tett közzé a 
város kreatív iparának helyzetéről, amelyben 2020-ig stratégiai irányokat szabnak meg. A 
tanulmányban részletesen szó esik a kreatív ipar szereplőiről és a hozzájuk kapcsolódó gazdasági 
fejlesztésekről és azok hatásairól egyebek mellett a turizmus területén. A szerzők hangsúlyozzák, 
hogy Lisszabon egy multikulturális, inkluzív és toleráns város, ahol a jól képzett és tehetséges 
munkaerő mellett megfelelő technológiai háttér is rendelkezésre áll a kreatív tevékenységet 
végzők odavonzására. És ebben a folyamatban a kedvező időjárási viszonyoknak és az ország 
földrajzi helyzetének is nagy szerepe van. 

A tanulmány célja bemutatni, hogy az útfüggőség szempontjából miként segítette elő 
Lisszabon öröksége, a történelmi-kulturális-gazdasági-társadalmi fejlődése a kreatív gazdaság 
kialakulását és megerősödését a városban (Boschma R.–Martin R. 2007). Az útfüggőséget 
meghatározó dimenziók vizsgálatakor a város potenciálja, vonzereje, versenyképessége rajzolódik 
ki a történelmi beágyazottság függvényében. A lisszaboni esettanulmány vizsgálatakor a 
különböző dimenziók felvázolásával tekintjük át a város fejlődéstörténetét, úgy, mint gazdasági 
dimenzió, szocio-demográfiai dimenzió, intézményi dimenzió, az épített környezet valamint a 
város fejlődésének mérföldkövei (Musterd S. et al. 2007). 

 

3. A város és a kreatív osztály 

 

Az 1980-as évekre az információtechnológiai forradalom, a globalizáció és a hálózatiság 
felgyorsulásának hatására főként Nagy-Britanniában a piac újraértelmezésével a kulturális iparágak 
új felfogása került előtérbe. Számos, hanyatló iparral rendelkező egykori bányászvárosban 
elkezdték alkalmazni a „kreatív iparág” koncepciót. Ennek hatására az állami kultúrpolitika 
hatóköre is kibővült. Európában elsőként 1998-ban, Nagy-Britanniában jött létre a kreatív 
iparágak első meghatározása egy erre szakosodott minisztériumi munkacsoport (Creative Industries 
Task Force) által, amely szerint a kreatív iparágak azon tevékenységek, amelyek gyökere az egyéni 
kreativitásban, képzettségben és képességekben rejlik, és amelyek képesek a szellemi tulajdon 
létrehozásán és felhasználásán keresztül jólétet és munkahelyeket teremteni2. Ennek alapján a 

kreatív ipart 13 szektorban határozták meg: reklám, hirdetési ipar, építészet, művészeti és antik 

                                                 
2 www.culture.gov.uk 
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piac, kézművesség, dizájn, divattervezés, szoftverfejlesztés, film, játékfejlesztés, zene, televízió és 
rádió, előadóművészet, könyvkiadás. Ez a definíció azóta többször is változott, bővült, illetve 
országonként eltérést mutat ennek meghatározása. 

A 2008-as világgazdasági válságot követően a kreativitás gazdaságban betöltött szerepe 
válaszként hathatott a bizonytalan helyzetben. Az Európai Unió a 2009-es évet hivatalosan is a 
kreativitás és innováció évének nevezte (europa.eu). Az Egyesült Nemzetek Szervezete állásfoglalása 
szerint a kreativitásnak a gazdaságban jövedelemteremtő, munkahelyteremtő hatása van, 
hozzájárul a kulturális sokszínűség és az emberi fejlődés elősegítéséhez (United Nations 2008). 

 A kreatív gazdaság témájában számos könyvet jegyző Florida a The rise of the 
creative class című könyvében (2002) arra mutat rá, hogy a kreativitás hajtóereje a tudás és az 
információ, amely innovációt állít elő, és a nagyvárosokban kumulálódik. Ebből is kitűnik, hogy a 
kreatív gazdaság jóval átfogóbb, mint a kulturális megközelítés. Szerinte felértékelődik a lokalitás, 
ezzel együtt a nagyvárosok sikere az úgynevezett 3T – a technológia, a tehetség, és a tolerancia – 
triumvirátusában rejlik. A technológia a gazdasági-technológiai fejlettséget, a tehetség a 

rendelkezésre álló humán erőforrás minőségét, a tolerancia a befogadó társadalmi-kulturális 
környezetet jelölik. Florida az empirikus alátámasztások érdekében létrehozta a kreativitási 
indexet. Az index alapján Portugália 2005-ben dobogós helyet szerzett, 2015-ben benne van a 
legjobb 25-ben. Ezt az állapotot a 2. ábra szemlélteti. 

 

 

2. ábra: Globális kreativitási index (2015). Forrás: Florida R. et al. (2015) 

 
A kreatív osztály elmélete előtt érdemes kitérni annak bázisára, a társadalmi tőke elméletére. Az 
1980-as évektől kezdve a regionális fejlesztések hagyományos felfogása az volt, hogy a vállalatok, 
cégek és iparágak ösztönzik a regionális innovációt és növekedést, és így a hangsúly a 
helyszínválasztásra és a klaszterekre kerül (Florida R. 2006). A klaszterek, tehát a bizonyos 
iparágak koncentrációját jelentő földrajzi csoportosulások lényege, hogy képesek gyorsan 
mozgósítani a tehetséges, tanult munkavállalókat, ami óriási versenyelőnyt jelent (pl. IT-szektor a 
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Szilícium-völgyben). A francia szociológus Bourdieu társadalmi tőke elméletét (2008) az amerikai 
Putnam fejleszti tovább. A Bowling Alone c. könyvében (2000) az amerikai társadalmi tőkét és 
annak leépülését vizsgálja az 1950-es évektől kezdve. Szerinte a regionális gazdasági növekedés 
szorosan összefüggő közösségekhez kapcsolódik, ahol az emberek és a cégek szoros 
kapcsolatokat alakítanak ki és osztják meg ezeket egymással. Ugyanakkor a személyes kapcsolatok 
minden formája csökkent, amellyel az amerikaiak a társadalmi életük alapját képezik, oktatják és 
gazdagítják. Úgy vélekedik, ez aláássa az aktív polgári szerepvállalást, amelyet az erős demokrácia 
megkövetel polgáraitól. A szoros, kohéziós közösség és a társadalom hagyományos elképzelései 
gátolják a gazdasági növekedést és az innovációt. A gyenge kapcsolatok hatékonyabbak, a lazább 
hálózatokkal rendelkező helyek nyitottabbak az újonnan érkezők számára, és ezáltal elősegítik az 
erőforrások és ötletek új kombinációjának kibontakozását. A hagyományos nézettel – mely 
szerint bizonyos helyek azért fejlődnek, mert kereskedelmi útvonalakon fekszenek vagy 
természeti erőforrásokban gazdagok – ellentétben a kulcs a magasan képzett és produktív 
munkaerőben rejlik. A gazdasági növekedés és a humántőke együtt jár. Ebben nagy szerepe van a 
városok vonzerejének, hogy mennyire képesek a kreatív embereket odavonzani (Jacobs J. 1985). 

Florida (2002) szerint a gazdaság fő hajtóereje a kreatív munkaerő, a kreatív emberek, az 
úgynevezett kreatív osztály. Ők olyan munkában vesznek részt, amelynek feladata új formák 
létrehozása, amelyek könnyen transzferábilisak és széles körben hasznosak. Florida azt vizsgálja 
(2005), hogy egyes emberek vagy csoportok lakóhelyválasztását mi befolyásolja, és ez a folyamat 
miként viszonyul a társadalmi diverzitás kérdéséhez, és milyen hatással van a városrész gazdasági 
és innovációs folyamataira. Egyrészt megalkotta a kreatív mag fogalmát. Ide sorol minden olyan 
kreatív szakembert, aki új gondolatokat, formákat, technológiát, szolgáltatást hoz létre. Ide sorolja 
egyebek mellett a filmkészítőket, a szoftveriparban dolgozókat, a kutatókat, a művészeket, az 
írókat, az építészeket stb. A másik megközelítés szerint beszélhetünk úgynevezett kreatív 
szakemberekről, akik a tudásalapú iparágakban dolgoznak, és jellemző rájuk a problémamegoldás, 
a nagyfokú önállóság és a magas képzettség. Ők elsősorban a high-tech szektorban és a pénzügyi 
szolgáltatások piacán tevékenykedő szakemberek. 

A kreatív osztály tagjai folyamatosan távolodnak el a hagyományos vállalati közösségektől, 
a munkásosztálybeli központoktól a kreatív központok felé. Ezek, az úgynevezett kreatív 
központok korunk gazdaságának nyertesei, ahol kiemelkedően magas a kreatív osztály tagjainak 
koncentrációja, a kreatív gazdasági eredmény, az innováció és a magas iparági növekedés 
formájában. A kreatív ágazatokban tevékenykedő vállalatokra jellemző, hogy ott telepednek le, 
ahol magas a kreatív osztály tagjainak koncentrációja, tehát követik a munkavállalókat. Ez 
jellemzően egy integrált ökoszisztéma. A kreatív osztály tagjai nem fizikális elemek, 
látványosságok miatt (pl. bevásárlóközpont megléte, stadionok stb.) költöznek adott helyre, ezek 
a tényezők számukra nem vonzóak. Kiváló minőségű élményeket, nyitottságot és sokszínűséget 
keresnek, és lehetőséget kapnak arra, hogy személyazonosságukat, mint „kreatív emberek” 
hitelesítsék. 

A kreatív tevékenységet végzők számára a legfontosabb szempontok, tényezők, amiket az 
adott városban történő letelepedéskor mérlegelnek, a következők (Florida R. 2002): 

 a városi környezet minősége;  

 a város kulturális közege;  

 a város imázsa és attraktivitása; 

 a város gazdag történelmi hagyományai; 

 a városi lakó- és munkakörnyezet sokszínűsége és változatossága;  

 a város szellemileg inspiráló kulturális környezete;  

 a városi életminőség, a szolgáltatások színvonala;  

 a városban élők toleranciája, a helyi társadalom nyitottsága és befogadókészsége. 
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Florida osztályelméletét több kritika is éri, egyebek mellett azért, mert vizsgált területe az Egyesült 
Államok nagyvárosai, amelyek komplexitása eltér például az európaiakétól. Miközben Florida a 
kreatív osztály odacsábításában látja adott város sikerének a kulcsát, addig az európai 
tapasztalatok szerint a kreatív vállalkozások a legfőbb indikátorai ennek a folyamatnak (Egedy T. 
et al. 2018). 

A 2006 és 2010 között Európa 13 nagyvárosi régióját vizsgáló nemzetközi ACRE 
(Accommodating Creative Knowledge) kutatás legfőbb célja az volt, hogy összegyűjtse és megvizsgálja 
azokat a tényezőket, amelyek alapján a kreatív gazdaság szereplői egy bizonyos városban illetve 
városrészben letelepednek (Musterd S. et al. 2007). A legfontosabb tényezők a következők: 

● Útfüggőség: a jelenlegi gazdasági helyzet megértéséhez meg kell vizsgálni az adott terü-

let, város vagy városrész fejlődéstörténetének útjait (Boschma R.–Martin R. 2007). Elő-

segíti a kreatív ipart, ha a terület nemzetközi történelmi-kulturális vagy felsőoktatási-

képzési központ elismertséggel bír, ha politikai-gazdasági döntéshozói funkcióval rendel-

kezik, ha jelen vannak benne a magas képzettséget igénylő gazdasági tevékenységek, vagy 

ha már a korai szakaszban a (nehéz)ipar alárendelt szerepben van a szolgáltatásokkal 

szemben (Eckert D. et al. 2010); 

● Klaszterelmélet: a kreatív iparágak egyik jellemzője a cégek és a munkaerő klaszteresedé-

se, amely összefüggésben van a regionális fejlődéssel (Scott A. J. 2000). A klaszterek lét-

rejötte kiemelkedő a versenyképesség szempontjából,  egymással szorosan összekapcso-

lódó iparágak, vállalkozások, intézmények és szolgáltatások földrajzi koncentrációját je-

lentik (Porter M. E. 2000). A klaszterek és a városfejlődés történeti útja között szoros 

összefüggés mutatható ki (Maskell P.–Malmberg A. 2007);  

● Telephelyelméletek: a nyersanyagforrás, a megfelelő munkaerő, az elérhetőség, az infra-

struktúra, a tőke, az intézmények, a szabályozás megléte. A klasszikus telephelyelméletek 

hibája, hogy nem vesznek figyelembe olyan, a versenyképességhez elengedhetetlen ténye-

zőket, mint a lokalizáció, a humán erőforrás, a technológia vagy az innováció (Lengyel I.–

Rechnitzer J. 2004);  

● Puha tényezők: az új gazdasági berendezkedés sokkal inkább alapul az ötleteken (Keres-

nyei K.–Egedy T. 2015). A kreatív gazdaság fejlődése nagymértékben a puha tényezőktől 

függ, mint a városi környezet minősége, a lakó- és munkakörnyezet, a városimázs és 

életminőség, a kulturális élet és annak sokszínűsége és színvonala, a szellemileg inspiráló 

közeg, a tolerancia és befogadókészség (Florida R. 2006);   

● Individuális tényezők, hálózatelméletek: személyes kötődések, tapasztalatok, 

szervezeti kapcsolatok, hálózatok megléte (Bontje M. et al. 2011). 

 
Ennek alapján elmondható, hogy az európai nagyvárosokban a leginkább kreatív városrészeknek 
kifejezetten magas a társadalmi és funkcionális változatossága. Ugyanakkor, egy ponton túl, az 
elhelyezkedésük miatt ugrásszerűen nőnek az ingatlanárak az adott környékeken, amely a 
szimbolikus tőkéjük növekedésének tudható be, amely dzsentrifikációs trendet mutat és 
hozzájárul a társadalmi-gazdasági szegregáció növekedéséhez (Musterd S. 2006).  

Amennyire úttörőek Florida elméletei, annyira sok kritika is éri azokat. Pratt (2008) szerint 
Florida a kulturális fogyasztásra teszi a hangsúlyt, mely mellett a termelés jelentéktelenné válik, 
hamisan azt a látszatot keltve, hogy a kreatív gazdaság a fejlődés következő szintjét jelenti, 
amelyben a kreativitást képviselő osztály erősen elitista (Pratt A. 2011).  Pontosan ez a trendi 
osztály és annak a meghatározása, ki is számít valójában a tagjának, és a hozzá köthető leszivárgás 
gondolatát – miszerint a szegény rétegeket az emelheti fel, hogy a kreatív osztály kultúrája lejut 
hozzájuk – tartja  Colomb (2011) kérdésesnek. Ebben a rendszerben „a kreatív egyének a 
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vezetők, a lumpen kétharmad csak utas” (Peck J. 2013, 300. p.). Florida alapvetően a (nagy)városi 
terekre összpontosít, mit sem törődve a vidék kreativitásának vizsgálatával (Harvey D.C. et al. 
2012). Peck (2013) a floridai tanok több elemét is kritikával illeti. A kreatív osztály városon belüli 
helyválasztása dzsentrifikációs folyamatot indít el, amely ingatlanpiaci spekulációkhoz vezet. 
Ezzel jellemzően a szegényebb társadalmi réteg szorul ki, földrajzilag is a perifériára. Ehhez 
kapcsolódik Wilson és Keil (2013) meglátása, szerintük ugyanis a valódi kreatív osztály valójában 
a szegényebb osztályt jelenti, akik talpraesettségükkel és találékonyságukkal hozzájárulnak a 
városok gazdasági működéséhez. A városok rangsorolására, a várostérségek kreativitásának 
mérésére és minősítésére megalkotott indexek –, úgy mint „bohém”, „meleg” stb. – 
tudományosan nehezen elfogadhatók (Peck J. 2013). Ezzel összefüggésben Malanga (2004) 
hangsúlyozza, hogy gazdaságilag valójában nem a kreatív városnak kikiáltott San Francisco vagy 
New York a sikeres, hanem az alacsony adókulcsokat biztosító és vállalkozásbarát Las Vegas. Ez 
alapján belátható Sawicki (2003) megfigyelése, hogy hiányzik a kapcsolat indoklása a kulturális 
nyitottságot mérő számok és a gazdasági fejlődés között. A városok összehasonlításával és 
rangsorolásával, a nagy változások nélkül megvalósítható városimázs újragondolásával Florida 
olyan fejlesztési irányra ösztönzi a városvezetőket, amely „egyfajta cappuccino-várospolitika, sok 
tejszínhabbal” (Peck J. 2013, 306. p.). 

 

4. A kreatív gazdaság helyzete Lisszabonban 

 

A globális gyarmatbirodalmat kiépítő Portugáliának évszázadokon keresztül fő szerepe kimerült 
az egykori területekről származó természeti erőforrások, nyersanyagok és humán javak 
felhalmozásában és ezek újraelosztásában, egyfajta gyűjtőtégelye volt a különböző gyarmatairól 
származó kultúráknak. Amint arra Cunha is rámutat (2012), az egykori Portugál Birodalom 
alapvetően négy befolyási övezetből állt: az európai szárazföldi rész és a hozzá tartozó szigetek 
(Azori-szigetek és Madeira), az afrikai területek (Angola, Mozambik, Zöld-foki Szigetek, Bissau-
Guinea, São Tomé és Príncipe), Brazília, illetve az ázsiai területek (Goa, Makaó és Kelet-Timor). 
A hódítások lefolytatásában a civilizációs-vallási küldetéstudat európai mintájú kulturális 
terjeszkedését hirdették, ahol Portugália nem csupán a kereskedelem, hanem a művészetek, 
oktatás, nyelv közti átjárhatóságot is biztosította a kontinensek közt. A gazdasági és a kulturális 
kapcsolatok is nemzetközivé váltak, amely hozzájárult egy olyan állam kiépüléséhez, ahol „a 
kultúra az országhatáron kívül születik" (Saraiva J. H. 2000, p. 157.)  

Ennek a gyarmati rendszernek az alapját a területeken meg- és kitermelt természeti javak 
és azok anyaországba történő eljuttatása biztosította, amely előidézte a más kultúrák beáramlását 
az országba. Ez a folyamat, a kultúrák keveredése már akkor elkezdődött Portugáliában, mikor az 
egykori Római Birodalom gazdag tartománya iszlám kézbe került (Birmingham D. 1993). Az 
ország földrajzi, történelmi és geopolitikai háttere, a „civilizációs küldetéstudata” jól mutatja, hogy 
Portugáliában egyszerre jelenik meg a luzofón, az európai és a trópusi karakter unikális 
szimbiózisa, amely más európai entitásokra nem jellemző (Szilágyi I. 2013). 1974. április 25-én a 
kapitányok mozgalma megdöntötte a diktatúrát (Salgó L. 1990). A gyarmatok függetlenné 
válásával és az új, baloldali-liberális politikai berendezkedéssel az addigi nemzetközi elszigeteltség 
kezdett feloldódni. Portugália nyitott az európai és atlanti országokra, továbbá a közös érdekeken, 
értékeken, nyelven és kulturális örökségen alapuló szoros partneri viszonyt alakított ki a volt 
gyarmati országokkal, amelynek későbbi hozománya az 1996-ban megalakult CPLP, a Portugál 
Nyelvű Országok Közössége (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) (Szilágyi I. 2013). 

A 2011-es népszámlálás alapján Lisszabon nagyvárosi területén, 3015,24 
négyzetkilométeren 2 821 876 lakos él (INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de 
Lisboa 2015). Ebből a főváros önállóan 100,05 négyzetkilométert tesz ki, lakossága 551 978 fő 
(INE, 2015). Florida Lisszabont a világ negyven megarégiójának egyik központjaként értelmezi 
(Florida R. et al. 2008). Ennek értelmében Lisszabon fontos helyet foglal el az európai 
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megarégiók rendszerében, és az Ibériai-félsziget kiemelkedő gazdasági motorja. Lisszabon 
nagyvárosi területén 22 000 fő dolgozik a kreatív iparban, amely az országban dolgozó összes 
kreatív munkaerő 30 százalékát jelenti – hivatalosan összesen 38 287 munkahelyről beszélhetünk 
(Lisbon Creative Economy, 2013). 

Mielőtt rátérnénk a főváros kreatív gazdaságának helyzetésre, elengedhetetlen felvázolni a 
portugál kulturális és kreatív szektorok jellemzőit. Politikai döntéshozatali szinten a kulturális és 
kreatív szektorok központosítva a Kulturális Minisztérium alá tartoznak. Négy szakaszt 
különböztetünk meg a portugál kulturális politikában (Gomes R. T.–Martinho T. D. 2011): 

1. 1974 előtti zárt rendszer; 

2. 1974 után, új törvény: (III/73.): az állam feladata a kultúra demokratizálása és támogatása; 

3. 1995-ben létrehozzák az önálló Kulturális Minisztériumot; 

4. 2006, 2011: a minisztérium átstrukturálása. 

A kulturális politika szempontjából fontos szereplő a Gulbenkian Alapítvány (Fundação 
Gulbenkian), a Serralves Alapítvány (Fundação Serralves), a Luzo-Amerikai Alapítvány 
(Fundação Luso-Americana) és az Oktatási Minisztérium (Ministério da Educação). A 
könyvkiadás szempontjából, a Gazdasági Minisztérium (Ministério da Economia) a kreatív 
iparágak és turizmus szempontjából, a Külügyminisztérium (Ministério das Relações Exteriores) a 
nyelvi kérdésekben kompetens, a Közhasznúságért Felelős Minisztérium (Ministério das 
Produtos Públicos) az örökségvédelem szempontjából lát el kiemelkedő feladatokat.  

A fentieken kívül lényeges megemlíteni a nemzetközi szintre kiterjedő kulturális 
együttműködéseket, amelyek alapvető rendeződési elve a közös nyelven és a kulturális-történelmi 
hagyományokon alapszik. A portugál nyelv és kultúra népszerűsítésére hozták létre a 
Külügyminisztérium alá tartozó, a világ számos országában tevékenykedő Camões Intézetet 
(Instituto Camões). A közös történelmi-kulturális-nyelvi hagyományokon alapuló Portugálul 
Beszélő Országok Közössége (Comunidade de Países de Língua Portuguesa, rövidítve CPLP) 
nemzetközi szerveződés politikai, gazdasági, edukációs területeken lát el kiemelkedő feladatokat. 

A főváros kreatív gazdaságának alapkövét Lisszabon Önkormányzatának Gazdasági és 
Innovációs Igazgatóságának Innovációért és Stratégiáért felelős részlege tette le. Először 2013-
ban publikáltak átfogó tanulmányt a város kreatív iparáról, amelyben 2020-ig lefektették a 
stratégiai irányokat (Lisbon Creative Economy, 2013). A tanulmányban részletezik a kreatív 
gazdaság szereplőinek és a hozzájuk kapcsolódó gazdasági és turisztikai fejlesztéseknek 
dinamizmusát, kiemelve, hogy Lisszabon egy multikulturális, befogadó és toleráns város. 
Portugáliában elsőként ebben a tanulmányban határozzák meg a kreatív iparágakat és annak 
hármas felosztását (1. táblázat). 
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1. táblázat: A kreatív iparágak rendszerezése Portugáliában 

Kreatív Szolgáltatások Kulturális Iparágak 
Művészeti és Kulturális 

Tevékenységek 

● Reklámtevékeny- ség; 

● Építészet; 

● Design (tervezés, for-

matervezés és divat). 

● Mozi; 

● Videó; 

● Zene; 

● Rádió és televízió; 

● Kiadói tevékenység 

(könyv, újság, maga-

zin); 

● Nyomtatás és sokszo-

rosítás, grafikai mun-

kák. 

● Művészeti tevékeny-

ség, irodalmi és kultu-

rális alkotások (bele-

értve fotográfiát és 

előadó- művészeteket, 

kézművességet), kultu-

rális örökség.  

 

Forrás: Lisbon Creative Economy (2013) alapján saját szerkesztés (2018)  
 
A portugál főváros a történelmi épületei között uralkodó kreatív légköre miatt is oly kedvelt 
desztináció az utazók számára, egy olyan kivételes helyszín, amely fejlődésére a 2008-as gazdasági 
világválság láthatóan jó hatással volt. Ekkor kezdett el fellendülni a régi raktárak, gyárak kreatív- 
és kulturális központként történő hasznosítása, az autentikus környezet (például egykori 
nyomdaipari gépek) megtartásával, de funkciójának átértelmezésével napjaink igényeihez 
igazították (ld.: LX Factory). Átalakult a városvezetés szemlélete a köztér, az utcakép, a 
városimázs fejlesztésével és a művészeten keresztüli neveléssel, közösségépítéssel kapcsolatban, 
amelyben kiemelkedő szerep jut az önkormányzat által felkarolt és igazgatott street art 
kezdeményezéseknek. A nyitott, befogadó, innovatív és konstruktív önkormányzatiságnak 
szemlátomást vannak előzményei, és ez meghökkentően nyilvánvaló a város utcáit pásztázva. A 
köztéri szobrok, a házfalak, a templomok, a terek elnevezései, a vár, a kikötő mind-mind őrzi a 
történelmi keret, a gyarmati múlt emlékezetét.  

A közös értékek megóvására elsőként a városvezetés dolgozott ki nagyívű programot. 
2008-ban, a történelmi Bairro Alto negyed rehabilitációja kapcsán létrehozták az Örökségvédelmi 
és Kulturális Osztály alá közvetlenül tartozó Galeria de Arte Urbana, röviden a GAU szervezetét, 
amely a street art kezdeményezéseket tartja kézben. Első körben megtisztították az utcákat, 
bárokat, padokat, kirakatokat a nem kívánt feliratoktól. Ezzel párhuzamosan felállítottak egy, a 
mai napig sok látogatót vonzó, több panelből álló kültéri kiállítóhelyet a Calçada da Glória 
utcácskában (lásd 3. ábra), azóta pedig a város több pontján születtek hasonló kiállítóhelyek. Ilyen 
például az Alcântara kerületben, a folyóparti régi gyárnegyedben létrejött több kezdeményezés, 
mint az Alcântara-Mar vasútállomást beborító, folyamatosan frissülő alkotások, 2014-ben a 
forradalom negyven éves emlékére életre hívott 40 anos 40 murais hatalmas falai, a 25 de Abril 
híd pilléreit díszítő munkák a Natureza Viva projekt keretében, vagy a Lisszabon kreatív iparát 
sűrítő LX Factory területén létrejött alkotások (4. ábra).  
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3. ábra: A Calçada da Glória kültéri művészeti galéria. A GAU által életre hívott kültéri 
galérián rendszeres időközönként cserélnek helyet a legális street art munkák. Lisszabon, 
Portugália. Forrás: a szerző saját felvétele (2016) 

 

Az évente nagyjából 70 projektet levezénylő GAU a hajtómotorja a folyamatnak, hogy minél több 
legális, a városhoz méltó street art alkotás szülessen, amelyeket egytől egyig nagyrészt a 
városvezetés támogat és finanszíroz. A projektek között előfordulnak edukációs workshopok 
nyugdíjasoknak és egészen apróknak, nemzetközi konferenciák (például a Street Art and Urban 
Creativity konferencia), kampányok a történelmi, a forradalom ideje alatt született graffitik 
megőrzésére, de a városban található street art alkotásokat összegző könyveket, kiadványokat is 
jelentetnek meg. A GAU-n kívül számos vállalkozás szervez street art tematikájú városi sétákat, 
melyek rendkívül népszerűek a turisták körében. 
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4. ábra: Street art alkotás az egykoron gyárépület, ma kreatív központként emlegetett LX 
Factory területén. Lisszabon, Portugália. Forrás: a szerző saját felvétele (2016) 

 

A korábban ismertetett, a kreatív gazdaság alapját adó floridai (2002) technológia-tehetség-
tolerancia hármas egységére (3T) a fővárosban egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek, tanulva az 
ország több évszázados történelemmel rendelkező nemzetközi kapcsolataiból, kihasználva ezek 
innovációs fontosságát, amelyben a közös nyelvnek, a megértésnek, a hasonló értékrendszereknek 
fontos szerep jut. 

Tehetség alatt a városvezetés a felsőoktatást és a speciális képesítést nyújtó oktatóhelyek 
diverzitását és számát emeli ki. A több mint száz felsőoktatási intézménnyel a város széles 
lehetőséget kínál a fiataloknak a különböző tudományok elsajátítására és tehetségük 
kibontakoztatására. Évente 30 ezer hallgató szerez diplomát, és évente nagyjából 1800 fő szerez 
képesítést a kreatív vagy művészeti szektorban.  A külföldi hallgatók körében is népszerű a város, 
a 2010/2011-es tanévben több mint 4000 diák tanult Lisszabonban Erasmus-ösztöndíjjal (Lisbon 
Creative Economy 2013). 

A tolerancia faktor megléte alapvetően a történelmi háttérből vezethető le. A történelmi-
földrajzi tényezők, a gyarmati rendszer miatt a fővárosban régre visszanyúló hagyománya van a 
bevándorlók fogadásának, ahol a különböző kultúrákból érkezők több generáción keresztül 
tapasztalták meg a békés egymás mellett élést. A tolerancia hangsúlyozása fontos szerepet tölt be 
a lisszaboni székhelyű CPLP által vezetett munkában és a szervezet küldetésében. A luzitán világ 
új típusú, a „közös történelmen, hagyományokon, nyelven, kollektív emlékezeten, demokratikus 
politikai elkötelezettségen alapuló” (Szilágyi I. 2009, p. 71.) együttműködésének példája az 1996-
ban életre hívott Portugál Nyelvű Országok Közössége. Tagjai Portugália és az egykori gyarmatai 
- Angola, Brazília, Zöld-foki Köztársaság, Bissau-Guinea, Mozambik, Portugália, São Tomé és 
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Príncipe, Kelet-Timor (valamint Szenegál, Mauritius és Egyenlítői-Guinea)3. A portugálul beszélő 
területeken belül jellemző az emberek, javak és a kultúra szabad áramlása, ezt nevezhetjük egyfajta 
luzofón kozmopolitanizmusnak (Cunha I. F. 2012). A luzofón migrációs rendszer alappillérei a 
következők (Baganha M.I. et al. 2009):   

● hálózatiság – történelmi, koloniális, kulturális kapcsolatok; 

● bilaterális megállapodások a portugálul beszélő országokon belül az igazságügy, oktatás, 

telekommunikáció, kereskedelem, határok, biztonság terén; 

● emberi mobilitás;  

● társadalmi mobilitás, turizmus; 

● technológiai mobilitás. 

 

A integráció sikerességét tagállomokként monitorozó nemzetközi Migráns Integrációs 
Szakpolitikai Index4 mérése alapján 2014-ben Portugália a második helyen szerepel, ami 
köszönhető a bevezetett intézkedéseknek, családegyesítésnek, az EU-n kívülről érkezők magas 
integrációjának, a munkavállalás ösztönzésének stb. Ebből is kitűnik, hogy a tolerancia – 
köszönhető a gyarmatok színes kultúrájának, a luzofón kooperációnak, az újkori történelem 
eseményeinek, az 1974-es forradalomnak és hozományainak, a gyarmati háborúk során a 
gyarmatokról visszatérők gyors beilleszkedéséből szerzett tapasztalatoknak –  valóban fontos 
eleme a portugál kultúrának. Lényeges pont, hogy a főváros az Európai Unió Interkulturális 
Városok hálózatának tagja5. 

Technológia szempontjából mind az infrastruktúrának fejlettségében, mind a 
telekommunikációs hálózatok terén Lisszabon rendelkezik a szükséges erőforrásokkal, hogy 
képes legyen a kreatív klaszter dinamizálására. Emellett a városvezetés szorosan együttműködik 
az IT szektorban tevékeny vállalkozásokkal. Az egyik, ebből a kooperációból született 
kezdeményezést, a Lisbon Big Apps-et6 2014-ben indították útra, amely egy verseny a 
szoftverfejlesztők és start-up vállalkozások számára. A verseny célja megtalálni, fejleszteni és 
elismerésben részesíteni azokat a legjobb mobiltelefonos alkalmazásokat, amelyek megkönnyítik a 
városban élők, dolgozók, vagy a Lisszabonba látogatók mindennapjait (Lisbon Creative Economy 
2013). 

Ahogy azt korábban Florida (2002) megállapításai kapcsán kiemeltük, a kreatív gazdaság 
szereplőinek, a kreatív osztály tagjai számára kiemelkedően fontos a lakó- és munkakörnyezet 
minősége. Lisszabon esetében erős belvárosi koncentrációról beszélhetünk (5. ábra) – Baixa, Cais 
do Sodré, Mouraria, Campo de Ourique kerületek –, továbbá jelentős elsősorban a központtól 
nyugatra, a folyópart mentén – Santos, Alcântara, távolabb Belém városrészek, ahol egykori ipari 
épületeket alakítottak ki irodáknak. Ezeknek a beruházásoknak jelentős spill over és 
dzsentrifikációs hatásuk van az érintett kerületekben. 

 

                                                 
3 www.cplp.org 
4 www.mipex.eu 
5 www.coe.int 
6 lisboa.bigapps.co 
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5. ábra: A kreatív gazdaságban tevékeny vállalkozások, szervezetek számának sűrűsége 
Lisszabonban. Forrás: Lisbon Creative Economy, p. 49. (2013) 

 

Főleg a 2008-as válság után kiemelt figyelmet kapott a történelmi ipari épületek rekonstrukciója és 
átalakítása. Példa erre az önkormányzati kezdeményezésre született Mercado do Forno do Tijolo, 
amely az elsők között teremtett lehetőséget co-working irodának és FabLab-nek, vagy a Start Up 
Lisboa cégnév alatt működő belvárosi inkubátorház. Magánbefektetői kezdeményezésre, egykori 
ipari épületek területén jöttek létre olyan kreatív központok, mint az LX Factory Alcântara 
kerületben a nyugati, a Fábrica do Braço de Prata no Poço do Bispo a keleti városrészben. 
Továbbá olyan szórakozóhelyeket alakítottak ki egykori belvárosi gyárépületekben, mint a Pensão 
Amor vagy MusicBox. Városrehabilitáció szempontjából meg kell említeni a belváros nyugati 
peremén kialakított Santos Design District kezdeményezést. Egyéb példák az egykori belvárosi 
bank épületében helyett kapott divat- és dizájnmúzeum, a Mude (Museu do Design e da Moda), a 
kétévente megrendezésre kerülő Experimenta Design dizájn hét eseményei, az építészeti triennálé 
(Trienal de Arquitetura), a Moda Lisboa divathét, a Lisboa & Estoril Film Festival, a Time Out 
magazin nemzetközileg is referenciaként emlegetett hipszterpiaca (6. ábra), vagy a 
dzsentrifikálódó Intendente téren a Casa Independente szórakozó- és vendéglátóhely. Ezek a 
példák referenciaként szolgálnak a kreativitást hangsúlyozó mozgalomban nem csak építészeti, 
urbanisztikai szempontból. Hozzájárulnak a kreatív városimázs növeléséhez, turisztikai 
desztinációk lehetőségének kiterjesztéséhez, a kereskedelem fellendítéséhez. 
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6. ábra: Time Out Market Lisszabon belvárosában. A hagyományos piacból átalakított 
Time Out magazin nemzetközileg is elismert gourmet piaca 2014-ben nyílt meg 
önkormányzati támogatással, a város legjobb vendéglátóhelyeit hozza egy tető alá. 
Lisszabon, Portugália. 
Forrás: a szerző saját felvétele (2016) 

 

5. Összefoglalás 

 

A nehézipar hanyatlásával párhuzamosan elkezdett kialakulni az információs társadalom, 
amelyben kiemelkedő szerep jut a tudásnak és technológiának, ugyanakkor a lokális előnyök is 
felértékelődtek. Az eredetileg nehézipari helyszínek funkcióváltáson mentek keresztül, az 
elhanyagolt ingatlanokat elkezdték hasznosítani. A lokális előnyöket csoportosító városokban a 
tudástársadalom hasznosságát és értékét növeli a kreativitás (Kao J. 1999). Florida (2002) szerint a 
városok versenyelőnyét a kreatív társadalom jelenti, amely tagjai eszközként használják az 
információt és a tudást. Gazdaságilag új kitörési irányokat mutatnak a városok számára kreatív 
gazdaságon alapuló együttműködések. Ennek értelmében a kreativitás és a kultúra gazdasági 
hangsúlyozása hozzájárul a növekedéshez, munkahelyteremtéshez, az idegenforgalom és a 
külkereskedelem fellendítéséhez, és a társadalmi befogadás előmozdításához (Goldenstein L. 
2014).  

A kreativitásban rejlő potenciálokat egyre több kormányzat, állami szereplő, államközi 
szervezet, integráció, önkormányzat kezdte el felismerni, és erre felfűzve hosszútávú stratégiákat 
kidolgozni. A kreatív gazdaság számos területet, iparágat foglal magába, legyen szó tudományról, 
technológiáról, kultúráról vagy gazdaságról és iparról. A kreatív gazdaságon belül a kreatív 
iparágak kifejezés olyan halmazt jelent, amelybe a kulturális iparágak is beletartoznak. Olyan 
iparágak, termékek és szolgáltatások ezek, amelyek társadalmi igényre válaszul jöttek létre, 
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ugyanakkor kreatív és gazdasági tartalommal is bírnak. Florida (2002) felfogásában a gazdaság fő 
hajtóereje a kreatív munkaerő, a kreatív emberek, az úgynevezett kreatív osztály. Florida azt 
vizsgálja (2005), hogy az egyes emberek vagy csoportok lakóhelyválasztását mi befolyásolja, és ez 
a folyamat miként viszonyul a társadalmi diverzitás kérdéséhez, és milyen hatással van a városrész 
gazdasági és innovációs folyamataira. A kreatív osztályon belül beszélhetünk kreatív magról és 
kreatív szakemberekről, Florida szerint mindkét esetben szükség van a megfelelő közegre ahhoz, 
hogy a kreatívok csábítónak találjanak egy-egy várost vagy városrészt. A választásban közrejátszik 
a városi környezet minősége, kulturális közege, imázsa és attraktivitása, gazdag történelmi 
hagyományai, a lakó- és munkakörnyezet sokszínűsége és változatossága, inspiráló kulturális 
közege stb. A kreatív osztály tagjai nem fizikális elemek, látványosságok miatt költöznek adott 
helyre, hanem mert kiváló minőségű élményeket, nyitottságot és sokszínűséget keresnek. A 
kreatív központok korunk gazdaságának nyertesei, ahol kiemelkedően magas a kreatív osztály 
tagjainak koncentrációja. Florida a 3T-ben látja a városok versenyelőnyét, amelyben a technológia 

a gazdasági-technológiai fejlettséget, a tehetség a rendelkezésre álló humán erőforrás minőségét, a 
tolerancia a befogadó társadalmi-kulturális környezetet jelölik. 

 Az Accommodating Creative Knowledge (ACRE) kutatás keretein belül európai 
nagyvárosi régiókban vizsgálták azokat a tényezőket, amelyek alapján a kreatív gazdaság szereplői 
egy bizonyos városban illetve városrészben letelepednek (Musterd S. et al. 2007). Ezek a tényezők 
az útfüggőség, telephelyelméletek, klaszterelmélet, puha tényezők, individuális tényezők, 
hálózatelméletek. Az útfüggőséget meghatározó dimenziók vizsgálatakor a város potenciálja, 
vonzereje, versenyképessége rajzolódik ki a történelmi beágyazottság függvényében. Ez kihat a 
gazdasági, társadalmi, intézményi dimenzióra, az épített környezetre, a város fejlődésének 
mérföldköveire. Az európai kreatív városrészeket a magas társadalmi és funkcionális 
változatosság jellemzi, ezzel párhuzamosan a dzsentrifikációs és a szegregációs trend 
növekedéséről beszélhetünk. 

Portugália történelmi múltjából, a négy kontinens kultúráját, hagyományait évszázadokon 
át fenntartó gyarmati rendszer tapasztalataiból, földrajzi helyzetéből, geopolitikai 
viszonyrendszeréből kiindulva elmondható, hogy a főváros adottságai megfelelnek mind a 
floridai, mind az ACRE kutatásban lefektetett telepítési tényezőknek, amely a kreatív gazdaság 
jelentőségének és dinamikájának alappilléreit jelenti. Az útfüggőség szempontjából elmondható, 
hogy mind a gazdasági, szocio-demográfiai, intézményi dimenziók, az épített környezet valamint a 
város fejlődésének mérföldkövei szempontjából meghatározóak a főváros történelmi-kulturális 
hagyományai, a gyarmatok tapasztalatai. Ezen felül a floridai tehetség-tolerancia-technológia 
megléte hozzájárul ahhoz, hogy a kreatív gazdaságban dolgozók lakó- és munkahelyüknek 
válasszák a portugál fővárost.  

A 2008-as válság hatására a lisszaboni városvezetés számára is világossá vált, hogy 
gazdaságilag új kitörési irányokat mutathatnak a tudásalapú társadalmon, az innováción, a 
művészeti kooperációkon, átfogólag a kreatív gazdaságon alapuló együttműködések. Ezzel 
párhuzamosan elkezdődött a kreatív gazdaságban dolgozók igényeinek kiszolgálása. Az új típusú, 
önkormányzati vagy magánkézben lévő beruházásoknál előtérbe került a város olyan pontjain 
megjelenő irodák, helyszínek kialakítása – elsősorban a történelmi belvárosban, vagy ahhoz közeli 
dzsentrifikálódó területeken, egykori gyárépületek átalakításával –, amelyek képesek a kreatív 
osztály tagjait odavonzani. Ezekre a kerületekre a tudásintenzív és kreatív szektorok magas fokú 
koncentrációja jellemző. 

A kreativitás hangsúlyozásának a városvezetés stratégiájában, a városimázs fejlesztésében 
is kiemelkedő szerep jut, erre példa a 2013-ban publikált átfogó tanulmány a város kreatív 
gazdaságáról és iparáról, amelyben 2020-ig lefektették az arra vonatkozó stratégiai irányokat 
(Lisbon Creative Economy, 2013). A megismert példákon keresztül elmondható tehát, hogy a 
kreativitás stratégiai irányait felülről lefelé (top-down) alakítják. Alkalmazásának fontos szerep jut 
a városimázs alakításában, a turizmus fejlesztésében, kihat a kereskedelemre és a kulturális-
gazdasági kapcsolatokra.   
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