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Ágætu nefndarmenrt Henntamáianefndar,

Af því tilefni að þið hafið nú tii vinnslu nýtt frumvarp um fjölmiðla á íslandi vii ég 
nota tækifærið til þess að koma til ykkar mikilvægum upplýsingum er snúa að 
samkeppnisumhveifi fjölmiðla á auglýsingamarkaði.

Almennt um markadinn

Segja má að auglýsingamarkaðurinn hafí hrunið í kjölfar bankanna og íslensku 
krónunnar. Fram kom á vef Viðskiptablaðsins þann 15. mars 2010 að 
auglýsingamarkaðurinn hafi dregist saman um tæpan þriðjung á milíi áranna 
2008 og 2009. Samkvæmt gögnum 
frá Hagstofu íslands hafði markaðurinn 
þá þegar dregíst saman um 5% árið á 
undan á verðlagi hvers árs eins og sjá 
má af myndinni hér tii hliðar\

Rekstrarumhverfi fjölmiðla, hefur 
versnað ti! muna undanfarin tvö ár.
Auk þess sem augiýsingamarkaðurinn 
hefur dregist harkalega saman hefur 
innkaupsverð á erlendu dagskrárefni 
hækkað verulega með falli krónunnar.

Á myndinni hér að neðan má sjá
hvernig markaðshlutdeild SkjásEins, Stöðvar 2 og Ríkissjónvarpsins hefur þróast 
undanfarna mánuði. Harkaðshiutdeild er mæld í birtum auglýsingasekúndum .
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Þess ber að geta að SkjárEinn læsti sinnl dagskrá um miðjan nóvember til þess að 
bregðast við samdrætti og ójafnri samkeppni á auglýsingamarkaði.

1 Mynd tekin af vef viðskiptablaðsins: http://www.vb.is/frett/1/59070/
2 Greining unnin mánaðarlega af ABS Fjöimiðlahúsi.
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Erlendur samanburður

Þegar ársskýrsiur þeirra ríkissjónvarpsstöðva sem reknar eru fyrir skattfé eða 
afnotagjöíd í Danmörku (DR)r Noregi (NRK), Svíþjóð (SVT) og Finnlandi (YLE) eru 
skoðaðar má sjá að þau keppa almennt ekki á auglýsingamarkaði.

Þegar við lítum til annarra landa í Evrópu má sjá að í Bretlandi keppir BBC ekki á 
auglýsingamarkaði og víða giida takmarkanir á umsvif ríkissjónvarpsstöðva á 
auglýsingamarkaði umfram einkareknar sjónvarpsstöðvar, í  töflunni hér að 
neðan má sjá nokkur dæmi um slíkar takmarkanir3:

Land Takmarkanír umfram einkareknar 
stöðvar

Fyrirhugaðar eða 
nýiega ákveðnar 

brevtinqar

Frakkland Engar auglýsingar eftir kl. 20 á kvöldin, 
nema í staðbundnum þáttum fyrir 
almennar vörur og þá einungis 6 mín. 
pr. klst. að meðaltati yfir daginn og 8 
mín pr, hverja klst.

Bann við auglýsingum 
eftir að hliðrænum 
útsendingum (analog) 
verður hætt, miðað er við 
nóvember 2011.

Þýskaland Engar auglýsingar á öðrum rásum en 
ARD og ZDF.

ARD og ZDF er bannað að sýna 
auglýsingar eftir kl. 20 á kvöldin. Nema 
sunnudaga og frídaga þá eru 
auglýsinqar alfarið bannaðar.

Ítalía Að hámarki 12% útsendingatíma pr. 
klst. og að hámarki 4% pr. 
útsendingatíma pr. viku.

Holland Að hámarki 15% af dagiegum 
útsendingartíma og 10% af árlegum 
útsendingartíma.

Með innleiðingu sömu 
sjónvarpstilskipunar frá 
ESB og nú er verið að 
innleiða á íslandi var 
ríkissjónvarpsstöðvum 
sett takmörk umfram 
aðra.

Spánn Auglýsingar hafa verið bannaðar á 
RTVE.

Lög 8/2009, sett 28. 
ágúst. Bannið gildir frá 
1, janúar 2010.

Háttsemi ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði

Einkarekin fyrirtæki, óháð því í hvaða atvinnugrein þau starfa, eiga erfitt með að 
keppa við ríkisrekin fyrirtæki sem hafa tryggar tekjur af sköttum á almenning. 
Ríkisútvarpið hafði alls 4,9 milljarða í tekjur á síðasta árí, þar af 3,4 mílljarða í 
tekjur af sköttum, til þess að reka eina sjónvarpsstöð og tvær útvarpsstöðvar í 
samkeppni við aðra.

Fjallað er um háttsemi ríkisútvarpsins á sjónvarpsauglýsingamarkaði í áliti 
Samkeppniseftiriitsins nr. 4 frá árinu 2008. Þar kemur meðal annars fram að

3 Samkvæmt samantekt sem var unnin af Cuiien International fyrir Skjáinn í apríl 2010.
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afslættir af sjónvarpsauglýsingum eru ekki í samræmi við reglur, 40-80% 
afslættir hafa verið veittir, fríbirtingar tíðkast sem og samtvinnun afsláttarkjara af 
auglýsingabirtingum og kostunum. Samkeppniseftirlitið ályktar að háttsemi RÚV 
raski samkeppni og þátttaka RÚV vinni gegn fjölbreytni í fjöímiðlum.

Þess má einnig geta að eftir að álit Samkeppniseftirlítsins var birt fékk Skjárinn í 
trúnaði afhentan margra blaðsíðna reikning frá RÚV til ónafngreinds auglýsanda, 
þar sem sjá má tugi auglýsingabirtinga fyrir aíls 0 kr. Einnig má benda á að í 
nóvember 2009 mátti sjá af skýrsíu sem unnin er af ABS fjölmiðlahúsi að einn 
auglýsandi birti auglýsingar í ríkissjónvarpinu fyrir 1 klukkustund, 44 mínútur og 
47 sekúndur í þeim eina mánuði, ef miðað er við verðskrá RÚV á þeim tíma, 
segjum miðverðið sem þá var 4.490 kr. pr. sekúndu, þá er verðmæti þessara 
birtinga alls um 28 m.kr. á einum mánuði. Sfíkar upphæðir standast ekki skoðun 
og eru hærri en mörg stærri fyrirtæki birta auglýsingar fyrir á heilu ári.

Það liggur fyrir að á meðan ríkissjónvarpinu verður gert að starfa á 
auglýsingamarkaði þá munu starfsmenn þess keppa af fullri samkeppnishörku á 
markaðinum, það er þeirra hlutverk.

Að lokum

Þið sem sitjið í Menntamálanefnd Alþingis hafið einstakt tækifæri til þess að leggja 
til tímamótabreytingar á rekstrarumhverfi fjöímiðla. Takmarkanir á umsvifum 
ríkisins á sjónvarpsauglýsingamarkaði myndu hafa jákvæð áhrif og í fyrsta sinn 
veita bæði þeim þegar sem starfa á augíýsingamarkaði og nýjum aðilum jafnari 
tækifæri til þess að styrkja rekstrargrundvöll sinn.

Með von um jákvæð viðbrögð og bestu kveðju,

Sigríður Margrét Oddsdöttir 

Framkvæmdastjóri Skjá miðla ehf.
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