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T4. Arvonlisäys (Etelä-Karjala)
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Arvonlisäys yhteensä 2114 2004 1974 2040 2115 2465 2226 2476 2614 2566 3096 3217 3171 3274 3302 3279 3364 3705 3715 3386 3640 4051 4012 4052 4236 4139 4114 4465 4508,
Metsäteollisuus

593 473 529 636 687 846 590 752 818 755 1054 1024 949 861 873 695 831 926 692 494 730 758 601 650 839 848 811 903
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T4. Arvonlisäys (Etelä-Karjala)
Liittymä ekotehokkuuteen: Arvonlisäys mittaa talouden tuotantotoiminnan luomaa uutta arvoa. Arvonlisäys voidaan mitata sekä toimialatasolla että
koko aluetalouden tasolla. Käytetään usein kokonaistalouden ekotehokkuusindikaattorin osoittajana mittaamaan tuotettuja taloudellisia arvoja.
Arviointiperusteet: Etelä-Karjalan arvonlisäysindeksi on vuosittain seuraillut koko maan keskiarvon indeksiä. 2000-luvun koko maata heikompi kehitys
on pääasiassa seurausta alueen suurteollisuuden vaikeuksista, koska maakunnan talous on teollisuuden toimialasta pitkälti riippuvainen. Vuosi 2009
merkitsi maakunnalle valtakunnallista kehitystä seuraillen selvää taloustaantumaa ja näkyy arvonlisäyksen volyymi-indeksissä jyrkkänä laskuna. 2010 –
2011 arvonlisäyksen kasvu on ollut koko maan keskiarvoa voimakkaampaa, mikä sekin on johtunut lähinnä johtavan toimialan, paperiteollisuuden,
arvonlisäyksen kasvusta. Vuodet 2012 ja 2013 on maakunta sinnitellyt suurin piirtein vuoden 2011 lukemissa.
Vuodesta 2000 Etelä-Karjalan metsäsektorin osuus arvonlisäyksestä on laskenut reippaasti 28 prosentista 12 prosenttiin. Toimialan korvaajina ovat
jossain määrin olleet terveys- ja sosiaalipalvelut, kiinteistöala, tukku- ja vähittäiskauppa, julkinen hallinto sekä rakentaminen. Etelä-Karjalan
aluetaloudessa on Kymenlaakson tavoin massan- ja paperintuotannolla ollut ratkaiseva osuus. Sen suhteellinen osuus arvonlisäyksestä on ollut korkein
koko maassa ja sen vaihtelut heijastuvatkin voimakkaasti alueen taloudessa. Se altistaa myös alueen talouden kansainvälisen talouden heilahduksille.
2000 -luvun aikana paperiteollisuuden toimialan arvonlisäys on laskenut 40 % Etelä-Karjalassa ja oli viimeisimpänä tilastovuonna 2013 enää noin 20 %
suurempi kuin toiseksi suurimman terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialan arvonlisäys. Sama trendi näkyy metsäsektorin työllisten määrässä ja tehdyissä
työtunneissa. Vuonna 2000 paperiteollisuuden arvonlisäys oli 2,5 -kertainen seuraavaksi suurimpaan toimialaan, joka silloin oli ”asuntojen vuokraus ja
hallinta”(Kiinteistöalan toiminta).
Vuosia 2009 – 2010 lukuun ottamatta Etelä-Karjalan tuotannon kokonaisarvonlisäys on ollut 2000 –luvulla kasvusuunnassa. 2012 ja 2013 kasvu on
tyrehtynyt, mutta suurta laskua ei ole ainakaan vielä tapahtunut (-0,4 %, 2011 - 2013).
Maakunnan arvonlisäys suhteutettuna asukaslukuun on viime vuosina kirinyt lähemmäksi koko maan keskiarvoa. Tämä johtuu vuosien 2010 ja 2011
arvonlisäyksen voimakkaasta kasvusta, josta suurin ansio menee vielä tässä vaiheessa paperiteollisuuden toimialalle. Indikaattorin kohenemiseen
vaikuttaa periaatteessa myös maakunnan väestön väheneminen, mutta Etelä-Karjalan väkiluku laskee niin hitaasti, ettei se näy näin suurina muutoksina.
Väestön väheneminen vaikuttaa osaltaan tietysti nykyistä kehityssuuntaa tukevasti.
Indikaattorin kehittyminen: Etelä-Karjalassa indikaattori T4 Arvonlisäys kehittyy positiivisesti.
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