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1. EL MERCAT DISCOGRÀFIC INTERNACIONAL 

El mercat del disc és relativament jove. Tot i que la invenció del fonògraf data del 

1877, la venda de discos ha pres les dimensions multimilionàries que coneixem en 

l’actualitat a partir de la segona meitat del segle XX. Des de la dècada dels 60, les 

vendes s’han incrementat de manera ininterrompuda i, especialment des de finals 

dels 80, el ritme de creixement s’ha accelerat. No va ser fins al 1996 quan es va 

produir la primera desacceleració important de vendes, que va culminar amb un 

decreixement el 1999 amb el màxim històric de la indústria: 3.390,6 milions 

d’enregistraments musicals venuts a tot el món durant aquell any. Des d’aquesta 

data, les vendes de discos han experimentat una caiguda que està repercutint 

directament en les expectatives del sector i que, de fet, n’està canviant la naturalesa.  

 

GRÀFIC 1. Evolució de les vendes d’enregistraments sonors. 1973-2003  

En milions de dòlars  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Països i regions líders1 

L’any 2003, la indústria discogràfica va obtenir uns ingressos de 32.036 milions de 

dòlars (M$ a partir d’ara) a tot el món. Un valor que es derivava de les vendes de 

discos senzills (singles), discos de vinil (LP), cassettes (MC), discos compactes (CD) 

i vídeos (VHS) i DVD amb contingut musical. D’aquests més de 32.000 M$, els 

EE.UU en van ingressar 11.847,9 reafirmant-se com a la major potència mundial del 

                                            
1 Per a un anàlisi detallat per regions, consulteu l’apartat 3 d’aquest mateix estudi. Pàg. 27 
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sector. El mercat nord-americà (EE.UU i Canadà) representa més d’un terç de la 

indústria discogràfica a tot el món. El mercat europeu vist com a conjunt econòmic     

i regional el segueix de prop, amb vendes per valor d’11.797,8 M$ per al 2003 

enfront dels 12.523,9 que sumen els EE.UU i el Canadà en aquell mateix any. En 

tercera posició hi ha el mercat asiàtic (5.791,1 M$) i en quarta i cinquena                

el llatinoamericà (840,3M$) i el d’Australàsia2 (784,4 M$). En sisena i setena, per 

últim, els de l’Àfrica (160,4M$) i l’Orient Mitjà (138 M$). Des del punt de vista dels 

estats, els deu mercats més poderosos de la indústria discogràfica són el dels Estats 

Units, el japonès, el britànic, el francès, l’alemany, el canadenc, l’australià, l’italià, 

l’espanyol i l’holandès (2003). En el cas de l’Estat espanyol, el valor de les vendes va 

ser de 595,9 M$ (uns 530 M€), ja que hi juga un paper molt important la seva 

vinculació amb el mercat llatinoamericà.  

  

TAULA 1. Rànquing mundial per valor de les vendes (1997-2003)  

 

País Posició 2003 Posició 1997 Vendes M$ 2003 Unitats per càpita 2003  

EUA 1 1 11.847,9 2,7 

Japó 2 2 4.909,7 2 

Regne Unit 3 4 3.215,7 4,3 

França  4 5 2.114,7 2,3 

Alemanya 5 3 2.040,5 2,2 

Canadà 6 7 676,0 1,8 

Austràlia 7 8 673,8 3,1 

Itàlia 8 9 644,6 0,7 

Espanya 9 11 595,9 1,4 

Holanda 10 10 498,8 1,9 

 

1.2. Distribució empresarial del mercat 

                                            
2 Australàsia és la regió geogràfica que inclou Austràlia, Nova Zelanda, Nova Guinea i múltiples illes de la part 
oriental d’Indonèsia. Tot i que és una convenció incorrecta, l’IFPI i aquest estudi utilitzen el nom per referir-se 
solament a Austràlia i Nova Zelanda, per manca d’una paraula que defineixi aquests dos estats. 
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Des del punt de vista purament empresarial, la indústria internacional del disc la 

composen bàsicament cinc grans multinacionals (majors) -Bertelsmann Music Group 

(BMG), Electric and Musical Industries (EMI), Sony Music, Universal Records             

i Warner Music Group- amb diferents quotes de mercat. Universal és la que té una 

major quota a tot el món (23,5%), mentre que les altres quatre majors comparteixen 

quotes similars, entorn al 12-13%. Les discogràfiques independents, per la seva 

banda, sumen a tot el món un 25,3% de quota, poc més que la d’Universal Records 

per sí sola. 

 

GRÀFIC 2. Distribució empresarial del mercat internacional (2003) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Més enllà de la distribució internacional, alguns mercats presenten peculiaritats. El 

llatinoamericà n’és un dels exemples més clars, ja que compta amb quatre 

discogràfiques independents que juguen un paper important en els seus mercats 

respectius. Les brasileres Som Livre i Abril Music gaudien el 2001 del 3,7 i el 3,1% 

del mercat llatinoamericà, respectivament. Les mexicanes Fonovisa i Discos Musart, 

d’altra banda, gaudien del 2,3 i el 2,2% del mateix mercat per al mateix any. El cas 

d’Europa és el segon més significatiu. Hi ha algunes discogràfiques independents 

amb quotes estatals rellevants, però només n’hi ha unes poques que tinguin una 

quota destacable en tota la regió. Entre aquestes últimes destaquen Play It Again 

Sam (PIAS) i Edel, que el 2001 gaudien d’un 0,9 i un 0,5% del mercat, 

respectivament. En el cas de l’Estat espanyol, les discogràfiques independents tenen 

una quota major que a la resta del món (28,3%). Això sembla anar en perjudici de la 



 8

quota d’Universal (16,9%), que es troba 8,7 i 8,5 punts percentuals per sota de les 

seves mitjanes europea i mundial. 

 

1.3. Consum per formats 

El passat 2003 es van vendre 2.746,5 milions d’enregistraments musicals a tot el 

món. La xifra inclou singles, LP, cassettes, CD i vídeos i DVD amb contingut musical. 

Fent una ullada a l’evolució de cadascun d’aquests formats, es troba una sèrie de 

tendències que es mantenen al llarg dels últims anys en diferents intensitats. La més 

rellevant és, sens dubte, la que reflecteix el creixement espectacular de les vendes 

de DVD de contingut musical. Cal remarcar que l’International Federation of the 

Phonographic Industry no va tenir en compte els DVD i els VHS de contingut musical 

fins l’any 2003, quan va adonar-se que aquests formats s’estaven convertint en una 

oferta atractiva per als consumidors. Per aquest motiu, només disposa de les dades 

referents al període 2001-03.  

Només en el període 1999-2003, el consum de DVD musical va augmentar un 

205,8%. El mercat del vídeo musical és del 7% del total del mercat del DVD               

i Alemanya, França i Anglaterra en són els líders. La resta de formats ha 

experimentat una caiguda generalitzada que reflecteix la crisi que pateix el sector. El 

format amb una major caiguda és el VHS de contingut musical, que mostra el seu 

desplaçament progressiu en benefici del DVD. Pel que fa a LP i cassettes, tots dos 

pateixen caigudes a ritmes similars al llarg del període 1997-2003. A més, cal tenir 

en compte que des de la irrupció del format CD el 1983, tots dos formats 

experimenten una tendència decreixent que s’ha allargat durant dècades.  

El del single és un dels mercats més afectats per la crisi de la indústria. En el 

període 1994-97, les vendes en aquest format van augmentar un 32%. Des 

d’aleshores, però, les xifres han caigut un 45% en el període 1997-2003. Aquesta 

caiguda va iniciar un debat entorn al paper i la importància dels single en el mercat 

del disc. Un debat en què no es pot oblidar que la descàrrega il·legal de cançons       

a través d’internet ha crescut considerablement. Aquest factor, juntament amb el 

descens de producció en aquest format, ha provocat una situació difícil per a la 

supervivència del single. Mentre internet sigui el canal principal per aconseguir 

cançons, el futur del single en CD no està assegurat. 
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GRÀFIC 3. Creixement de les vendes per format al món (1999-2003)3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El més estable dels formats és precisament el del CD. Tot i sofrir un descens 

continuat de les vendes, no cal oblidar que més del 75% dels enregistraments 

musicals venuts al món són CD. De fet, en el període 1997-2003, les vendes en 

aquest format només han disminuït un 4,8%. El problema recau, però, en el fet que 

només en el període 2000-03, les vendes han caigut un 15,7%.  

A l’Estat espanyol, la caiguda del CD és el fet més remarcable pel que fa a l’evolució 

per formats. El single, però, ha experimentat un creixement de l’1,8% en el període 

2000-03, arribant a un màxim històric de 3,8 milions d’unitats venudes. La tendència 

es deu quasi íntegrament a la influència del programa televisiu de nous talents 

musicals Operación Triunfo. Des del 1999, aquest format ha editat 31 singles que 

sempre han estat en les primeres posicions de les llistes de vendes.     

  

1.3.1. Nous formats 

En els últims anys han aparegut al mercat dos nous formats que aprofiten el 

potencial de la tecnologia digital aplicat a l’àudio: el DVD Àudio i el Súper Àudio CD 

                                            
3 - S’utilitza l’any 1999, màxim històric del mercat, per tal d’apreciar el descens de les vendes. 
   -DVD i VHS dades per 2001-03 
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(SACD)4. Tots dos han crescut progressivament, especialment en alguns mercats 

concrets. El 2001 es van comercialitzar uns 600 discos en tots dos formats, dels 

quals se’n van vendre unes 600.000 còpies. La implantació progressiva d’aquests 

nous sistemes –que milloren el so en equips de qualitat- depèn de la penetració de 

reproductors a preus assequibles, així com de la popularitat dels sistemes de home 

theatre. L’altre factor fonamental és la promoció per part de les discogràfiques, així 

com l’anivellament dels preus a l’alçada dels CD convencionals. A llarg termini, es 

considera que el desenvolupament d’equips d’àudio als cotxes, amb reproductors de 

disc i tecnologia surround, contribuirà al desenvolupament d’aquests nous formats.  

 

1.4. Consum per edat 

Alguns mercats madurs com els dels EE.UU, Alemanya o el Japó experimenten un 

envelliment relatiu. Això es deu a una combinació de dos factors:  

 

1.4.1. El descens de consum per part dels joves  

En l’actualitat i a tot el món, la franja d’edat compresa entre els 20-30 anys és la 

menys activa en termes de consum. Segons un estudi realitzat a Suècia el desembre 

del 2001 els canvis més pronunciats en consumidors de música es produïen en la 

franges dels 20-24 i 25-29 anys, en què el 39 i el 50% afirmaven comprar menys 

discos que dos anys abans de l’enquesta. Els motius eren la descàrrega de cançons 

a través d’internet (downloading), l’escolta de música a través d’Internet (streaming)   

i la còpia de discos compactes (CD-Burning); així com el descens de la capacitat 

adquisitiva. Un any més tard d’aquell estudi, l’IFPI va realitzar una altra recerca entre 

petits consumidors i no-consumidors de música a Alemanya, Itàlia, Suècia i l’Estat 

espanyol. La mostra tenia en compte només aquells consumidors que afirmaven 

haver comprat dos o menys CD en els dotze mesos anteriors a l’enquesta. Els més 

joves (16-29 anys) van respondre que compraven pocs discos perquè “obtenien més 

música i de franc a través d’internet” (35% a Suècia, 19% a Alemanya, 16% a Itàlia) 

i/o perquè els seus amics els copiaven els CD que volien (17% a Espanya, 16% a 

Itàlia). Aquesta tendència s’ha atribuït al creixement d’una “cultura de la música de 

                                            
4 El DVD Àudio ofereix so surround i capacitat per a continguts addicionals de vídeo i interactivitat limitada. El 
SACD utilitza la tecnologia Direct Stream Digital (DSD) per oferir una major resolució i seguir més de prop la 
forma original de la ona auditiva.   
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franc” (free music culture). Els joves de molts mercats han decidit consumir menys 

música a causa d’una combinació entre les ganes de gastar en altres mercats 

(mòbils, DVD, videojocs) i la disponibilitat d’arxius musicals de manera gratuïta a 

internet i/o la possibilitat de copiar CD. 

El sector no compta amb dades suficients i harmonitzades de les que se’n pugui 

extreure una tendència estable, i les poques de les que disposa responen a alguns 

mercats madurs. A mode d’exemple s’exposa la tendència als EE.UU, on els consum 

de les franges d’edat més joves és clarament menor que el de les franges madures.  

 

 

GRÀFIC 4. Vendes per franges d’edat als EE.UU 1999-2003 (anys/%) 
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1.4.2. La creixent disponibilitat de catàlegs antics en CD, sovint a meitat 

de preu.  

La disponibilitat de catàlegs antics en CD, d’altra banda, ha motivat als consumidors 

de major edat a completar les seves col·leccions de discs amb títols antics. Aquesta 

tendència, sumada a l’esmentat consum menor dels joves, provoca que 

disminueixen les vendes de novetats discogràfiques. Molts analistes atribueixen el 

descens de vendes de CD a la maduració d’un “cicle de reemplaçament del CD”, 

especialment en els mercats més madurs, pel qual els consumidors haurien 

recomprat els discos que ja tenien en vinil o en cassette i, amb les seves col·leccions 

“completes”, haurien deixat de comprar nous títols. Aquest fenomen no s’ha 

quantificat de manera fiable i encara és desconegut. En qualsevol cas, tendències 

com el del Regne Unit, on les vendes de discos de catàlegs antics (prenent “antic” 

com a un disc publicat dos anys enrera) suposen un terç del total de vendes anuals, 

són prou significatives. A aquests dos factors d’envelliment del mercat cal sumar 

l’envelliment demogràfic en molts d’aquests països.     

 

1.5. Consum per origen del repertori 

Per tal de valorar la capacitat dels mercats per produir i consumir la seva pròpia 

música, la indústria del disc diferencia el consum de discos d’artistes de cada país     

i el d’artistes estrangers. A aquesta diferenciació –repertori domèstic vs. repertori 

internacional- s’hi suma el consum de música clàssica que, tot i tenir països d’origen, 

es considera patrimoni de la humanitat. El repertori local com a quota de mercat 

estatal va ser molt fort durant la segona meitat dels anys 90. Del 1992 al 2000,        

va créixer a un ritme d’un 1% per any, assolint un 67,7% a finals de la dècada. 

Aquesta tendència ha ajudat a mantenir les vendes en molts mercats, i continua molt 

present en alguns casos rellevants. A França, el repertori domèstic ha crescut de 

manera estable del 51% el 2001 fins al 60% el 2003. En aquest període destaca 

també l’increment d’un 6% del repertori domèstic a Austràlia, que ha estat degut 

principalment a l’èxit d’alguns artistes locals.  
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GRÀFIC 5. Consum per origen del repertori a tot el món (1993, 1998, 2003) 
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A aquesta tendència s’hi suma un descens generalitzat en les vendes dels artistes 

amb major repercussió internacional. Tot i que sempre hi ha excepcions, aquesta 

tendència s’està reproduint any rera any des del 2001, especialment en mercats 

importants com els del Japó, el Regne Unit, Alemanya, Canadà o Itàlia. Els Estats 

Units, l’exportador més important de música, ha sofert aquesta tendència d’una 

manera més acusada. 

 

1.5.1. Principals raons que expliquen aquest fenomen:  

1. La mida relativa de quatre dels deu mercats més importants -EE.UU, Canadà, 

França i Austràlia- ha influït en les xifres globals. Tot i així, són 22 els mercats que 

presenten aquesta tendència 2. L’increment de la inversió en repertori local, 

especialment durant el 1999 i el 2000 3. Gran part del repertori internacional està 

disponible a internet per als consumidors pirates. Això sembla haver perjudicat les 

vendes dels artistes internacionals en alguns mercats i 4. L’estructura promocional 

en alguns mercats clau ha posat especial èmfasi en el repertori local. Això inclou 

premis a la música local i promoció des de televisió i ràdio. 
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Al llarg del període 1997-2003, s’ha incrementat la tendència cap al repertori 

domèstic en molts territoris. A l’Estat espanyol, el repertori local ha augmentat de 

manera considerable en els últims anys, del 33% el 1992 al 46% el 2003. A més, les 

llistes de vendes acostumen a registrar molts artistes nacionals i llatinoamericans en 

les primeres posicions.  

 

1.6. Consum per gènere 

La demanda per gènere és un factor difícil de quantificar. Els hàbits i tendències 

culturals de cada país es tradueixen en consums i classificacions musicals diferents. 

La falta de dades per a molts països, d’altra banda, també en dificulta les 

generalitzacions.  

D’entre les grans tendències que es poden observar, però, destaquen cinc grans 

gèneres musicals: rock/metal, pop/MOR, country/tradicional, rap/hip hop i bandes 

sonores. La resta de gèneres musicals específics de cada regió o país s’agrupen 

sota l’epígraf Altres (27,4% al 2003). Aquests es tradueixen de manera diferent en 

cadascuna de les regions, però destaca la importància relativa de la música rock       

i pop a totes les regions a estudi.  

En el conjunt global, rock i metal suposen més del 30% de les vendes. Els segueix el 

pop amb més del 16%. Aquesta té diferents intensitats segons les regions,               

a Europa, per exemple, el pop supera al rock, però als EE.UU, la música negra 

(r&b/urban, rap/hip hop) i el country tenen més importància en vendes que no pas el 

pop.  

Destaquen també –per raons diferents- els casos de Brasil (únic país amb dades per 

Amèrica Llatina) i Austràlia. Al primer, el consum de música religiosa i el de música 

tradicional supera al de pop i rock. A Austràlia, per contra, el 76% del consum (2003) 

era en artistes considerats rock/metal.  

En el cas d’Àsia, per últim, cal destacar també la importància de les bandes sonores, 

que ocupen la segona posició després del rock. Això es deu bàsicament, a la 

importància del cinema musical a la regió, l’anomenat Bollywood.   
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GRÀFIC 6. Consum per gènere al món 2003 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Dins l’epígraf altres s’hi inclouen religiosa (7,4%), r&b/urban (6%), dance (4,4%), infantil (2,2%), 

jazz/blues (3,4%), clàssica (4%), oldies (2,2%); new age (1%), world music (2,1%) i altres gèneres no especificats 

(14%).   

 

1.7. Canvis en els canals de comercialització 

Durant el període 1998-2003, la venda de discos a Nord-Amèrica i a la majoria dels 

mercats europeus es va transferir progressivament dels comerços especialitzats als 

grans magatzems, establiments de productes rebaixats (discount stores)                

i supermercats. La tendència és especialment forta en les novetats discogràfiques       

i els artistes més venuts, ja que no requereixen una atenció especialitzada per part 

dels comerciants i que es venen de manera més assequible.  

En el cas del Regne Unit, per exemple, les dades són prou rellevants: en el període 

1999-2003 la quota de venda dels supermercats ha augmentat del 8,9 al 21,9%. En 

altres mercats madurs, com el francès o el dels Estats Units, la quota es manté 

estable però també en xifres similars. Aquesta nova forma d’entendre la 

comercialització ha afectat directament la venda especialitzada i els establiments de 
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música independent. Per tal de fer front a aquesta situació, alguns establiments han 

hagut de recórrer als descomptes i a la diversificació de la seva oferta a través dels 

DVD, videojocs i, fins i tot, llibres i revistes. Una estratègia que han combinat amb la 

creació de les seves pròpies xarxes de venda on-line de formats físics o fins i tot 

amb serveis de descàrrega, com en el cas de Virgin i altres empreses als EE.UU.  

Les vendes de CD –en format físic- a través d’internet també han crescut de manera 

estable al llarg d’aquests últims anys. Al Regne Unit, aquest tipus de venda va 

augmentar del 4 al 6% en el període 2001-02. Pel mateix període, a Alemanya va 

augmentar del 6 al 9%. Aquesta tendència es manté lenta però estable i encara no 

s’ha vist alterada per la venda en format digital. De fet, molts serveis de descàrrega 

digital també ofereixen la possibilitat de comprar CD en format físic.  

Cal destacar que tot i que sovint es difon la idea que són molts els establiments que 

tanquen a causa de la crisi de la indústria, la situació encara està molt lluny del que 

pot semblar. De fet, alguns comerços tenen plans d’expansió molt agressius, com és 

el cas de Virgin o HMV al Regne Unit. La cadena alemanya Mediamarket i la 

francesa FNAC també s’extenen per diversos països. La clau del seu èxit resideix en 

incrementar l’oferta en altres sectors de l’entreteniment, reduir els preus amb 

descomptes i promocions especials i millorar l’ambient dels seus establiments per tal 

de potenciar els beneficis de la compra “en persona”.  

 

1.7.1. Principals estratègies del sector per potenciar la venda minorista: 

1. Intercanviar informació sobre les millors maneres de promocionar la música         

2. Oferir molts títols, gèneres i catàleg antic als establiments 3. Oferir experiències 

d’escolta als consumidors al mateix establiment 4. Assistir als consumidors per tal 

que descobreixin nova música o nous productes i 5. Fer els establiments de discos 

més atractius per als consumidors durant tot l’any. 

Cal destacar, per últim, que la major ruptura en les formes de venda de la indústria 

discogràfica comença a produir-se –com veurem tot seguit- amb les descàrregues 

legals a través d’internet. 
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2. FACTORS QUE AFECTEN LA DEMANDA. REPTES I OPORTUNI-

TATS DEL SECTOR 

 

2.1. Factors negatius  

2.1.1. Pirateria:  

Des de fa uns anys, la indústria discogràfica ha hagut de familiaritzar-se amb dos 

termes fonamentals: downloading i CD-Burning.  

- Downloading 

El primer és d’ús habitual en el llenguatge informàtic, però en termes musicals, 

download és la paraula que s’utilitza per definir com els usuaris d’internet 

“descarreguen” als seus ordinadors arxius musicals de manera absolutament 

gratuïta. De franc perquè són altres usuaris els que les han “carregat” (upload) a la 

xarxa per tal d’oferir-los a tothom que els vulgui utilitzar. La pràctica del downloading 

està estretament vinculada als programes peer 2 peer (P2P), sistemes informàtics 

d’intercanvi de fitxers mitjançant els quals els usuaris d’internet comparteixen els 

seus arxius (file-sharing), carregant-los i descarregant-los de la xarxa de manera 

gratuïta. Probablement, el programa P2P més famós de la història és Napster que, 

com tot seguit veurem, ara competeix al mercat de manera legal. 

 

GRÀFIC 7. Arxius musicals disponibles a internet de manera no autoritzada  

(abril 2002–juny 2004)  
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- CD- Burning 

El CD-Burning, per la seva banda, és el terme utilitzat per definir la gravació o còpia 

d’arxius musicals en discos compactes verges (CD-R, Compact Disc Recordable) 

sense respectar els drets de propietat intel·lectual. Tant la còpia domèstica com la 

pirateria comercial han aprofitat aquesta tecnologia per tal de copiar arxius sonors de 

manera gratuïta. En tots dos casos ha sigut la tecnologia –accés progressiu a 

internet de banda ampla i difusió d’aparells informàtics-  la que s’ha avançat a la 

indústria, forçant-la a adaptar-se a un mercat canviant. La lluita legal contra aquest 

tipus de pràctica ha donat els seus fruits, però la magnitud del canvi en el consum no 

sembla tenir una solució per aquesta via.  

 

GRÀFIC 8. Penetració d’Internet per regions.  

Percentatge de llars amb connexió a Internet (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Impacte sobre les vendes 

L’impacte en les vendes no es pot calcular d’una manera acurada5, però es 

considera que el downloading i el CD-Burning són els principals factors de la crisi de 

                                            
5 Les xifres de l’IFPI en els materials utilitzats són percentatges aproximats. Si es desitja aprofundir en el tema es 
recomana l’adquisició de l’anuari especialitzat The Recording Industry Comercial Piracy Report, editat per la 
mateixa institució.  
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la indústria. I més si es té en compte que –com assenyalarem més endavant- altres 

formes d’entreteniment per les que han optat els consumidors acostumen a tenir 

mesures de protecció antipirateria més efectives. 

Només del juny del 2002 al juny del 2003, els usuaris de serveis pirates van 

augmentar de tres a cinc milions. El nombre d’arxius pirates disponibles a la xarxa 

també es va incrementar, de 500 a 1.100 milions per al mateix període. A partir de 

finals del 2003 i principis del 2004, però, el nombre va començar a disminuir, arribant 

als 800 el juny del 2004. La lluita contra la pirateria i la introducció de serveis similars 

de naturalesa legal són els principals factors positius al respecte. 

A l’Estat espanyol, es calcula que el mercat pirata és del 25-50% del mercat legal, un 

percentatge que només comparteix amb Itàlia en el marc dels principals mercats 

europeus. Probablement, la vessant més preocupant és la pirateria comercial, el “top 

manta”, que se situa entorn al 10-25% del mercat legal. Es calcula que el 2002 es 

van vendre uns 18 milions de discos pirates. El baix preu dels CD-R i l’extensió de 

les gravadores de CD, d’altra banda, han contribuït en l’increment del CD-Burning.  

En comparació, es calcula que els principals mercats europeus registren nivells de 

pirateria de menys del 10%. Tot i així, Europa és una regió especialment vulnerable 

a la pirateria. Afegida a la realitat actual, cal tenir en compte que alguns dels nous 

membres de la UE, com els països bàltics, tenen greus problemes interns de 

pirateria. La lliure circulació de mercaderies, d’altra banda, facilita el trànsit de 

material pirata, ja sigui produït dins la UE o en països veïns com Rússia o Ucraïna. 

Tot i l’increment del repertori local, la pirateria organitzada ha posat el mercat dels 

artistes locals en risc, ja que sovint, els pirates se centren en els artistes locals més 

exitosos. 

 

- Efectes sobre el consum 

En el període 2000-03, el valor de les vendes a tot el món va caure en 6.192,6 M$. 

La majoria d’estudis consultats per l’IFPI coincideixen a remarcar la relació directa 

entre el descens de vendes i l’augment de la pirateria. Dos dels estudis més 

destacats es van dur a terme al Regne Unit i al Canadà. Al Regne Unit, els usuaris 

de programes P2P afirmaven consumir un terç menys de música que quan no 

utilitzaven els sistemes de file-sharing. Al Canadà, un 30% dels entrevistats que 

declaraven comprar menys música que en els dotze mesos anteriors a l’enquesta, 
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afirmaven que ho feien perquè optaven pel downloading i el CD-Burning. Els estudis, 

però, també mostraven altres comportaments. Un 15% dels usuaris de programes 

P2P afirmaven haver incrementat la despesa en música en el mateix període. En 

qualsevol cas, les valoracions dels diferents estudis realitzats en diversos països del 

món (EE.UU, Canadà, Austràlia, Alemanya o el Japó) desmenteixen l’anomenada 

pràctica del sampling, segons la qual els usuaris escoltarien petits fragments 

(samples) de les cançons que els interessen per tal de comprovar si els agraden 

prou com per després adquirir el discos de manera legal. 

 

2.1.2. Competència amb altres sectors de l’entreteniment 

Per a la indústria del disc, la despesa del consumidor s’ha convertit en un bé que cal 

assegurar-se siguin quines siguin les condicions econòmiques. La irrupció del DVD    

i la popularitat creixent dels videojocs, els telèfons mòbils, la televisió de pagament    

i l’accés a internet han creat una oferta que rivalitza directament amb els 

enregistraments sonors. Tal i com han expressat els editors de l’IFPI, s’ha produït 

una fugida del consum (crowding out) cap a altres serveis. Tot i així, s’espera que 

ens els pròxims anys el consum en el sector del lleure creixi i permeti que els sectors 

convisquin sense exclusions. 
 

- Cinema i DVD 

L’assistència al cinema i la compra de DVD han crescut d’una manera molt ràpida en 

els últims anys. Els enregistraments en DVD de pel·lícules, series de televisió           

–i continguts musicals- acaparen el mercat del vídeo domèstic. S’estima que les 

vendes de DVD van créixer un 72% al llarg de l’any 2002 fins als 17.500 M$.  
 

- Videojocs 

La indústria dels videojocs, per la seva banda, va augmentar els seus ingressos un 

6,2% en el període 2002-03, assolint els 22.300 M$. La tendència va ser 

especialment marcada els anys 2001 i 2002 quan es van introduir al mercat les 

consoles PlayStation 2, GameCube i XBOX. Els videojocs en línia han tingut un 

creixement més aviat modest, en contra del que pronosticaven alguns analistes. Tot   

i així, s’espera que la tendència canviarà quan s’introdueixi una nova generació de 

consoles aptes per al joc en línia.  
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- Telefonia mòbil 

La telefonia mòbil, per la seva banda, s’ha convertit en un dels mercats més 

innovadors. A Europa, tots els estats menys els Països Baixos tenen un major índex 

de penetració de telèfons mòbils que no pas de connexió a Internet. Per a una 

explicació detallada d’aquest tema, podeu llegir l’apartat 2.2.2 d’aquest mateix text. 

 

2.2. Factors positius  

2.2.1. Mesures per recuperar la demanda 

Per tal de contrarestar els efectes de la pirateria i la competència amb altres sectors 

de l’entreteniment, la indústria del disc intenta recuperar el consum i les vendes per 

càpita de maneres diferents: 1. Oferint música digital amb una major qualitat que la 

pirata i a preus més baixos que els de les vendes físiques 2. Lluitant contra la 

pirateria 3. Oferint continguts addicionals 4. Incrementant les vendes de vídeo 

musical 5. Registrant llicències estratègiques en altres sectors. 

 

- Oferir música digital de més qualitat 

La indústria del disc va entrar d’una manera ferma a Internet a partir de la segona 

meitat del 2003 i la primera del 2004. El juliol del 2004, hi havia prop de mig centenar 

de pàgines web dedicades a aquest negoci tan sols a Europa. Al món, es calcula 

que arribaven al centenar6. Les més conegudes són iTunes, Rhapsody, Sony 

Connect i Napster 2.0. Destaca especialment el naixement d’aquesta última, versió 

legal del programa P2P més afamat durant la proliferació del file-sharing. Les 

cançons disponibles a Napster 2.0, iTunes i Rhapsody han crescut fins a unes 

700.000, i els catàlegs no paren de créixer. A mitjans del 2004, la proporció de 

singles venuts a través d’Internet respecte als singles físics era de 10 sobre 1. 

Aquest tipus de venda no ha afectat la comercialització tradicional i, de fet, s’espera 

que el canvi d’un format a l’altre sigui lent i gradual. A més, el protagonitzarà un tipus 

específic de consumidor: jove i habituat a les noves tecnologies. En el cas de l’Estat 

espanyol, aquest sector encara està en fase de consolidació. Serveis com Tiscali, 

Prisacom, Vitaminic i MTV són els més coneguts. 

                                            
6 La web http://www.pro-music.org/musiconline.htm en mostra un llistat per regions (consultada el juliol del 2005) 
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- Lluitant contra la pirateria  

Al mateix temps, s’han incrementat l’edició de CD amb tecnologia Copy Control, 

dissenyada per evitar que el disc es copiï o es pugui penjar a la web. Aquesta 

tecnologia ja s’havia utilitzat en programes de software, videojocs i DVD; però no 

existia pel que fa al CD d’àudio. A la pràctica, impedeix que un CD es pugui reproduir 

en un ordinador amb programes que poden copiar-ne els continguts. D’altra banda,    

i com en el cas del mercat espanyol, molts estats han iniciat campanyes de 

sensibilització i han emprés mesures legals al respecte. 

 

- Oferint continguts addicionals als nous CD  

Habitualment, en forma de material extra, s’ofereixen continguts audiovisuals             

i accessos limitats a més continguts a través d’Internet. També han proliferat les 

edicions de luxe, que se sumen a una estratègia per tal de fer més atractiu el 

consum legal de discos.  

 

- Incrementant les vendes de vídeo musical  

El DVD ha propiciat una recuperació del mercat del vídeo domèstic i ha ofert unes 

possibilitats a la música en vídeo que el format VHS no havia explotat. El 2003,         

el DVD musical ha augmentat un 65% les seves vendes, arribant a uns 1.900 M$. El 

2001, el percentatge de vendes del vídeo musical respecte al total de vendes 

musicals era del 3,2%. En tan sols dos anys, el percentatge va ser de 6,4%. Tot        

i així, no cal oblidar que el mercat del DVD encara és petit comparat amb el del CD.  

 

Però aquest nou format creix d’una manera estable gràcies a tres factors:  

a. l’incremento dels títols publicats i les fortes campanyes de màrqueting per 

promocionar-lo b. Millores en les tècniques de venda i marxandatge i c. El 

creixement continuat de llars amb reproductors de DVD.  

 

- Registrant llicències estratègiques en altres sectors de l’entreteniment  

Com ja s’ha explicat en apartats anteriors, la indústria del disc ha de fer front a altres 

sectors de l’entreteniment que competeixen per la despesa del consumidor. Tot i les 
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amenaces que suposen els videojocs, els telèfons mòbils, la televisió de pagament o 

l’accés a internet; la música és un component clau dins el producte final de cadascun 

d’aquests segments. Algunes discogràfiques han aconseguit beneficis explotant de 

manera estratègica les llicències musicals dins aquests productes. Els videojocs han 

desenvolupat vincles amb la indústria musical que es tradueixen en autèntiques 

bandes sonores que fins i tot poden comercialitzar-se per separat del joc, com a 

producte purament musical. El dels telèfons mòbils, però, és el mercat més 

esperançador en aquesta matèria. Tal i com s’explica tot seguit, les melodies per al 

telèfon mòbil (ringtones) tenen un potencial enorme. Serveixi com a avançament que 

el 2003, les dades situen aquest mercat a prop dels 3.500 M$.  

 

2.2.2. Música i noves tecnologies. El potencial de la telefonia mòbil 

La indústria musical comença a mostrar-se esperançada gràcies a la bona acollida 

dels sistemes de descàrregues legals a través d’Internet. El de la telefonia mòbil 

també és un sector amb un gran potencial de creixement. Per aquest motiu, l’IFPI li 

dedica especial atenció en les seves publicacions recents. El desenvolupament de 

noves tecnologies aplicades a la telefonia mòbil ofereix un ventall de possibilitats a la 

indústria discogràfica. Els mòbils de tercera generació permeten opcions 

d’interactivitat i entreteniment que no s’havien tingut en compte amb anterioritat. El to 

de senyal de trucada (ringtone) n’és un dels exemples més clars. Abans, però, 

caldria recordar les diferències entre els tons monofònic, polifònic i els “tons reals”7. 

En termes de tecnologia mòbil, s’entén per to monofònic a la melodia composada per 

una seqüència de sons que acostuma a reproduir una cançó existent. Per contra, 

s’entén per to polifònic a aquella melodia composada per fins a setze sons diferents 

reproduïts de manera simultània i que també acostuma a reproduir una cançó 

existent. El “to real” (ringtune) és un avís de trucada que reprodueix de manera 

fidedigna una cançó o una versió de la mateixa. 

Els nous serveis de música per a mòbil (music-to-mobile) sorgeixen de manera 

continuada, especialment a Àsia i Europa, on el mercat del mòbil està més 

desenvolupat. Els principals mercats del mòbil són el Japó, Taiwan i Corea del Sud. 

En aquest últim, les companyies discogràfiques van obtenir uns beneficis de 29M$ el 

passat 2003, l’equivalent al 18% del total del mercat del disc a aquest país. El mercat 

                                            
7 Traducció lliure que realitzem a partir de la denominació comercial del concepte a l’Estat espanyol 
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de la música al mòbil ha crescut incrementant la qualitat del contingut i la flexibilitat 

de cara als usuaris. A alguns països asiàtics fins i tot hi ha serveis de karaoke a 

través d’aquests aparells. A Europa, però, s’hi estan desenvolupant alguns sistemes 

més complexos donat que el seu cost de transferència és més econòmic. La 

companyia britànica O2 va ser la primera operadora de mòbil que va llençar al 

mercat un servei de descàrrega, anomenat Mobile Music Player. A mitjans del 2004, 

l’alemanya T-Mobile va desenvolupar el sistema Mobile Jukebox al Regne Unit, 

Alemanya, Països Baixos, Àustria i la República Txeca. El sistema va començar 

oferint fragments de 90-120 segons, però esperava oferir cançons senceres en un 

període de mig any.  

Els mercats dels EE.UU i la Xina són els més prometedors. Tot i tenir un índex de 

penetració del mòbil relativament petit, el dels EE.UU és el major mercat del disc. La 

Xina, per la seva banda, té un potencial de població consumidora que penetra cada 

cop més en el mercat.  

 

- Eixos de futur de la música al mòbil 

Hi ha quatre eixos clau per tal que el mercat de la música al mòbil tingui expectatives 

de futur: des del punt de vista de la demanda del consumidor  

a. Personalització i b. Voluntat de pagar pel contingut; i des del punt de vista de la 

tecnologia c. Desenvolupament dels mòbils i d. Infraestructures i costos . 

a. Personalització:  

Els consumidors utilitzen les melodies per a mòbil, els fons de pantalla o les 

dedicatòries per personalitzar els seus mòbils i convertir una peça estàndard de 

hardware en un objecte únic i personal. Per als consumidors més joves, aquest és 

un sistema que els proporciona status.  

b. Voluntat de pagar pel contingut:  

La indústria del mòbil considera que la música és un dels millors sistemes per 

atraure al consumidor. Un estudi realitzat per Nokia va descobrir que la música és el 

tipus d’entreteniment preferit pels usuaris de mòbil (65%).  

c. Desenvolupament dels mòbils:  

L’extensió dels mòbils de tercera generació és fonamental per a la consolidació d’un 

mercat de música al mòbil. 
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d. Infrastructures i costos:  

Als mercats on la penetració del mòbil s’acosta a la saturació, les operadores estan 

oferint preus baixos per tal de guanyar clients. Tot i així, els consumidors segueixen 

demanant estàndards de qualitat alts en elements com la seguretat, la transmissió      

i la capacitat dels serveis. Això provoca que els preus encara es mantinguin 

relativament alts i que les melodies per a mòbil es venguin a dos o tres vegades el 

preu d’una descàrrega. 

 

- Drets i llicències en el camp de la telefonia mòbil 

El Digital Rights Management (DRM) i les llicències àmplies de continguts són peces 

clau per evitar la pirateria a través dels mòbils. Al Japó, per exemple, s’han arribat a 

desenvolupar programes P2P per a melodies de mòbil. Moltes operadores utilitzen 

l’Open Mobile Alliance 1 i 2 (OMA1 i OMA2), dissenyades per protegir continguts 

multimèdia com ara la música. S’espera que en el futur hi hagi una demanda 

transversal entre els consumidors de música a través del mòbil i els consumidors a 

través d’internet. El repte per a la indústria és adaptar el producte a cadascun dels 

mitjans. Sembla que la convergència dels dos mercats no trigarà gaire i, de fet, 

Apple i Motorola ja han anunciat col·laboracions per tal d’obrir el mercat d’iTunes als 

clients de Motorola.  

Tot i que els consumidors no vegin en els seus mòbils una font d’entreteniment, la 

percepció està cridada a canviar en els pròxims anys. Quan els usuaris comencin a 

substituir els seus mòbils per d’altres amb majors possibilitats tecnològiques, 

s’espera que aparegui una segmentació del mercat: per una banda, la dels 

“consumidors de forma de vida” (lifestyle consumers), i per l’altra, la dels 

“consumidors musicals de base” (core music buyers). Els primers seran usuaris de 

serveis de personalització del mòbil, mentre que els segons consumiran 

descàrregues de pistes musicals senceres. Els diferents productes funcionen de 

manera diferent en mercats diferents. Aquesta sembla ser la màxima per a la 

maduració del mercat del mòbil i de la música en general. Els consumidors han 

desenvolupat comportaments més complexos i entenen les seves col·leccions 

musicals com un producte en diferents formats.   
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3. LA INDÚSTRIA DISCOGRÀFICA PER REGIONS 

 

1. Nord-Amèrica 

 

1. Països inclosos en l’anàlisi:  

Canadà, EE.UU, Jamaica8 

 

2. Posició en el mercat:  

Els EE.UU són la primera potència mundial, amb vendes per valor d’11.847,9 M$ 

(2003). El Canadà és la sisena del rànquing mundial, amb 676M$ pel 2003. Jamaica 

ocupava, el 2002, la posició 52 amb 6,5 M$. 

 

3. Vendes:  

El 2003, el mercat dels EE.UU seguia sofrint pèrdues en les vendes de discos, 

baixant per primer cop en sis anys dels 13.000 M$ en vendes. L’any anterior, tant els 

EE.UU com el Canadà van sofrir una pèrdua del valor de les seves vendes d’un 8%. 

Tot i així, hi ha alguns símptomes de recuperació. Les vendes segueixen movent-se 

dels minoristes especialitzats a supermercats, establiments d’electrònica, etc.  Una 

tendència més forta als EE.UU que al Canadà, on els establiments tradicionals 

encara són responsables del 54% de les vendes (2003). El ritme també és desigual 

pel que fa a les vendes de CD a través d’internet.   

 

4. Consum per formats:  

Els CD suposen el 95% de les vendes per valor a la regió. Han ajudat al seu 

manteniment alguns artistes internacionals, així com l’increment d’edicions amb 

material extra. Pel que fa als singles, la seva importància ha augmentat en part pel 

concurs televisiu de nous talents American Idol. Tot i així, el mercat del single és una 

                                            
8 Sense dades per a 2003 
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desena part del que era el 1997. La proporció al Canadà és menor que als Estats 

Units. El DVD musical continua creixent. Al Canadà ha augmentat un 130% només el 

2003 (9% del total de vendes), i als EE.UU un 56% (3% del mercat). Tot i que els 

EE.UU tenen una de les taxes de penetració de reproductors de DVD més grans del 

món, encara els falta igualar-se al consum de mercats com els del Canadà, 

Alemanya o França. Pel que fa a descàrregues legals a internet, van créixer de 

manera molt ràpida. Als EE.UU els consumidors van descarregar 54 milions de 

cançons fins a mitjans del 2004. Aquest mercat està menys desenvolupat al Canadà, 

que al febrer del 2004 registrava 1 milió de descàrregues.  

 

5. Origen del repertori:  

Els EE.UU tenen la major quota de vendes de repertori domèstic de tot el món. És 

un dels pocs països amb més del 90% de les vendes en aquest camp. Canadà és un 

dels pocs mercats que té regulada una quota de música local, segons la qual un 

30% de la música que sona a la ràdio pública ha de ser originària del Canadà. Tot      

i així, el repertori internacional ha assolit quotes entre el 70-85%, majoritàriament del 

seu país veí, els Estats Units, tot i que la música britànica també és popular i la 

música en francès ho és al Quebec.  

 

6. Factors que afecten les vendes:  

Els principals motius del descens de vendes són: downloading/ CD-Burning i el 

descens de la capacitat adquisitiva. El 18% dels consumidors de música dels Estats 

Units i el 37% dels consumidors canadencs utilitza programes P2P. Pel que fa al CD-

Burning, la meitat dels consumidors dels Estats Units van comprar un CD-Burned el 

2003. Dels canadencs, ho va fer el 35%. 
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2. Europa 

 

1. Països inclosos en l’anàlisi: 

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, 

Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Islàndia, Irlanda, Itàlia, 

Letònia, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, 

Romania, Rússia, Suècia, Suïssa, Turquia, Ucraïna. 

 

2. Posició en el mercat:  

Sis dels deu primers mercats internacionals pertanyen a la regió (2003): Regne Unit 

(3er), França (4rt) Alemanya (5é) Itàlia (8é), Espanya (9é) i els Països Baixos (10é). 

La majoria de països d’Europa es troben entre els 20-25 primers mercats de món, tot 

i que Hongria, que és l’últim, ocupa la posició 35. Amb l’ampliació a 25 països del 

maig del 2004, la Unió Europea té un gran potencial de creixement, tot i que el 98% 

del valor de les vendes correspon a l’Europa dels 15 i alguns països de l’Est encara 

estan realitzant el trànsit del cassette al CD. 

 

3. Vendes:  

La Unió Europea s’ha convertit en una regió important dins la indústria. El 2003, el 

valor total de les seves vendes va ser de 11,800 M$, un 37% del total del mercat. Tot 

i així, les seves vendes han baixat un 8,5% només al llarg del 2003. La caiguda ha 

sigut pronunciada en dos mercats clau de la regió, Alemanya i França, que 

representen un 35% del total regional. En termes de venda minorista, el mercat 

s’envelleix, ja que els consumidors més grans són més actius a causa de les vendes 

en comerços no especialitzats.  

 

4. Consum per formats:  

Alguns mercats han experimentat una caiguda important en la venda de CD, amb  

índexs que van dels –17 als –35%. El Regne Unit i Finlàndia són les excepcions, 

amb uns creixements d’1,5 i 1,3% respectivament. Els motius que s’han trobat són la 
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fortes vendes dels artistes locals a Finlàndia i la política de descomptes del Regne 

Unit. El mercat del DVD continua augmentant a Europa gràcies a l’augment de la 

penetració de reproductors de DVD i de l’augment dels títols publicats en aquest 

format. En el període 2001-03 ha experimentat un creixement del 382%. Pel que fa a 

descàrregues legals, al llarg del 2003 Europa comptava amb mig milió d’usuaris 

registrats.  
 

5. Origen del repertori:  

La tendència és mixta. França i Finlàndia són els únics països amb un creixement 

del repertori local consistent. Itàlia i Espanya han experimentat un creixement en les 

vendes de repertori local gràcies al suport dels mitjans. Al Regne Unit el repertori 

internacional ha avançat posicions, especialment pel que fa als artistes dels EE.UU. 

A l’Europa de l’Est la tendència també és mixta. Tot i així, quan les majors entrin de 

ple a l’Est es preveu un increment del repertori internacional. A Rússia, per exemple, 

s’ha passat d’un 17 a un 34% de quota internacional del 1997 al 2001. 

 

6. Factors que afecten les vendes:   

El CD-Burning i el downloading tenen un gran impacte en alguns mercats. A 

Alemanya, només el 2003 es va incrementar en un 25% el nombre de CD-R gravats, 

arribant als 325 milions. En descàrregues, els mercats més afectats són França, el 

Regne Unit i de nou Alemanya. 



32 

36%

39%

43%

7%

6%

4%

57%

55%

53%

1993

1998

2003

domèstic clàssic internacional

MC 
-41%

LP
 10%

Single 
-44%

DVD
 382%

CD
 -2%

VHS
 -30%

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000
18.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

rap/ hip hop
6,1%

country/
tradicional

9,6%

rock/metal 
20,2%

pop/MOR 
34,4 %

altres
22,9%

dance
6,8%

7. Gràfiques Europa 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

Consum per gènere 2003                                       Evolució de les vendes 1997-2003 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Altres: r&b/urban (4,7%), bandes sonores (2,9%), infantil (3,7%), 

religiosa (1%), jazz/blues (2,5%), clàssica (5,4%), oldies (2,3%), 

new age (1%), world music (2%) i altres gèneres no especificats (14,6%)

 
Origen del repertori. 1993, 1998, 2003 Evolució per formats. 1999 - 2003
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1. Països inclosos en l’anàlisi:  

Corea del Sud, Filipines, Hong Kong, Índia, Indonèsia, Japó, Malàisia, Pakistan, 

Singapur, Taiwan, Tailàndia, Xina 

 

2. Posició en el mercat:  

El 2003, Àsia va vendre enregistraments sonors per valor de 5.800 M$, un 18% del 

total mundial. El mercat motor de la regió és el del Japó (segon en el rànquing 

mundial per darrera dels EE.UU), a qui correspon el 85% de les vendes de la zona 

amb 4.909,7 M$. Tret d’aquesta excepció, els països de la zona se situen en la 

franja 19-48 del rànquing mundial. El mercat xinès, d’altra banda, és un dels més 

prometedors. És el segon mercat asiàtic (19é mundial) i ha tingut creixements de dos 

dígits en el període 2000-03. Les inversions internacionals en aquesta zona li 

auguren un futur com a país productor i distribuïdor clau no tan sols en la indústria 

musical, sinó en tot el sector de l’entreteniment.  

 

3. Vendes:  

En el període 1997-2003, les vendes han disminuït en diversos mercats. L’Índia i 

Taiwan han perdut un 15-20% del mercat, i Corea del Sud un 30%. El file-sharing 

n’és el principal responsable. Altres mercats, com els d’Indonèsia, Malàisia i les 

Filipines han incrementat les seves vendes. La Xina, com ja s’ha apuntat, 

experimenta un creixement de vendes del 25,5% de mitjana en període 2000-03. En 

l’anàlisi recent també cal destacar que algunes zones de la regió van patir els 

efectes de la pneumònia atípica (SARS), motiu que va fer disminuir el comerç 

minorista.  

 

4. Consum per format: 

Els CD suposen un 75% del valor de les vendes, la quota més baixa del món per 

davant de la de l’Orient Mitjà. El Japó té la major quota de venda de singles, però és 

3. Àsia 
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un cas únic en la regió. Les vendes de DVD creixen a un ritme estable acord al de la 

venda de reproductors. El Japó, però, té el major mercat de DVD musical del món, 

amb vendes per valor de 521,6 M$ (2003). Tot i la petitesa del seu valor en vendes 

(5%), el cassette segueix sent el format majoritari a la Xina, l’Índia, Indonèsia, 

Malàisia i el Pakistan. 

 

5. Origen del repertori:  

Tot i que el repertori domèstic ha disminuït considerablement al llarg dels 90, molts 

països han experimentat un creixement en aquest repertori en els últims anys i l’han 

situat per sobre del 50%. Hong Kong, Malàisia, Filipines i Singapur en són les 

excepcions.  

 

6. Factors que afecten les vendes:   

La pirateria comercial és un problema major a la regió. L’IFPI té a quatre dels seus 

territoris –Xina, Pakistan, Tailàndia i Taiwan- en la llista de prioritats en matèria de 

pirateria. Es calcula que el valor del mercat pirata de la Xina arriba als 600 M$. El 

Pakistan, d’altra banda, és un dels principals manufacturadors i exportadors 

d’enregistraments il·legals. El downloading afecta especialment a Corea del Sud, 

Taiwan i el Japó, països amb major penetració de connexions a Internet de banda 

ampla. 
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1. Països inclosos en l’anàlisi:  

Argentina, Brasil, Guatemala, Hondures, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 

Panamà9, Xile, Colòmbia, Equador, Mèxic, Paraguai, Perú, Uruguai, Veneçuela. 

 

2. Posició en el mercat: 

La regió experimenta una caiguda pràcticament generalitzada de tots els seus 

mercats. A excepció de l’Argentina, el Perú i l’Uruguai, tots els mercats van disminuït 

(2003). A més, en aquells tres casos, es tractava més aviat de recuperació del 

mercat que no pas de creixement. La majoria de països de la regió se situen en la 

franja 36-67 del rànquing mundial. Mèxic i el Brasil en són l’excepció. Tots dos 

havien estat entre els deu primers mercats mundials en els últims anys, però el 2003 

se situaven en l’onzena (Mèxic) i tretzena (Brasil) posició. D’altra banda, cal destacar 

que Amèrica Llatina és responsable del 4,5% del mercat dels Estats Units, o el que 

és el mateix, de 535 M$ del valor de les vendes (2003). De fet, tot i que també ha 

experimentat una caiguda en els últims anys, el mercat llatí als EE.UU es manté més 

estable que la resta del mercat nord-americà. El 12% dels ciutadans dels Estats 

Units són d’origen llatí. El seu pes demogràfic ha propiciat que els enregistraments 

llatins als Estats Units arribin als establiments, deixant enrera la comercialització en 

petits comerços llatins no especialitzats.       

 

3. Vendes:  

Mentre que el 1997 el valor de les vendes era de 2.600 M$, el 2003 era de 840,3. En 

l’últim any a anàlisi, el descens regional va ser del 13,8%. Els països més afectats 

per la crisi són Veneçuela, Equador i Paraguai. 

 

                                            
9 L’IFPI agrupa les dades referents a Guatemala, Hondures, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica i Panamà en una 
sola unitat d’anàlisi anomenada “Amèrica Central” 

4. Amèrica llatina 
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4. Consum per format:  

El gruix de les vendes a l’Amèrica Llatina es produeix en CD. Els cassettes 

continuen perdent valor i s’han convertit en un format bàsicament utilitzat per a les 

còpies. El DVD creix ràpidament al mateix ritme que la venda de reproductors 

d’aquest format. El DVD musical va créixer un 159% en el període 2001-03. 

 

5. Origen del repertori:  

La tendència general és la caiguda del repertori local. Els mercats més grans –Brasil, 

Mèxic i Argentina- tenen quotes majors de repertori domèstic (Brasil fins i tot supera 

el 70%); Centre-Amèrica i Xile tenen una quota relativament petita; i la resta de la 

regió té unes quotes entorn al 30%. Les similituds lingüístiques permeten un mercat 

regional fort amb la participació d’ Espanya. Argentina, Mèxic i l’Estat espanyol 

contribueixen de manera significativa a la regió.  

 

6. Factors que afecten les vendes:  

La pirateria continua sent el principal problema per a la indústria de la regió. De fet, 

el mercat llatinoamericà té un potencial enorme que, malauradament, es perd per 

l’extensió de la pirateria. Mèxic i Brasil en són els principals perjudicats i, de fet, 

estan inclosos en la llista prioritària de pirateria de l’IFPI. Tot i així, i juntament amb 

Paraguai, són els dos mercats exportadors de CD-R més importants de la zona. La 

contracció del mercat perpetua l’absència de nous valors al mercat, al mateix temps 

que limita el potencial dels artistes consagrats a l’estranger. L’ambient econòmic        

i polític de la regió també han contribuït al descens de les vendes. 
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7. Gràfiques Amèrica Llatina 
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1. Països inclosos en l’anàlisi:  

Austràlia, Nova Zelanda 

 

2. Posició en el mercat:  

Australàsia és una de les poques regions que ha augmentat les seves vendes en els 

últims anys. Una tendència que es deu al creixement del mercat australià, 

responsable del 85% del mercat de la regió. El 2003, Austràlia va ser la setena 

potència mundial del sector, amb vendes per valor de 673,8 M$. Nova Zelanda va 

ocupar la posició 30, amb vendes per valor de 110,6 M$.  

 

3. Vendes:  

Amb increments i descensos bruscos, Austràlia ha tingut un creixement mitjà de 

l’1,3% en el període 1998-2003. Nova Zelanda va incrementar el valor de les seves 

vendes fins al 2001, quan va iniciar una caiguda. Tot i així, la seva recessió ha estat 

menor que en altres mercats (3,6% enfront a la mitjana internacional del 7,6%, 

2003). Pel que fa al comerç, Austràlia experimenta el mateix procés que Europa       

o Nord-Amèrica i amb els comerços generalistes aconsegueix majors quotes de 

mercat.  

 

4. Anàlisi per format:  

El principal responsable del creixement a la regió és el mercat del DVD, que ja 

representa el 10% del valor de les vendes a Austràlia (2003). De fet, aquest és el 

país amb un major índex de vendes de DVD musical per càpita (0,3 unitats). A Nova 

Zelanda el potencial és gran, ja que el percentatge de penetració de reproductors de 

DVD només és del 13%. A Austràlia, el CD ha mantingut un creixement continuat, 

amb només un lleu decreixement de les vendes el 2002. El 2003 es va recuperar 

amb un creixement del 2,1%. El principal actiu de la recuperació ha estat l’èxit de 

diversos artistes locals. Per contra, a Nova Zelanda la venda de CD va disminuir un 

5. Australàsia 
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9% al llarg del 2003. Tot i que Austràlia és el sisè mercat més important del món en 

venda de singles, aquest format ha experimentat descensos de dos dígits al país       

i també a Nova Zelanda en els anys 2002 i 2003. S’espera que en el futur les 

descàrregues legals prosperaran a la regió amb el ràpid creixement de la connexió 

de banda ampla. 

 

5. Origen del repertori:  

A Austràlia, després d’un creixement del 6% del repertori domèstic l’any 2000, el 

mercat local va experimentar una caiguda major, de la que es va recuperar el 2003    

i es va situar en el 26%. En el període 1997-2003, Nova Zelanda s’ha mogut entre el 

5-11% de repertori domèstic.  

 

6. Factors que afecten les vendes:  

Els dos factors fonamentals que poden amenaçar el creixement del sector són, un 

cop més, el CD-Burning i el downloading. Es calcula que només a Austràlia es van 

gravar 46,5 milions de CD-R en un període de dotze mesos. Tenint en compte que la 

xifra de vendes de CD del 2003 va ser de 52,9 milions d’unitats, els índexs de 

pirateria no es poden menysprear. A Nova Zelanda la situació encara és més 

evident, amb 6,9 milions de CD venuts enfront a 10 milions de CD-R. 
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1. Països inclosos en l’anàlisi:  

Bahrain, Egipte, Israel, Kuwait, Líban, Oman, Qatar, Aràbia Saudita, Emirats Àrabs 

Units (EAU) 

 

2. Posició en el mercat:  

El 2003, els països de l’Orient Mitjà se situaven entre les posicions 40-64 del 

rànquing mundial. Israel, Egipte, Aràbia Saudita i els EAU són els mercats més 

potents de la regió, sumant més d’un 80% del valor de les vendes. L’Orient Mitjà és 

la sisena regió del món pel que fa a la indústria musical, amb vendes per valor de 

138 M$ (2003). 

 

3. Vendes:  

El valor de les vendes ha caigut continuadament en el període 1998-2003. El 2003, 

el mercat era el 40% més petit que el 1999. Alguns països registren caigudes anuals 

de prop del 40%. Tan sols els EUA pateixen un descens més pausat. De fet, cal tenir 

en compte que aquest últim és un dels països amb major índex de venda per càpita 

d’enregistraments sonors, comparable al del Canadà o Bèlgica.  

 

4. Anàlisi per format:  

L’Orient Mitjà és l’única regió del món on els cassettes superen els CD en unitats 

venudes (23,1 contra 8,4 milions el 2003). Israel és l’únic territori on el CD és el 

format dominant. Amb el descens de vendes, el mercat en expansió del CD ha 

quedat estancat a la regió. Israel és també l’únic país on hi ha un mercat per al DVD 

musical. 

 

6. Orient mitjà 
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5. Origen del repertori:  

La mitjana de la regió mostra una tendència estable i forta de consum en repertori 

local. En el període 1998-2003, aquest tipus de repertori s’ha mantingut entre el 57-

58%. A Egipte, la quota arriba al 95%. El repertori internacional registra increments 

lleus en només alguns països. 

 

6. Factors que afecten les vendes:  

La pirateria segueix sent el principal factor que afecta les vendes. L’Orient Mitjà és 

un mercat ric en repertori àrab. La situació política i econòmica de la regió -no cal 

oblidar la guerra de l’Iraq- també ha tingut un efecte perjudicial per a la música i la 

indústria de l’entreteniment en general. 

 

7. Gràfiques 

No s’adjunten gràfiques de consum per gènere i evolució de vendes. Pel que fa al 

gènere, no es disposa de dades. Pel que a l’evolució de vendes, les dades no 

permeten una visió gràfica satisfactòria. 
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Sense dades per a repertori clàssic 
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1. Països inclosos en l’anàlisi:  

Sud-Àfrica, Zimbabwe10 

2. Posició en el mercat:  

El 2003, Sud-Àfrica ocupava la posició 22 del rànquing mundial amb vendes per 

valor de 160,4 M$. El 2002, Zimbabwe ocupava la posició 51 amb 15,8 M$. 

3. Vendes:  

La tendència és positiva gràcies a l’increment de les vendes a Sud-Àfrica en els 

últims anys (3,9% de mitjana 1997-2003). A Zimbabwe, les vendes van caure un 

30% el 2002. 

4. Anàlisi per format:  

Com en altres regions, el DVD musical ha compensat en certa mesura la caiguda del 

CD a Sud-Àfrica. A Zimbabwe, el mercat encara està dominat pels cassettes (3,5 

milions d’unitats, 2002), mentre que els CD es venen a una mitjana de 200.000 a 

l’any i el DVD s’hi introdueix molt lentament. El mercat dels cassettes també és 

estable a Sud-Àfrica.  

5. Origen del repertori:  

A Sud-Àfrica, la quota domèstica era del 23% el 1997 i de 32% el 2003.                

A Zimbabwe, era del 60% el 2001.  

6. Factors que afecten les vendes:  

El nivell de pirateria comercial a Sud-Àfrica se situa entre el 25-50%. El downloading 

és marginal, donat que el territori encara no té connexió amb banda ampla i el 

percentatge de penetració d’internet és del 23%.  

7. Gràfiques  

Donada la falta de dades i la poca representativitat de les disponibles, ens abstenim 

d’incloure resultats gràfics per a la regió africana. 1 L’IFPI només compta amb dades 

d’aquests dos països. En el cas de Zimbabwe, falten les corresponents al 2003.

                                            
10 L’IFPI només compta amb dades d’aquests dos països. En el cas de Zimbabwe, falten les corresponents al 
2003. 

7. Àfrica 
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1. Posició en el mercat  

El 2003, el mercat espanyol era el novè en importància a tot el món, dos posicions 

per sobre del lloc que ocupava el 1997. El seu pes relatiu es deu en gran part a la 

seva influència al mercat llatinoamericà. 

 

2. Vendes 

El valor de les vendes del mercat espanyol va ser de 595,5 M$ el 2003. Les vendes 

havien mantingut el seu creixement fins al 2001, any en què el mercat va 

experimentar una davallada de –18,4%. El ritme de caiguda des d’aleshores és de 

prop del 10%.   

La mitjana de discos per càpita és lleugerament inferior a la de la mitjana europea. El 

2002, el consumidor espanyol comprava menys de 2 discos l’any, mentre que el 

consumidor europeu en comprava 2,4. 

 

3. Consum per formats 

Els CD suposen més del 90% de les vendes per valor, tot i que continua 

experimentant caigudes importants.  

En els últims anys, el single ha experimentat un creixement de l’1,8% en el període 

2000-03, fins arribar a un màxim històric de 3,8 milions d’unitats venudes. El 2003, 

31 singles van aconseguir discos de platí, igualant la xifra del 1999. La tendència es 

deu quasi íntegrament a la influència del programa televisiu de nous talents musicals 

Operación triunfo, que el 2001 va significar una quarta part del valor de les vendes 

totals del mercat espanyol.  

Tot i que el DVD tan sols representa un 4,5% d’aquest mercat, el seu creixement ha 

superat el 170% en els últims anys.  

El mercat de la música a través d’Internet encara està en període de naixement, però 

ja hi ha alguns serveis disponibles com Prisacom, Vitaminic i MTV.   

8. Espanya 
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4. Origen del repertori  

El mercat espanyol manté el bon nivell del repertori domèstic i ha augmentat del 33% 

el 1992 al 46% el 2003. Any rere any, les llistes dels discos més venuts estan 

protagonitzades per artistes domèstics.  

  

5. Factors que afecten les vendes  

La pirateria continua sent un dels principals problemes per a la indústria del disc. 

L’Estat espanyol sofreix d’una manera intensa la pirateria comercial, i es calcula  el 

2002 es van arribar a vendre 18 milions de discos pirates. El downloading creix d’una 

manera exponencial en els últims anys. El CD-Burning, per la seva banda, s’ha 

consolidat per l’accessibilitat de gravadores de CD-R a preus assequibles. 
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6. Gràfiques Espanya11 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 No s’adjunta gràfic de consum per gènere degut a la falta de dades. 

S’ha modificat l’escala del gràfic d’evolució de les vendes respecte a l’emprada a la resta de regions per tal de 
visualitzar la tendència.   
 

Origen del repertori 1999, 2003 Evolució per formats 1999 - 2003 

Evolució de les vendes 1997-2003
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