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Segons aquest estudi recent sobre el retorn social de la cultura a Alemanya, institucions culturals com els teatres
d’òpera atreuen a més treballadors qualificats i els seus ingressos elevats repercuteixen de manera positiva en el
conjunt de l’economia regional. L’informe assenyala que un increment de l’1% en el nombre de persones
altament qualificades contribueix a l’augment de l’1,4% en els ingressos de les persones amb baixa qualificació i
de l’1,6% en el de les persones qualificades. Els autors, Oliver Falck, Michael Fritsch, Stephan Heblich i Anne
Otto asseguren que quan una ciutat atreu companyies innovadores amb els seus empleats, la seva economia local
canvia i es fa més atractiva a l’hora d’atreure altres persones innovadores.
L’informe contextualitza el cas d’Alemanya, un dels països amb més teatres d’òpera del món (s’hi exhibeixen el
30% del conjunt d’òperes del planeta) i compta amb 83 òperes finançades amb diners públics (França i Regne
Unit en tenen una dotzena cada un), moltes construïdes durant l’època dels ducats i dels principats, moltes
vegades en funció de les preferències personals dels governants i no segons criteris de racionalització econòmica
o artística. Per tant, segons es desprèn de l’estudi, la despesa pública en cultura i en particular en òpera a
Alemanya, lluny de ser una càrrega per al pressupost, té un efecte positiu en l’economia alemanya i justifica i es
mostra clarament a favor de les subvencions a les institucions culturals.
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