
Satelliträkenskap för kultur 2017

Kulturens andel av ekonomin minskade något år 2017,
även om spelbranschen infördes i satelliträkenskaperna
för kultur
I tidsserien som baserar sig på nya beräkningar minskade kulturens andel av ekonomin något
år 2017 jämfört med året innan, dvs. andelen av bruttonationalprodukten var 3,4 procent (3,5
procent år 2016). I de nyaste beräkningarna för satelliträkenskaperna för kultur har man beaktat
både korrigeringen av tidsserien i nationalräkenskaperna och överföring av näringsgren i fråga
om vissa företag inom spelbranschen. I och med att spelbranschen infördes i beräkningarna har
den tidigare ständigt sjunkande trenden under de senaste åren varit ökande och först år 2017
har kulturens andel av ekonomin – mätt med både produktion och förädlingsvärde – börjat
minska. Kulturens andel av sysselsatta har minskat ständigt och i och med nya beräkningar har
andelen av sysselsatta minskat under de senaste åren och blivit lägre än andelen av produktionen
och förädlingsvärdet.

Kulturbranschernas procentandel av samhällsekonomin 2008-2017

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 16.10.2019
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Andel av förädlingsvärde av kulturen (%) – ENS 2010

2017201620152014201320122011201020092008Näringsgrensgrupper

9,18,58,59,19,58,68,58,89,18,3Konstnärs-, scen- och konsertverksamhet

5,14,95,25,25,85,55,65,45,04,7Bibliotek, arkiv och museer etc.

0,10,20,20,20,20,10,10,10,10,1Konst- och antikaffärer

7,36,86,06,46,46,56,26,56,15,1Bokutgivning och -handel

11,710,711,713,715,117,317,918,018,619,8Dagstidningar och tidskrifter samt nyhetsbyråer

19,421,521,215,611,99,76,65,74,74,5Film, video och dataspel

0,20,30,20,20,20,20,20,20,20,2Tillverkning av och handel med instrument

1,71,71,51,51,41,21,01,10,80,8Ljudinspelningar

6,96,16,97,86,97,99,99,98,88,1Radio och television

5,35,76,07,07,68,28,39,410,211,5Annan tryckning och därtill hörande verksamhet

10,09,49,610,310,911,211,411,310,09,7Reklam

5,86,05,55,65,85,75,85,65,86,4Arkitektur och konstindustriell planering

1,21,51,31,21,41,41,41,81,92,4Fotografering

8,28,37,67,17,37,48,17,68,08,7
Nöjesparker, spel och annan underhållnings- och
rekreationsverksamhet

1,81,51,81,81,71,82,01,82,92,3Tillverkning av och handel med hemelektronik

2,73,63,23,44,03,43,13,14,24,2
Anordnande av kulturevenemang och därtill hörande
verksamhet

3,43,43,63,84,04,03,83,73,53,2Utbildning och kulturadministration

100100100100100100100100100100Kulturnäringsgrenar totalt
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