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El DVD, ni amb la contribució del format bluray no aconsegueix de sortir de la tendència a la
baixa com a suport per a la distribució i consum de pel·lícules  i altres formats audiovisuals. La
proliferació per  tots els països de serveis de vídeo a  la carta (VOD), de  lloguer, de compra o
d’accés per subscripció, amb més o menys èxit, i l’augment de canals de televisió i de serveis
de recuperació  i emmagatzematge de continguts, que han fet ressorgir els minuts de consum
de programes televisius, fan impossible, ara per ara i potser irremeiablement, la recuperació de
les xifres d’ús del DVD a què ens havíem acostumat en els primers anys del segle XXI.

Encara que de Netflix  només n’hi ha un al món, essent el servei de VOD per subscripció amb
més usuaris als Estats Units i amb una progressiva implantació per Amèrica Llatina,  Canadà i
des de fa un parell d’anys per Europa, amb la perspectiva d’aterrar a França en pocs mesos, la
competència creixent que li estan generant amb molts esforços Amazon, sobretot, però també
la catalanojaponesa WuakiTV  i altres  iniciatives que esperen transcendir  fronteres nacionals,
demostren  que  els  circuits  de  l’accés  digital  a  l’audiovisual  aniran  a  més,  molt  més,  en
detriment dels espais tradicionals de circulació audiovisual. Només la televisió se n’escapa, ara
per ara i amb reserves,almenys per dos motius. Un, perquè s’ha adonat a temps dels canvis en
les  pràctiques  socioculturals  de  la  població  de  tots  els  països  que  compten  amb  xarxes  de
telecomunicacions  de  banda  ampla:  cal  fer  accessible  a  la  gent  allò  que  vol  veure  ben  de
pressa,  i  en  tots  els  suports,  i  eliminar  el  desfasament  entre  l’estrena  als Estats Units  d’una
sèrie i la difusió en la resta del món. I si no és per les bones, serà per les males. I dos, perquè
els  continguts  de  ficció  televisiva  no  compten  amb  el  proteccionisme  que  mantenen  les
pel·lícules  a  l’hora  de  sortir  al  mercat,  ja  que  l’estructura  de  poder  i  les  relacions  entre  els
jugadors (canals, productores i distribuïdores digitals) és molt diferent de la que es dóna en el
cinema.

Per al  cinema,  i  per  al  seu  consum en  sales  i  en DVD, el  problema més gran  ja  no  són  les
còpies  fraudulentes  del  top manta  sinó  la  distribució    i  l’accés  il·legítim  via  internet,  causa  o
conseqüència  de  la  situació  del  sector,  segons  el  punt  de  vista  dels  qui  analitzen,  opinen  i
jutgen, tot i que la qüestió és, ben segur, molt més complexa.

Probablement, una bona part del problema real –en resposta a la doble possibilitat apuntada fa
un moment és com reaccionar si el cinema perd l’empara de les fórmules de protecció de les
finestres  clàssiques  de  distribució  i  exhibició.  La  cronologia  d’ordenació  de  l’explotació  del
cinema  trontolla  no  només  per  l’actitud  de  ciutadans  poc  curosos  amb  els  drets  aliens,  sinó
també per la pressió dels nous actors que proliferen per la indústria audiovisual, i ni les grans
productoresdistribuïdores de Hollywood són prou fortes per a defensarles: l’impacte de l’accés
il·legítim  a  les  seves  obres  via  xarxa  per  a  saltarse  el mur  temporal  de  protecció  d’aquests
circuits, i la impossibilitat d’impedir  aquestes pràctiques per molta persecució que es fomenti
arreu han dut les majors al pragmatisme que implica sacrificar part dels enormes rendiments
econòmics que proporcionava  l’explotació de  les pel·lícules   en sales  i DVD per cada usuari,
per a salvar els mobles amb uns ingressos molt més baixos per cada compra, lloguer o visionat
en sistemes de VOD... però ingressos per a elles, al cap i a la fi!

Això, és clar, comporta sacrificar també el negoci de les sales de cinema, a les quals segueixen
exprimint  amb les seves exigències comercials, i els videoclubs. És oportú recordar que Netflix
va començar essent només això, un videoclub per  correspondència,  i  avui és un dels actors
clau de tota la indústria, producció inclosa. I, per a il·lustrarho amb un cas d’actualitat,  ara és
Netflix qui pressiona a França per a reduir la protecció dels films a les sales i poder entrar a fer
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negocis al país (1): amb la  llei a  la mà,  i a grans trets, no pot comercialitzar en el seu SVOD
una pel·lícula fins a 36 mesos després de l’estrena en sales, però si que té més obert el mercat
de  programes  de  televisió  dels  quals  aconsegueixi  els  drets,  que  ajuda  a  fer  més  ampli,
competitiu  i  viable  el  catàleg de  la  seva proposta  comercial,  com en  la  resta  de països. Mal
panorama  per  a  la  indústria  francesa,  a  la  qual  nomé  li  faltava  aquest  episodi  enmig  de  la
pressió cada cop més gran de totes bandes per a revisar la seva cronologia d’explotació. I un
cas digne d’observació per a la resta de països que mantenen una estructura de protecció a la
distribució i exhibició de cinema.

Evolució del mercat videogràfic internacional

Situades així les coses, els resultats del mercat internacional de vídeo (DVD i Bluray) mostren
una tendència a la baixa important, per al darrer any del que es disposa de dades (2012). Fa
poques setmanes, la federació internacional de patronals del sector vídeo (IVF) va presentar un
estudi  que  a  l’estat  espanyol  va  analitzar  i  reproduir  el  portal  estrenosdevideo.com  de  la
publicació  de referència Tercer Mercado Vídeo (http://estrenosdevideo.com) (2). L’estudi, tal
i com destaca l’anàlisi del portal, considera que “La pirateria és el principal factor en el descens
de facturació del sector videogràfic a Europa, i també la responsable de la lentitud d’arrancada
de la distribució digital”.

Entre  les  dades  globals  que  l’estudi  proporciona,  cal  destacar  en  primer  lloc  que  només  als
Estats  Units  el  bluray  té  una  presència  significativa,    ja  que  tan  al  Japó  com  a  Europa  la
modalitat de lloguer en aquest format és quasi  irrisòria,  i  la venda de còpies té un creixement
molt baix.

Un altre  fet  important és  la confirmació que per al conjunt dels països abordats en el  treball,
l’aparició dels formats de teleaccés no compensa els ingressos que es perden amb la davallada
dels formats físics (lloguer  i venda de DVD i BRD): el mercat va caure més del 20% en valor
entre 2008 i 2012. I en el cas d’Europa, quantifiquen en prop del 40% la reducció des de l’any
rècord  en facturació del sector, el 2004.

Per països, el darrer exercici (2012) fou molt negatiu en el segment de lloguer de DVD a tots
els països, amb caigudes superiors al 30% interanual a França, Holanda i Itàlia, i només amb
Alemanya i Noruega amb xifres inferiors al 10% de reducció, mentre que el  lloguer de bluray
es  va  mantenir  amb  xifres  positives  (per  l’escàs  desenvolupament  encara)  arreu  menys  a
Holanda  i  Bèlgica.  En  el  segment  de  la  venda  de  còpies  físiques,  també  es  reflecteix  una
reducció del mercat però amb unes dimensions menys dràstiques que el segment del  lloguer:
per al conjunt d’Europa occidental es van vendre un 12,5% menys de còpies en DVD (mentre
que els lloguers van caure el 17,4%), i la venda de còpies en bluray va pujar el 19% respecte a
2011 (mentre que en bluray el lloguer pujà un 35%).

Paral·lelament, el format d’alta qualitat va augmentant el pes en el conjunt del mercat, encara
que lentament: per al conjunt d’Europa occidental el bluray va passar de l’11% dels lloguers al
17%,  i del 10% al 13% de les vendes de còpies videogràfiques.

L’estudi es completa amb  les dades nacionals  i europees sobre  l’evolució de  la despesa per
ciutadà, el volum d’activitat videogràfica per  llar,  les variacions del consum entre 2006  i 2012
per països, i la densitat d’establiments i el volum d’activitat del comerç vídeo.
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1) Per a més informació sobre el procés d’implantació de l VOD per subscripció a França, és
recomanable fer un seguiment del blog Home digital revolution, de Pascal Lechevallier. Per
al cas de Netflix, vegeu també l’article de Marc Le Roy  (2014) al portal web de l’INA : Netflix
feratil exploser le modèle audiovisuel français?. (tornar)

2) 5 de març de 2014:  La International Video Federation publica un estudio del mercado físico
y digital en Europa, USA y Japón entre 2006 y 2012 . Des d’aquest enllaç es pot accedir als
gràfics de l’estudi. (tornar)

 


