
Nieuws: IFPI: Muziekverkoop wereldwijd met 7,6% gedaald 

 

Vanmorgen heeft de IFPI de wereldwijde verkoopcijfers van 2003 

bekendgemaakt. De totale waarde van de muziekverkoop daalde 

met 7,6% in vergelijking met 2002. De terugval is volgens de 

organisatie afgezwakt door een sterk tweede halfjaar in de VS 

en door goede verkopen in het Verenigd Koninkrijk. 

 

2003 is het vierde opeenvolgende jaar waarin de verkoopcijfers 

een dalende lijn laten zien. De muziekmarkt was in 2003 goed 

voor een omzet van €28,5 miljard dankzij de verkoop van 2,7 

miljard verkochte exemplaren. Het audiogedeelte verloor 9,9% 

in waarde, terwijl video/dvd steeg met 46,6%. De verkoop van 

albums daalde 9,1%, de singlemarkt met 18,7%. Dit is volgens 

IFPI te wijten aan de effecten van muziekpiraterij en 

concurrentie van andere entertainmentproducten. De daling 

geldt voor alle grote muziekmarkten. Met name West-Europa 

ondervond een sterke daling. De verkoop in Duitsland daalde 

met 19%, terwijl onder andere Denemarken, Frankrijk, Zweden en 

België ook een daling van meer dan 10% kenden. Van de tien 

grootste muziekmarkten zagen twee landen hun verkoopwaarde 

stijgen: Australië met 5,9% ten opzichte van 2002 en de UK met 

0,1%. 

 

Muziek-dvd’s namen 5,7% van de totale retailopbrengsten voor 

hun rekening; in 2002 was dit nog 3,1%. In de top tien van 

grootste dvd-markten werden grotere stijgingen gesignaleerd: 

De nummer één, Japan, kende een stijging van 39%, terwijl de 

nummer 10, Italië, de markt met 294% zag stijgen. Ook andere 

landen, waaronder Nederland, Duitsland, Australië en Canada, 

ondervonden een stijging van meer dan 100%. 

 

IFPI-chairman/ceo Jay Berman zegt namens de muziekindustrie 

dat 2003 opnieuw een moeilijk jaar was. “Maar er zijn 

bemoedigende vooruitzichten, vooral in de Amerikaanse markt, 

waar de groei in albumverkoop van eind 2003 doorgezet heeft 

tot in 2004. Bovendien wordt de verkoop van muziek-dvd’s een 

steeds belangrijkere inkomstenstroom voor de industrie.” 

 

In het rapport van de IFPI zijn geen cijfers bekendgemaakt 

over de verkoop van muziek in digitaal formaat; hiernaar doet 

de IFPI nog onderzoek. Deze cijfers zullen in 2005 deel gaan 

uitmaken van het rapport. Wel meldt de organisatie dat de 

online-verkoop van fysieke cd’s in de VS is gestegen van 3,4% 

in 2002 naar 5% in 2003 en in de UK van 5,6% naar 6,6%. Tevens 

zijn er wel losse, digitale muziekverkoopcijfers bekend: de 

iTunes Music Store van Apple heeft in maart de 50 miljoen 

downloads bereikt sinds de introductie april vorig jaar, 

Puretracks uit Canada verkocht in februari dit jaar haar 

miljoenste track en OD2 heeft in het eerste kwartaal van 2004 

in Europa meer dan een miljoen tracks verkocht. 


