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1. Introduktion
Annoncer er for de fleste medier en væsentlig kilde til omsætning. Ud fra et overordnet perspektiv har det
derfor været væsentligt at inkludere den Danske Reklameforbrugsundersøgelse i brancheanalysen. Rekla‐
meforbrugsundersøgelsen udarbejdes af Dansk Oplagskontrol i samarbejde med Danske Medier. Reklame‐
forbrugsundersøgelsen er en undersøgelse, der årligt kortlægger og opgør det samlede reklamemarked i
Danmark fordelt på mediegrupper.
I forbindelse med rapporteringen om mediernes udvikling i Danmark er der samtidig bestilt en Undersøgel‐
se af pengestrømme til udenlandske virksomheder i det danske annoncemarked i tilknytning til den indsam‐
ling af data, der allerede finder sted i forbindelse med reklameforbrugsundersøgelsen. Undersøgelsen ind‐
går som en del af de fortrolige indberetninger, der indsamles af Danske Medier om deres medlemmers
annonceomsætning.
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2. Udvikklingen i reklamefo
r
orbruget
Den første figur 1 viserr udviklingen
n i reklameom
msætningen
n i henholdsvvis løbende oog faste prisser. Dernæstt
msætningen efter
e
mediettype i henho
oldsvis løbende og faste ((2000) priserr fra 1999 till
gennemgås annonceom
2013. Sidst vil den ekstrraundersøgelse, der er b levet gennem
mført for Rapportering oom Medierne
es udvikling i
blive gennem
mgået.
Danmark, b
Figur 1: Ann
nonceomsættning i alt i lø
øbende og faaste 2000 prisser (mio. kr.)) 1999‐2013

Figuren viseer udviklingeen i det samlede reklameeforbrug i Danmark
D
fra 1999 og frem
m til 2013. Annonceom‐
A
‐
sætningen har ikke været stabil, ogg de økonom
miske konjun
nkturer afspejles i et visst omfang i annonceom‐
a
‐
mfundsøkonoomiske kriserrs påvirkning
g aflæses i kuurven. I år 20
000 bristedee
sætningen, eksempelviss kan de sam
den såkaldtte it‐boble med
m fald i ekssport og erhvvervsinvesteringer til følg
ge (Nyt fra D
Danmark Stattistik (2010),,
nr.363). Deet kan aflæsees direkte i det samledee reklameforbrug, der reduceres
r
fraa 2000 frem
m til og med
d
2003. Fra 22004 styrkes reklameforb
bruget igen, og annonce
eomsætninge
en øges. Dett stemmer overens
o
med
d
det spirend
de opsving so
om følge af de lave rentter, der fik gang
g
i såvel privatforbruuget som bo
oligmarkedett
frem til 20007, hvor husp
priserne var på det højesste. Det dansske BNP begyndte at sta gnere fra om
mkring 2007,,
men finansskrisen fik fo
or alvor tag om Danma rk i slutninggen af 2008 (Nyt fra Daanmark Stattistik (2010),,
nr.363). Krisen kan aflæ
æses i kurven, hvor den første svækkkelse kan aflæses fra 22007 til 2008
8, inden den
n
nedgang fra 2008
2
til 2009
9. Annoncem
markedet har stadig ikke nået sammee niveau som
m før krisen,,
kraftigere n
hvis inflatio
onen tages i betragtning,
b
men har dogg nået niveau fra før krisen målt i løbbende priser.
Vurderet m
med udgangsp
punkt i de fa
aste 2000‐priiser fremstår realværdien af annonceekronerne som vigende,,
f
hvor annnoncemarkkedets vækstt er mindre eend udviklinggen i forbru‐‐
særligt fra ffinanskrisenss indtog og frem,
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gerprisernee. Udviklingen har imidlertid ikke væ ret ens for alle
a mediegru
upperne, hviilket vil blive
e illustreret i
figur 2 nedeenfor.
Figur 2: Ann
nonceomsættning efter medier
m
og tid (i løbende priser), mio. kr.
k

Udviklingen
n for de enkeelte mediegrrupper har vværet forske
ellig, hvilket fremgår tyd eligt af figurren ovenfor..
Annoncerin
ng på interneettet er stegget markant igennem årrene og er re
eelt ikke bleevet ramt aff kriserne påå
samme måd
de som de an
ndre medieggrupper.
De trykte m
medier har væ
æret særligt hårdt ramt af vigende annonceoms
a
ætning. Hårrdest ramt målt
m i forhold
d
til forskellen mellem 20
000 og 2013
3 i løbende ppriser var årlige publikattioner (telefoonbøger, vejjvisere m.v.))
med et fald
d på ca. 89 % af annonceomsætninggen og Dagb
bladene med et fald på cca. 55 % af annonceom‐
a
‐
sætningen. De lokale ogg regionale ugeaviser
u
harr i samme pe
eriode tabt 16
1 % af annoonceomsætningen, menss
magasiner/ffagblade/tid
dsskrifter harr mistet ca. 440 % af omssætningen so
om mediegruuppe. Samle
et set har dee
trykte skrevvne medier (defineret
(
so
om dagbladee, lokale og regionale uge
eaviser, maggasiner, fagblade og tids‐‐
skrifter sam
mt årlige publlikationer) ta
abt omkring 47 % af anno
onceomsætn
ningen.
For de resteerende mediegrupper ha
ar der været en stigning i annonceom
msætningen ffra 2000 til 2013.
2
Biogra‐‐
fer har haftt en stigning på omkring 74 %, plakatt og trafik/outdoor på omkring 21 %
%, radio på omkring 35 %
og tv på om
mkring 21 %. Den største
e stigning ha r været for mediegruppe
m
en internet, der har haftt en stigningg
på ca. 14588 % fra 2000 til 2013. Diffferencen fra 2002 til 201
13 tjener som
m illustrationn af den strukturelle æn‐‐
dring, der h
har været påå det danske
e mediemar ked, hvor an
nnonceomsæ
ætningen ha r været faldende for dee
trykte mediier og er rykkket mod særrligt internetttet. Tallene er alene udttryk for en diifference i omsætningen
n
mellem 20000 og 2013 og
o er dermed
d alene et uddtryk for forrskellen i ann
nonceomsættningen mellem de to årr
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målt i løben
nde priser. De
D enkelte mediegrupperr har haft fle
ere fluktuatio
oner i periodden, og mediegruppen tvv
har eksemp
pelvis været nedadgåend
n
e fra 2011 tiil2013.
Vurderes ud
dviklingen i stedet med udgangspunnkt i faste prriser, som de
et er tilfældeet i figuren nedenfor,
n
err
annonceom
msætningen faldet
f
med omkring
o
16 %
%, men igen er faldet ikke
e fordelt ligee mellem me
ediegrupper‐‐
ne. De tryktte medier haar været hård
dest ramt i løøbet af perio
oden. Sålede
es har de årliige publikatio
oner tabt 92
2
% af deres annonceomssætning, daggbladene 65 %, magasiner mv. 54 % og de lokalee og regiona
ale ugeaviserr
nonceomsættningen, plakkat og trafik//outdoor er faldet
f
med 7 % og tv meed 7 %. De trrykte medierr
35 % af ann
har været ssærligt hårdtt ramt i forhold til annonncekronerne
e siden 2000
0, og samtidiig er den øgede konkur‐‐
rencesituation med grattisavisernes indtog fra 20001 ikke tage
et i betragtning.
De andre m
medieplatform
me har imidlertid fastholldt værdien af
a annoncekronerne, meen har alene i begrænsett
omfang opn
nået en vækkst. Således er
e biografer steget med 34 % og radio med 4 %.. Internet rep
præsentererr
den største vækst med 1100 % stiggning i annonnceomsætning i perioden fra 2000 tiil 2013 – imidlertid skyl‐‐
des det starrtbeløbet på 316 mio. kr.. i faste 20000‐priser.
Figur 3: Ann
nonceomsættning efter medier
m
og tid (i faste 2000
0‐priser), mio
o. kr.

Internetann
nonceringen er særligt in
nteressant, foordi den ikke nødvendig
gvis understøøtter dansk indholdspro‐‐
duktion, meen i stedet understøtter andre tjennester som eksempelvis
e
Google og FFacebook, som ikke harr
mene til udllandet, fordii
hovedsædee i Danmark. Det har derfor været i nteressant at
a få belyst pengestrømm
p
det har værret en medvirkende fakto
or til ændrin gen af vilkårrene for det danske
d
mediiemarked. Disse interna‐‐
tionale tjenester bidragger med en væsentlig og populær infrrastruktur, men
m har meddvirket til at ændre vilkå‐‐
t
danske
med
diemarked.
rene på det
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3. Undeersøgelse af
a pengesstrømme ttil udenlandske virk
ksomhedeer i det da
anske an‐
nonceemarked
Annonceom
msætningen fra
f det danske marked m
mod udlande
et er af væse
entlig betydnning for finan
nsieringen aff
indhold i Daanmark. Som
m illustreret i figur 2 og 3 ovenfor er de trykte me
ediers annonnceomsætnin
ng faldende,,
mens de eleektroniske medier
m
har fastholdt derees relative an
ndel.
Annonceom
msætningen på internettet er samtiddig steget væ
æsentligt, hvilket har meedvirket til ændrede
æ
for‐‐
hold på dett danske maarked for pro
oduktion af iindhold, da annonceomssætningen ppå internette
et uden van‐‐
skelighederr kan tilgå udenlandske virksomhedder i modsæ
ætning til tidlligere, hvor der var et mere lukkett
kredsløb for annoncekro
onerne.
I nedenståeende er den andel af ann
nonceomsættningen, der tilgår Google, Facebookk og LinkedIn
n, opgjort ogg
defineret so
om annonceo
omsætning, der tilgår uddlandet.
Andelen af annoncemid
dler, der tilgå
år udenlandsske virksomh
heder, er side
en 2007 stegget fra 0,5 mia.
m kr. til 2,5
5
mkring 20 % af den sam
mlede annonceomsætninng nu tilgår udenlandske
u
e
mia. kr. i 20013. Det svaarer til, at om
virksomhed
der mod ca. 3 % i 2007, en differencee på 17 %‐poiint.
Figur 4: Ann
nonceomsættning på Inteernettet der tilgår udlandet opgjort i forhold til aandel af den
n samlede aff
annonceom
msætning efteer tid (i løben
nde priser)

Målt i forho
old til andeleen af annonceomsætninng på interne
ettet, bliver andelen af aannonceomssætning, derr
bliver i land
det, over for den del, der går til udlaandet, mere og mere lige
e. Andelen m
mellem den udenlandske
u
e
og indenlan
ndske er i 2013 ændret, så
s størstede len nu går tiil udlandet. I alt er det 5 1 % af intern
netannonce‐‐
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ringen, der nu tilgår de udenlandske
e virksomhedder, og 49 % der forblive
er i Danmark,, men trende
en med øgett
dlandet vil fo
ormodentlig fortsætte. A
Andelen af annoncekron
ner i Danmaark, der med
dvirker til att
andel til ud
understøttee tjenester som Google, Facebook ogg LinkedIn, har
h været stiigende i taktt med at anvvendelsen aff
disse tjenesster er øget, se kapitlet om
o internetteet. Den øged
de andel skyldes i høj graad den popularitet, dissee
tjenester haar opnået i den danske befolkning soom platforme
e.
Figur 5: Udvviklingen i an
ndel af annon
nceomsætninngen på Inteernettet, der tilgår udlanddet efter tid

Udviklingen
n med udgan
ngspunkt i den samlede internetann
noncering fo
ordelt mellem
m indenlandsk og uden‐‐
landsk viserr, at den ind
denlandske andel
a
er forhholdsvis stab
bil. Således er
e difference n mellem 20
007 og 2013
3
alene 231 m
mio. kr. I den
n sammenhæ
æng skal der dog tages højde for et fald
f fra 20088 til 2009 på 227 mio. kr..
Den udenlandske andell af annonceomsætningeen blev øget hvert år fra 2007 til 20113, så beløbe
et i perioden
n
samlet set ssteg ca. 2 mia. kr.
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Figur 6: Ud
dviklingen i annonceomsæ
a
ætningen påå internettet,, der henholldsvis forblivver indenland
dsk og tilgårr
udlandet effter tid (i løbeende priser), mio. kr.

Annoncerin
ng på mobilteelefoner er i vækst, og dderfor er info
ormation om
mkring annonncering indkøbt til afvik‐‐
ling på mob
bil ligeledes indhentet.
i
Det
D må imidleertid ikke forveksles med den andel af annoncer, der ses påå
mobiltelefo
oner, da denn
ne som udga
angspunkt err væsentligt større.
s
Tallene viseer udviklingen for annoncceomsætninggen indkøbt til mobil som
m del af inte rnet annoncceringen, derr
tilgår såvel udlandet som forbliver i Danmark. I lighed med
d internetann
nonceringen er annoncering indkøbtt
til afvikling på mobil ligeeledes i stign
ning. Såledess er tallet streget fra 30 mio. kr. i 20011 til 78 mio
o. kr. i 2013,,
k Af de pen
nge gik 9 mioo. kr. i 2011 til
t udlandet, mens tallet er steget til 24 mio. kr. i
en stigning på 48 mio. kr.
2013, en stigning på 15
5 mio. kr. Annoncering ppå mobil har været i vækkst i lighed m
med internettannoncerin‐‐
gen generelt.
Tabel 1: Inteernetomsætning og mob
bilannoncerinng i mio. kron
ner
2007
Samlet internet

2008

2009

2010

20111

2012

2013
3

2.688

3.085

3.147

3.624

4..144

4.54
43

4.924
4

‐ heraf mobilannoncerin
ng
n.a.
Internetomsætning der tilgår
t
udlan‐
500
det
‐ heraf mobilannoncerin
ng
n.a.
Kilde: Danskee Medier Reseearch for Kultu
urstyrelsen

n.a.

n.a.

n.a.

30

40
4

78
8

743

1.032

1.330

1..763

2.117

2.505
5

n.a.

n.a.

n.a.

9

12

24
4
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Internettet har påvirket det danske kredsløb til finansiering af indhold, hvor en stigende andel tilgår uden‐
landske virksomheder. Dette til trods for, at den samlede annonceomsætning i perioden 2007 til 2009 sam‐
tidig var faldende.
Gruppen trykte medier har samlet set været ramt af nedadgående annonceomsætning – som vist i udvik‐
lingen i den generelle annonceomsætning ovenfor, se figur 2 og 3 – figuren indenlandsk internetannonce‐
omsætning inkluderer eksempelvis de annoncekroner som dagbladene tjener på deres websites.
Den nuværende udvikling med stigende annoncekroner til udenlandske internettjenester vil uvægerligt
have indflydelse på den fremtidige produktion af dansk indhold. Imidlertid er det ikke udtryk for, at det
alene er et tab, da tabet af indenlandske annoncekroner, alt andet lige, skyldes den popularitet tjenester
som særligt Google og Facebook, men også LinkedIn har i den danske befolkning. Det forhold ændrer dog
ikke ved, at det kan have medvirket til at skabe det behov for konsolidering på markedet, der har været de
seneste år.
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