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interessant, a més d aquest objectiu, plantejar 2 o 3 idees que permetin que les
empreses es relacionin. El treball en xarxa optimitza els recursos de les empreses.

6.2 Diagnòstic de la posició competitiva del sector (anàlisi DAFO)

L'actual posició competitiva del sector audiovisual està relacionada amb les
fortaleses i debilitats (condicionants interns) que el caracteritzen.

A l'anàlisi DAFO, les fortaleses i debilitats fan referència a la situació interna del seu
conjunt, mentre que les oportunitats i amenaces es refereixen als aspectes que
estan per fora.

Pel que fa referència a les fortaleses a explotar i que marquen en l'actualitat la
posició competitiva del sector es podrien destacar les següents:

 

El sector audiovisual és un sector cobejat on tothom vol assolir posicions de
domini i Terrassa és una ciutat suficientment preparada i amb muscle suficient
per a crear sinèrgies entre el sector audiovisual i d altres sectors.

 

Malgrat l existència d altres centres (Media Park, Imagina) el Parc Audiovisual
de Terrassa sembla més concret i consolidat (tangible) que d altres projectes
concurrents com el Barcelona Media Park.

 

La vinculació a l animació podria singularitzar el projecte i rebre recolzament
d una indústria que és tercera en vendes a nivell mundial i una important font
d entrada de divises a molts països.

 

Bona receptivitat del projecte del Bosc Animat, parc que ha de reflectir el
sector de l animació a Catalunya

 

L existència d un eix acadèmic fort i les potencials sinèrgies amb el món
empresarial.

 

Gran implicació de la societat civil: Un dels trets distintius i punts forts de
Terrassa és l existència d una societat civil potent i amb un gran nivell de
col·laboració entre les entitats. Quan és recolzat pel poder polític/públic,
l efecte és especialment positiu.

 

Interès i bona disposició dels diferents agents implicats: fins i tot els que no
coneixien el projecte.

 

Es veu un projecte més enfocat que el del 22@ (més difús o polivalent, en
l àmbit més genèric dels Media i no estrictament de l audiovisual).

 

Campus concentrat, sinèrgies entre facultats
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Singularitat i ús de l edifici de l hospital del tòrax per certs rodatges.

 
La universitat com a potencial laboratori de R+D+i i transferència de
tecnologia i coneixement. Pràctiques. Projectes de desenvolupament conjunt
universitat-empresa.

 

Bona oferta d ensenyament superior (ubicació d institucions educatives)

 

Alta concentració relativa d empreses productores

 

Proximitat, accessibilitat i cost d implantació respecte de Barcelona

 

Permanència d'una estructura empresarial amb know-how i experiència

 

Associacionisme empresarial

 

Equips reconeguts en tant que qualificació tècnica i creativa

 

Televisió autonòmica pública amb emissió regular de productes televisius

 

Bon nivell d'acceptació de les produccions pròpies

 

Hi ha un teixit industrial competitiu, àgil i flexible, més enllà del sector
audiovisual.

 

Es té experiència en la dinamització d'altres sectors, per exemple a través de
clústers amb un considerable èxit.

 

Hi ha un compromís públic amb la Societat de la Informació i les Noves
Tecnologies.

 

Hi ha un pla públic d'inversió en infraestructures i equipament en el sector

 

El Govern aposta pel desenvolupament d'infraestructures de banda ampla, a
fi d'estimular la demanda a Catalunya de continguts en nous formats
interactius.

 

El sistema educatiu està centrat en la cultura i en un teixit i model universitari
acceptables.

 

Es dóna la presència d'un entorn formatiu i de capacitació professional de
reconegut prestigi.

 

L'esquema de govern és eficient i està orientat a l'acció i a l'obtenció de
resultats.

 

El contracte  programa entre El Govern i CCRTV redefineix el paper de la
televisió pública en el desenvolupament del sector.

 

Hi ha un mercat captiu del català que pot servir com a base fidel que impulsi
el desenvolupament, gràcies al rol consolidat de CCRTV.

 

CCRTV aposta per dinamitzar el teixit industrial en l'esfera privada.

 

CCRTV acumula una important experiència de programació i producció i
compta amb uns recursos humans qualificats que constitueixen un patrimoni
col·lectiu de qualitat.

 

Hi ha suport institucional per a considerar al sector audiovisual com un sector
estratègic per al desenvolupament de Catalunya.
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ICIC i polítiques que aplica: increments constants i Comunitat que més aposta
pel sector audiovisual

 
CCRTV forta

 
Constitució d avals bancaris i societats de capital-risc

 
Atracció de produccions exteriors

 
És un sector amb una producció creixent i en expansió accelerada, cada
vegada més atractiu per als capitals i que depèn de decisions econòmiques;

 

És un sector d'innovacions ininterrompudes i combinades;

 

Amb un alt valor afegit i altes dosis de creativitat, amb un treball, en general,
molt qualificat;

 

Amb mercats internacionalitzables encara que amb importants barreres
d'entrada;

 

Les seves inversions són innovadores per se, fins i tot quan es tracta de
productes, que són sempre prototips;

 

És apte a descentralitzacions i amb un gran impacte en les economies
regionals;

 

Té nínxols d'ocupació importants, qualificats, polivalents però precaris,
vinculats a productes;

 

Amb efectes de transversalitat molt acusada sobre altres sectors en el pla de
la creativitat, la formació aplicada, la producció i les demandes;

 

Amb una creixent demanda social, pública i empresarial;

 

Part de l'oferta és cada vegada més fragmentada, especialitzada,
personalitzada, de pagament i atenta a les demandes, sense perjudici del
manteniment paral·lel d'una cultura de masses;

 

Manté una preferent atenció institucional pels seus efectes múltiples, i
especialment com a àmbit de joc del futur de les cultures, la qual cosa
s'adverteix en les noves missions dels serveis públics de la CCRTV.

 

Bona relació dels agents del sector

 

Empreses petites que necessiten ajuntar-se per a projectes grans

 

Bona combinació qualitat/preu

 

Costos competitius

 

País atractiu

 

Empreses publicitàries molt competitives i guardonades

 

Reconeixement local i internacional i autoestima

 

Empreses joves i dinàmiques

 

Forts en serveis

 

Paraula (confiança en les persones) i honestedat

 

Bona formació professional i tècnica

 

Capacitació continuada

 

Capacitat de resoldre dificultats

 

Nucli concentrat

 

Accessibilitat i apropiació de la tecnologia

 

Alt nivell cultural de les persones

 

Quantitat i qualitat de l'oferta educativa
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Ministeri Cultura, ICIC, altres administracions i televisions aporten recursos
econòmics

Amb relació a les principals febleses o debilitats a corregir del sector es poden
destacar les següents:

 

Manca d una infrastructura de transport que comuniqui el centre urbà amb el
PAC.

 

No s ha mantingut una fluïdesa de comunicació amb les empreses/agents:
algunes empreses a les que s havia informat s han sentit desateses o han
pensat que el projecte no tirava endavant. D altres no han rebut ni tan sols
informació directa:

 

El projecte del PAC té com a fortalesa el fet que hagi anat quallant amb els
anys que porta en marxa. Tanmateix, arrossega com a feblesa (detectable en
les empreses del sector) la sensació d abandonament de les empreses que
havien estat contactades inicialment, per la falta d informació sobre l evolució
real del projecte.

 

La mole de l hospital del tòrax i la seva llegenda negra són també un
problema.

 

Falta oferta de lleure a Terrassa que sigui atractiva

 

La presència de Barcelona eclipsa el potencial de Terrassa

 

Alta dependència del sector en poques grans empreses

 

Situació perifèrica respecte a la ciutat de Barcelona (iniciatives competència,
etc.)

 

Poc múscul financer empresarial

 

Poques infraestructures i recursos per a exportar capacitat i tecnologia amb
una obsolescència accelerada dels productes fins i tot viables;

 

Amb uns costos creixents per la diferenciació i que es resisteix en determinats
trams del procés creatiu-productiu a la substitució de treball per capital;

 

Es donen processos dobles de concentració/transnacionalització i de
fragmentació dels processos de treball;

 

La crisi dels serveis públics en els 80/90 no el van ajudar però les més
recents apostes per les quotes de producció cultural estan suposant un
estímul central en l'audiovisual europeu;

 

Té problemes per a avançar en qualitat, excepte ocasionalment, perquè la
competència és per la demanda el que no millora necessàriament l'oferta,
cada vegada més populista en el cas de la televisió i especialment en els
gèneres de talk-show i info-show;

 

Elevat cost del training tecnològic i creatiu -requereix d'un constant reciclatge
del treball

 

Es dóna una important volatilitat dels actius;
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La maduració és llarga com correspon a produccions anuals que són de pocs
productes únics;

 
La circulació per les finestres de remuneració és lenta (4 o 5 anys en alguns
casos) encara que és molt ràpid el pas per cada mercat o finestra;

 
Tenen vulnerabilitat respecte al nivell del suport públic i del total de la
despesa domèstica (despeses prescindibles parcialment en conjuntures de
crisi).

 

Manca especialitats reglades

 

Manca infrastructures públiques desenvolupament

 

Manca estructures millora, defensa i representativitat empresarial

 

Productes excessivament orientats a un mercat interior petit

 

Feble promoció i comercialització exterior de la producció

 

És un sector molt atomitzat, compost per empreses de dimensió reduïda que
no juguen un paper rellevant en l'àmbit estatal i presenten un alt nivell
dependència de CCRTV.

 

Les empreses del sector no tenen tendència a la integració empresarial o a la
col·laboració en projectes de producció. Fins i tot continuen naixent empreses
en funció de projectes específics.

 

Hi ha un dèficit d'estructura de gestió empresarial audiovisual a causa de la
petita grandària de les empreses i a una excessiva orientació formativa al
tècnic.

 

La dimensió i capacitat d'autofinançament i d'inversió són reduïdes.

 

No hi ha pols d'infraestructura i equipament audiovisuals que siguin referència
de producció del sector audiovisual català, que permeten a les empreses
optimitzar les inversions i abordar nous projectes de producció.

 

El grau d'internacionalització està en davallada i la tendència és a
l'encasellament en produccions locals.

 

L'eventualitat de l'ocupació en el sector és molt alta.

 

Hi ha un desconeixement de com utilitzar les noves tecnologies en un
enfocament integral, que vagi des de la creació fins a l'exhibició o que permeti
explotar un mateix contingut en distints formats.

 

Les iniciatives de foment general de la indústria catalana impulsades per la
UE, la Administració Central i El Govern Català no són utilitzades de forma
intensiva pel sector audiovisual.

 

Hi ha un marge d'actuació per a intensificar la coordinació necessària entre
tots els agents públics implicats en el desenvolupament del sector.

 

La CCRTV no ha diversificat encara el seu rol com a agent que ha de
contribuir al desenvolupament del sector.

 

Altres comunitats autònomes disposen de plans per a dinamitzar el sector
audiovisual.

 

Mercat intern amb dificultats de distribució

 

Feble infraestructura d alguns subsectors que porta a dependència i riscos
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Poca integració dels canals amb la producció nacional

 
Poca protecció legal degut a l escassa aplicació de la llei quant a multes

 
Marc fiscal voraç

 
Desconeixement del sector per la societat

 
Baixa valoració social de l'activitat: qualsevol es veu capaç de produir

 
Finançament caríssim amb garantia i quasi inexistent a risc

 

Comunicacions cares

 

Poc enfocament o informació de mercat

 

Baixa capacitat de management

 

Les dificultats del sector privat per a accedir als mercats exteriors no ha
permès la millora de la rendibilitat global del sector.

 

La distribució audiovisual (mercats pròxims o internacionals) és una
assignatura pendent, així com els sistemes de màrqueting i promoció.

El desenvolupament futur del sector audiovisual català vindrà marcat també per la
capacitat d'iniciativa de les empreses que operen en el mateix i per l'adaptació de les
mateixes a les amenaces i oportunitats (condicionants externs) que recauen sobre
les activitats audiovisuals en els pròxims anys. En aquest sentit, les principals
oportunitats a aprofitar que en el futur s'albiren sobre les activitats del sector són
les següents:

 

Nou marc legal (llei de l audiovisual català i llei del ministeri de cultura), amb
major implicació dels operadors en el recolzament dels audiovisuals nacionals
/ locals.

 

Desenvolupament de la xarxa de transports (FGC) i comunicacions (quart
cinturó) que facilitaran l accés a Terrassa i la faran més atractiva des d un
punt de vista d implantació.

 

Noves polítiques de l ICIC, basades tant en el recolzament de les iniciatives
més arriscades i sòlides artísticament (el laboratori R+D+i de l audiovisual)
com les més comercials i sostenibles (viables industrialment i, doncs,
potencialment nodridores d activitat a un parc com el PAC).

 

Originalitat i qualitat han estat factors clau d èxit per a empreses de referència
del sector com Neptuno, tant per diferenciar-se de la competència com per
mantenir la demanda fins i tot en mercats de difícil penetració. A més porten
ja rodatge de 15 anys (avantatge de la maduresa i experiència sectorial).

 

Potència del sector teatral a Terrassa

 

Reordenació de l oferta, ben adaptada a les empreses.

 

Experiències consolidades de col·laboració universitat-empresa que poden
ser atractives (UPC, etc.) sinèrgies (UPC-Institut del Teatre). Alumnes d èxit
(p.e. el muntador d El laberinte del faune, Bernat Vilaplana, guardonat amb un
premi Goya).
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EUETIT: són l únic centre públic en oferir la titulació d Enginyeria Tècnica de
Telecomunicació, especialitat en So i Imatge (el centre competidor en l àmbit
privat és la Universitat Ramon Llull). Els estudiants que entren ho fan en
primera opció (component vocacional) i la nota de tall és la més alta de les
enginyeries de telecomunicacions. Procedeixen de tot Catalunya i també de
fora. L objectiu estratègic és convertir-se en referència en l àmbit català per al
sector audiovisual.

 

L ESCAC i el CITM s han convertit en referències sectorials

 

L existència amb èxit de diferents clústers o parcs audiovisuals a països
europeus com el Regne Unit semblen recolzar la viabilitat de l oferta del Parc
Audiovisual de Catalunya, tot i la concurrència amb d altres iniciatives
públiques, privades i mixtes.

 

Recolzament institucional a la projecció exterior de les iniciatives audiovisuals
catalanes.

 

Subvencions

 

Presència a Catalunya d un teixit industrial consolidat i de qualitat en l àmbit
audiovisual: Catalunya és líder en producció audiovisual i proveïment de
serveis:

 

Només el nombre de produccions catalanes suposa més d un 40% de la
producció cinematogràfica a nivell de l Estat espanyol.

 

En TV movies, Catalunya continua essent líder de les produccions
autonòmiques.

 

Models fortament subvencionats com la Ciutat de la Imatge d Alacant no
semblen sostenibles econòmicament en un futur.

 

Lideratge català també en l articulació de les federacions de referència en el
sector.

 

Orientació cap a l especialitat de so i imatge dels enginyers.

 

La interdisciplinarietat i l aprenentatge constant fomenten la necessitat
d interrelació sectorial.

 

Reconeixement internacional d empreses petites (DDT, maquillatge i efectes
especials, Óscar)

 

Augment de la demanda de productes audiovisuals com a conseqüència de la
digitalització (proliferació de canals televisius i vies de distribució)

 

Especialització productiva

 

Ampliació de les vies de distribució i accés a nous mercats
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Outsourcing

 
Adaptació tecnològica i formativa

 
Incentivar la inversió privada

 
Creació de grups multimèdia

 

Aconseguir una implicació de l'Administració Pública

 

L'explosió de la Societat de la Informació que generarà una creixent demanda
de continguts de banda ampla que necessiten una producció audiovisual.

 

El fort creixement esperat de l'oferta audiovisual personalitzada (cada
vegada més canals temàtics i menys audiència als canals generalistes).

 

La participació de CCRTV en la FORTA (Federació de Televisions
Autonòmiques) així com el desenvolupament de la TDT, que farà augmentar
el número de canals televisius disponibles mitjançant el multiplex de
freqüències, podria augmentar les possibilitats de distribució de les
produccions catalanes.

 

Incorporació noves tecnologies a produccions audiovisuals

 

Reestructuració empresarial (aterritorialitat,etc)

 

Increment demanda productes audiovisuals

 

Nous formats

 

Més canals de difusió (multimèdia, TV digital, desenvolupament tecnològic i
de les comunicacions)

 

Augment de la demanda dels països

 

Voluntat política d aplicar polítiques específiques i propera aprovació de llei
del cinema; marc legal protector

 

Reconeixement de la producció catalana i espanyola

 

Major segmentació

 

Abaratiment tecnològic

 

Ajuts públics

 

Teixit empresarial fort

 

Bona imatge de país, associada a qualitat de vida

Pel que fa referència a les principals amenaces externes a evitar que poden
modificar el futur del sector destaquen les següents:

 

Aposta decidida d iniciatives com la Ciutat de la Imatge d Alacant

 

Barreres d entrada: Avui és més difícil. Cal una forta inversió, difícilment
amortitzable en subsectors com l animació.

 

Barcelona és, evidentment, el gran pol de competència. Per això, més que
pensar en atraure noves empreses de fora de Terrassa es tractaria de buscar-
les entre els emprenedors de la seva àrea d influència.

 

Increment de la competència del sector

 

Competència forana
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Volatilitat sector

 
Barreres entrada

 
Competència altres centres

 
Major dependència de la producció audiovisual exterior

 

Excessiva limitació dels productes televisius locals a les necessitats del
territori

 

Risc de ralentització de l'activitat cinematogràfica

 

Entorn molt competitiu i globalitzat

 

La vulnerabilitat davant els vaivens del mercat d'unes indústries
condicionades per valors simbòlics en ràpid canvi;

 

Els mercats són molt desiguals i vinculats a renda, nivell cultural, identitat i
desenvolupament:

 

Hi ha dominis internacionals evidents i estructures de la producció i mercats
mundials;

 

Hi ha tendència a una concentració selectiva i discriminatòria entorn de pocs
grups, encara que aquests també siguin vulnerables pel costat de la
sobreproducció, la sobreinversió arriscada, l'hipervaloració financera o
l'endeutament desmesurat;

 

Irrompen grans capitals forans al sector amb les seves pròpies lògiques
(grups financers, grups de telecomunicacions i informàtica, transversalització
amb agents de comerç electrònic ) no sempre adaptades a un sector tan
peculiar com el cultural;

 

S'adverteixen tendències a la recentralització geogràfica, fins per raons de
limitació de riscos;

 

L'increment de l'oferta de continguts comercials de caràcter global. Els
mateixos productes o fórmules entren distints mercats, inclòs en català (Gran
Hermano, Operación Triunfo,...).

 

L'augment de la grandària i la presència d'agents globals i d'àrea (AOL,
Endemol...), amb grans audiències i capacitat d'inversió.

 

La centralització geogràfica del sector audiovisual a causa de la concentració
empresarial que s'ha produït al capital de l'Estat.

 

La competència creixent a Europa i l'Estat espanyol (plans de
desenvolupament d'altres països i CCAA). Com s'apuntava anteriorment,
altres CCAA han començat a desenvolupar iniciatives per a recolzar a les
seves indústries audiovisuals.

 

El procés de canvi dels hàbits i preferències de l'audiència en el consum de
productes audiovisuals obliga a conèixer millor a l'audiència per a anticipar els
continguts correctes per a respondre a aquestes noves tendències.

 

Concentració de la distribució (indústria i mercat)

 

Disminució del públic de cinema i televisió

 

Increment d alternatives de consum
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Falta de projecció internacional en el marc del creixement de la demanda més
enllà d alguns festivals o productes molt concrets

 
Concentració de la distribució amb el desenvolupament de la tecnologia

 
La política pública a vegades és escassa

 
Pirateria

 
Polítiques proteccionistes externes

En conclusió, el sector té oportunitats que aprofitar i fortaleses que explotar, sense
oblidar la necessitat una política activa que permeti superar les debilitats
anteriorment citades, per a fer possible que el sector audiovisual català jugui un
paper molt més important en la societat i l'activitat econòmica català.

6.3 Lectura encreuada de la matriu DAFO

Resumint i reaccionant davant les debilitats i amenaces des de l'òptica de les
fortaleses i oportunitats, i establint una lectura transversal des dels agents, la
producció i el mercat, cabria apuntar diferents camps d'actuació necessaris en el
sector audiovisual català:

a) Agents públics i privats

 

comprensió i coordinació institucional per a respondre a les especificitats del
sector audiovisual en l'era digital i vinculant-la també amb la política de
telecomunicacions

 

com a agent de la política cultural i com a grup públic que és CCRTV,
promoure un paper actiu i global sobre el conjunt de l'audiovisual

 

afavorir processos de grandària òptima empresarial en el sector

 

atraure empreses foranes

 

promoure l'eficiència en la gestió per a propiciar empreses amb capacitat
d'inversió i d'autofinançament relatiu.

b) Qualitat de producció i empresarial

 

formació dels recursos humans tant creatius com tècnics;

 

política explícita d'atracció del talent creatiu;

 

aposta per formes d'ocupació que estimulin la qualitat;

 

infraestructures suficients parell abordar qualsevol classe de projecte.

c) Productes i mercats

 

fer un seguiment de les tendències en formats, productes i mercats;

 

aprofitar el nou quadre de canals i mercats nous derivats de la digitalització;

 

acompanyar els guions amb detallat desenvolupaments de projectes
d'alguna productora;

 

producció AV per a mercats més enllà del mercat català, superant la
producció per a un sol client i amb mentalitat exportadora;

 

pensar la producció amb llenguatges i valors aptes a aquesta aposta;

 

apostar per la innovació de productes multiformat en l'era digital;:

 

configurar estructures de distribució i exportació compartides;


