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REINALD BESALÚ

Més  enllà  dels  circuits  d’exhibició  del  cinema  en  sales  i  de  la  televisió  lineal,  el  consum
d’audiovisual té una gran incidència social que no es veu reflectida en les xifres de recaptació
per aquest concepte. L’anomenat “mercat del vídeo” no ha deixat de ferse més i més petit, a
mesura que les vendes i lloguer de DVD i BluRay han anat caient en xifres molt superiors a les
de  creixement  de  la  despesa  en  altres  opcions  basades  en  el  consum  no  lineal  a  través
d’Internet. I això ha succeït tant als Estats Units com a Europa i també a Espanya. Podem dir,
doncs,  que  la  proliferació  a  Internet  de  plataformes  de  consum  de  vídeo  gratuïtes,  legals  i
il·legals, ha impedit, almenys de moment, que la disminució d’ingressos per còpia física es vegi
totalment  compensada  pels  ingressos  provinents  d’altres  opcions  de  consum  de  vídeo  de
pagament.

Vegem primer, però, quins són aquests nous sistemes de consum de vídeo de pagament que
operen a banda dels sistemes tradicionals basats en  la còpia física. En primer  lloc,  trobem el
lloguer digital de pel·lícules i sèries,  l’anomentat  iVoD (Internet Video on Demand), que inclou
els  catàlegs digitals presents a  Internet,  com pot  ser,  per exemple,  iTunes. En segon  lloc,  la
compra digital o EST (Electronic SellThrough), en la qual  l’usuari es fa amb una còpia digital
de la pel·lícula o sèrie, i que és una opció que també solen permetre les plataformes dedicades
a l’iVoD. Finalment, la subscripció, ja sigui en forma de SVoD (Subscription Video on Demand,
en la qual els usuaris paguen una quota mensual fixa per a accedir a un catàleg de pel·lícules i
sèries,  com  per  exemple  és  el  cas  de  Netflix)  o  en  forma  de  TV  VoD  (Television  Video  on
Demand, televisió de pagament que ofereix continguts a la carta en una plataforma pròpia, com
per exemple podria ser Yomvi).

Com dèiem, però, cap d’aquestes noves opcions de consum de vídeo arriba a compensar el
que ha suposat, a nivell econòmic, la pèrdua d’ingressos provinents de la compra i el lloguer de
DVD i BluRay. Als Estats Units, per exemple, la despesa en compra i lloguer de còpies físiques
va caure un 8,7% el 2013. Tot i que el ritme de creixement de la despesa en lloguer i compra de
vídeo  distribuït  digitalment  va  ser  molt  superior  (del  23,9%),  no  va  ser  suficient  per  a
compensarho,  ja que la despesa total va disminuir un 4%. Això  indica, per tant, que  la còpia
física continua sent determinant a l’hora de monetitzar el consum de vídeo: de fet, el 65% de la
recaptació per consum de vídeo als EUA l’any 2013 correspon encara a aquesta via. Ara bé,
que la recaptació provinent del consum de vídeo en plataformes digitals suposi una part petita
del pastís no significa que aquesta forma de consum de vídeo no sigui important: l’any 2013 el
34% de la població va utilitzar un servei de VoD on line, segons dades de Gfk, xifra que gairebé
triplica  la  de  tres  anys  abans.  Una  altra  tendència  interessant  als  EUA  té  a  veure  amb  el
creixement del pes de les pel·lícules en el conjunt de la despesa en la compra digital de vídeo
(EST),  fins  a  suposar  l’any  2013,  segons  NPD,  el  46%  de  la  recaptació  total  per  aquest
concepte, en detriment dels programes televisius, que tenen un preu molt inferior.

A  Europa  el  pes  del  vídeo  físic  encara  és  més  gran  que  als  EUA:  suposa  el  75%  de  la
recaptació  total per consum de vídeo. El descens en  la despesa en el consum total de vídeo
l’any 2013, però, ha estat inferior al que s’ha produït als EUA (de l’1,5%, després de descendir
un 4,4% el 2012). Això és perquè, tot i suposar una part inferior del pastís, a Europa la despesa
en vídeo digital ha augmentat a un ritme superior al dels EUA (un 35%). La disminució en  la
despesa  en  vídeo  físic,  però,  també  ha  estat  superior  (ha  caigut  un  9,6%).  El  BluRay,  no
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obstant,  sembla  que  encara  té  espai  per  créixer  a  Europa,  tenint  en  compte  que  el  2012  el
lloguer  d’aquest  format  va  créixer  un  34,9%  (davant  del  descens  del  22,2%  del  DVD)  i  la
compra  un  19,3%  (davant  del  descens  del  12%  del  DVD),  segons  dades  aportades  per  la
Federació Internacional del Vídeo. Ara bé, cal fer notar que aquest creixement del BluRay va
ser degut a un augment de les llars amb aparells reproductors, ja que els lloguers mitjans per
llar amb reproductor de BluRay també van descendir. Sigui com sigui, en total,  l’any 2013, la
despesa en consum de vídeo a Europa va ser de 9.000 milions d’Euros,  lluny dels 10.500 de
l’any 2009 i dels 13.500 milions d’Euros dels EUA.

Despesa en consum de vídeo als EUA i Europa (2013)

Font: elaboració pròpia amb dades de The Digital Entertainment Group per a EUA i IHS per a Europa 

Nota 1: Als EUA no s’hi inclouen els serveis de subscripció digital que s’ofereixen en combinació amb altres

serveis, i a Europa no s’hi inclouen els serveis de TV VoD de continguts esportius

Nota 2: Tipus de canvi 1€=1,3534USD

El  gràfic  anterior mostra  com  es  va  distribuir  la  despesa  en  vídeo  a  Europa  i  els  EUA  l’any
2013. Com es pot observar, la compra de còpies físiques de vídeo té una incidència superior a
Europa, mentre que el lloguer de DVD i BluRay és molt més present als EUA. De fet, als EUA
la despesa en lloguer digital de vídeo (iVoD) també és molt superior a la que trobem a Europa:
si en el primer cas suposa el 12% de la despesa total en vídeo, a Europa només el 3% de la
despesa en vídeo es fa a través de serveis d’iVoD. En canvi, la compra digital i la subscripció
digital  tenen  una  incidència  similar  a  tots  dos  àmbits.  A  Europa,  però,  bona  part  d’aquesta
despesa  en  serveis  de  subscripció  digital  –el  60%  correspon  a  fórmules  de  TV  VoD.
Tanmateix,  tenint  en  compte  que  serveis  com  els  de  Netflix  o  Amazon  encara  no  estan
disponibles a  tot  el  continent europeu, podem pensar que  la despesa en aquest àmbit  té un
gran potencial de creixement en els propers anys.

De fet, al Regne Unit, un país on aquests serveis de subscripció estan disponibles, la despesa
en  vídeo  digital  ha  suposat  el  27%  de  la  despesa  total  en  vídeo  el  2013,  un  percentatge
lleugerament superior al del conjunt d’Europa,  i que s’explica en bona part pel creixement del
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95% en la despesa en els serveis de subscripció de Netflix i Amazon respecte de l’any anterior.
De manera similar, als mercats nòrdics (Suècia, Noruega, Dinamarca i Finlàndia) la despesa en
vídeo  digital  ja  suposa  el  30%  de  la  despesa  total,  després  d’un  augment  del  174%  en  la
despesa en serveis de subscripció.

Pel que fa a Espanya, és un dels països on més ha caigut la despesa en vídeo físic l’any 2013
(un 20,9%); alhora, la despesa en vídeo digital, incloenthi la despesa en TV VoD, ha crescut a
un  ritme  inferior  al  del  conjunt  d’Europa  (ha  crescut  un  20,9%),  de manera  que  el  volum de
negoci  global  del  mercat  del  vídeo  ha  descendit.  No  disposem,  però,  de  xifres  concretes
relatives a aquesta qüestió. Sí que sabem, però, que, com en el conjunt d’Europa, a Espanya el
lloguer i la venda de BluRay seguia creixent l’any 2012, un 13% i un 12% respectivament.

I què succeirà el 2014? Segons les previsions d’IHS, serà el primer any en què els ingressos
provinents  del  consum de  vídeo distribuït  digitalment  compensaran  l’empetitiment  del mercat
del vídeo físic. Segons aquesta font, globalment el mercat del vídeo creixerà un 1,6% a Europa
gràcies a un augment considerable dels ingressos provinents dels serveis de SVoD i iVoD, que
gairebé es doblaran, fruit de l’expansió d’aquests serveis en nous països. Hi haurà llocs, però,
on continuarà la tendència a la baixa, com a França, on segons Gfk el mercat del vídeo caurà
un 8% el 2014. En  tot  cas,  segons els càlculs de PWC,  la despesa en vídeo on  line al món
creixerà a un ritme del 20% anual en els propers anys, de manera que el 2018 els  ingressos
provinents d’aquestes noves vies de consum superaran, finalment, els provinents de la compra
i lloguer de DVD i BluRay. Tot això dependrà, però, de la capacitat dels nous serveis de venda
i  lloguer de vídeo per a fer atractiva  la seva oferta en detriment de les plataformes gratuïtes  i
del consum basat en la pirateria.


