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MDB 2011: DE MEDIA IN DE CRISIS 

De Belgische media bevinden zich niet op een eiland. Zo werd 

bijvoorbeeld de financiële sector in 2011 beïnvloed door de problemen die 

met de overheidsschuld te maken hadden. Nog een voorbeeld is het feit 

dat de vorming van een regering het (talloze keren aangekondigde) einde 

heeft ingeluid van de federale premie voor milieuvriendelijke wagens. Dat 

verklaart de indrukwekkende “eindspurt” van de adverteerders uit de 

autosector. En 2012 zou zelfs nog minder gunstig kunnen zijn. 

 

 

In een 

notendop: 

  

• Geringe groei van de waarde van de media-

investeringen in 2011 ten opzichte van het voorgaande 

jaar, maar onze raming van de constante waarde is met -

2% duidelijk negatief. 

• Radio en bioscoop zijn de winnaars van 2011, net 

als het internet, maar wij hebben de indruk dat de groei 

groter is dan bij de digitale kanalen zoals die door de 

MDB worden gevolgd. 

• Pers en direct mail beschouwen 2011 zeker niet als 

een fantastisch jaar, want zij vertonen de grootste 

achteruitgang (met evenwel een nuance voor de gratis 

regionale pers). 

• Wat de merken betreft, zijn de autosector en de 

distributie de groeikampioenen, maar in laatstgenoemde 

branche gaan niet alle adverteerders in stijgende lijn. 

• In reële termen zou de Belgische markt er met 

+2% beter op vooruit zijn gegaan dan het Europese 

gemiddelde, maar 2012 wordt minder goed 
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Tenzij het anders wordt vermeld, zijn de hier geanalyseerde gegevens 

afkomstig van MediaXim dat de kwantitatieve pige MDB heeft 

overgenomen die tot nu toe (2010) door het CIM werd uitgevoerd. Het 

gaat nog steeds om een valorisatie van de mediaplannen van de 

adverteerders in bruto tarieven, over het algemeen zelfs zonder de 

degressieven toe te passen die in de algemene verkoopsvoorwaarden van 

de bestudeerde media zijn ingeschreven. Het gaat dus strikt genomen niet 

om een financiële studie, maar om een meting van het verspreide 

reclamevolume, met als grootste voordeel de stabiliteit in de tijd.  

(Nog) een jaar van recessie 

-2%: nadat de gegevens op elkaar werden afgestemd en rekening werd 

gehouden met de tariefinflatie moeten wij – ondanks enkele schitterende 

prestaties, onder meer van de radio of in hogere mate van de bioscoop - 

voor de mediamarkt van 2011 dus wel degelijk van een recessie spreken.  

Total value at media level 

Medium Value (thd €) 2011/2010 

  2009 2010 2011 

Nominal 

growth 

Constant 

basis 

Newspapers 730.299 767.794 761.155 -0,9% -7,2% 

Magazines 281.725 296.627 273.717 -7,7% -9,5% 

Free local press 152.221 141.112 140.774 -0,2% +3,6% 

Outdoor 248.131 253.993 278.019 +9,5% -1,9% 

TV 1.246.760 1.414.340 1.453.904 +2,8% -3,7% 

Radio 357.711 398.967 444.175 +11,3% +9,5% 

Cinema 24.623 25.679 30.927 +20,4% +20,1% 

Internet 129.247 168.332 183.124 +8,8% +8,2% 

Total 3.170.716 3.466.844 3.565.794 +2,9% -2,0% 

Source : MDB-Adstat MediaXim/Space estimates 
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Hoe gaan wij over van “courant” naar “constant”? Een overzicht van de 
methodes per medium. 
- Dagbladen: zelfde perimeter MDB tussen 2010 en 2011. Wij 

merken evenwel een aanzienlijke tariefinflatie op (+6%) voor het 
formaat artikel 250 – een formaat dat volgens MDB redelijk dicht bij 
het gemiddelde advertentieformaat 1 ligt - , wat resulteert in een 
daling in reële termen. 

 
- Tijdschriften: verscheidene titels zijn verdwenen tussen de 

gegevens van 2011 en 2011 (Jeune & Jolie, Première, Neos, OKRA, 
de beide versies van Bizz en de Specials van Libelle), wat de 
evolutie dichter bij -7% brengt. Met +2,1% is onze raming van de 
tariefinflatie 2011 veeleer gematigd, maar zij heeft tot gevolg dat de 
evolutie van de “displayreclame” in tijdschriften nog meer wordt 
verzwaard. Wat dit betreft merken wij toch op dat de Belgische 
adverteerders de communicatie via de tijdschriften misschien 
niet verwaarlozen: getuige daarvan de vele merktitels en een 

trend tot “custom publishing” die niet terug te vinden is in de 
follow-up van de klassieke reclame-investeringen in tijdschriften. 

 

 
 

 
 

  
 

 
- Gratis regionale pers: zelfde lijst van titels tussen 2010 en 2011 

en rekening gehouden met een negatieve inflatie die door ons op -
3,9% wordt geraamd, kent dit medium een positieve situatie in 
2011, een zeldzaam geval! 

  

                                    
1
 Gemiddeld advertentieformaat in 2011, supplementen uitgesloten: 30% van paginaoppervlakte, 28% 

in de dagbladpers stricto sensu. 
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- Affichage: hier vormt de komst van gegevens over Belgian Posters 

een groot verschil tussen 2010 en 2011, want bij een constante 
perimeter (Decaux, Clear Channel, Think Media Outdoor en 
Brightfish, ofwel de lijst van 2010) bedraagt de vooruitgang +1,3%. 
Als wij nu een gemiddelde tariefinflatie van +3,1% toepassen, gaat 
het medium affichage naar negatief over in constante termen. Zelfs 
de nominale gegevens betreffende de affichage zouden nog kunnen 
worden gewijzigd aangezien de informatie over de regie Belgian 
Posters niet volledig is (er ontbreken twee maanden).  

 
- TV: om helemaal juist te zijn, moet de vergelijking tussen twee 

jaren de EXQI-zenders uitsluiten en rekening houden met Voofoot 
dat in 2011 van start ging, wat eigenlijk niet veel verandert. Als wij 
er daarentegen de berekening van de tariefinflatie in opnemen 
(gemiddelde kostprijs van de spot 30") volgens de methode die de 
UMA gebruikt om de reclameprijzen op te volgen, dan moeten wij in 
de analyse een stijging van 6,6% toevoegen. Daardoor vertoont 
televisie een terugval in constante waarde. 

 
- Bij de radio zien wij een andere situatie. Hier is de perimeter 

nagenoeg identiek van jaar tot jaar (wij noteren enkel het 
verdwijnen van Foorire FM) en de gematigde tariefinflatie (+1,8% 
volgens onze ramingen) tast de jaarlijkse groei nauwelijks aan. 

 
- Bij de bioscoop vormt een verwaarloosbare tariefstijging (+0,3%) 

niet echt een rem op de 20% nominale vooruitgang. 
 
- Bij het internet tot slot stelt de vergelijking tussen 2010 en 2011 

geen problemen (hoewel de gegevens 2011 voor Microsoft niet 
volledig zijn, want er ontbreken twee maanden). Met Produpress is 
er weliswaar een nieuwe regie, maar de websites die zij 
vertegenwoordigt kwamen al in de vorige gegevens voor. De 
tariefinflatie, gemeten volgens de UMA-methode, is beperkt tot 
+0,6% en geeft de digitale media zo een stijging van 8% tegenover 
2010. Een gematigde groei, maar wij willen eraan herinneren dat 
het internet volgens MDB uitsluitend “displayreclame” betreft in een 
reeks van 12 regies (11 in 2010). Bepaalde vormen van 
communicatie (e-mailing, integratie van inhoud, aankoop van 
sleutelwoorden) en bepaalde spelers die als belangrijk worden 
beschouwd (zoals bijvoorbeeld Google of Facebook) zijn hierbij dus 
uitgesloten.   
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Deze over het algemeen negatieve evolutie van de mediamarkt komt niet 

vaak voor: over een periode van tien jaar kwam zij slechts 3 keer voor 

(2005, 2009 en 2011), maar zij slaat de indruk van een heropleving, die 

het voorgaande jaar overheerste, wel stuk. Zij geeft ook de onaangename 

indruk van een crisissenreeks, een boodschap die niet bepaald stimuleert. 
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Hoe de media bijdragen tot de groei 

In courante termen bevestigen de MDB-gegevens 2011 het marktaandeel 

van de televisie, dat nationaal nog steeds op meer dan 40% van de totale 

waarde ligt. Daarnaast consolideren de gegevens de plaats van de radio in 

de algemene mediamix (12,5%, een punt meer dan een jaar geleden) en 

van het internet, zelfs al is de ontwikkeling daar beperkter. Relatief 

gesproken gaat de bioscoop er fors op vooruit, van 0,7% tot bijna 0,9% 

van het totaal. 
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De seizoensgebonden aard 
van de investeringen 2011 
vertoont geen groot 
verschil met wat de 
voorgaande jaren werd 
vastgesteld. Wij merken 
echter wel 3 negatieve 
maanden op ten opzichte 
van 2010, waaronder de 
maand november die toch 
een van de grootste 
aandelen van het 
jaartotaal 
vertegenwoordigt. 
 

 
Door het 
seizoensgebonden 
karakter op elk medium 
toe te spitsen, stellen wij 
vast dat enkel mei en 
augustus voor alle media 
een positieve groei op 
jaarbasis hebben gekend. 
In alle andere gevallen zijn 
er bepaalde media die het 
er beter van af brengen 
dan andere. Voor de 
maand december is een 
groot deel van de groei 
afkomstig van de 
mededelingen van de 
autoconstructeurs over de 
laatste dagen van de 
federale premie voor 
"milieuvriendelijke" 
wagens. Hierdoor waren 
het de meer tactische 
media die een groei 
hebben gekend: 
dagbladen, gratis 
regionale pers, radio en 
internet. 
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Adverteerders en sectoren: met dank aan de auto 

en de distributie! 

In de naamlijst van de adverteerders staat het duo P&G en Unilever 

opnieuw helemaal bovenaan. Daarentegen wordt de 3de plaats van 

Belgacom nu overgenomen door D’Ieteren, invoerder van (met name) 

Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Dit brengt twee zeer duidelijke 

bewegingen naar voren: 

1. het dynamisme van de adverteerders uit de autosector: zij gaan er 
allemaal op vooruit en de meesten vertonen zelfs een groei met 
dubbele cijfers 

2. de achteruitgang van de adverteerders in de sector 
telecom/televisie: hoewel Tecteo een stijging van +3% vertoont en 
Mobistar (France Télécom in de rangschikking) een nulgroei kent, 
gaan grote spelers zoals Belgacom, Telenet of KPN (Base) er fors op 
achteruit. 

De adverteerders die actief zijn in de sector van de convenienceproducten 

doen het veeleer goed, maar niet allemaal: kijk maar naar de redelijk 

sterke terugval van Danone en Nestlé en de meer gematigde 

achteruitgang van Beiersdorf. 

De distributie vertoont een zeker dynamisme (zie verderop): op de 

achteruitgang van Delhaize na, zien wij een explosieve vooruitgang van de 

hard discounter Lidl, een aanzienlijke groei voor Metro (Mediamarkt, 

Saturn) en Carrefour (dat in 2010 een zeer bescheiden jaar kende) of ook 

nog Ikea. 

Bij de adverteerders in de bank- en verzekeringssector vormt ING 

evenwel een uitzondering: zowel BNP Paribas, Dexia, KBC of Axa gaan er - 

vaak in heel sterke mate - op achteruit. De actualiteit van 2011, met de 

schuldencrisis, is wellicht de verklaring van deze onverwacht slechte 

prestatie.  
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Belgium : top advertisers in value (thd €) 

Rk Advertiser 2010 2011 Diff 2011/2010 Rk 2010 

1 PROCTER & GAMBLE BENELUX 117.202 127.501 +9% 1 0 

2 UNILEVER 108.895 111.758 +3% 2 0 

3 D'IETEREN GROUP 54.067 63.545 +18% 4 1 

4 BELGACOM GROUP 68.941 60.092 -13% 3 -1 

5 PSA PEUGEOT CITROEN 51.452 57.716 +12% 5 0 

6 COCA-COLA BELGIUM-LUX. 39.296 53.439 +36% 8 2 

7 L'OREAL GROUP 50.647 52.568 +4% 6 -1 

8 VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ 45.781 47.543 +4% 7 -1 

9 RENAULT-NISSAN ALLIANCE 34.256 44.035 +29% 14 5 

10 RECKITT & BENCKISER 38.410 41.690 +9% 9 -1 

11 DE PERSGROEP 29.933 39.555 +32% 21 10 

12 KRAFT FOODS 32.606 35.708 +10% 18 6 

13 LOTERIE NATIONALE 34.348 34.989 +2% 13 0 

14 FORD AUTOMOTIVE GROUP 29.263 32.909 +12% 22 8 

15 TELENET GROUP HOLDING 36.890 32.820 -11% 12 -3 

16 ROULARTA MEDIA GROUP 32.903 32.012 -3% 17 1 

17 CORELIO GROEP 29.095 31.953 +10% 23 6 

18 DELHAIZE LE LION 33.282 29.802 -10% 16 -2 

19 FRANCE TELECOM 27.193 27.224 0% 25 6 

20 LIDL & CO 4.915 26.869 +447% 127 107 

21 DANONE GROUP 36.923 26.813 -27% 11 -10 

22 SANOMA MAGAZINES FINLAND 23.049 25.749 +12% 28 6 

23 COLRUYT 31.209 25.648 -18% 19 -4 

24 KPN BELGIUM 30.166 25.632 -15% 20 -4 

25 TECTEO 23.413 24.107 +3% 27 2 

Source : MDB/Space 
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Belgium : top advertisers in value (thd €) – cont’d 

Rk Advertiser 2010 2011 Diff 2011/2010 Rk 2010 

26 NESTLE GROUP 34.251 23.947 -30% 15 -11 

27 VRT 38.341 23.718 -38% 10 -17 

28 BMW GROUP BELGIUM 17.761 23.452 +32% 36 8 

29 CLT-UFA 21.959 23.337 +6% 29 0 

30 GENERAL MOTORS CORP. 16.717 23.030 +38% 40 10 

31 DAIMLER BENZ GROUP 16.030 22.448 +40% 44 13 

32 CARREFOUR GROUP 18.268 21.905 +20% 34 2 

33 MARS INCORPORATED 15.579 21.636 +39% 46 13 

34 ING GROEP 17.967 21.050 +17% 35 1 

35 METRO GROUP 15.596 19.978 +28% 45 10 

36 BNP-PARIBAS 25.468 18.618 -27% 26 -10 

37 JOHNSON & JOHNSON 20.758 18.152 -13% 31 -6 

38 FERRERO 16.509 18.086 +10% 43 5 

39 FIAT GROUP 16.663 17.822 +7% 42 3 

40 BEIERSDORF 18.537 17.805 -4% 33 -7 

41 20TH CENTURY FOX 17.007 16.812 -1% 39 -2 

42 DEXIA GROUP 27.612 16.732 -39% 24 -18 

43 SARA LEE 8.854 16.072 +82% 79 36 

44 HENKEL BELGIUM 19.671 15.300 -22% 32 -12 

45 SONY GROUP 21.113 15.160 -28% 30 -15 

46 IKEA BELGIUM 14.162 14.937 +5% 48 2 

47 KBC GROUP 17.164 14.721 -14% 38 -9 

48 AXA GROUP 17.293 14.337 -17% 37 -11 

49 GDF SUEZ  GROUP 2.480 ** 13.748 +11% ** 201 152 

50 ALCOPA (Hyundai-Mitsubishi-Suzuki) 12.327 13.662 +11% 54 4 

Source : MDB-Space ** GDF Suez includes Electrabel as of 2011. 
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De naamlijst van de merken hieronder kan tot verrassingen leiden. Zo 

vertoont de eerste naam, namelijk Belgacom als merk, een sterke 

stijging: +3 plaatsen in de rangschikking, +37% in waarde. Daarentegen 

heeft de adverteerder Belgacom, die er fors op achteruitgaat, zijn media-

aanwezigheid meer toegespitst op zijn topmerk en lijkt hij het mobiele 

merk Proximus te laten schieten. De lijst verdringt ook de adverteerders, 

zoals Procter & Gamble en Unilever, waarvan de namen verschillen van 

hun merken (ook al verschijnen sommige ervan hier wel, zoals Knorr en 

Dove voor Unilever of Oral B voor P&G). 

Deze naamlijst bevestigt echter ook bepaalde conclusies van de 

adverteerdersrangschikking: de sterke groei van de automerken, de 

afwijkende ontwikkelingen naargelang van de distributeurs tegenover de 

enorme beweging die bij Lidl werd genoteerd, of ook nog de daling bij de 

bankmerken (met uitzondering van ING). 

 

Rk Brands 2010 2011 2011/2010 Rank 2010

1 BELGACOM 27.411 37.497 37% 4

2 TELENET OPERATIES 35.486 31.414 -11% 1

3 PEUGEOT 28.585 29.928 5% 3

4 DELHAIZE 32.944 29.014 -12% 2

5 LIDL 4.915 26.869 447% 126

6 CITROEN 22.088 26.264 19% 11

7 MOBISTAR 25.755 25.810 0% 5

8 VW 22.455 24.997 11% 9

9 VOO 23.413 24.107 3% 7

10 RENAULT 20.480 23.117 13% 13

11 CARREFOUR 17.930 19.634 10% 14

12 MEDIAMARKT 14.695 18.612 27% 21

13 FORD 16.326 18.540 14% 17

14 MERCEDES - BENZ 11.897 18.369 54% 32

15 BMW 13.396 16.749 25% 25

16 NISSAN 10.822 16.631 54% 38

17 KNORR 10.890 16.023 47% 37

18 OPEL 13.197 15.944 21% 26

19 COLRUYT 21.709 15.916 -27% 12

20 BNP PARIBAS FORTIS 22.914 15.825 -31% 8

21 PROXIMUS 22.293 15.303 -31% 10

22 ORAL-B 12.779 14.999 17% 29

23 IKEA 14.162 14.937 5% 23

24 DOVE 15.477 14.420 -7% 19

25 COCA-COLA 12.995 14.384 11% 27

26 ING BANK 12.155 14.328 18% 31

27 VTM 15.315 13.759 -10% 20

28 LOTTO 12.762 13.617 7% 30

29 KELLOGG'S 16.706 13.360 -20% 15

30 DEXIA 23.705 13.302 -44% 6

Value thd €
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Als wij de vooruitgang van jaar tot jaar bekijken in termen van 

macrosectoren MDB, leveren de transportsector (vooral de auto’s) en de 

distributie heel sterke prestaties; eerstgenoemde branche 

vertegenwoordigt een aandeel van 10% in de totale MDB-waarde, maar is 

wel goed voor ongeveer de helft van de groei van 2010 tot 2011, terwijl 

de tweede sector een aandeel van 45% heeft in de groei, maar slechts 

goed is voor 16% van het totaal. Met 8% van de totale waarde en 10% 

van de groei op jaarbasis doet ook de sector schoonheid-hygiëne (meer 

bepaald cosmeticaproducten) het redelijk goed. Het aggregaat “kleding en 

accessoires” van zijn kant is zeer bescheiden (2%), maar het staat wel 

voor 11% van de groei op jaarbasis. 
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Onderstaande tabel vermeldt de volledige lijst van de macrosectoren. Hij 

toont meer bepaald aan hoe het krachtige aggregaat “services” (11% van 

de totale MDB-waarde) op de groei heeft kunnen wegen met een 

negatieve evolutie van 8% die toe te schrijven is aan de zwakte van de 

financiële adverteerders, maar ook aan de terugval van de 

overheidsmededelingen en deze van de politieke partijen (geen 

verkiezingen in 2011, in tegenstelling tot het voorgaande jaar). De 

macrosector telecom woog het meest in negatieve zin door op de groei, 

met -22% voor een marktaandeel van 5%. 

Eco group 

Share of 

total  2011 

Growth in value 

2011/2010 (thd EUR) 

Contribution to 

growth 

Transport 10% 48.226 49% 

Retail 16% 44.318 45% 

Clothing & related 2% 11.286 11% 

Food 13% 10.582 11% 

Beauty-Hygiene 8% 10.045 10% 

Household furniture-

equipment 4% 3.618 4% 

Health-well being 2% 3.232 3% 

Energy 1% 2.639 3% 

Corporate 0% 881 1% 

Household cleaning 2% 574 1% 

Petcare 0% 459 0% 

Miscellaneous 0% -132 0% 

Culture, tourism, leisure 25% -7.550 -8% 

Services 11% -7.866 -8% 

Telecom 5% -21.361 -22% 

Total 100% 98.950 100% 

Source: MDB-current values 
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Slecht jaar voor DM 

 

Los van de kwantitatieve pige MDB, wordt de pige direct mail niettemin 

uitgevoerd door dezelfde operator (MediaXim) die op dezelfde manier als 

de MDB is gestructureerd, en raamt hij net als laatstgenoemde een bruto 

investeringswaarde. Deze waarde getuigt van een redelijk zichtbare 

achteruitgang: -4.5% in 2011 tegenover 2010. Als wij rekening houden 

met een nochtans lichte tariefinflatie (+0.5%), is de achteruitgang met -

5% nog meer uitgesproken. 

 

Bijgevolg daalt het aandeel van direct mail in het algemene mediabeeld 

van 9 naar 8%, wat toch nog een belangrijke plaats is  
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En hoe ziet de netto evolutie eruit? 

Dat is het doel dat het door GroupM 
uitgegeven document 2 nastreeft 
over de wereldwijde evolutie van de 
communicatie-
investeringen. Opgepast evenwel, 
want deze analyse omvat twee 
belangrijke verschillen ten opzichte 
van de MDB-gegevens: 

- zij raamt de netto 
investeringswaarde, na 
onderhandeling, terwijl de 
MDB zich baseert op de 
tariefwaarde 

- zij omsluit alle investeringen 
in de digitale sector, met 
inbegrip dus van wat zich niet 
binnen de MDB-perimeter 
bevindt. 

 

 
 
 
 
 
 
Over het algemeen zou de 
mediamarkt in de ruime zin van het 
woord met 2% vooruitgaan in 2011 
ten opzichte van het voorgaande 
jaar. Wanneer wij ons beperken tot 
een perimeter die nauw aanleunt bij 
deze van de MDB, zou de stijging 
slechts 1% bedragen. 
Deze waarde van +2% voor België 
(totaal van de mediamarkt) ligt 
hoger dan de gemiddeldes van onze 
geografische zone: West-Europa 
zou slechts met iets meer dan 1% 
vooruitgaan en de landen van de 
Europese Unie vertonen slechts een 
groei van 0,6% tegenover 2010. 
Toch doet ons land het minder goed 
dan veel andere landen met een 
vergelijkbare omvang en 
ontwikkeling, zoals de 
Scandinavische landen of 
Zwitserland. Gezien de context 
verbaast het niemand dat de 
slachtoffers van de schuldencrisis er 
fors op achteruitgaan, met 
Griekenland op kop. 
 

                                    
2
 This Year, Next Year. Worldwide media and marketing forecasts, Winter 2011 
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Voor 2012 voorziet GroupM een nulgroei in België voor de “display” 

mediamarkt (ofwel de definitie van MDB) en een vooruitgang van minder 

dan 1% voor het totaalpakket, inclusief de digitale sector dus. Een weinig 

verrassend scenario als wij weten dat 2012 een jaar van bezuinigingen 

wordt: volgens de recentste vooruitzichten van de Nationale Bank daalt de 

particuliere consumptie (-0.1%) en stagneren de investeringen (+0,3%...) 

in 2012. Het lijdt geen twijfel dat de bezuinigingen de marges bij de 

adverteerders onder druk zullen zetten, waarbij sommigen ertoe zullen 

verleid worden de communicatie-investeringen te beperken. De crisis is 

niet voorbij, ook al hebben de voorgaande episodes aangetoond dat 

anticyclische investeringen loonden.  

 


