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CUVÂNT-ÎNAINTE
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COVID-19 PE PIAȚA CĂRȚILOR“
EUROPARLAMENTARUL SABINE VERHEYEN
Sectorul cultural și creativ din UE, în special antreprenorii individuali și
IMM-urile, este decimat de criză. Dintre toate domeniile, sectorul cărții
a suferit grav și continuă să fie afectat – inclusiv cu privire la modul de
abordare a consecințelor pe termen lung. Sectorul se confruntă astăzi
cu o dublă incertitudine privind pe de o parte planificarea de târguri și
alte evenimente literare și opțiunea de a păstra librăriile deschise, iar
pe de alta reducerea considerabilă sau amânarea aparițiilor editoriale,
inclusiv a traducerilor.
Noi, cei din Comisia CULT, dorim să ne asigurăm că sprijinul financiar
ajunge în aceste sectoare debilitate. Păstrăm permanent legătura cu
comisarii Thierry Breton și Mariya Gabriel, precum și cu șefii Consiliului,
subliniind că UE trebuie să facă mai mult pentru a susține remontarea
activității culturale.
Sectorul cultural și creativ este format din mulți antreprenori individuali
și IMM-uri, iar statutul lor le îngreunează adesea calificarea pentru
schemele de sprijin național sau european. Anul trecut, pentru a ne
asigura că finanțările UE ajung la sector, am solicitat Comisiei să ia în considerare creșterea Facilității de Garantare
a Sectoarelor Culturale și Creative (completând-o din bugetul alocat pentru anul 2021 sau transferând fonduri din
Fondul European pentru Investiții Strategice).
Modificările aduse regulilor privind Fondurile Structurale convenite de Parlamentul European înainte de vară au
contribuit, de asemenea, la deblocarea de finanțări suplimentare. Proiectele care se ocupă cu impactul pandemiei
COVID-19 s-au calificat pentru finanțare 100% și regulile de concentrare tematică au fost slăbite, astfel încât fondurile
pot fi direcționate mai ușor acolo unde este cel mai mult nevoie de ele.
Parlamentul a adoptat acum mai multe rezoluții și poziții privind redresarea culturii europene, încercând să ajute
sectorul prin adoptarea unor politici și recomandări specifice și, poate cel mai important lucru pe termen scurt,
cerând statelor membre să aloce bani din fondul de recuperare către sectoarele și industriile culturale și creative:
în septembrie 2020, Parlamentul a adoptat o rezoluție privind Redresarea Culturală a Europei condusă de Comisia
CULT, solicitând statelor membre ca din Fondul de Redresare cel puțin 2% să fie dedicat exclusiv sectoarelor culturale
și creative.
Deschiderea sigură și recuperarea rapidă și completă a sectoarelor culturale și creative, precum și, în ceea ce privește
cărțile, situația scriitorilor, traducătorilor, editorilor, librarilor rămân în centrul activității noastre în CULT. Am dezvoltat
numeroase studii, am consultat experți și pe cei interesați și pregătim în prezent un raport privind „Situația artiștilor și
recuperarea culturală în UE“, care va fi prezentat în luna mai. Sper foarte mult să beneficiem de implicarea și sprijinul
dumneavoastră.
Aici, la Bruxelles, vom continua cu siguranță să depunem eforturi pentru recuperarea culturală și creativă a Europei.
Dar trebuie să ne unim forțele. Cu ajutorul celor din branșă, trebuie să continuăm să promovăm importanța culturii
pentru societatea noastră, nu numai la nivel european, ci și la nivel național și regional.
De asemenea, va trebui să avem în vedere nevoile și caracteristicile sectorului cultural atunci când discutăm despre
evoluția la nivel online. Dreptul de autor este esențial și consolidarea rolului general al deținătorilor de drepturi online
este obiectivul nostru permanent în calitate de legislatori europeni.
Cultura are o importanță sistematică. Literatura, teatrul, arta, muzica, dansul, poezia – toate acestea au ajutat
oamenii din Europa să supraviețuiască pandemiei în anul precedent, când contactele sociale au fost strict limitate. În
timpul carantinei, arta și literatura ne-au ajutat să rezistăm perioadei cumplite.
Cultura nu trebuie subapreciată, ci dimpotrivă. Guvernele noastre și concetățenii noștri trebuie să se unească pentru
a face din cultură centrul vieții noastre. Sunt ferm convinsă că eforturile vor merita.
Sabine Verheyen
Președinte al Comisiei pentru Cultură și Educație a Parlamentului European
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PETER KRAUS VOM CLEFF, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI
EDITORILOR DIN EUROPA (FEP)
Dragi cititori:
FEP are plăcerea să vă prezinte noul nostru raport privind starea industriei
de carte din Europa în vremea pandemiei Covid. Deși eterogenă,
imaginea de ansamblu care se formează este, una peste alta, foarte
încrezătoare. Atât editorii, cât și librarii au manifestat o disponibilitate
antreprenorială uimitoare de a se adapta la circumstanțe, găsind soluții
noi și inovatoare ori de câte ori a fost necesar.
În timpul carantinei, mulți oameni au redescoperit cărțile. Pe de o
parte, lectura ca tehnică culturală fundamentală deschide cititorului
ușa educației și a viitorului luminos și, pe de altă parte, îi permite să
evadeze în noi lumi ale imaginației.
O lecție importantă pe care o putem învăța din studiul nostru este că sprijinul politic pentru sectorul nostru cultural
diversificat și variat este crucial. Dovezile arată că țările care au clasificat cărțile și librăriile ca fiind esențiale și au
promovat și susținut în mod specific sectorul cultural au suferit semnificativ mai puține pierderi în acest sector
central, care este atât de important pentru Europa din punct de vedere cultural și economic, decât cele în care a
existat o închidere completă a librăriilor clasice și lipsa sprijinului statului.
Politicienii cu mare respect pentru sectorul cultural sunt indispensabili pentru a asigura un cadru legislativ care
să susțină creativitatea. Chiar dacă este ispititor, nu trebuie să cedăm mitului serviciilor gratuite. Este în ADNul editorilor să sprijine bibliotecile și educația, cu toate acestea, este esențial să menținem echilibrul economic
al ecosistemului cărții. Multe soluții elaborate în timpul pandemiei au fost o excepție de la normă și nu trebuie
considerate un „nou normal“.
Dacă vrem ca sectorul nostru să rămână un far al diversității culturale în această perioadă dificilă, guvernele
naționale trebuie să joace rolul ce le revine.
Dragi cititori, să privim înainte cu optimism și încredere! Sectorul de carte din Europa, unic în lume prin diversitatea
sa culturală, își va păstra importanța atât timp cât cadrul drepturilor de autor rămâne echitabil, se menține sub
control puterea platformelor de internet și se asigură sprijinul guvernamental necesar în perioade extraordinare de
criză. Vă mulțumim pentru interesul acordat acestui raport FEP – și continuați să citiți!

Peter Kraus vom Cleff
Președinte FEP
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Introducere
La

jumătatea

anului

2020,

Federația

Editorilor

o incertitudine extremă. Prezentul document actualizează

Europeni a făcut un bilanț al impactului crizei COVID-19

informațiile din sondajul anterior cu o primă aproximare a

asupra sectorului de carte din Europa. Pe atunci, multe

impactului pandemiei asupra sectorului de carte în 2020.

țări tocmai trecuseră prin carantinări, ceea ce a dus la

Incertitudinea rămâne cuvântul-cheie și la începutul anului

situația fără precedent în care librăriile au rămas închise

2021, al doilea an al crizei COVID-19; totuși, sectorul de

aproape peste tot săptămâni întregi, iar consecințele

carte a demonstrat o capacitate de rezistență mai mare

asupra vânzărilor de cărți au fost îngrozitoare. Chiar

față de cum se preconiza în urmă cu o jumătate de an.

dacă, odată cu venirea verii, au existat semne timide

În ceea ce privește raportul pe care l-am publicat în iulie,

de redresare, perspectivele generale continuau să fie

informațiile provin în principal din sondajele și estimările

sumbre și, mai ales, perspectivele anului erau marcate de

făcute de membrii FEP.

2020 dintr-o privire: dificil și divergent, nu întotdeauna și
peste tot la fel de rău pe cât a fost preconizat
Dacă ar fi să rezumăm anul 2020 în ceea ce privește

o criză precum COVID-19. Se pare că sectorul de carte a

sectorul de carte, am putea spune: „dificil și divergent,

reușit să manifeste un grad de rezistență mult mai mare

nu întotdeauna și peste tot la fel de rău pe cât a fost

decât au prezis, sau chiar au sperat, mulți dintre noi. De

preconizat.“ Dacă estimarea noastră anterioară din iulie

fapt, într-o anumită măsură, acest rezultat i-a surprins

2020 indica o pierdere așteptată pentru sector la nivelul

pe mulți. Cu toate acestea, așa cum vom vedea, acest

întregului an, care avea să depășească cu siguranță

procent de o singură cifră – așa cum se întâmplă adesea

10% – undeva între 15% și 25%, cel mai probabil –, noua

– ascunde un scenariu de bază mult mai divers, pe care îl

evaluare pe care o putem face acum indică faptul că

vom explora mai detaliat. Deși rezultatul anului ar putea fi

rezultatul real a fost mult mai bun în majoritatea țărilor:

considerat acceptabil, având în vedere circumstanțele, o

pierderea globală în toată Europa pare să se situeze mai

analiză mai profundă va evidenția diferențele mari dintre

degrabă între 2% și 5%.

operatorii fragilului ecosistem de carte și va identifica

Conform standardelor, nu a fost un an bun, dar este

riscul consecințelor pe termen lung asupra diversității

totuși departe de dezastrul pe care ar putea să-l provoace

culturale.

“...pierderea globală în toată Europa pare să se
situeze mai degrabă între 2% și 5%.”
O vară și o toamnă bune
Cum și-a revenit sectorul de la punctul scăzut atins

Până la sfârșitul verii, în multe țări, diferența era tot mai

chiar înainte de vara anului 2020? Pe scurt, odată cu

mică. În Austria, de exemplu, pierderea cumulată până

deschiderea librăriilor, oamenii au reînceput să cumpere

la sfârșitul lunii august era de 7%; la fel și în Italia, 9%

cărți, pe cât au putut, și în ciuda unor dificultăți inițiale –

în Franța, 10% în Spania și 6% în Germania. În aceste

cauzate, de exemplu, de măsurile restrictive de siguranță

țări, precum și în multe altele, vânzările pe parcursul verii

în comerțul cu amănuntul – au continuat să facă acest

au fost foarte mari, posibil și din cauza restricțiilor de

lucru și în următoarele luni. În Marea Britanie, la mijlocul

călătorie și a altor restricții, impuse pe scară largă, care

lunii iulie, vânzările de cărți tipărite înregistrate de la

au limitat aria de activități de agrement disponibile. În

redeschiderea librăriilor – comparativ cu anul precedent

Irlanda, unii editori au raportat în timpul verii dificultăți în

– au crescut cu 18%; vânzările au revenit, de asemenea,

completarea stocurilor din cauza creșterii bruște a cererii.

la niveluri normale, sau mai bune, în Italia, unde înainte

În același timp, fenomenul a avut o componentă

de jumătatea lunii, pierderea cumulată a anului a scăzut

puternică de interes specific pentru cărți și lectură, inclusiv

la 11% în sectorul de cărți comerciale; în Franța, vânzările

un element de solidaritate al cititorilor față de librarii lor

din iulie au fost cu 8% mai mari decât în anul precedent.

locali. Una peste alta, se părea că prejudiciul va fi limitat
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la aproximativ 10-15% din cifra de afaceri totală, având

primelor carantinări și și-au sporit prezența online și/

în vedere că unele țări se descurcau bine (chiar și înainte),

sau au pus în aplicare modalități alternative de vânzare

în timp ce altele aveau încă probleme mai grave. În plus,

a cărților, care aveau să le sporească rezistența în lunile

mulți operatori au învățat lecții valoroase din experiența

următoare.

Urcușurile și coborâșurile iernii
Lucrurile s-au îmbunătățit în toamnă. Până la sfârșitul

aplicat restricții, precum reducerea programului de lucru.

lunii octombrie, vânzările au scăzut „doar“ cu 4% față de

La sfârșitul lunii, a existat o nouă carantină aplicată în

2019 în Franța și cu 6% în Letonia, în timp ce decalajul

Bulgaria, iar în decembrie, același lucru s-a întâmplat în

a fost aproape complet acoperit în Italia. Se părea că

Germania (la mijlocul lunii), Țările de Jos și Slovacia, printre

același lucru se va întâmpla până la sfârșitul anului și

altele, librăriile fiind obligate să-și înceteze activitatea.

pe alte piețe importante, cum ar fi Germania și Spania.

Unele țări, precum Italia și Belgia, au declarat librăriile

Țările care au avut rezultate bune până în prezent, precum

magazine esențiale, nefiind deci obligate să-și întrerupă

Țările de Jos, Suedia, Norvegia și Finlanda, au continuat

activitatea, în timp ce toate magazinele de vânzare cu

să o facă; altele (Portugalia, Ungaria, România, pentru

amănuntul neesențiale au fost închise. În Franța, librăriile

a numi câteva dintre cele mai afectate) nu păreau

aveau să fie declarate esențiale abia în februarie 2021,

capabile să-și revină semnificativ. Cu toate acestea,

dar toate magazinele s-au redeschis la sfârșitul lunii

piața europeană era pe cale să închidă anul la un nivel

noiembrie, ceea ce a dus la o impresionantă creștere a

foarte apropiat de cel din 2019, cu mari așteptări pentru

vânzărilor cu 25% în luna decembrie. Și în Grecia, odată cu

sezonul de Crăciun, care reprezintă o pondere foarte

deschiderea librăriilor, luna decembrie a fost o lună foarte

mare din vânzările anuale de cărți din fiecare țară.

bună pentru vânzările de cărți. Însă, noul val de măsuri de

Cu toate acestea, odată cu agravarea pandemiei,

siguranță a încetinit în multe cazuri redresarea sectorului

multe guverne au adoptat noi măsuri restrictive. Acestea

(în special pe piețe precum Franța și Germania, care ar

au inclus câteva carantinări, care, în multe cazuri, au

fi putut altfel încheia anul la un nivel mai apropiat de cel

dus încă o dată la închiderea librăriilor. La sfârșitul lunii

din 2019), astfel încât, în cele din urmă, 2020 a înregistrat

noiembrie, în această situație s-au aflat, de exemplu,

o scădere pe piața europeană de aproximativ 2-5%.

Austria, Cehia, Franța și Marea Britanie. În alte locuri s-au

O imagine foarte neregulată
Acest rezultat general, așa cum am sugerat deja,

impactul COVID-19 asupra sectorului de carte. Acest

ascunde diferențe uriașe; „neregulat“ este cuvântul-

lucru este evident, în primul rând, din punct de vedere

cheie atunci când încercăm să evaluăm și să interpretăm

geografic.

“... „neregulat“ este cuvântul-cheie atunci când
încercăm să evaluăm și să interpretăm impactul
COVID-19 asupra sectorului de carte”
Câștigători, învinși și zona de mijloc
O serie de piețe s-au descurcat surprinzător de bine

timp ce vânzările cărților tipărite au scăzut cu 10% ca

în timpul pandemiei. La conducerea acestui grup de

volum, cele de audiobookuri au crescut cu 14% (26% prin

„câștigători“ se află țările nordice. În Norvegia, piața

abonament) și cele de e-bookuri cu 3%; în Suedia, cărțile

(segmentele educaționale și comerciale) a crescut cu 10%

tipărite au crescut cu 4,1%, în timp ce cărțile digitale au

în 2020; în Suedia, vânzările au crescut cu 8,7% în valoare

crescut cu 22,7% (abonamentele au crescut cu 25%)

și cu 21,5% în volum (cărți comerciale); în Finlanda, piața

și, pentru prima dată, vânzările unitare de cărți digitale

a crescut cu 12% (cărți comerciale), iar Islanda a încheiat

(inclusiv audio) au depășit vânzările tipărite; în Finlanda,

anul cu o creștere de 4%. În toate aceste cazuri, cărțile

creșterea a fost rezultatul unui plus de 2% a vânzărilor de

digitale – și în special serviciile de abonament audiobook

cărți tipărite și de 37% a celor digitale.

– au fost principalii factori de creștere. În Norvegia, în

Și pentru Țările de Jos a fost un an pozitiv, piața cărților
4

comerciale câștigând 6%, datorită vânzărilor online;

cifre globale din Letonia, dar datele din cele mai mari

cărțile educaționale și academice au avut, de asemenea,

librării indică faptul că piața a scăzut cu 4%. Cifra de

rezultate bune. Sectorul de cărți comerciale s-a descurcat

afaceri din Polonia a scăzut, de asemenea, aproape cu

bine și în Marea Britanie, cu vânzări în creștere de 5,5% în

5%, deși în acest caz aceasta s-a datorat mai degrabă

valoare, potrivit unor surse, creșterea datorându-se, de

unei scăderi a prețurilor din cauza divergențelor de preț

asemenea, vânzărilor online de cărți tipărite; cu toate

decât unei scăderi semnificative a vânzărilor.

acestea, vânzările de cărți educaționale și academice au

Intensificarea reducerilor a fost aparent un fenomen

fost afectate negativ.

relativ comun în unele țări din Europa de Est, unde

Alte țări, deși nu au înregistrat astfel de rezultate

legislațiile fixe privind prețul cărților nu sunt în vigoare.

excepționale, s-au comportat destul de bine având în

Piața din Bulgaria a înregistrat o scădere a valorii de 10-

vedere circumstanțele. Acestea includ cele mai mari

15%, în timp ce vânzările în volum au rămas comparabile

piețe continentale: în Italia, vânzările de cărți comerciale

cu anul precedent. Și alte țări din regiune au avut un an

au crescut cu 2,4% (dar cu doar 0,3% în cazul cărților

destul de dificil, deși nu neapărat atât de rău pe cât

tipărite), iar cărțile academice s-au vândut și ele bine; în

se preconiza inițial: vânzările în Ungaria și Slovenia au

Franța, diferite surse indică o scădere de 2,7% sau 4,5%

scăzut cu 20%, cu 10% în România; au avut o evoluție

(cărți comerciale cu amănuntul, fără manuale), inclusiv

similară sau posibil puțin mai bună în Slovacia și Lituania,

în vânzările digitale; în Germania, cifra de afaceri totală

precum și în Estonia (unde scăderea pare să fi fost între

a scăzut cu 2,3%; în Spania, vânzările interne au scăzut

5% și 10%).

cu aproximativ 1% (4%, inclusiv manuale), în timp ce

Un caz interesant a fost cel al Irlandei, unde creșterea

exporturile au scăzut cu peste 40%. În aceste cazuri,

vânzărilor de 9,5% a fost măsurată comparativ cu 2020,

recuperarea și rezistența au depins de redeschiderea (sau

dar vânzările de cărți tipărite în Irlanda au scăzut cu 6%,

de neînchiderea, acolo unde a fost posibil) librăriilor și de

subliniind modul în care online-ul a creat dificultăți pentru

capacitatea comercianților cu amănuntul de a-și deservi

operatorii locali mai mici, în special având în vedere

clienții în timpul carantinei și restricțiilor, de exemplu prin

puterea comercianților cu amănuntul online din Marea

serviciul click and collect. Deși afectați, librarii francezi

Britanie, precum Amazon.

au reușit să-și mențină în medie 60-65% din volumul

Anul s-a încheiat clar în pierdere și pentru piața cărților din

de afaceri datorită acestui sistem. Închiderea librăriilor

Grecia, unde vânzările cu amănuntul au fost în scădere cu

chiar înainte de Crăciun a împiedicat cifra de afaceri din

9,4%, însă unele surse au raportat o scădere de 20-30%.

Germania să atingă nivelul anului 2019.

Vânzările în Portugalia au scăzut cu 17% până la sfârșitul

În mod similar, vânzările în Austria au scăzut cu 4,4%

anului, parțial din cauza unei infrastructuri de vânzări

până la sfârșitul anului. În Belgia, vânzările de cărți au

online slab dezvoltate. În toate aceste cazuri, vânzările

crescut cu 5% în cazul titlurilor în limba flamandă și au

de cărți digitale au crescut, dar nivelul lor general a fost

scăzut cu 3% în cazul celor în limba franceză. Nu deținem

prea mic pentru a putea fi considerat semnificativ.

“O serie de piețe s-au descurcat surprinzător de
bine în timpul pandemiei. La conducerea acestui
grup de „câștigători“ se află țările nordice.”
Online-ul își arogă supremația?
În plus față de aceste mari diferențe între țări, impactul

oferă o idee despre proporția acestei schimbări, precum și

pandemiei a fost foarte divers și în alte domenii, în cadrul

despre faptul că unele canale de distribuție au funcționat

fiecărei țări, cum ar fi canalele de distribuție, sectoarele

mult mai bine sau mai rău decât media sectorului în

de publicare, operatorii de diferite dimensiuni și tipurile de

majoritatea țărilor.

cărți.

Țările care au înregistrat o creștere datorează acest

Am sugerat deja modul în care vânzările s-au orientat

lucru vânzărilor online și digitale: în Suedia, librăriile

către internet, din motive evidente: librăriile clasice erau

clasice au avut pierderi de 19,1% față de 2019, în timp ce

uneori închise și, în general, oamenii nu se simțeau foarte

magazinele și cluburile de carte online au crescut cu 19%,

încrezători când mergeau la cumpărături. Unele cifre

ajungând la 51% din venituri, iar serviciile de abonament
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digital au crescut cu 25,2%; în Țările de Jos, vânzările în

a găsi modalități creative de a livra cărți cititorilor –

librării au scăzut cu 10%, în timp ce vânzările online au

inclusiv serviciul de click and collect – au reușit să reducă

crescut cu 40%, aducând cele două canale aproape la

daunele în mod semnificativ și, în câteva cazuri, chiar să

același nivel.

prospere. În general, vânzătorii de cărți independenți

În Italia, vânzările online de cărți tipărite au înregistrat

s-au descurcat mai bine decât media în vânzarea de

o creștere a cotei lor de la 27% în 2019 la 43% pentru anul

carte cu amănuntul, fiind adesea susținuți de loialitatea

2020 (atingând maximul de 48% cam pe la sfârșitul primei

comunităților lor locale.

carantine). În Germania, librăriile clasice au avut pierderi

În schimb, lanțurile de librării au întâmpinat dificultăți

de 8,7% (de aproape patru ori mai mult decât media

semnificative. O explicație este că acestea sunt adesea

comercianților cu amănuntul din sector), iar în Austria,

situate în centre comerciale, care în multe cazuri au

vânzările acestora au scăzut cu 12,8% (de aproape trei

fost închise sau evitate de clienți. Mai mult, este posibil

ori mai mult decât media). În Flandra, vânzările online

ca aceste magazine să nu fi avut aceeași flexibilitate

au crescut cu 58%, în timp ce în librării au scăzut între 7

care a ajutat operatorii mai mici să se adapteze. În

și 10%. Vânzările prin internet au atins 55-60% din totalul

mod deloc surprinzător, librăriile din aeroporturi și stații

vânzărilor în Polonia; s-au dublat în Letonia, crescând de

de autobuz au fost și ele extrem de afectate (pentru

la 5% la 10%; au crescut cu 50% în Portugalia, ponderea

că și acestea sunt în mare parte lanțuri de magazine).

lor mergând de la 8% la 12%. Acest lucru demonstrează

Lucrurile au fost mai grele și pentru magazinele din

faptul că, în general, țările cu o infrastructură de vânzări

zonele din centru și cartierele cu o densitate mare de

online mai slabă au avut mai mult de suferit.

birouri. Cu toate acestea, merită reținut faptul că, în

Trecerea către vânzările online a favorizat în mod

general, librarii au fost printre cei mai afectați de criza

evident operatorii care aveau deja o prezență solidă pe

din sector, nu în ultimul rând pentru că până și cei care

internet, precum și pe cei care s-au putut adapta rapid

au reușit să mențină un nivel bun al vânzărilor și-au văzut

la noua situație. Pe de o parte, aceasta a însemnat o

profiturile afectate de costurile mai mari și de investiții

consolidare a poziției marilor platforme online, cum ar

(în tehnologie digitală, magazine online, echipamente de

fi Amazon (a cărei pondere în vânzări în Marea Britanie,

protecție etc.). Dificultățile librarilor au afectat vânzările

de exemplu, a crescut). Pe de altă parte, mulți librari

anumitor categorii de cărți, așa cum vom vedea mai jos.

mici, independenți, care erau suficient de flexibili și de
agili pentru a-și spori rapid prezența online sau pentru

“Acest lucru demonstrează faptul că, în general,
țările cu o infrastructură de vânzări online mai
slabă au avut mai mult de suferit.”
„Noile“ opțiuni ale cititorilor
Am văzut deja că, așa cum era de așteptat,

creștere foarte similară cu cea a vecinilor, și de la 5-6%

vânzările de e-bookuri și audiobookuri au crescut în

la 6-7% în Spania. Vânzările s-au înmulțit și în Grecia,

aproape toate țările participante la sondaj. Vânzările

unde unii editori au reintrat pe piața de e-bookuri

digitale au înregistrat o creștere în țările nordice: în

după mai mulți ani de absență; ponderea globală a

Norvegia, mai mult de o treime din cărțile accesate

rămas totuși foarte mică – probabil sub 1%, la fel ca în

de clienți erau audiobookuri; în Suedia, vânzările de

Portugalia, Letonia și probabil pe alte piețe mai mici.

e-bookuri au crescut cu 12,1%, iar vânzările de cărți

În

timp

ce

aproape

toate

țările

au

raportat

audio digitale au crescut cu 41,5%, audiobookurile

o

reprezentând 90% din totalul vânzărilor digitale; piața

audiobookuri sau a ambelor, în multe cazuri, cota

finlandeză de audiobookuri s-a dublat ca mărime.

inițială de piață a acestor formate a fost prea mică

În Italia, vânzările de e-bookuri au crescut cu 37%,

pentru a face o diferență în rezultatul general al

iar vânzările de audiobookuri au înregistrat 94%. Piața

creștere

anului

(țările

masivă

nordice

a

vânzărilor

fiind

excepția

de

e-bookuri,

remarcabilă).

germană de e-bookuri a crescut cu 16,2%, trecând de

Au fost înregistrate diferențe uriașe și în ceea ce

la 5% la 5,9% din piața totală. Ponderea de e-bookuri

privește impactul crizei asupra diferitelor genuri de

a crescut de la 3% la 3,5% în Austria, cu o rată de

cărți. În toată Europa (ca întotdeauna, cu excepții),

6

vânzările de cărți pentru copii au avut rezultate bune,

vizat cărțile de călătorie, din motive evidente: sectorul

chiar foarte bune uneori: singurul segment care a crescut

a scăzut cu 26% în Germania, cu 36% în Austria și cu

în Germania (un remarcabil plus de 4,7%) și Austria, a

44% în Franța, pentru a da doar câteva exemple.

încheiat anul pe profit și în Franța, Polonia și Țările de

În plus, bestsellerurile au fost raportate ca având

Jos și a atenuat daunele în Italia. Alte segmente care au

performanțe bune, deoarece cititorii au optat pentru

mers destul de bine în unele țări includ benzi desenate,

autori și titluri cunoscute, iar editorii și librarii au preferat

cărți de dezvoltare personală, cărți de bucate și cărți

să meargă pe cărări bătătorite. A existat și o reapariție a

cu activități educative pentru copii. Titlurile generale

titlurilor mai vechi, care tind să fie favorizate de vânzările

de ficțiune și nonficțiune au avut rezultate inconstante,

online (efectul de „coadă lungă“). Pe de altă parte, criza a

deși cărțile „distractive“, oferind o evadare din situația

afectat semnificativ vânzările de titluri noi, în special cele

gravă în care s-au aflat cei mai mulți oameni, au mers, în

ale unor autori mai tineri și mai puțin cunoscuți; acestea

general, bine. În schimb, ficțiunea literară s-a descurcat

au fost cel mai adesea anulate sau amânate. Titlurile

mai rău decât media, deoarece vânzările acestui tip de

noi au fost, de asemenea, foarte afectate de anularea

carte depind foarte mult de sfaturile librarilor. Cazul a

evenimentelor (târguri, prezentări și așa mai departe), care

fost similar pentru artele plastice și cărțile ilustrate. Cele

sunt oportunități esențiale de promovare pentru noutăți.

mai slabe rezultate – cu adevărat dezastruoase – au

Adaptabilitatea face diferența – atunci când este posibil
Am vorbit deja despre impactul neregulat al crizei asupra

detrimentul totuși al diversității culturale.

diferitelor tipuri de comercianți cu amănuntul și canale de

Poate cel mai vizibil impact al crizei a fost anularea

distribuție. Această diversitate a rezultatelor s-a reflectat

practic a tuturor târgurilor de carte și a altor evenimente.

la toate celelalte niveluri ale lanțului valoric. Lucrurile, în

După Târgul de carte de la Bruxelles de la începutul lunii

general, au fost mai dificile pentru editorii mai mici decât

martie 2020, singurul alt târg care a avut loc în condiții

pentru grupurile editoriale mai mari, din mai multe motive:

aproape normale a fost Târgul de carte de la Lisabona

editorii mici se bazează mai mult pe vânzările în librării, pe

(un eveniment în aer liber). Toate celelalte târguri ale

târguri și alte evenimente; aceștia tind să fie specializați

anului au fost anulate sau mutate în mare măsură online.

și mulți sunt activi în domeniile care au avut de suferit

Acest lucru a afectat toți operatorii care au nevoie de

cel mai mult în timpul crizei. Pe de altă parte, grupurile

vizibilitatea oferită de aceste evenimente, în special

editoriale mari au reușit să profite de o diversificare mai

autorii și editorii mai mici.

mare, de cataloage mai mari și de o incidență mai mare

Experiențe diferite au arătat, de asemenea, că șansele

a bestsellerurilor.

sectorului de a se adapta la situație ar fi fost sporite mult

Unii editori au reușit să obțină rezultate financiare solide

prin sprijinul adecvat și direcționat din partea autorităților

în 2020, în ciuda unei situații negative mai ample și a

publice. Faptul că li s-a permis librăriilor să rămână

scăderii cifrei de afaceri, datorită unora dintre fenomenele

deschise sau au fost redeschise nu numai că a stimulat

descrise anterior. Preponderența vânzărilor online implică,

vânzările, dar inițiative specifice – cum ar fi achiziționarea

de obicei, mai puține câștiguri – însă există posibilitatea

masivă de cărți de către biblioteci din librăriile locale – au

creșterii acestora atunci când librăriile se redeschid și

fost extrem de utile pentru întregul lanț valoric din țările

trebuie să facă loc pentru lansări noi. În plus, vânzările

care s-au confruntat cu dificultăți. Pe de altă parte, lipsa

de titluri vechi sunt în medie mai profitabile. Anularea

sprijinului și a înțelegerii din partea guvernelor nu a făcut

titlurilor a presupus o reducere a costurilor, iar mai puține

decât să agraveze condițiile autorilor, editorilor și librarilor

noutăți au însemnat și mai puține riscuri. Una peste alta,

în țările cele mai afectate de criză.

criza a determinat preferința pentru o eficiență sporită, în

“...șansele sectorului de a se adapta la situație ar
fost sporite mult prin sprijinul adecvat și direcționat
din partea autorităților.”
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Ascensiunea serviciilor gratuite
Merită să discutăm, cel puțin pe scurt, despre o serie

de anul precedent. Cărțile digitale au înregistrat 289 de

de alte tendințe dezvăluite de sondajul nostru privind

milioane de împrumuturi, în creștere cu 40% față de anul

impactul crizei COVID-19. Un astfel de element este

precedent; împrumuturile de audiobookuri s-au ridicat

creșterea impresionantă a împrumuturilor electronice

la 138 de milioane. Creșterea pe piața de e-bookuri

în multe țări; în Franța, de exemplu, împrumuturile de

ar fi fost cu siguranță și mai mare dacă utilizarea

e-bookuri prin intermediul serviciului de împrumut digital

împrumutului gratuit de e-bookuri în biblioteci nu ar fi

din cadrul bibliotecilor (Prêt Numérique en Bibliothèque,

înregistrat o creștere atât de semnificativă. Cercetările

PNB) au crescut cu 78% în 2020, ajungând la peste un

efectuate în Germania arată că mulți utilizatori de

milion. Compania americană Overdrive, care furnizează

servicii de împrumuturi electronice gratuite au cumpărat

resurse digitale pentru 65.000 de biblioteci și școli

mai puține cărți sau chiar deloc de când au început să

publice, a anunțat un număr record de 430 de milioane

împrumute e-bookuri din biblioteca lor locală. O creștere

de împrumuturi pentru cărți digitale, audiobookuri și

a pirateriei digitale a fost, de asemenea, raportată

presă digitală la nivel mondial prin intermediul platformei

în timpul pandemiei, în special în timpul carantinei.

sale în 2020, ceea ce reprezintă o creștere de 33% față

Mai puțină diversitate culturală?
Mai mult, tendința identificată deja în iulie, caracterizată

de 10% în Franța și mai mult de 16% în Letonia – aici,

de anularea sau amânarea multor titluri noi, a fost

tirajul total a scăzut sub 2 milioane de exemplare pentru

confirmată până la sfârșitul anului într-o oarecare măsură

prima dată de la declararea independenței țării. Acesta

în multe țări. De exemplu, a existat o reducere de 20% a

este încă un efect dăunător al crizei pentru diversitatea

numărului de apariții noi publicate în Irlanda, aproape

culturală.

Concluzii și perspective pentru 2021
Satisfacția unui rezultat mult mai bun decât se preconiza

diversitate va exacerba fragilitatea pe care criza a

inițial este temperată de diversitatea consecințelor pentru

generat-o inevitabil în sector.

diferiți operatori și segmente din sectorul cărții. Cei care

În 2021, diferențele persistă: în unele țări, librăriile

au suferit cel mai mult se confruntă cu dificultăți uriașe,

sunt deschise și se descurcă foarte bine, în timp ce în

iar problemele lor ar putea provoca și alte complicații mai

altele sunt închise, cu consecințe negative deja destul de

ample în sector. Există o mare incertitudine cu privire la

semnificative. De exemplu, în Italia, unde librăriile au fost

potențialul tendințelor apărute în 2020 de a se perpetua

deschise în ultimele carantinări, vânzările au crescut cu

și după sfârșitul crizei, precum și cu privire la efectele pe

20% în primele șase săptămâni ale anului comparativ cu

termen lung ale acestei situații.

începutul anului 2020. Librăriile sunt deschise și în Belgia,

Cel mai îngrijorător este modul în care mai multe

cu rezultate bune. La sfârșitul lunii februarie, în Franța,

dintre aceste tendințe pot afecta negativ diversitatea

unde restricțiile locale au fost aplicate recent, autoritățile

culturală: au fost publicate mai puține titluri, a crescut

au declarat în cele din urmă librăriile magazine esențiale,

concentrarea în comerțul cu amănuntul online, librăriile

astfel încât vor putea rămâne deschise. Germania,

clasice au fost în majoritatea lor extrem de afectate,

care a închis toate librăriile din majoritatea regiunilor

la fel ca editorii mai mici și autorii mai puțin cunoscuți.

clasificându-le

Modelul abonamentului, unul dintre câștigătorii clari

înainte de Crăciun, a reclasificat cărțile ca fiind esențiale

ai anului, încă nu și-a demonstrat sustenabilitatea și

și a permis redeschiderea librăriilor începând cu 8 martie;

contribuția la diversitatea culturală pe termen lung. Toate

vânzările din primele opt săptămâni ale anului au fost

aceste elemente pot crea probleme pentru diversitatea

deja afectate semnificativ, înregistrând un minus de 11,7%

sectorului, dacă tendințele sunt confirmate; o mai mică

față de 2020, dar au început între timp să recupereze
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drept

magazine

„neesențiale“

chiar

“Există o mare incertitudine cu privire la potențialul
tendințelor apărute în 2020 de a se perpetua și
după sfârșitul crizei, precum și cu privire la efectele
pe termen lung ale acestei situații. ”
decalajul, ajungând la un minus de 8,2% (librăriile fizice,

de carte au fost deja amânate sau anulate în 2021. Un

desigur, au fost afectate mai mult, cu vânzări în scădere

oarecare pesimism se insinuează în rândul operatorilor

cu 38,9% până la săptămâna a opta și 33,8% până la

din unele țări, deoarece unii se tem că răul abia urmează.

săptămâna a zecea). În Portugalia, după luni de închidere

Atitudinile, ca orice altceva, variază. Cu siguranță, sectorul

completă (nici măcar opțiunea de click and collect nu a

are nevoie de tot sprijinul pe care autoritățile publice îl vor

fost permisă), guvernul a decis redeschiderea librăriilor pe

putea acorda; acest sprijin ar trebui să se aplice întregului

15 martie.

lanț valoric, de la creatori la cititori (cu măsuri care să

Pe de altă parte, înrăutățirea crizei din domeniul

susțină și cererea, nu doar oferta), în numele protejării

sănătății a dus la închiderea librăriilor în multe alte țări,

diversității sectorului și a diversității culturale în general.

inclusiv acolo unde, înainte, librarii nu fuseseră obligați

Ar fi simplu, și, în cele din urmă, inexact să ne

să-și întrerupă activitatea; librăriile au fost închise (sau

concentrăm doar pe vestea bună conținută în acest

încă sunt) în Estonia, Țările de Jos, Slovacia, Portugalia,

raport și să conchidem că sectorul cărții a fost în mare

Irlanda și Grecia, printre altele – în majoritatea cazurilor,

parte nevătămat de criza COVID-19. În cadrul sectorului,

în plin sezon de sărbători. În Letonia, librăriile au putut

există mari discrepanțe naționale, precum și între genuri

vinde online numai în ianuarie și au înregistrat o scădere

și segmente de vânzare cu amănuntul. În mai multe țări,

a vânzărilor de 70% față de anul precedent; acum, cel

cum ar fi Italia, întregul lanț a rezistat și pentru că a

puțin li s-a permis să-și reia programul de funcționare

intervenit sectorul public, de exemplu cu achiziții publice

obișnuit. Asociațiile naționale de editori, susținute de FEP,

masive de cărți pentru biblioteci. Pe măsură ce guvernele

au fost extrem de active de-a lungul crizei, solicitând

europene își finalizează planurile de redresare pentru

redeschiderea librăriilor sau posibilitatea ca acestea să

sectoarele afectate, iar instituțiile europene analizează

poată continua să primească cititori. Astfel de eforturi

și alte platforme de reglementare, autoritățile publice ar

lăudabile au fost deseori încununate de succes.

trebui să acorde o atenție deosebită celor din sectorul
negative:

de carte care au suportat greul crizei, asigurându-se că

amenințarea carantinei este constantă, în unele cazuri

Incertitudinea

prelungită

are

efecte

își pot aduce în continuare contribuția la diversitatea

librăriile se deschid și se închid la fiecare câteva săptămâni,

culturală pe care o prețuim cu toții.

măsurile de sprijin lipsesc uneori sau sunt greu de obținut,
problemele de lichidități abundă și posibilitatea organizării
de evenimente pare încă îndepărtată – mai multe târguri

“...autoritățile publice ar trebui să acorde o atenție
deosebită celor din sectorul de carte care au
suportat greul crizei, asigurându-se că își pot aduce
în continuare contribuția la diversitatea culturală pe
care o prețuim cu toții. ”
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