
Charakterystyka przemysłów kultury i kreatywnych

Zatrudnienie i wynagrodzenie w przemysłach kultury i kreatywnych
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Struktura przedsiębiorstw zaliczanych do przemysłów
kultury i kreatywnych według dziedzin kultury

100,5 tys.

w 2016 r. działalność
prowadziło

podmiotów zaliczanych
do przemysłów kultury

i kreatywnych

książki i prasa

 
25,4 tys.

reklama

22,7 tys.

architektura

16,8 tys.

najliczniej reprezentowane dziedziny kultury:

98,7%
 to mikro-

przedsiębiorstwa

wzrost liczby
podmiotów w 2016 r.

w porównaniu z 2014 r.

10,3%

Pracujący (w tys.)

Miesięczne wynagrodzenie
brutto na 1 zatrudnionego (w zł)

221,1 234,9 226,7

2014 r. 2015 r. 2016 r.

4 798
5 208 5 472

2014 r. 2015 r. 2016 r. mikroprzedsiębiorstwa

małe przedsiębiorstwa

średnie przedsiębiorstwa

duże przedsiębiorstwa

Udział wynagrodzeń brutto
w kosztach ogółem w 2016 r.

wzrost mięsięcznego
wynagrodzenia brutto

na 1 zatrudnionego
w 2016 r. w porównaniu

z 2014 r.

14,0%

Przeciętne zatrudnienie
na 1 przedsiębiorstwo w 2016 r.

2 osoby
mikroprzedsiębiorstwa

19 osób
małe przedsiębiorstwa

100 osób
średnie przedsiębiorstwa

737 osób
duże przedsiębiorstwa

wzrost liczby pracujących
w 2016 r. w porównaniu z 2014 r.

dotyczył wyłącznie
mikroprzedsiębiorstw

8,2%
w 2016 r. większość

osób pracowała
w mikroprzedsiębiorstwach

67,0%

5,1%

13,8%

16,7%

10,6%

PRZEMYSŁY KULTURY
I KREATYWNE w latach 2014–2016



/uskrk @KRAKOW_STAT

i

Struktura obrotów
handlu zagranicznego

w 2016 r.

eksport

import

53,9%
dobra

46,1%
usługi

44,3%
dobra

55,7%
usługi

19 527 mln zł
wartość eksportu w 2016 r.

o 6 720 mln zł więcej
w porównaniu z 2014 r.

14 474 mln zł
wartość importu w 2016 r.

o 5 234 mln zł więcej
w porównaniu z 2014 r.

Dziedziny kultury mające
największy udział

w handlu zagranicznym
w 2016 r.:

dodatnie saldo
obrotów w latach

2014–2016

książki i prasa

eksport 24,4%
import 14,6%

Nadwyżka przychodów ogółem
nad kosztami ogółem (w mln zł)

4 742

8 623 8 961

2014 r. 2015 r. 2016 r.

Przychody ogółem (w tys. zł)

66 373
73 375 77 197

2014 r. 2015 r. 2016 r.

Koszty ogółem (w tys. zł)

61 632
64 751

68 236

2014 r. 2015 r. 2016 r.

średnia wartość dodana
w latach 2014–2016

21,8 mld zł

Saldo obrotów
handlu zagranicznego (w mln zł)

3 567

4 660
5 053

2014 r. 2015 r. 2016 r.

wartość dodana
na 1 podmiot w 2016 r.

218,7 tys. zł
przychody ogółem

na 1 podmiot w 2016 r.

768,1 tys. zł

koszty ogółem
na 1 podmiot w 2016 r.

678,9 tys. zł

reklama

eksport 42,8%
import 27,7%

udział w handlu
zagranicznym Polski

w 2016 r.

eksport 2,0%
import 1,6%

sztuki audiowizualne
i multimedia

 eksport 27,1%
import 50,8%

Wyniki finansowe

Handal zagraniczny dobrami i usługami kulturalnymi


