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1. Pred COVID-19 Kultúra a tvorba v plnej sile
Na konci roka 2019 bolo kultúrne a kreatívne
hospodárstvo v plnej sile

Obrat a pridaná hodnota v roku 2013
a 2019 a podiel na HDP
(v miliardách € a %, EÚ)

• S obratom 643 miliárd € a s
celkovou pridanou hodnotou 253
miliárd € v roku 2019 predstavovali

konštantnými mierami rastu: viac

kreatívneho priemyslu (KKP) 4,4%

architektúru a hudbu; a medzi 0,5% a
3% v prípade audiovizuálnej oblasti,
výtvarného umenia, múzických

• Hospodársky prínos KKP je vyšší
ako prínos telekomunikácií, high tech
(moderná technika), farmaceutík
• Od roku 2013 sa celkové príjmy
v KKP zvýšili o 93 miliárd €,
• Na konci roka 2019 KKP
zamestnával viac ako 7,6 milióna

+17

643
(4,4%)

550
(4,2%)

na obdobie intenzívnych inovácií –

alebo návštevníkov, ale aj explóziu
dopytu po online obsahu: 81%

videá a hry – viac ako pri nakupovaní
(+10%) pracovných miest vrátane
autorov, výkonných umelcov a iných

213

253

(1,6 )

(1,7%)

%

2013
Pridaná hodnota

2019
Obrat

Zdroje: Eurostat; GESAC; Profesionálne
organizácie; Modelovanie a analýza EY 2020.

•
stredné podniky a 33% pracovnej sily je samostatne
predstavovalo 69% z celkových príjmov KKP v EÚ, ale

• V roku 2017 EÚ exportovala kultúrne aktivity v hodnote
kultúrneho charakteru je prebytková (+8,6 miliardy €) a

s potravinami, nápojmi a tabakom (9,1 miliardy v roku
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• Príjmy pochádzajúce z verejného sektora predstavovali
v roku 2018 len 10,8% príjmov v porovnaní s 11,5% v roku

(v miliónoch pracovných miest; EÚ)
Zdroje: Eurostat – Profil podnikate ského sektora;
Modelovanie a analýza EY 2020.
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8,4x

viac pracovných miest ako v

81%
internet pre hudbu, videá a hry

8,6mld €
celková obchodná bilancia EÚ
v oblasti kultúry v roku 2019

90%

digitalizácie, a to ako z
generovaný online kultúrnym

historicky jednými z prvých,
ktorí experimentovali a prijímali
digitálne technológie (digitálne

snímanie, streamovanie, virtuálna
Kultúrny obsah podnietil rast
a rozvoj internetu od samého
predstavuje vysoký podiel z

globálnymi platformami a

• Pre zainteresované strany v

riadne fungovanie trhov pre
kultúrny a kreatívny obsah a boj
proti nezákonnému prístupu ku

podnikov v KKP sú malej
Zdroje: Index digitálnej ekonomiky a
spolo nosti (DESI); Podnikový sektorový profil,
Eurostat; Kultúrna štatistika, Eurostat

a organizácie v KKP výrazne
investovali do inovácií a
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2. COVID-19 a jeho vplyv Prudký pád kultúry
V roku 2020 kultúrne a
kreatívne hospodárstvo

umenie, architektúra, reklama, knihy,
krajinách EÚ (v miliardách €)

-31%

príjmov
• Kríza zasiahla strednú a východnú
kreatívnych podnikov v EÚ sa v roku

643

• Všetky sektory sú ovplyvnené:
dokonca aj tie, ktoré sa zdali

• So stratou 31% z obratu kultúrna
a kreatívna ekonomika je jedným
z najviac postihnutých v Európe, o

444

ale viac ako cestovný ruch a
2019

potreby osobného predaja vo svojich
obchodných modeloch, ako aj z
všetkých kultúrnych a kreatívnych

2020 (odhad
s vplyvom
COVID-19)

organizácie; Oxford Economics
– globálny priemysel,

sú najviac postihnuté; výtvarné
Odhadovaná zmena obratu v sektore KKP za rok 2019 – 2020 (v % z celkového obratu za rok 2019 a v miliardách €; EÚ)
Reklama

Architektúra

Audiovízia

Knihy

Hudba

Noviny a
asopisy

Múzické
umenia

Rozhlas

-2

-9
-17
-22%
-28%
-36

-18
-26

-23%

-25

%

-20

+9% +2

Výtvarné
umenie

Videohry

-20%

-32%
-37

-31%
Priemerná
zmena v obrate

-38%

-53

Zmena obratu (v%)

-76%

Zmena obratu (v miliardách €)
Zdroje: Eurostat; GESAC; profesijné organizácie;
Oxford Economics; Modelovanie a analýza EY 2020.
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-90%

3. Po COVID-19

stanovísk odborníkov a organizácií zastupujúcich kultúrny a kreatívny priemysel boli za

Poskytovanie masívneho
podpora súkromných investícií
do kultúrnych a kreatívnych
podnikov, organizácií,

kvalitného právneho rámca,

nevyhnutné páky na podporu
a urýchlenie ich obnovy a

vytvorené nevyhnutné podmienky

svojich miliónov individuálnych
a kolektívnych talentov

investícií do výroby a distribúcie,
environmentálnych zmien v

•
súkromnom a verejnom sektore sú ohrozené rastúcimi

(OKS) vyberajú pre autorov a výkonných umelcov, a to

modely nekompenzujú stratu príjmov z fyzického predaja
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