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∆ΡΑΣΕΙΣ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΛΒΙ

Ενιαία Τιµή Βιβλίου
Αντιπροσωπεία

της

ΕΝΕΛΒΙ

αποτελούµενη

από

τους

κκ.

Ιωάννη

Κωνστανταρόπουλο, Στ. Πατάκη και Στ. Πετσόπουλο συναντήθηκε µε τον
Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισµού κ. Νίκο Ξυδάκη στις 24/3/2015. Ο
υπουργός διαβεβαίωσε πως τάσσεται υπέρ της επαναφοράς της Ενιαίας Τιµής
και ήδη, η νοµική σύµβουλος του ΥΠΠΟ έχει αποστείλει τις προτάσεις της
ΕΝΕΛΒΙ στη νοµική σύµβουλο του υπουργείου Οικονοµικών για να
προωθήσει τη σχετική ρύθµιση περί επαναφοράς της ΕΤΒ.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο κ. Ξυδάκης, ανέφερε ότι θα υπάρξει
τροπολογία για την επαναφορά της ενιαίας τιµής του βιβλίου, ενώ παράλληλα
θα εµπλουτιστεί η νοµοθεσία για τα πνευµατικά δικαιώµατα.

Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΝΕΛΒΙ
Πραγµατοποιείται στις 27.04.2015 στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ στις 3 µ.µ η
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ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου.
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ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ
Αρχαιρεσίες στον ΟΣ∆ΕΛ
Αρχαιρεσίες διενεργούνται στον ΟΣ∆ΕΛ στις 04.05.2015 για τη συγκρότηση
του νέου διοικητικού συµβουλίου του. Η ΕΝΕΛΒΙ απευθύνεται στα µέλη της,
καθώς και σε όλους τους εκδότες και συγγραφείς, καλώντας τους να γίνουν
κατ’ αρχάς µέλη του ΟΣ∆ΕΛ και στη συνέχεια να συµµετέχουν στις
συνελεύσεις του. Πρόκειται για ένα θεσµό-οργανισµό πολύ σηµαντικό για
εκδότες και πνευµατικούς δηµιουργούς, και η συµµετοχή των εκδοτών και των
πνευµατικών δηµιουργών διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή λειτουργία του
προς όφελος όλων µας.
Από τα µέλη της ΕΝΕΛΒΙ, υποψήφιοι για την κατηγορία «Εκδότης
λογοτεχνικών έργων» θα είναι οι κκ. Ιωάννης Κωνστανταρόπουλος (εκδ.
Μίνωας) και Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος (εκδ. ∆ιόπτρα) και στη « Γενική
Κατηγορία» ο κ. Αθανάσιος Ψυχογιός (εκδ. Ψυχογιός). Οι αιτήσεις
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υποψηφιοτήτων λήγουν την Τρίτη 28 Απριλίου.
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΟΣΛΟ
(5 & 6 Μαρτίου 2015)
Το πανευρωπαϊκό συνέδριο µε τίτλο «Η Ενιαία Τιµή Βιβλίου ως στοιχείο
πολιτικής σε µια στρατηγική για τη λογοτεχνία και τη γλώσσα»
πραγµατοποιήθηκε στο Όσλο στις 5 και 6 Μαρτίου 2015.
Από την Ελλάδα συµµετείχε η ΕΝΕΛΒΙ διά του κ. Αργύρη Καστανιώτη,
µέλους του ∆.Σ. του συλλόγου, ενώ θετικό είναι το γεγονός ότι το «παρών»
έδωσε και ο κ. Χάρης Παππής, Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµάτων, Βιβλίου
& Ψηφιακού Περιεχοµένου του Υπουργείου Πολιτισµού.
Η εκδήλωση συγκέντρωσε 60 ερευνητές, εκδότες, βιβλιοπώλες και συγγραφείς
από περισσότερες από 15 χώρες στην Ευρώπη. Ακολουθεί µια περίληψη των
όσων διηµείφθησαν, ενώ το συνολικό κείµενο των παρουσιάσεων (στην
αγγλική γλώσσα) µπορείτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΕΝΕΛΒΙ
http://www.enelvi.org/site/index.php/enhmerwsh/91-synedrio-gia-tin-eniaiatimi

«Βιβλία - σε ποια τιµή; Έκθεση σχετικά µε τα πολιτικά µέσα στην εκδοτική
βιοµηχανία στην Ευρώπη»
Οι Tore Slaatta και Helge Rønning, καθηγητές του Τµήµατος Επικοινωνίας
και ΜΜΕ του Πανεπιστηµίου του Όσλο, παρουσίασαν την έκθεσή τους
«Βιβλία - σε ποια τιµή; Έκθεση σχετικά µε τα πολιτικά µέσα στην εκδοτική
βιοµηχανία στην Ευρώπη», η οποία εκπονήθηκε το 2012 στο πλαίσιο µιας
συζήτησης περί ενιαίας τιµής βιβλίου στη Νορβηγία.
Η έκθεση προχωρεί σε µια συγκριτική µελέτη και έχει ως στόχο να περιγράψει
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τα διαφορετικά νοµοθετικά καθεστώτα στην Ευρώπη µεταξύ των δύο άκρων:
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της ελεύθερης διαµόρφωσης της τιµής των βιβλίων και του καθορισµού της
τιµής µε νόµο.
Στη συνέχεια, η έκθεση έχει ως στόχο να προσδιορίσει τις υπάρχουσες δοµές
της εκδοτικής βιοµηχανίας.
Τέλος, η έκθεση εξετάζει τα συστήµατα διανοµής και το βαθµό καθετοποίησης
και συγκέντρωσης στις διάφορες αγορές. Η έκθεση καταλήγει µε µια συζήτηση
σχετικά µε την κατάσταση των δηµιουργών στο πλαίσιο των διαφόρων
καθεστώτων.
Τα βασικά συµπεράσµατα της έκθεσης δείχνουν ότι οι νόµοι για το βιβλίο
είναι ο καλύτερος τρόπος για να ρυθµιστεί η εκδοτική βιοµηχανία (όταν
πρόκειται για τη ρύθµιση της τιµής) και όχι οι εµπορικές συµφωνίες. Αυτό
συνάδει επίσης µε την πολιτιστική πολιτική της Ε.Ε., σε αντίθεση µε τις
εµπορικές συµφωνίες. Εάν πρέπει να επιλέξουµε µεταξύ των ελεύθερων τιµών
και της ενιαίας τιµής βιβλίου, είναι δύσκολο να πούµε ποιο σύστηµα
επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσµατα, ειδικά αν χρησιµοποιούµε ποσοτικούς
δείκτες. Τα δύο συστήµατα δεν διαφέρουν ούτε ως προς τον αριθµό των
βιβλίων που εκδίδονται ή πωλούνται, ούτε στη µέση τιµή, ούτε όσον αφορά
την ενοποίηση της βιοµηχανίας ή τη συγκέντρωση της αγοράς. Ωστόσο, οι
ελεύθερα διαµορφούµενες τιµές φαίνεται να οδηγούν σε αύξηση των
πωλήσεων των best sellers και σε χαµηλότερες τιµές για επιλεγµένα βιβλία,
ενώ η ενιαία τιµή βιβλίου έχει ως αποτέλεσµα την πώληση µιας ευρύτερης
γκάµας βιβλίων.

Πώς διαµορφώνεται ο ανταγωνισµός στις χώρες µε ενιαία τιµή βιβλίου;

παρουσίασε την τρέχουσα πολιτική για το βιβλίο στη Γερµανία. Το 2002
Copyright © 2015 ΕΝΕΛΒΙ All rights reserved
Mailing address: info@enelvi.org
www.enelvi.org

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 2
Απρίλιος 2015

Page

Νοµικού Τµήµατος στον Γερµανικό Σύνδεσµο Εκδοτών και Βιβλιοπωλών,

5

Η κα Jessica Sänger, νοµική σύµβουλος και Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του

ψηφίστηκε ο νόµος που αντικατέστησε µια σειρά αµοιβαίων εµπορικών
συµφωνιών που ρύθµιζαν τη γερµανική αγορά βιβλίου από το 1888 και
έρχονταν σε σύγκρουση µε τους κανονισµούς της Ε.Ε. Ο νόµος αυτός είναι
πολύ πιο αυστηρός από τις συµφωνίες και ισχύει υποχρεωτικά όχι µόνο για τα
βιβλία, αλλά και για τα e-books, τις παρτιτούρες, τους χάρτες κλπ.
Ο νόµος επιβάλλει στους εκδότες να καθορίζουν την τιµή λιανικής πώλησης
του βιβλίου και περιορίζει τη δυνατότητα έκπτωσης. Ο ανταγωνισµός µε αυτό
το νοµοθετικό πλαίσιο για το βιβλίο στη Γερµανία δεν µπορεί να βασίζεται
εποµένως στην τιµή, αλλά η κα Sänger θεωρεί ότι υπάρχει ανταγωνισµός σε
άλλα επίπεδα, όπως η ποιότητα, η παροχή συµβουλών, η παράδοση και το
οικοσύστηµα.
Περαιτέρω, η κα Sänger υποστηρίζει ότι ο γερµανικός νόµος για το βιβλίο
συνέβαλε στο να εκδίδεται µεγαλύτερη γκάµα τίτλων που προσφέρονται στο
κοινό, καθώς επιτρέπει τη «διασταυρούµενη επιδότηση» από τα best sellers
προς τα υπόλοιπα βιβλία. Επιπλέον, η οικονοµική κατάσταση του συγγραφέα
είναι πολύ πιο σταθερή και προβλέψιµη µε αυτό το σύστηµα. Οι βιβλιοπώλες
και οι χονδρέµποροι επωφελούνται επίσης από τον νόµο, δεδοµένου ότι τα
περιθώρια κέρδους είναι εγγυηµένα. Τέλος, ο νόµος ευνοεί την ύπαρξη
µεγάλου φάσµατος εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων, µαζί µε ένα
αποτελεσµατικό σύστηµα εφοδιαστικής αλυσίδας.
Στη γερµανική αγορά βιβλίου κυριαρχεί ακόµα το έντυπο βιβλίο, µε το µερίδιο
των e-books να βρίσκεται κάτω από 5%. Ωστόσο, το ηλεκτρονικό εµπόριο και
η προσφορά e-books είναι σηµαντικά, και η πλειονότητα των βιβλιοπωλείων
διαθέτουν και ηλεκτρονικά καταστήµατα, προσφέροντας και ηλεκτρονικά
βιβλία. Μιλώντας για τη συγκέντρωση της αγοράς, τα µικρά βιβλιοπωλεία
κατέχουν περίπου το 50% της αγοράς για τα έντυπα βιβλία, αλλά µόνο το 10%
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της αγοράς λιανικής πώλησης των ηλεκτρονικών βιβλίων (όπου η Amazon, ο

εργασιών στο λιανικό εµπόριο µεταξύ βιβλιοπωλείων και διαδικτύου φαίνεται
να σταθεροποιείται.
Η κα Karine Nyborg, καθηγήτρια Οικονοµικών στο Πανεπιστήµιο του Όσλο
και µυθιστοριογράφος, ανέλυσε το πώς τα εργαλεία πολιτικής µπορούν να
ανταποκριθούν στους στόχους της κυβέρνησης για τη λογοτεχνία, οι οποίοι
είναι: ποιότητα, ποικιλία και προσβασιµότητα στη λογοτεχνία, καθώς και η
καλλιτεχνική ανεξαρτησία του συγγραφέα.
Σύµφωνα µε την κα Nyborg, µια µη ρυθµισµένη αγορά βιβλίου αναµένεται να
επικεντρώσει στα best sellers, ενώ ακόµη και αν η ενιαία τιµή βιβλίου δεν είναι
το πιο αποτελεσµατικό µέσο πολιτικής, βοηθά να µειωθεί αυτή η τάση.
Η κα Nyborg αναφέρει ότι οι αποτυχίες της ελεύθερης αγοράς στην
εξασφάλιση ποικιλοµορφίας στην αγορά του βιβλίου οφείλονται εν µέρει στη
φύση του βιβλίου, που ορίζεται ως εµπειρία/πληροφορίες. Η ποικιλοµορφία
στην αγορά προϋποθέτει ότι ο πελάτης έχει γνώση του αντικειµένου. Στην
περίπτωση των βιβλίων, αυτό σηµαίνει ότι ο πελάτης θα βασιστεί στις
συστάσεις των άλλων, πράγµα που καθιστά τα δηµοφιλή βιβλία ακόµα πιο
δηµοφιλή. Κατά συνέπεια, οι εκδότες και οι έµποροι λιανικής πώλησης
µπορούν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους ευκολότερα από τα ήδη δηµοφιλή
βιβλία.
Περαιτέρω, η κα Nyborg υποστηρίζει ότι µε οικονοµίες κλίµακας οι ελεύθερες
αγορές τείνουν να µη λειτουργούν αποτελεσµατικά, δεδοµένης της τάσης τους
να ενθαρρύνουν τους πολέµους τιµών. Η κα Nyborg ισχυρίζεται ότι η ενιαία
τιµή βιβλίου περιορίζει την τάση των πολέµων τιµών, επιτρέποντας σε
περισσότερα βιβλία να καλύψουν το κόστος τους και παρέχοντας µε τον τρόπο
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αυτό µεγαλύτερη ποικιλοµορφία.
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Πώς εκτιµούν την κατάσταση οι διαφορετικές πλευρές στη βιοµηχανία του
βιβλίου;
Η κα Fran Dubruille, διευθύντρια της Ευρωπαϊκής & ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας
Βιβλιοπωλών, τόνισε ότι κάθε αγορά είναι διαφορετική και ότι είναι αναγκαίες
οι επιµέρους πολιτικές για καθεµία εξ αυτών. ∆εδοµένου ότι η Οµοσπονδία
έχει µέλη τόσο από χώρες µε ενιαία τιµή όσο και από χώρες µε ελεύθερη
διαµόρφωση τιµών, η άποψή της είναι ουδέτερη. Φιλοδοξία της Οµοσπονδίας
είναι να επιστήσει την προσοχή των µελών της στις ιδιαιτερότητες της αγοράς
στην οποία δραστηριοποιούνται και, φυσικά, να τα ενθαρρύνει να
ανταλλάσσουν εµπειρίες µε τις άλλες χώρες.
Ο κ. Kjell Bohlund, πρώην διευθύνων σύµβουλος της Norstedts Publishing
Group και πρώην πρόεδρος του Σουηδικού Συνδέσµου Εκδοτών, παρουσίασε
την τρέχουσα κατάσταση στη Σουηδία, όπου η αγορά του βιβλίου
συρρικνώνεται από το 2007 και από πλευράς πωλήσεων, µετά από δέκα χρόνια
ταχείας ανάπτυξης.
Ως αντίδραση σε αυτή την κατάσταση, η εκδοτική βιοµηχανία δεν ζητά ενιαία
τιµή ή σηµαντικά µέτρα στήριξης του βιβλίου. Αντίθετα, ζητά ήπιες
προσαρµογές του συστήµατος, όπως είναι η έµφαση στην ανάγνωση στα
σχολεία, η νοµική προστασία κατά της πειρατείας και της προσβολής του
δικαιώµατος του δηµιουργού, ίδιο ΦΠΑ για τα ηλεκτρονικά βιβλία και για τα
έντυπα βιβλία (6%) και ενίσχυση των άµεσων επιδοτήσεων προς τους εκδότες
για την ποιοτική λογοτεχνία.
Ο κ. Stephane Kurschus, σύµβουλος στο Boston Consulting Group στη
Φρανκφούρτη, δήλωσε ότι η αγορά των ηλεκτρονικών βιβλίων δεν αυξήθηκε
τόσο γρήγορα όσο αναµενόταν αρχικά. Η τάση των καταναλωτών είναι να
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Ο κ. Rémi Gimazane, επικεφαλής της Μονάδας του Οικονοµικών του Βιβλίου
στο Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισµού και Επικοινωνίας, έκανε ένα σύντοµο
σχόλιο σχετικά µε την κατάσταση της αγοράς στη Γαλλία, ιδίως όσον αφορά
τα e-books. Η αγορά παρέµεινε σταθερή για µερικά χρόνια, µε µια αργή
µείωση της τάξης του 2% ετησίως. Η αγορά του ηλεκτρονικού βιβλίου
παραµένει αρκετά χαµηλή, µε ένα µερίδιο της τάξης του 4% επί των
συνολικών πωλήσεων. Οι online πωλήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 17%.
Ο αντίκτυπος των online πωλήσεων υπήρξε µεγαλύτερος στα σούπερ µάρκετ
απ’ ό,τι στα βιβλιοπωλεία.
Ο κ. Αργύρης Καστανιώτης, εκπροσωπώντας την Ένωση Ελληνικού Βιβλίου,
έκανε µια σύντοµη παρουσίαση του ελληνικού νόµου για την ενιαία τιµή. Ο
νόµος τέθηκε σε εφαρµογή το 1997, και από το 2010 ισχύει και για τα e-books.
Το 2014 εγκρίθηκε τροπολογία που περιορίζει την προστασία της τιµής µόνο
για την πρώτη έκδοση ή για τα δύο πρώτα έτη µετά την πρώτη έκδοση (από το
1997 έως την έκδοση της τροπολογίας αυτής, η ενιαία τιµή ίσχυε για δύο
χρόνια µετά την τελευταία έκδοση του βιβλίου). Η µέγιστη επιτρεπόµενη
έκπτωση είναι 10%. Ο λιανοπωλητής µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να
αυξήσει την έκπτωση έως 5%, προκειµένου να καλυφθούν τα έξοδα
µεταφοράς.
Έρευνα που έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 2000 δείχνει ότι ο νόµος της
ενιαίας τιµής βιβλίου στην Ελλάδα συνέβαλε στην επιβράδυνση της αύξησης
της τιµής των βιβλίων (χαµηλότερος από τον µέσο δείκτη τιµών καταναλωτή).
Αυτή η µείωση της τιµής του βιβλίου βοήθησε την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητάς του µεταξύ των άλλων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών
αγαθών.

πρόσφατες αλλαγές στη νοµοθεσία, και ορισµένοι βιβλιοπώλες εµπλέκονται σε

9

πολέµους τιµών, χωρίς να αντιµετωπίζουν τις συνέπειες. Η νέα κυβέρνηση που
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Ωστόσο, από το 2014, η ενιαία τιµή βιβλίου στην Ελλάδα απειλείται από τις
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εξελέγη το 2015 έχει εκφράσει την επιθυµία να επαναφέρει τον νόµο για την
ενιαία τιµή βιβλίου.

ΑΡΘΡΟ

Ένας συγγραφέας δωρίζει £250.000 σε ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία
Ο συγγραφέας James Patterson σκοπεύει να δωρίσει επιπλέον £250.000 σε
ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία,
ανεβάζοντας τη συνολική δωρεά του στο µισό εκατοµµύριο λίρες.
Η πρώτη δωρεά του Patterson

ύψους £130.000 κατευθύνθηκε σε 73

βιβλιοπωλεία της Βρετανίας και της Ιρλανδίας και το υπόλοιπο ποσόν των
£120.000 δόθηκε σε 68 επιπλέον βιβλιοπωλεία.
Τα επιλεχθέντα βιβλιοπωλεία θα χρηµατοδοτήσουν ενέργειες όπως η
ανακαίνιση και επέκταση του παιδικού τους τµήµατος, η οργάνωση
προγράµµατος ανάγνωσης την ώρα της κατάκλισης (ηµέρα πιτζάµας) και η
δηµιουργία ενός κινητού λεωφορείου-βιβλίου.
Κάθε ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο µε ειδικό τµήµα παιδικού βιβλίου ήταν

Ο συγγραφέας δήλωσε: «Με εξέπληξε το πόσοι υπέβαλαν αίτηση τη δεύτερη
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φορά και παράλληλα εντυπωσιάστηκα και ενθουσιάστηκα από την ποιότητα
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επιλέξιµο για δωρεά µεταξύ £250 και £5.000.
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των αιτήσεων. Ήταν συναρπαστικό να βλέπεις τις ιδέες αυτές να υλοποιούνται.
Προσπάθησα και πάλι να εντοπίσω ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία, για τα οποία τα
χρήµατα αυτά µπορούν να κάνουν τη διαφορά και είµαι ενθουσιασµένος µε
την πρόοδό τους. Ανυποµονώ να δω τι θα προτείνουν τα απίστευτα και τόσο
πρωτοποριακά βιβλιοπωλεία του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας για
το επόµενο έτος».
Ο

Tim

Walker,

πρόεδρος

του

Συλλόγου

Βιβλιοπωλών,

δήλωσε:

«Ανυποµονούµε να δούµε τα επιλεχθέντα βιβλιοπωλεία να υλοποιούν την
επιχορήγηση και είµαστε ενθουσιασµένοι που τόσο πολλά ανεξάρτητα
βιβλιοπωλεία του Ην. Βασιλείου και της Ιρλανδίας έδειξαν τέτοια
δηµιουργικότητα και πάθος στην αίτησή τους. Για τα τυχερά βιβλιοπωλεία, τα
χρήµατα της δωρεάς του Τζέιµς Πάτερσον θα κάνουν τη διαφορά στο πώς θα
επικοινωνήσουν µε τα παιδιά και θα τα παρακινήσουν να διαβάσουν. Η
αναγγελία της νέας δωρεάς ύψους £250.000 είναι εκπληκτική είδηση τόσο για
τα βιβλιοπωλεία όσο και για όποιον αγαπά την ανάγνωση. Ο James Patterson
συνεχίζει να αποδεικνύει την αγάπη του για τα βιβλιοπωλεία και την εκτίµησή
του στον ζωτικής σηµασία ρόλο τους στον πολιτισµό και την κοινωνική ζωή».
Σε µια παρόµοια πρωτοβουλία στις ΗΠΑ το 2013, ο Patterson είχε δεσµευθεί
για δωρεά ύψους ενός εκατοµµυρίου δολαρίων.
Μπορείτε

να

δείτε

το

άρθρο

στο

ακόλουθο

link:

Page
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http://www.thebookseller.com/news/patterson-donate-again-indies
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