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2 EL SECTOR AUDIOVISUAL: EVOLUCIÓ RECENT

2.1 Consideracions generals

Tenint en compte dades del Departament de Cultura d'entre els anys 1994 i
2003, els sectors culturals amb més pes a Catalunya són el de l'edició de
llibres, el de la premsa i el de l'audiovisual, ja que conjuntament suposen el
95% del valor afegit brut de tots els sectors culturals.

D'aquests tres sectors, l'audiovisual és l'únic que ha tingut una clara evolució
a l'alça fins a consolidar-se des de l'any 2000 com el sector cultural amb més
pes en l'economia catalana de la cultura. L'any 2003 la indústria audiovisual
catalana va tenir un valor afegit brut de 503,9 milions d'Euros, xifra que
suposa un creixement del 150% respecte de l obtinguda el 1994.

Valor afegit brut del llibre, la premsa i l'audiovisual a Catalunya (en milions d'Euros)
Font: El pes econòmic de l'audiovisual de Catalunya1, extretes del Departament de Cultura.

Per a l'anàlisi econòmica del sector audiovisual, cal tenir en compte que es
tracta d'un àmbit amb una demanda i una estructura de mercats amb certes
particularitats. Així, l'economia de l'audiovisual es veu condicionada pel fet
que hi ha barreres d'entrada provocades per l'elevat cost dels prototipus i per
l'existència de fortes economies d'escala.

A més, als mercats audiovisuals solen haver-hi situacions de competència
monopolística pels drets de propietat intel·lectual i inversions molt arriscades
pel fet que la valoració dels béns audiovisuals és molt subjectiva i, per tant,
allunyada dels principis de l'elecció racional.

                                           
1 El pes econòmic de l'audiovisual de Catalunya. Ezequiel Baró i Xavier Cubeles. Revista
Econòmica de Catalunya núm. 53 (Col·legi d Economistes de Catalunya), juny de 2006.
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La inversió que cal fer en publicitat i màrqueting per a promocionar els
productes audiovisuals és molt elevada a causa de la superabundància
d'oferta, tot plegat en un context en què, quan un producte es posa de moda,
es fa amb bona part del mercat i deixa els competidors en una posició de
gran debilitat.

Els béns audiovisuals són generadors d'externalitats positives i tenen
característiques de bé públic.

Les tendències tecnològiques actuals en el sistema audiovisual són de
convergència, digitalització i interactivitat.

Tot i que és cert que el sector de l'audiovisual ha tingut un creixement
econòmic important en els últims anys a Catalunya, aquest s'ha produït amb
certs desequilibris. Així, a Catalunya hi ha poques televisions i poques
distribuïdores cinematogràfiques.

Entre les actuacions més significatives cal parlar de la creació de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, que per la seva dimensió va jugar
un paper central en el desenvolupament del sector i és el punt de partida de
gran part de les empreses, professionals i creadors que avui composen
aquest dinàmic sector.

També cal destacar la creació del Consell de l Audiovisual de Catalunya
(CAC), un organisme regulador pioner encarregat, entre altres coses, de
vetllar pel respecte dels drets dels espectadors i de les llibertats dels
participants en el mercat audiovisual i de garantir el compliment de les
normatives i de la imparcialitat dels mitjans públics.

A partir de l any 1995, la regulació per llei de les televisions locals ha donat
lloc a una vasta xarxa d emissores tant públiques com privades amb una
extensa producció pròpia de continguts, nous talents i professionals que han
consolidat una visió més propera i diversa de la realitat de pobles i ciutats
arreu del país.
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Catalunya ha estat un dels motors de la indústria de la televisió, ràdio i
cinema a Espanya, per la seva precocitat, dimensió i innovació en continguts i
formats.

En ràdio, Barcelona ha estat pionera a Espanya (Ràdio Barcelona emet el
primer informatiu de 30 minuts, l any 1924) i continua essent un referent en
producció de programes, llançament de nous talents creatius líders en
audiència que, en molts casos, han fet el salt cap a altres formats de
comunicació de masses (televisió, cinema, literatura, etc.).

En el camp de la televisió, les productores catalanes figuren entre les més
reeixides d Espanya ja que han estat responsables d alguns dels programes
de més èxit i influència de la darrera dècada tot i la dificultat de situar les
seves operacions lluny de les grans cadenes estatals. Empreses com
Gestmusic-Endemol, Mediapro, El Terrat o Lavinia han estat responsables de
gran part de la innovació televisiva a Espanya i en alguns casos, a tot el món.

En el món del cinema, les productores catalanes estan protagonitzant un
ressorgiment significatiu recolzat per projectes empresarials importants. En
aquest sentit destaca l impuls realitzat en l activitat de distribució d empreses
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com Manga Films i sobretot Filmax que han cercat una certa especialització
basada en el coneixement profund de les preferències del públic.

A banda de les productores de grans dimensions, a Catalunya hi ha gairebé
200 petites productores de televisió i cinema que generen algunes de les
propostes més singulars i trencadores de l audiovisual espanyol. Més enllà de
l èxit obtingut a nivell de llargmetratges de ficció, la producció de
documentals, telesèries i de TV movies, ha donat èxits i reconeixement
internacional a un important col·lectiu d emprenedors de la creació.

Capítol apart requereix la publicitat. Catalunya, i més concretament
Barcelona, s ha situat com un dels indrets de referència en la producció
publicitària a nivell europeu. La presència de creadors, talent, i d una indústria
de producció i suport de primer nivell internacional, han convertit la ciutat en
la inspiració, origen i escenari de múltiples campanyes globals.

Per tal de millorar el creixement econòmic de l'audiovisual català caldria que
la CCRTV distribuís més productes a altres mercats i cooperés més amb el
sector de la producció independent, i que Catalunya tingués més pes en el
mercat televisiu espanyol (ja sigui amb una millor representació de les
productores catalanes a nivell estatal per a la negociació sectorial amb
televisions o amb l'atorgament d'un paper rellevant del Centre de TVE a
Catalunya). Per últim, també és important millorar la competitivitat de les
productores independents i reforçar les ajudes públiques a l'audiovisual.

2.1.1 Una definició més àmplia i actual: Media

El sector Media, també anomenat dels continguts, de la comunicació, o de les
indústries culturals, creatives o basades en drets d autor, agrupa totes
aquelles empreses dedicades a la producció, creació, publicació, distribució,
explotació i gestió d informació, i experiències, entre d altres, que tenen com a
objectiu la comunicació.

Aquest sector, acull una gran varietat d indústries, algunes tradicionals i altres
emergents, que malgrat els seus orígens diversos s encaren a reptes similars.
El següent gràfic mostra una classificació dels diversos subsectors Media.
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Com a resultat de la digitalització i del procés actual de convergència de
xarxes i dispositius, s ha desenvolupat un sector ampli dels continguts.
Aquesta amalgama d indústries té en comú el fer un ús intensiu de les TIC, el
creixent impacte al si de l economia i el contacte directe amb milions d usuaris
a través de diferents canals.

Els sectors vinculats amb les tecnologies de la informació i la comunicació
són els que han experimentat majors taxes de creixement a escala mundial.
Una part important d'aquestes indústries són els sectors vinculats al
maquinari; però els continguts són de vital importància per al
desenvolupament de les mateixes; el desenvolupament de les empreses de
programari és un clar exemple a escala mundial i també nacional.

En el cas de les indústries vinculades a la producció de maquinari, és
imprescindible el desenvolupament tecnològic; no obstant això el
desenvolupament de continguts està vinculat a recursos humans amb una
gran formació i especialització a més d'una gran creativitat. Són per tant
indústries d'un alt valor agregat, que es poden desenvolupar només amb
l'obertura de mercats: equips i recursos humans tècnics i creatius poden
generar com resultat un alt nivell d'exportacions.

En el cas de continguts culturals, a més, influeixen valors, idees,
comportaments, etc., elements tots ells que simultàniament ajuden a
desenvolupar la identitat col·lectiva d'un país, per a promoure la imatge de
marca de país a l'exterior.

L'única forma de desenvolupament que concep la indústria de continguts
audiovisuals és a través de l'escala. És impensable una indústria de
continguts bolcada exclusivament a la satisfacció de la demanda interna.
L'única forma de desenvolupar és inserint-se en mercats internacionals.
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La indústria audiovisual té una importància vital, no sols pel seu poder
econòmic, sinó per la seva capacitat en la transmissió d'idees, valors,
imaginaris, identitat i, en síntesi, cultura, ja que promou la imatge d'un país,
tant cap al seu interior com a exterior.

El desenvolupament de les tecnologies de la informació ha permès a aquest
sector créixer a taxes del 10% acumulat anual des dels anys 80. Els
ingressos percebuts per la indústria audiovisual nord-americà l'any 2000, van
ascendir als 132.000 milions de , mentre que el mateix valor per a la Unió
Europea es va situar en 65.500 milions de .

El valor generat per la venda de drets de productes audiovisuals,
exclusivament de ficció, per a aqueix mateix any, van ser de 27.000 milions
de  per als EUA i de 15.000 milions de  de la UE. Només de productes de
ficció, EUA va exportar per valor d'uns 14.000 milions de dòlars (Buquet,
2005).

Però també s'ha donat un altre tipus de comerç a escala regional i
internacional; es tracta dels productors de programes d'alguns països que
generen formats atractius a escala regional, i han aconseguit inserir-se en
mercats internacionals; Es tracta del desenvolupament de programes que han
tingut Televisa, Red'O Globus, Venevisión, amb les telenovel·les i la seva
inserció primer regional, i després internacional. A aquest moviment li han
seguit també a Amèrica Llatina Argentina, Colòmbia, Xile i Perú, que també
s'han convertit en exportadors de programes. Aquest fenomen també s'ha
donat en altres regions, com a mitjà orient i el predomini d'alguns països que
venen la seva programació a la resta, en el sud-est asiàtic, etc.

L'avantatge de ser competitiu en aquesta indústria, és que els seus
insummes són fonamentalment recursos humans summament especialitzats.
És a dir, els ingressos pel producte final són pràcticament el 100% valor
agregat. En principi, amb recursos humans qualificats es podrien generar
productes competitius en mercats internacionals.

Particularment, dos gèneres televisius presenten característiques apropiades
per a la seva inserció internacional: el documental i els dibuixos animats.
Aquests productes poden ser doblats a altres idiomes sense cap repercussió
estètica en el producte final, podent competir amb productes locals.

El gènere audiovisual per excel·lència amb menor necessitat escala, menor
risc, i major capacitat d'inserció en mercats internacionals és l'espot
publicitari. Aquest producte es fa a comanda, i el client finança la realització.
Naturalment, les empreses que produeixen espots publicitaris han de tenir un
procés d'aprenentatge en el seu propi mercat. Aquesta experiència, traduïda
a una bobina, pot obrir mercats exteriors.

El futur de l audiovisual, especialment en els mitjans públics, s està
configurant atenent a factors que tenen a veure tant amb les noves
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tecnologies de la informació com amb l establiment de nous mecanismes de
relació entre els sectors que conformen el mercat de la comunicació.

La multiplicació i diversificació dels canals de distribució és una característica
de la nova era; el naixement de nous canals de televisió està provocant la
fragmentació de les audiències, però també un gran canvi pel que fa a la seva
tipologia. Alhora, la distribució de continguts via Internet o la recepció
interactiva no lineal i sota demanda estan obrint noves possibilitats de
consum. Aquesta asincronia, sumada a la capacitat de triar i emmagatzemar
informació per part dels espectadors els va cedint, en part, la responsabilitat
de programar.

Catalunya presenta unes condicions favorables per al desenvolupament
d una potent indústria dels continguts. Històricament, el sector editorial, el
cinema i les arts gràfiques i plàstiques han aprofitat el seu tradicional entorn
creatiu i productiu. Més recentment, l augment de la creació audiovisual en
televisió, publicitat, animació, videojocs i continguts i serveis en nous formats
treuen profit dels recursos que el territori ofereix en capital humà, en
infraestructures i en dinamisme empresarial.

D ara en endavant, les transformacions derivades de les noves maneres de
distribució de continguts es van implantant a velocitats diferents. En certes
capes socials, els canvis s acceleren i molt aviat seran presents en una part
important de l audiència.

Entre les característiques comunes de les diverses activitats que composen el
sector Media hi trobem un alt nivell d especialització i un modern
funcionament en xarxa que faciliten l entrada de noves empreses innovadores
a la cadena de valor.
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Cadena de valor del sector audiovisual. Font: ccc

A l any 2002, va representar 5.000 milions d euros en Valor Afegit Brut (un 4%
del PIB) i un 5% de l ocupació amb 145.000 empleats, dades que el situen
clarament per sobre de la mitjana espanyola i al capdavant dels sectors
vinculats a l economia del coneixement de Catalunya.

Font: Idescat. Sectors Nuclears de les Indústries Basades en Drets d'Autor (IBDA), definició
de la Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI)
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El seu potencial de creixement és molt alt, impulsant al mateix temps el
desenvolupament de les TIC en fer-ne un ús intensiu.

2.1.2 La cadena productiva en la producció audiovisual

El primer factor que requereix la producció audiovisual són els recursos
humans. Personal artístic i tècnic, com ser, directors, directors de fotografia,
productors, guionistes, directors d'art, dissenyadors, fotògrafs, programadors,
dibuixants de storyboards,  actors, models, assistents, músics, locutors,
vestuaristes, escenògrafs, tècnics de so, perruquers, maquilladors,
administradors, secretaris, utillers, metal·lúrgics, fusters, il·luminadors,
electricistes, transportistes, cuiners, advocats especialitzats en propietat
intel·lectual, etc.

Altres serveis demandats per la producció són equips (cambres, so,
il·luminació, grues), serveis de producció, càtering, pel·lícula cinematogràfica,
hoteleria, restaurants, transport; postproducció (laboratoris, edició, so,
música, postsincronización, doblatge, gràfics, etc.).

La primera cosa que sorgeix d'aquesta descripció és l'alt valor agregat que
genera la producció audiovisual, i s'estima en l'ordre del 75%.

Després és important el finançament, i en ella compleix un paper fonamental
el Ministeri d'Educació i Ciència, l ICIC, altres fons nacionals, i fons i
coproduccions internacionals, els canals de televisió, l'Estat i clients
estrangers.
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Una vegada acabat el producte, comença el seu cicle d'explotació:

 
si és cinema ha de ser distribuït en sales, i després seguir el seu
recorregut cap al mercat del vídeo i el conjunt de finestres televisives.

 
si és un producte destinat a la TV s'emet directament.

 
en ambdós casos, si el producte és d'alt valor, es podrà reproduir el
procés en mercats internacionals.

2.1.3 Exemples de lideratge empresarial

Mediapro, amb seu a Barcelona, és un dels principals grups audiovisuals
europeus, present a tota la cadena de valor de la producció audiovisual. La
seva fusió amb el Grupo Árbol l any 2005, fa que compti amb 2000
professionals i amb seus a Espanya (cinc), Lisboa, Porto, Madeira,
Amsterdam, Budapest, Miami i Qatar. Malgrat la seva relativa joventut,
Mediapro lidera mercats en producció de continguts audiovisuals, gestió de
drets esportius i cinematogràfics i creació i producció de canals temàtics,
entre les seves moltes activitats. Mediapro és també accionista de referència
del canal televisiu en obert més nou d Espanya i amb seu a Barcelona: La
Sexta.

Lavinia, també amb seu a Barcelona, és una de les empreses que més
decididament ha adaptat el seu model de negoci a la prestació de serveis per
a la producció de televisió en base a un model d externalització. La seva
cartera de serveis inclou: serveis de producció d informatius, posada en
marxa i gestió de televisions locals i producció de continguts televisius en
diversos formats, entre altres. Les seves produccions s han emès a diversos
països d Europa, Àsia i Amèrica i són molt actius en la presentació de
continguts a Internet.

El Grupo Planeta és un grup multimèdia amb gairebé 5.000 treballadors, líder
en la producció de continguts culturals per als mercats de llengua hispana. És
el primer  grup editorial espanyol i està entre els tres principals grups de
comunicació que operen a Espanya. Compta amb una àmplia oferta al servei
de la cultura, la informació, la formació i l entreteniment. Entre les empreses
participades pel grup, més enllà de l activitat editorial, cal destacar el Grupo
Antena3 (televisió, ràdio i publicitat), La Razón i l Avui (premsa) i DeAPlaneta
(producció i distribució audiovisual).




