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donar la importància que tenen als mecanismes promocionals.

6.4 Alguns canvis observats en els darrers anys al sector audiovisual

 
Irrupció del BluRay i altres sistemes que converteixen el DVD en obsolet

 
HD TV, TDT i cinema digital

 

Pirateria global i greu incidència a Espanya (es calcula en un 32%)

 

Pèrdues generalitzades en el sector de la distribució de DVD (videoclubs i
distribuïdors)

 

Increment significatiu del nombre de llargmetratges produïts i coproduccions

 

Cada cop major concentració de la indústria (en els seus diferents subsectors)
cap a Madrid

 

Increment sostingut dels ajuts públics

 

Enlairament definitiu de la indústria multimèdia

 

Dèficit endèmic del cinema europeu respecte al nord-americà

 

Impacte de les noves tecnologies

 

Increment espectacular de l oferta televisiva (emissores en obert, de
pagament, per satèl·lit, cable, TDT...)

 

Les TV maneguen els pressuposts més importants de l'audiovisual i ja no són
fonamentalment productores sinó operadores/programadores. Han
externalitzat bona part de la seva producció que ha conegut en la segona part
de la dècada dels 90 un salt qualitatiu, a més d'aconseguir una estructura
industrial significativa. L'esforç que s'està fent a Europa per crear un teixit
productiu audiovisual, amb eix promotor central en la TV, és molt gran I
implica una regeneració creativa, una producció serial per a prime time, un
consum creixent i l'emergència de nous mercats (TV de pagament ).

 

Increment abonats a TV pagament

 

Alternatives de lleure han fet disminuir el nombre d espectadors del cinema i
les audiències televisives

 

Fragmentació oferta televisiva

 

El cinema s ha convertit en un producte genuïnament televisiu i també s ha
introduït en el món dels videojocs.

6.5 Línies d actuació

La competitivitat del sector audiovisual ve condicionada per una sèrie de factors i
característiques que sent ja claus actualment, augmentaran la seva posició
estratègica en el futur immediat, que ve marcat per les noves possibilitats tècniques
derivades de la digitalització, el procés de les quals d'obligat compliment ha de
finalitzar cap a l'any 2012. Un dels canvis més destacats en aquest procés de
digitalització és la multiplicació de l'oferta de canals d'emissió (programes) i, per
consegüent, del nombre d'hores d'emissió, al que cal afegir la proliferació i expansió
dels nous suports.


