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El Clúster publica la “Radiografia econòmica de la indústria audiovisual de Catalunya”

El Clúster de  l’Audiovisual acaba de publicar una breu però completa radiografia del sector a
Catalunya, que té un gran interès. Avesats com estem a parlar del sector en termes aproximats
i subjectius, des de les apreciacions que l’experiència i coneixements professionals permeten a
cada interlocutor, i completats amb les quatre dades que formen part de les obligacions del pla
estadístic  de  Catalunya,  a  més  del  que  iniciatives  com  aquest  Observatori  de  la  Producció
Audiovisual  o  l’Institut  de  la  Comunicació  (UAB)  poden  aportar,  el  fet  que  el  Clúster  de
l’Audiovisual –amb el seu caràcter integrador de trots els segments de la indústria hagi produït
aquest estudi és un pas endavant, sense cap mena de reserva.

Tot  sector  econòmic necessita  descriure’s  amb  indicadors  estadístics  fiables. És a dir,  ha de
poder donar explicacions numèriques,  i si és possible en  forma de sèries  temporal per veure
l’evolució, a més a més, de  les característiques estructurals,  les dimensions de  l’activitat, els
resultats assolits i les previsions per al futur immediat en coherència amb la trajectòria avalada
per  les  xifres.  Evidentment,  en  tota  reducció  d’una  activitat  a  indicadors  estadístics  hi  ha  un
sacrifici  d’informació,  però  és  necessària  per  a  poder  fer  l’anàlisi  rigorosa  i  poder  prendre
decisions, empresarials, administratives o polítiques. I  també evidentment, aquesta  informació
estadística per si sola tampoc és suficient, ja que necessita el coneixement qualitatiu, allò que
les  dades  no  descriuen  prou  bé,  que  els  professionals  amb  implicació  en  el  sector  poden
aportar per acabar de donar forma a la descripció de l’estat de la qüestió.

Per això, la virtut del treball fet pel Clúster és que posa a les mans d’aquests professionals les
dades, no va més enllà,  i  cedeix als qui puguin  interpretarles  la  tasca de  fer els diagnòstics
més profunds. Com en termes mèdics:  la radiografia evidencia unes coses, però és  l’habilitat
del  metge  el  que  permet  relacionar  aquesta  informació  amb  la  trajectòria  del  pacient  i  les
expectatives que  té per al  futur.  I una mostra  la vam poder  tenir en  l’acte de presentació del
treball. En Joan Rosés, en nom del Clúster, va presentar la radiografia, però lluny de tancar el
pronòstic  en  la  cinquantena  de  pàgines  de  l’informe,  va  estar  acompanyat  de  professionals
experts  (Xavier Cubeles,  del  centre  de  recerca Eurecat,  i Marta  Llatcha,  del  departament  de
Cultura) que van aportar altres dades complementàries, altres visions, altres proves clíniques,
que ens permeten avançar en els matisos importants per a conèixer l’estat de salut del sector
audiovisual de Catalunya.
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Algunes dades significatives

En aquest post és  impossible  recollir  tots els matisos de  la  radiografia, però sembla adequat
subratllar algunes de  les  idees que se’n desprenen, amb  l’avinentesa que no pot substituir  la
lectura del document ni dels treballs que van presentar els experts, i que es poden trobar a la
pàgina web del Clúster.

D’entrada, s’adverteix de la pèrdua de pes del sector en l’economia catalana: l’activitat conjunta
de les empreses productores de cinema i vídeo, distribuïdores, exhibidores i emissores de ràdio
i televisió durant els anys de la crisi més profunda ha passat a aportar el 0,28%  del valor afegit
brut  l’any  2013.  Per  segments,  la  producció  va  tenir  una  gran  sotragada  l’any  2009,  però
després ha aguantat millor el tipus que la resta: tot  i els altibaixos, la distribució i exhibició de
cinema  i  vídeo  té  una  trajectòria  descendent,  la  ràdio  va  anar  baixant  fins  al  2013  però  els
indicadors posteriors que es coneixen parlen d’una tímida recuperació, i  la televisió va patir la
caiguda més important entre 2009 i 2012, per recuperarse l’últim any estudiat. El rol central de
la CCMA i les seves dificultats econòmiques al llarg del període expliquen bona part d’aquesta
evolució.

Pel que fa a l’ocupació en la indústria audiovisual, l’estudi del Clúster indica que els operadors
de televisió i les productores acaparen 8.500 dels 11.500 treballadors del sector, mentre que la
ràdio  no  arriba  al  miler  d’empleats  i  distribució  i  exhibició  es  reparteixen  els  altres  dos  mil
treballadors. Alhora, el comportament de l’ocupació en el sector va ser millor  que en termes de
valor afegit al conjunt de l’economia, i es van mantenir amb oscil·lacions en el 0,39% del total
d’empleats del país.
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Aquestes  dades  es  corresponen  amb  un  sector  molt  atomitzat,  format  per  més  de  1.600
empreses, un 75% de les quals pertanyen a la branca de producció (1.235 l’any 2013). A més a
més, gairebé un 50% d’aquestes empreses no té empleats i un 20% en té únicament un o dos.
Si es té en compte que només el 2% de les empreses tenen almenys cinquanta treballadors, es
fa  palesa  una  altra  de  les  característiques  del  sector,  tot  i  que  això  és  una  constant  en  la
majoria dels països europeus.

L’activitat  audiovisual  de  Catalunya  representa  el  17,3%  del  valor  afegit  brut  del  sector
audiovisual espanyol, dóna ocupació al 18,7% dels professionals de l’estat i és format pel 19%
de les empreses espanyoles.

L’impacte de la crisi econòmica entre 2008 i 2013, però, va ser en conjunt menys favorable a
Catalunya: el  valor afegit brut  va caure més del 40%  (per un 21,5% al  total d’Espanya),  i  va
desaparèixer  el  20,7% de  les  empreses del  sector  (a Espanya el  13,2%). Només en  termes
d’ocupats, el resultat és favorable a Catalunya: va reduirse el nombre en un 15,5% mentre a
Espanya queia el 20,3%.

En relació amb la resta d’Europa, l’informe del Clúster indica que el valor econòmic produït pel
sector a Catalunya és clarament  inferior a la majoria de països de dimensions demogràfiques
semblants, llevat de Portugal: Holanda, Noruega, Bèlgica, Àustria més que dupliquen el valor, i
Dinamarca  la  sobrepassa en un 60%. També  la posició  relativa en nombre d’empreses situa
Catalunya a la cua d’aquests països, i en aquest cas lluny fins i tot de Portugal (més de 2.500
empreses). Per contra, en termes de persones ocupades, el sector audiovisual català té unes
dimensions semblants a tots ells, tret d’Holanda (més de 29.000 empleats, davant els més de
10.700 de Catalunya).

Fins aquí algunes dades que, a mode de breus titulars, ajuden a entendre com és el sector a
Catalunya.  L’estudi  del  Clúster  n’aporta  moltes  més  i  ben  contextualitzades,  que  faciliten  la
radiografia per a l’anàlisi clínica que en vulguin fer els professionals, l’administració pública i els
estudiosos d’aquesta indústria. En altres països, aquests estudis són tan habituals que només
és notícia la data d’aparició d’una nova entrega. Aquí, caldrà encara fer molts esforços per tal
de donar normalitat a una producció estadística sobre l’audiovisual rica i completa.

De moment, però, es poden consultar l’informe i els treballs dels altres ponents de la sessió de
presentació al web del Clúster


