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Si hem de  jutjar pel rebombori  informatiu que ha produït, no hi ha cap mena de dubte que  la
notícia de l’any 2014 a l’Europa audiovisual és la confirmació oficial que Netflix entrarà en nous
mercats nacionals en els propers mesos, sobretot perquè afecta a França i Alemanya i perquè
amb aquesta  jugada serà present  ja a  la major part del centre  i nord d’Europa, a més de  les
illes  britàniques;  deixa  de  banda,  de  moment,  els  estats  del  sud  i  de  l’est.  No  per  molt
anunciada  i esperada aquesta notícia deixa de ser  important, però amb aquest comentari em
plantejo circumscriurela en un context més ampli, que porta a pensar que estem de ple en una
nova etapa de la invasió de l’audiovisual dels Estats Units sobre el terreny de joc europeu, amb
una molt  lleugera  resposta  de  la  indústria  europea.  Per  a  justificarho,  passo    revista  a  les
operacions que s’han produït o anunciat des de l’inici de l’any.

L’operació  Netflix  té  una  transcendència  especial,  per  una  summa  de motius.  El  primer,  pel
caràcter  paneuropeu  de  la  seva  expansió,  que  segueix  a  la  que  va  fer  per  Amèrica.  Abans
d’acabar  l’any  començarà  a  oferir  serveis  a  França,  Alemanya,  Àustria,  Suïssa,  Bèlgica  i
Luxemburg,  després  d’ampliar  la  presència  als  països  escandinaus  i  Holanda  entre  2012  i
2013,  des  de  la  primerenca  arribada  al  Regne  Unit  i  Irlanda  l’any  anterior.  Aquest  caràcter
paneuropeu  de  l’operació  permetrà  a  Netflix  afrontar  i  disputar  la  disparitat  de  regulacions
nacionals  des  d’una  lògica  d’internacionalització  igualitària  que  justificarà  –sobretot  el  fet
d’actuar a França al límit de compliment de la regulació audiovisual més proteccionista que hi
ha  a  Europa:  les  exigències  de  l’empresa  nordamericana  per  entrar  de  forma  amistosa  a
l’hexàgon (revisar les obligacions sobre percentatge d’inversions en obra europea que ha de fer
tot  operador  audiovisual,  presència  europea  en  el  catàleg,  respecte  a  la  cronologia  de  les
finestres d’explotació)  van ser desestimades pel govern, que  li  advertí  que hauria de complir
com tothom, això si opera per a França des de França. Netflix és la gran prova de foc per veure
si  les  polítiques  nacionals  i  europees  de  l’audiovisual  resisteixen  l’embat  de  l’era  digital,  en
paral·lel  amb  el  procés  de  revisió  de  la  directiva  de  serveis  audiovisuals  engegada  per  la
Comissió Europea amb el llibre verd de l’abril de 2013.

L’altre gran motiu que dóna rellevància a l’operació Netflix és que s’ha convertit d’ençà del 2011
(superada  la primera ensopegada en  la  transició del negoci de  lloguer  físic de DVD a servei
teledigital)  en  el  veritable  símbolmarca  de  referència  de  la modalitat  de  servei  de moda  en
l’audiovisual  ofert  per  proveïdors  OTT  (serveis  overthetop,  que  agrupen  les  activitats  de
distribució  de  contingut  televisiu  obviant  els  operadors  tradicionals):  el  servei  d’accés  a  la
demanda,  per  subscripció  (SVOD)  i  amb  tarifa  plana.  En  un  paisatge  europeu  del  VOD
caracteritzat per la gran atomització d’empreses nacionals OTT d’escassa capacitat econòmica,
i  amb  uns  operadors  de  televisió  de  pagament  i  de  telecomunicacions  que  hi  entren  molt
lentament, Amazon ha esdevingut el primer dels grans rivals de Netflix, des que va replicar el
model a  través del seu Prime  Instant Video,  i  li  fa  la competència no només als Estats Units
sinó a diversos països europeus (va comprar  i  reconvertir Love Films, amb activitat al Regne
Unit, Alemanya  i països escandinaus). En poc  temps, el panorama del VOD,  i  sobretot el de
SVOD,  s’anirà  engrandint  amb  propostes  com  la  de  Wuaki.tv  (catalana,  de  la  mà  de  la
japonesa Rakuten, que es presenta com a  rival potencial d’Amazon)  i del que puguin  fer els
jugadors tradicionals, però també Google o Apple (si es confirma el declivi del model iTunes de
compra de còpies i obre serveis de subscripció). Però ara per ara, Netflix ha donat nom a una
modalitat d’accés a l’audiovisual nova.

El valor econòmic del seu servei, però, encara és molt limitat, tot i que creix molt ràpid: poc més
de 3.000 milions d’euros anuals, malgrat que ja actua en tres continents (NordAmèrica, Sud
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Amèrica  i  Europa).  És  una  xifra  petita,  en  comparació  amb  les  habituals  de  la  indústria
audiovisual  dels  Estats  Units,  però  Netflix  ha  creat  i  ocupa  una  posició  estratègica  dins  el
sector, amb perspectives d’anar consolidantse, almenys fins a una nova onada disruptiva en el
sistema comunicatiu. El seu magnífic màrqueting –que el porta a presentarse com l’HBO del
futur  i  l’entrada  en  el  terreny  de  la  producció  de  sèries  –per  a  reduir  la  dependència  dels
proveïdors  tradicionals  dels Estats Units,  que  li  faran pagar  cada  cop un peatge més alt  per
entrar al seu mercat l’han portat a augmentar a un ritme espectacular el nombre d’abonats al
país d’origen però també a l’estranger, malgrat que el seu catàleg és, per necessitat del model
econòmic que ha triat, molt pobre en novetats de cinema. Ara mateix, prop de la meitat de les
llars dels Estats Units  ja tenen subscripció al servei de Netflix, Amazon o similars, segons els
estudis de mercat.

Més enllà de Netflix

Més enllà de Netflix, l’any 2014 hi ha altres operacions d’entrada o de reforçament de posicions
d’empreses  nordamericanes  a  Europa,  tan  o  més  importants,  però  que  han  generat  molt
menys soroll. Els principals protagonistes són dos, Discovery Communications i Liberty Global,
però Viacom, Murdoch  (21th Century Fox), Warner  i  fins  i  tot Microsoft  també han mogut  les
seves peces.  I dins del  terreny de  joc, uns s’han mogut sobretot en  l’àmbit de  les xarxes de
cable  i  banda  ampla  (Liberty),  altres  en  la  reorganització  de  la  indústria  de  producció  de
continguts  i la compra de canals de televisió (Discovery, Murdoch), mentre comencen a aflorar
moviments d’integració en les plataformes de distribució per satèl·lit (Murdoch) i, amb un gran
recorregut  per  davant,  moviments  de  concurrència  en  el  mercat  de  dispositius  d’accés  a
l’audiovisual  (Chromecast  de  Google,  AppleTV  i  potser  GoogleTV,  entre  d’altres).  Les
dimensions  econòmiques  d’aquestes  corporacions made  in USA    han  facilitat  no  només  els
acords de compra entre colossos del  seu país com ara Comcast sobre TimeWarner Cable o
d’ATT sobre DirecTV,  sinó  traslladar  la  seva  capacitat  d’operació a Europa,  on més enllà  de
Vodafone –que amb la compra d’Ono i de Kabel Deutschland va frenar una mica Liberty,  les
operacions tenen sobretot caràcter nacional, com la de Telefónica sobre Digital +.

Un  dels  actors més  inquiets  és  Liberty Global,  la  branca  internacional  dels  negocis  de  John
Malone  (Liberty  Media,  que  participa  en  una  gran  varietat  de  negocis  del  sector  de  la
comunicació), que d’ençà de 2013 ve reforçant  la seva posició de número 1 de les xarxes de
cable  al món,  amb  la  compra  del  líder  britànic Virgin  (principal  competidor  de  la  televisió  de
pagament BSkyB , controlada per Murdoch),  l’holandesa Ziggo (ja tenia UPC al país,  i així és
líder  absolut),  i  a  Alemanya  estava  pendent  de  l’adquisició  de  TeleColumbus,  tercera  xarxa,
després de fallar en l’operació Kable Deutschland davant Vodafone, per anar completant el seu
puzzle  que  s’estén  també  per  Bèlgica,  Irlanda,  Suïssa,  Polònia,  Hongria,  Eslovàquia  i  la
República Txeca, només a Europa. Però Liberty Global, mentre s’expandeix en el cable, ha fet
moviments de contracció  en  l’àmbit de  l’edició de canals  temàtics de televisió,  ja que aquest
any s’ha venut la filial Chellomedia (productora de canals a Europa i Llatinoamèrica, a Espanya
amb  la  marca  Chello  Multicanal)  a  la  nordamericana  AMC,  que  d’aquesta  manera  ha
aconseguit entrar amb més força a Europa, a banda que també ha comprat un canal de cinema
a Alemanya  (Kinowelt TV). Poc després, però, Liberty Global ha  realitzat un  tercer moviment
amb  la  compra  del  grup All3media  (un  conglomerat  de  productores  de  televisió,  amb  seu  al
Regne Unit)  a mitges amb Discovery Communications,  després que  l’europea Fremantle  (de
RTLBertelsmann) fracassés en l’intent d’aquirirla. Precisament All3media  i Fremantle formen
part  del  nucli  de  grups  productors  més  importants  d’Europa,  juntament  amb  Endemol,  ITV
Studios i StudioCanal (filial de Canal+).

Discovery Communications és un altre  dels  protagonistes del  panorama audiovisual  europeu
dels darrers temps, en el  terreny dels editors de canals. Si a finals de 2012 ja va comprar un
paquet de canals temàtics de televisió als països nòrdics (SBS) i va entrar al capital d’Eurosport
amb un pes del 20%, mentre el gegant de la televisió privada francesa TF1 mantenia la resta
del capital, a  l’inici de 2014 va decidir avançar un any els plans previstos  i arribar al   control
amb  el  51%  dins  de  l’operador  de  canals  esportius  (excepte  a  la  filial  francesa,  on  TF1  es
manté com a principal accionista). Discovery ha avisat que vol entrar de ple en el negoci de
l’esport  televisat  a  Europa,  però  paral·lelament  ha  comprat  la  productora  anglesa  RAW  i,
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sobretot, la meitat d’All3media (l’altra, Liberty Global) per reforçar la seva capacitat de gestionar
programes i drets de televisió d’Europa.

Discovery  va entrar  també a primers d’any en  les travesses sobre el possible comprador del
canal de televisió generalista britànic Channel 5. Al final, però, el canal ha acordat la venda a
Viacom, un dels gegants de l’audiovisual dels Estats Units (canals temàtics de televisió, entre
els quals MTV i Nickelodeon, i la major de cinema Paramount, i que comparteix propietari amb
la gran cadena generalista CBS). Viacom és un dels grups dels Estats Units que ha manifestat
interès a entrar en la TDT europea, i per això setmanes enrere va aprofitar per comprar el 25%
del capital de l’espanyola Net TV que tenia Intereconomía.

Un  altre  dels  grans  de  l’audiovisual  internacional,  21th  Century  Fox  (divisió  audiovisual  dels
negocis  controlats  per  Rupert  Murdoch),  s’ha  mostrat  especialment  actiu  a  Europa  en  la
primera  part  de  2014.  Per  un  costat,  perquè  ha  manifestat  el  seu  interès  a  unir  en  un  sol
projecte paneuropeu les plataformes de televisió de pagament per satèl·lit que gestiona (amb
participació diferent en el capital):  la britànica BSkyB, Sky Deutschland  i Sky Italia. D’aquesta
manera  busca  reforçar  la  seva  posició  en  uns  mercats  (el  de  la  televisió  de  pagament  i,
sobretot, el dels drets esportius) on cada cop hi ha més competència a Europa,  ja sigui de la
mà  de  les  operadores  de  telecomunicacions  (Telefónica,  Orange,  BT,  sobretot),  d’empreses
d’altres llocs (l’expansió d’Al Jazeera amb la marca Bein Sports), o d’un dels pocs moviments
purament  europeus  que  s’apunten:  l’intent  de Mediaset  per  arrossegar  la  francesa  Vivendi  i
altres possibles socis per a construir una plataforma europea de televisió de pagament.

La  segona  jugada  de  Murdoch  en  aquest  període  ha  estat  en  l’àmbit  de  la  producció:  ha
anunciat  l’interès  de  fusionar  els  seus  actius  d’aquest  camp  (Shine Group)  amb Core Media
Group  (participada  per  fons  d’inversió)  i  l’europea  Endemol  (que  ha  passat  per  les  mans
successives  dels  seus  fundadors,  de  Telefónica,  de  Mediaset  i  ara  de  fons  d’inversió).
D’aquesta manera es concentraria en un sol grup mundial una part important de la producció i
drets de  televisió d’entreteniment  (realities  i  concursos).  L’operació,  però,  tot  just  està  en  els
primers passos i podria no prosperar.

Per  tancar  el  capítol  d’inversions  de  les  majors  d’Estats  Units  a  Europa  l’any  2014,  cal
esmentar  també  la  compra  per  part  de  Time Warner  d’Eyeworks,  el  setè  grup  de  producció
d’Europa, amb seu a Holanda i format per l’agregació de productores des de 2010, i que l’any
següent va estar en tractes per adquirir Endemol.

Més  enllà  d’aquestes maniobres,  hi  ha  encara  algunes  actuacions més  remarcables  des  del
costat  dels  Estats  Units.  A  part  de  l’ampliació  de  cobertura  de  la  nova  plataforma  de  VOD 
Popcornflix per alguns dels principals territoris (Regne Unit, Irlanda, Escandinàvia, als quals ara
s’afegeixen França i Alemanya), és especialment interessant la seqüència de fets al voltant de
Dailymotion,  la  plataforma  de  vídeos  francesa  que  intenta  competir  –a  gran  distància  amb
YouTube. Després de l’intent de compra per part de Yahoo!, bloquejat pel govern francès per a
impedir el control des dels Estats Units, Microsoft ha anunciat  la seva  intenció d’entrarhi, en
una operació en què també havia de participar Canal + d’acord amb Orange. Aquestes, però,
se n’han desdit, i caldrà esperar nous esdeveniments sobre el futur de Dailymotion.

Des del costat europeu

Malgrat  que  el  balanç  és  marcadament  bescantat  del  costat  dels  Estats  Units,  darrerament
també  hi  ha  hagut  moviments  –petits  en  direcció  contrària,  que  cal  consignar  en  aquest
comentari. El més important en els darrers mesos és la compra per part d’ITV Studios US del
80% del capital de la nordamericana Leftfield Entertainment Group, que li permet continuar la
seva expansió ràpida en el terreny de la producció independent del país (l’any 2013 ja havia fet
altres adquisicions).  ITV Studios és propietat de  l’operador de televisió comercial britànic  ITV,
que ha emprès una estratègia de creixement per la via de la producció davant el futur incert de
la  televisió  convencional,  i  ha  aconseguit  esdevenir  un  gran  exportador  mundial  de  formats
televisius.  Des  d’aquest  mateix    país,  destaca  també  el  reforçament  de  les  activitats  de
producció  de  la  branca  comercial  de  la  BBC  als  Estats  Units,  on  s’ha  convertit  en  un  actor
significatiu.
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Des de la resta d’Europa són diversos també els esforços per a obtenir presència en el mercat
dels Estats Units, i destaca la compra recent del 20% del capital de la  productora de canals per
a YouTube The Collective Digital Studios per part de l’alemanya ProSiebenSat.1, per mitjà de la
filial  Red  Arrow  Entertainment  Group.  D’alguna  manera,  equilibra  la  sortida  de  la  francesa
Canal+ del capital de Maker Studios, una altra de les productores més importants de canals per
a YouTube, comprada per Disney, en una operació que adverteix del nou corrent en el sector: la
batalla  per  integrar  les  anomenades multichannel  networks  en  la  gran  indústria  audiovisual,
abans  no  ho  facin  els  gegants  de  la  tecnologia.  D’aquí  la  importància  de  l’actuació  de
ProSiebenSat.1.

Més enllà de les operacions que concerneixen els grans noms  de la indústria audiovisual d’una
banda i altra de l’Atlàntic, evidentment, hi ha altres acords que impliquen empreses europees.
En  el  període  analitzat  en  l’article,  es  pot  subratllar  la  creació  d’una  filial  de  producció  de 
Banijay Studios als Estats Units, on  ja era present comercialment des del 2010, o  la creació
d’una  filial  de  distribució  conjunta  entre  la  productora  francesa  Europacorp  (de  Jean  Luc
Bresson)  i  la  nordamericana  emergent  Relativity  Media.  Comptat  i  debatut,  a  la  vista  del
seguiment efectuat durant aquests mesos,  i amb la perspectiva dels anys anteriors,  la partida
sembla clarament favorable als interessos de la indústria dels Estats Units.


