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∆ΡΑΣΕΙΣ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΛΒΙ

• Επιστολές προς τους θεσµούς για ΦΠΑ και Ενιαία Τιµή Βιβλίου

Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου απευθύνθηκε προς τους θεσµούς (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) και
προς τους διεθνείς οργανισµούς µε τεκµηριωµένα επιχειρήµατα, ζητώντας την
παραµονή του βιβλίου στον χαµηλό συντελεστή ΦΠΑ και την επαναφορά της
Ενιαίας Τιµής.
Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Εκδοτών (ΙΡΑ), συντασσόµενη µε τα αιτήµατά µας,
απέστειλε και αυτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ζαν-Κλωντ Γιουνκέρ, την επικεφαλής του ∆ΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ και τον
πρόεδρο της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, καθώς και στους Έλληνες υπουργούς
Οικονοµίας, Οικονοµικών και Πολιτισµού.
Η Οµοσπονδία Ευρωπαίων Εκδοτών (FEP) απηύθυνε επίσης επιστολή προς
τους θεσµούς, ζητώντας την παραµονή του βιβλίου στον χαµηλό συντελεστή
ΦΠΑ.
Ο στόχος της παραµονής του βιβλίου στον χαµηλό συντελεστή ΦΠΑ
επετεύχθη. Η υπαγωγή του φασόν του βιβλίου σε συντελεστή ΦΠΑ 23% και η
επαναφορά της Ενιαίας Τιµής είναι δύο ζωτικά αιτήµατα για τα οποία η
ΕΝΕΛΒΙ συνεχίζει να µάχεται.
Πιστεύουµε πως µε την υποστήριξη των διεθνών οργανισµών θα γίνει
κατανοητό προς κάθε κατεύθυνση ότι το βιβλίο στην Ελλάδα, ως βασικός
µοχλός διαµόρφωσης πολιτιστικής πολιτικής, χρειάζεται τη στήριξη που
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• Έκτακτη συνάντηση των µελών της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου
Μετά από πρόσκληση του ∆.Σ. της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου συναντήθηκαν
τα µέλη του συλλόγου, µε σκοπό την εξέταση και συζήτηση των κρισίµων
θεµάτων που αντιµετωπίζει ο κλάδος.
Τα θέµατα που συζητήθηκαν:

ΦΠΑ 23% στην διαδικασία παραγωγής του βιβλίου
Ο πρόεδρος κ. Ι. Κωνστανταρόπουλος αναφέρθηκε λεπτοµερώς στις ενέργειες
που έχει κάνει και προτίθεται να κάνει η ΕΝΕΛΒΙ στο θέµα του συντελεστή
23% ΦΠΑ στα στάδια παραγωγής του βιβλίου. Συγκεκριµένα, στάλθηκε
αναλυτική επιστολή στον Αναπληρ. Υπουργό Οικονοµικών Τρύφωνα
Αλεξιάδη και ζητήθηκε συνάντηση µαζί του (τα αποτελέσµατα της
συνάντησης εκτίθενται στη σελ. 6). Όλοι οι παριστάµενοι συµφώνησαν ότι το
συγκεκριµένο µέτρο -αν ισχύσει- θα αποδειχθεί καταστροφικό, στρέφοντας τις
εκδοτικές επιχειρήσεις σε τυπογραφεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ
παράλληλα το ελληνικό κράτος θα στερείται την είσπραξη ΦΠΑ και άλλων
φορολογικών εσόδων και οι εγχώριες µονάδες εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας θα
οδηγηθούν σε µαρασµό.
Για το συγκεκριµένο θέµα αποφασίστηκε να ζητηθεί η συνδροµή και των
ευρωπαϊκών οµοσπονδιών (International Publishers Association, Federation of
European Publishers).

Εισαγωγή χαρτιού

είναι αυξηµένες. Σχετική επιστολή έχει σταλεί στο υπουργείο, επιπλέον πρέπει
Copyright © 2015 ΕΝΕΛΒΙ All rights reserved
Mailing address: info@enelvi.org
www.enelvi.org

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 4
Σεπτέμβριος 2015

Page

χαρτί εν όψει του φθινοπώρου αλλά και των Χριστουγέννων που οι ανάγκες

3

Εκφράστηκε προβληµατισµός σχετικά µε την οµαλή προµήθεια της αγοράς µε

να γίνουν ενέργειες ώστε να υπαχθεί το χαρτί στα είδη πρώτης ανάγκης για να
γίνουν άµεσα εισαγωγές.

Ενιαία Τιµή Βιβλίου
Όλοι οι παριστάµενοι συµφώνησαν πως πρόκειται για τον ακρογωνιαίο λίθο
της αγοράς βιβλίου και ότι όλοι πρέπει να απέχουν από ενέργειες που την
υποσκάπτουν. Τα µέλη ενηµερώθηκαν για τη δηµοσιοποίηση του θέµατος από
τον σύλλογο στις ξένες οµοσπονδίες, από τις οποίες υπάρχει µεγάλη
υποστήριξη (Ένωση Γερµανών Εκδοτών, Ένωση Γάλλων Εκδοτών, ΙΡΑ κλπ.).
Η ΕΝΕΛΒΙ έχει ζητήσει επιπλέον να µεσολαβήσουν για να συναντήσουµε
εκπροσώπους των θεσµών και να τους εξηγήσουµε την ανάγκη επαναφοράς
του παλαιότερου νόµου.

Εµπορική πολιτική εκδοτών προς βιβλιοπωλεία
Οι παριστάµενοι συµφώνησαν πως είναι προς το συµφέρον όλων η υγιής
παρουσία πολλών ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων.
Προτάθηκε η αποστολή ερωτηµατολογίου προς τους βιβλιοπώλες σχετικά µε
τις ανάγκες τους, µε τη βοήθεια που περιµένουν από τους εκδότες, µε τις
προτάσεις που έχουν να κάνουν οι ίδιοι σχετικά µε την προώθηση της
βιβλιοφιλίας και την προσέλκυση του κοινού στα βιβλιοπωλεία. Τα σχόλια και
οι απόψεις τους θα είναι πολύτιµα για να καταλάβουν οι εκδότες καλύτερα τις
ανάγκες των βιβλιοπωλών και το πώς αντιλαµβάνονται οι ίδιοι την κατάσταση.
Απαξίωση της αγοράς βιβλίου

εκδότες πριονίζουν το κλαδί στο οποίο κάθονται εκπαιδεύοντας τους
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Αναφέρθηκε από τους παριστάµενους ότι το βιβλίο απαξιώνεται µε τα συνεχή

αναγνώστες να παίρνουν τα βιβλία µέσω προσφορών των εφηµερίδων ή µε 1-2
ευρώ από τα παζάρια. Παράλληλα, οι σύλλογοι βιβλιοπωλών αδρανούν και
µόνο η ΕΝΕΛΒΙ -σε συνεργασία µε τον ΣΕΒΗ- σταµάτησε το παζάρι στο
Ηράκλειο Κρήτης.

Ηµέρα Βιβλίου
Το ∆.Σ. του συλλόγου ενηµέρωσε πως γίνονται συζητήσεις για να καθιερωθεί
και στην Ελλάδα ο εορτασµός της Παγκόσµιας Ηµέρας Βιβλίου, µε στόχο την
άµεση επαφή του κοινού µε το βιβλίο. Επιπλέον, η επαφή αυτή θα επιδιωχθεί
να γίνει µέσα από τα συνοικιακά και τα τοπικά βιβλιοπωλεία («να πάει ο
κόσµος και στο τελευταίο βιβλιοπωλείο», όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε).
Έγινε αναφορά σε ανάλογες εκδηλώσεις που γίνονται στο εξωτερικό, σε
outdoor ενέργειες που προβάλλονται και προωθούνται στο κοινό (ηθοποιοί που
διαβάζουν σε συρµούς του µετρό, διαφήµιση κλπ.). Ζητήθηκε να κατατεθούν
ιδέες και να υπάρξει ενεργή συµµετοχή. Για τη διοργάνωση της εκδήλωσης φιλοδοξία είναι να αποτελέσει θεσµό και να γίνεται σε µόνιµη βάσησυστάθηκε επιτροπή από τους κκ. Θεόδωρο Βασιλόπουλο, Σταύρο
Πετσόπουλο, Ανδρέα Κωνστανταρόπουλο και Αναστασία Παπαδηµητρίου, η
οποία καλείται παράλληλα να υποδείξει και ιδέες για διοργάνωση ανάλογων
εκδηλώσεων τον Νοέµβριο ή την περίοδο των Χριστουγέννων (σε ηµεροµηνίες
που δεν θα θίγουν την εµπορική κίνηση των βιβλιοπωλείων), ώστε να
αναπληρωθεί η περίοδος του Ιουλίου που ήταν εξαιρετικά φτωχή λόγω των
πολιτικών εξελίξεων και των ελέγχων κεφαλαίου. Τονίστηκε πως όλοι οι
εκδοτικοί οίκοι µπορούν να συνεισφέρουν στην προώθηση των πολιτιστικών
εκδηλώσεων, µέσω των υπευθύνων επικοινωνίας, µέσω των πωλητών τους,
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Τα µέλη ενηµερώθηκαν ότι η ΕΝΕΛΒΙ έχει κάνει προκαταρκτικές συζητήσεις
για τη διοργάνωση κλειστής έκθεσης στην HELEXPO.

• Αίτηση εγγραφής της ΕΝΕΛΒΙ ως µέλους στη ∆ιεθνή Οµοσπονδία
Εκδοτών
Ο σύλλογος κατέθεσε αίτηση εγγραφής του στη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Εκδοτών
(ΙΡΑ), επιδιώκοντας τη διασύνδεση µε τους ευρωπαϊκούς φορείς και την
πληρέστερη ενηµέρωσή του για τις εξελίξεις στον χώρο του βιβλίου διεθνώς.

• Συνάντηση στο Υπουργείο Οικονοµικών - ∆ηµοσιότητα στο θέµα του
συντελεστή 23% ΦΠΑ στο φασόν του βιβλίου
Αντιπροσωπεία της ΕΝΕΛΒΙ αποτελούµενη από τον κ. Κώστα Γκοβόστη,
γραµµατέα του ∆.Σ., και από τον κ. Στέφανο Πατάκη, µέλος της επιτροπής για
την Ενιαία Τιµή Βιβλίου, συναντήθηκε στις 6 Αυγούστου µε τον κ.
Μαντούβαλο, σύµβουλο του Αναπλ. Υπουργού Οικονοµικών κ. Τρύφωνα
Αλεξιάδη.
Ο κ. Μαντούβαλος ενηµερώθηκε αναλυτικά για τα µείζονα θέµατα που
απασχολούν τον εκδοτικό κόσµο, µε ιδιαίτερη έµφαση στο θέµα του ΦΠΑ και
κυρίως στη δυνατότητα του συµψηφισµού των υποχρεώσεών µας µε τυχόν
οφειλόµενο από το κράτος ΦΠΑ. Έγινε επιπλέον ενηµέρωση και για τα θέµατα
της παραγωγής και διανοµής των σχολικών βιβλίων και των πανεπιστηµιακών
συγγραµµάτων.
Ο κ. Μαντούβαλος δήλωσε ότι συµφωνεί απόλυτα µε τις απόψεις µας και ότι
αναγνωρίζει και αυτός το δίκαιο και εύλογο των αιτηµάτων µας, όπως και το

Αναγνώρισε ότι στην παρούσα συγκυρία είναι δύσκολο να υπάρξει αλλαγή του
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συντελεστή ΦΠΑ στις εργασίες φασόν του βιβλίου, για τον επιπλέον λόγο ότι
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θα χρειαστεί και έγκριση από τους θεσµούς. Ανέλαβε να προωθήσει αρµοδίως
τα αιτήµατά µας και να ασχοληθεί ιδιαίτερα µε το θέµα του συµψηφισµού.
Ακολουθεί το υπόµνηµα που κατέθεσε η ΕΝΕΛΒΙ:
Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Παρουσιάζουµε εν συνόψει τα κυριότερα θέµατα που αυτή τη στιγµή «καίνε» τον
κόσµο του βιβλίου (πνευµατικούς δηµιουργούς, εκδότες, βιβλιοπώλες):
1. ΦΠΑ
Στο προηγούµενο νοµικό καθεστώς, κατά το οποίο το βιβλίο ετύγχανε 50%
έκπτωσης από τον χαµηλό ΦΠΑ 13% (δηλ. ίσχυε συντελεστής 6,5%), την ίδια
έκπτωση ελάµβαναν και οι υπηρεσίες φασόν που χρειάζονται για την παραγωγή
του βιβλίου (εκτυπώσεις, βιβλιοδεσίες κτλ.) και άρα επιβαρύνονταν µε 6,5%.
Στον νέο νόµο, αυτή η εξαίρεση καταργήθηκε και άρα η παραγωγή του βιβλίου
υπόκειται σε ΦΠΑ 23%. Όπως καταλαβαίνετε, η τεράστια αυτή διαφορά µεταξύ
6% και 23% δεν µπορεί να καλυφθεί από τις πωλήσεις των βιβλίων, καθώς το
περιθώριο µεικτού κέρδους και ο µικρός όγκος των πωλήσεων της εκδοτικής
επιχείρησης µε κανένα τρόπο δεν επαρκούν να καλύψουν τη διαφορά των δύο
συντελεστών.
Θα θέλαµε να σας παραθέσουµε τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν άµεσα
από αυτή την απόφαση:
•

Θα είναι εξαιρετικά επιβαρυντική για τη ρευστότητα της µικροµεσαίας
εκδοτικής επιχείρησης η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ της παραγωγής κατά
16,5 ποσοστιαίες µονάδες. Το σηµαντικότερο όµως, το οποίο πρέπει να
ληφθεί σοβαρά υπόψη, είναι ότι η ελληνική εκδοτική επιχείρηση κατά κανόνα
διαθέτει τα προϊόντα της (τα βιβλία) στο λιανικό εµπόριο επί πιστώσει
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µακράς διαρκείας ή και σε πολλές περιπτώσεις ακόµα και επί παρακαταθήκη

των πωληθέντων). Αυτό δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα στην εκδοτική
επιχείρηση, διότι το ποσό ΦΠΑ που θεωρείται ότι εισπράχτηκε, στην πράξη
δεν έχει εισπραχθεί ή θα εισπραχθεί πολύ αργότερα. Υπάρχουν µάλιστα
µερικές µεγάλες αλυσίδες οι οποίες υποχρεώνουν τους εκδότες να αφήνουν
µόνιµα ανεξόφλητο ποσό παρακαταθήκης της τάξεως του 1.500.000 –
2.000.000 ευρώ. Αυτό το πρόβληµα ήταν κάπως ανεκτό όσο η φασόν
παραγωγή του βιβλίου υπήγετο στον µειωµένο συντελεστή 6,5%. Η νέα
αλλαγή δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα στην εκδοτική επιχείρηση. Αν
επιπλέον ληφθεί υπόψη η κάθετη πτώση των πωλήσεων του προηγούµενου
µηνός λόγω της πολιτικής κατάστασης, το µέλλον των εκδοτικών
επιχειρήσεων διαγράφεται σκοτεινό, έτσι ώστε πολλές από αυτές θα
οδηγηθούν στη χρεοκοπία.
•

Η µεγάλη εµπειρία σας στα φορολογικά βοηθά να αντιληφθείτε ότι είναι
εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο, σήµερα, να διεκδικήσει µια µικροµεσαία
εκδοτική επιχείρηση την επιστροφή ή τον συµψηφισµό του ΦΠΑ µε άλλους
φόρους.

•

Επίσης, είναι εξαιρετικά επιβαρυντική για το λιγοστό προσωπικό των
εφοριών η διαδικασία ελέγχου και έγκρισης της επιστροφής του ΦΠΑ τόσο
πολλών επιχειρήσεων.

•

Ακριβώς λόγω όλων των ανωτέρω, οι περισσότερες εκδοτικές επιχειρήσεις
θα στραφούν στην ανάθεση της παραγωγής τους σε τυπογραφεία άλλων
ευρωπαϊκών χωρών (Βουλγαρία, Ρουµανία, Ιταλία) προκειµένου να
µηδενίσουν τον ΦΠΑ στο στάδιο της παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο το
ελληνικό κράτος θα χάσει και την ταχύτερη είσπραξη ΦΠΑ (στο στάδιο της
παραγωγής), καθώς και άλλα φορολογικά έσοδα, αφού η εκδοτική παραγωγή

Οι εγχώριες µονάδες εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας θα χάσουν το µεγαλύτερο
µέρος των εργασιών τους και πολλές από αυτές θα κλείσουν.
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θα κατευθυνθεί στο εξωτερικό.

•

Τέλος, µε αυτόν τον τρόπο θα χειροτερεύσει και το ισοζύγιο εισαγωγών –
εξαγωγών του κράτους.

Προτείνουµε:
α. υπαγωγή των υπηρεσιών φασόν στο 6% ή
β. επιστροφή του ΦΠΑ που οφείλεται από το κράτος στις επιχειρήσεις
του εκδοτικού κλάδου το συντοµότερο δυνατόν (µε αυτόµατο σύστηµα
επιστροφής), ώστε να περιορίζονται τα οικονοµικά µας ανοίγµατα ή
γ. αυτόµατο συµψηφισµό των υποχρεώσεων της εκδοτικής επιχείρησης προς το
κράτος µε τις υποχρεώσεις του κράτους προς την εκδοτική επιχείρηση (φόρος
εισοδήµατος, φόρος µισθωτών υπηρεσιών, απόδοση παρακρατηθέντων φόρων
κτλ.)
2. Εισαγωγή χαρτιού – πληρωµή πνευµατικών δικαιωµάτων
Πρέπει να βρεθεί επειγόντως τρόπος για να διευκολυνθεί η εισαγωγή χαρτιού,
της πλέον απαραίτητης πρώτης ύλης στην αλυσίδα παραγωγής βιβλίου. Τα
αποθέµατα εξαντλούνται και πρέπει τάχιστα να αρθούν οι σχετικές απαγορεύσεις
αποστολής εµβασµάτων προς το εξωτερικό προκειµένου να εξοφληθούν οι
υποχρεώσεις των εκδοτικών εταιρειών προς τις εταιρείες χάρτου του
εξωτερικού. Είναι γνωστό εξάλλου ότι δεν υπάρχει ελληνική παραγωγή χαρτιού.
Επιπλέον, επείγει να πληρωθούν τα πνευµατικά δικαιώµατα προς τους
εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η µετάφραση
και παραγωγή βιβλίων. Πρέπει δε να τονιστεί η µεγάλη δυσφήµηση που
υφίσταται η χώρα µας λόγω της καθυστέρησης των πληρωµών.
Προτείνουµε: Να θεωρηθούν ως είδη πρώτης προτεραιότητας (όπως τα
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3. Πανεπιστηµιακά συγγράµµατα
Οι οφειλές του κράτους λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης πληρωµών προς τις
εκδοτικές εταιρείες για τα πανεπιστηµιακά συγγράµµατα έχουν φτάσει σε
δυσθεώρητα ύψη, µε κίνδυνο οι εκδοτικές επιχειρήσεις να µην είναι πλέον σε
θέση να ανταποκριθούν στην έκδοση των συγγραµµάτων που είναι απαραίτητα
για τη νέα πανεπιστηµιακή περίοδο. Ας ληφθεί µάλιστα υπόψη ότι υπάρχουν
µερικές εκδοτικές επιχειρήσεις που ασχολούνται κυρίως ή αποκλειστικά µε την
έκδοση πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων.
Προτείνουµε: Να υιοθετηθεί ο συµψηφισµός των οφειλών του κράτους προς τις
εκδοτικές εταιρείες για τα πανεπιστηµιακά συγγράµµατα µε τις οφειλές των
εταιρειών αυτών προς το κράτος (πληρωµή φόρου εισοδήµατος, ΦΠΑ, απόδοση
παρακρατούµενων φόρων κτλ). Σε κάθε αντίθετη περίπτωση, µε δεδοµένο το
οικονοµικό κλίµα της εποχής που διανύουµε, η αδυναµία ανταπόκρισής µας
είναι παραπάνω από βέβαιη.
4. Ενιαία Τιµή Βιβλίου
Υπήρξε σαφής δέσµευση του νυν πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα την εποχή που
ήταν αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης για άµεση επαναφορά της Ενιαίας
Τιµής Βιβλίου, που καταργήθηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση, καθώς και
δηµόσια εξαγγελία της επαναφοράς της από τον Αναπλ. Υπουργό Πολιτισµού κ.
Νίκο Ξυδάκη. Η επαναφορά της αποτελεί άµεση προτεραιότητα και ζωτικό όρο
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ύπαρξης βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων.
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• ∆ηµοσιότητα στο θέµα του συντελεστή 23% ΦΠΑ στο φασόν του
βιβλίου

Το δελτίο ειδήσεων του Mega φιλοξένησε την 1/9 τις δηλώσεις του προέδρου
της ΕΝΕΛΒΙ κ. Ι. Κωνστανταρόπουλου σχετικά µε το 23% ΦΠΑ στην
παραγωγή του βιβλίου, δηλώσεις που επαναπροβλήθηκαν και στην πρωινή
ενηµερωτική εκποµπή του καναλιού.
Στον ραδιοφωνικό σταθµό SKAI, ο δηµοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε, σε
συνέντευξή του µε τον Αναπλ. Υπουργό Οικονοµικών Τρύφωνα Αλεξιάδη και
κατόπιν ενηµέρωσης από τον κ. Κωνστανταρόπουλο, έθεσε το θέµα του 23%
ΦΠΑ στην παραγωγή του βιβλίου. Ο κ. Αλεξιάδης απάντησε ότι συµφωνεί µε
τις θέσεις της ΕΝΕΛΒΙ, αλλά δεν µπορεί να ενεργήσει άµεσα, καθώς η
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υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν µπορεί να νοµοθετήσει.
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ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ

• 2ο Φεστιβάλ Παιδικού & Εφηβικού Βιβλίου
Η ΕΝΕΛΒΙ εκφράζει τις ενστάσεις της σχετικά µε το 2ο Φεστιβάλ Παιδικού &
Εφηβικού Βιβλίου, το οποίο εξαγγέλθηκε από το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού
για τις 5-9 Οκτωβρίου 2015. Οι λόγοι:
α. ο τόπος διοργάνωσης του Φεστιβάλ: είναι αποκοµµένος από τον αστικό ιστό
και δύσκολα προσβάσιµος.
β. ο χώρος διοργάνωσης του Φεστιβάλ: αν και ο κήπος είναι πολύ όµορφος,
δεν διευκολύνει την προσέλευση του κοινού και το στήσιµο εκθετηρίων και
χώρων εκδηλώσεων.
γ. η µη συµµετοχή στη διοργάνωση των εκδοτών, που ως βασικοί φορείς του
βιβλίου µπορούν να λύσουν µε την εµπειρία τους βασικά προβλήµατα.
Η περσινή διοργάνωση αποδείχθηκε αναποτελεσµατική, η προετοιµασία ήταν
ελλιπής, η συµµετοχή του κοινού ελάχιστη. Αποτέλεσµα ήταν η απογοήτευση
των εκδοτών και των συγγραφέων που συµµετείχαν.
Η ΕΝΕΛΒΙ πρότεινε την αναβολή της φετινής διοργάνωσης και τη
συνδιοργάνωσή της σε σωστές βάσεις µε το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού,
ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Καθώς το ΕΙΠ µε
απαντητική του επιστολή υποστηρίζει πως αναβολή δεν είναι δυνατή, και µε
δεδοµένο ότι αρκετοί εκδότες και συγγραφείς έχουν δηλώσει συµµετοχή, η
ΕΝΕΛΒΙ θα συνεχίσει να εργάζεται για τη βελτίωση της διοργάνωσης, έστω
και εντός του πλαισίου που έχει προαποφασιστεί. ∆υστυχώς, ελλείψει

πολυτέλεια να µη συµµετάσχουµε στις λιγοστές πρωτοβουλίες του ΕΙΠ και
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• ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου Φραγκφούρτης
Το ΕΙΠ συντονίζει την ελληνική εκπροσώπηση στη ∆ιεθνή Έκθεση της
Φραγκφούρτης (14-18 Οκτωβρίου 2015). Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή
πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ. 210 6776540 (εσ. 401) και στο email:
nchatzigeorgiou@hfc.gr (κα Νόπη Χατζηγεωργίου).

Πρώτα ο Ανταίος Χρυσοστοµίδης και στη συνέχεια η Κάτια Λεµπέση µας
αποχαιρέτησαν, αφήνοντας φτωχότερο τον κόσµο του βιβλίου. Το έργο όµως
που άφησαν και η φωτεινή προσωπικότητά τους, θα παραµένει πάντοτε µαζί
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µας.
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ΑΡΘΡΟ
Γιατί η Ενιαία Τιµή Βιβλίου είναι απαραίτητη για τον υγιή ανταγωνισµό
της Catherine Blache

Το βιβλίο δεν είναι ένα προϊόν όπως όλα τα άλλα. Αναγνωρίζοντας το γεγονός
αυτό, η Γαλλία έχει εισαγάγει την Ενιαία Τιµή Βιβλίου από το 1981. Και δεν
είµαστε οι µόνοι. Ενιαία Τιµή Βιβλίου υφίσταται στην Αργεντινή, την
Αυστρία, τη Γερµανία, την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Ιαπωνία, τον
Λίβανο, το Μεξικό, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία, τη
Σλοβενία, τη Νότια Κορέα και την Ισπανία.
Σε χώρες χωρίς Ενιαία Τιµή Βιβλίου, υπάρχει η αντίληψη ότι η Ενιαία Τιµή
λειτουργεί ενάντια στον ανταγωνισµό. Ο καθορισµός των τιµών φέρνει στον
νου τα καρτέλ, που όντως βλάπτουν τους καταναλωτές. Αλλά η βασική ιδέα
της Ενιαίας Τιµής Βιβλίου δεν είναι να παρεµποδίζει τον ανταγωνισµό αλλά να
τον εντείνει, δηµιουργώντας ισότιµους όρους ανταγωνισµού για όλους και
εξοβελίζοντας την κυριαρχία του ενός.
Σήµερα, στις χώρες χωρίς Ενιαία Τιµή, η αλυσίδα του βιβλίου κυριαρχείται
από τα σούπερ µάρκετ και τις εταιρείες του διαδικτύου. Αυτοί είναι σε θέση να
προκαλούν πολέµους τιµών, προσφέροντας µεγάλες εκπτώσεις για τις νέες
κυκλοφορίες και για τα µπεστ σέλερ.
Στη Γαλλία, οι λιανοπωλητές έχουν δικαίωµα έκπτωσης έως 5% προς τους
καταναλωτές. Οι βιβλιοπώλες, εποµένως, δεν ανταγωνίζονται σε επίπεδο
τιµών, αλλά στην ποικιλία των βιβλίων που προσφέρουν, την τοποθεσία και
την ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών τους.

Ποιο σύστηµα λειτουργεί καλύτερα στην πράξη; Ας εξετάσουµε τρεις
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Στο Ηνωµένο Βασίλειο, το ένα τρίτο των ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων
έκλεισαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών. Στις ΗΠΑ έκλεισαν τα
µισά βιβλιοπωλεία τα τελευταία 20 χρόνια, µε αποτέλεσµα σήµερα να
υπάρχουν 1.900. Η Γαλλία, µε πληθυσµό πέντε φορές µικρότερο, έχει 2.500
βιβλιοπωλεία.
Ένα ισχυρό, πολυποίκιλο δίκτυο ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων έχει επιτρέψει
στη Γαλλία να διατηρήσει την πολιτιστική πολυµορφία της στην αγορά
βιβλίων. Η γνώση και οι εξατοµικευµένες συµβουλές των βιβλιοπωλών
επιτρέπουν στους αναγνώστες να ανακαλύπτουν νέους συγγραφείς και δίνουν
ζωή στους λιγότερο εµπορικούς καταλόγους των εκδοτών.
2. Ποικιλία τίτλων
Επειδή δεν επιτρέπονται οι επιθετικές εκπτώσεις στους νέους τίτλους, η
Γαλλία δεν παρουσιάζει το φαινόµενο της "κυριαρχίας των µπεστ σέλερ". Το
2005, τα κορυφαία 20 µπεστ σέλερ στον τοµέα του βιβλίου αντιπροσώπευαν
µόλις το 1,7% των πωλήσεων σε αξία. Το αντίστοιχο ποσοστό στο Ηνωµένο
Βασίλειο ήταν 16%.
3. Προσιτότητα τιµών
Στη Γαλλία, το βιβλίο παραµένει ένα φθηνό προϊόν: η µέση τιµή είναι 11 ευρώ
(όσο η τιµή ενός εισιτηρίου κινηµατογράφου στο Παρίσι). Μεταξύ του 1998
και του 2008, οι τιµές των βιβλίων αυξήθηκαν κατά το ήµισυ του ∆είκτη
Τιµών Καταναλωτή. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, από το 1995, οι τιµές µειώθηκαν
στα µπεστ σέλερ, δηλαδή στο 1% των τίτλων. Όµως, οι τιµές αυξήθηκαν κατά
50% για όλους τους άλλους τίτλους, ξεπερνώντας το κόστος ζωής (28%) και
δηµιουργώντας µια αγορά δύο ταχυτήτων.

ήταν να αποφευχθεί η κυριαρχία των γιγαντιαίων εταιρειών του διαδικτύου
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Ενιαία Τιµή Βιβλίου στην ψηφιακή εποχή

στην εκκολαπτόµενη αγορά των ηλεκτρονικών βιβλίων. Αυτοί οι γίγαντες του
διαδικτύου δεν είναι βιβλιοπώλες. Θέλουν απλά να πωλούν µπεστ σέλερ.
Τι συµβαίνει στις χώρες όπου επιτρέπεται η επιθετική έκπτωση στα e-books;
Πουλώντας e-books µε ζηµία, η Amazon κατέκτησε το 90% του µεριδίου
αγοράς στις ΗΠΑ το 2009. Η πρόσφατη διαµάχη µε την Hachette αποκάλυψε
ότι η Amazon είχε µερίδιο 60% της αγοράς των ηλεκτρονικών βιβλίων της
Hachette στις ΗΠΑ και 78% µερίδιο στη Μεγ. Βρετανία.
Μια επικίνδυνη συνέπεια στις χώρες που κυριαρχούν λίγοι και µεγάλοι
λιανοπωλητές, είναι η τάση τους να απορρίπτουν βιβλία εκδοτών, είτε για
λόγους λογοκρισίας ή για εµπορικούς λόγους. Κατά τη διάρκεια µιας διαµάχης
της Amazon µε την Hachette USA και τον γερµανικό εκδοτικό οίκο Bonnier
σχετικά µε τις παρεχόµενες εκπτώσεις, η Amazon απέσυρε από τους
καταλόγους της τους τίτλους των εκδοτών αυτών. Πρόσφατα, η Apple
«έκοψε» κάποια γαλλο-βελγικά κόµικς e-books, καθώς και ένα έργο του
Gyldendal, του µεγαλύτερου εκδότη της ∆ανίας, λόγω της παρουσίας γυµνού.

Όταν µια χούφτα εµπόρων λιανικής πώλησης ελέγχουν τις αγορές, έχουν τη
δυνατότητα να αποκλείσουν την πρόσβαση του αναγνώστη στις ιδέες και τον
πολιτισµό. Η Ενιαία Τιµή Βιβλίου διασφαλίζει ότι όλοι οι λιανοπωλητές έχουν
την ίδια πρόσβαση στην προσφορά των βιβλίων και καθιστά εύκολη την
είσοδο στην αγορά και νέων παικτών.

Γιατί πιστεύουµε στην Ενιαία Τιµή Βιβλίου;

Ένα ευρύ και διαφοροποιηµένο δίκτυο διανοµής διασφαλίζει την ισότητα
πρόσβασης στα βιβλία. Παράγει προσιτές τιµές για τους αναγνώστες.
Επιτρέπει εξαιρετική πολιτιστική πολυµορφία, και δίνει τη δυνατότητα στους
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εκδότες να πωλούν όλο τον κατάλογό τους.
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Στη Γαλλία, πιστεύουµε ότι «δεν υπάρχουν βιβλία χωρίς βιβλιοπωλεία». Ο
Αϊτινο-Καναδός συγγραφέας Dany Lafferière το θέτει ως εξής: «Όταν ένας
βιβλιοπώλης κλείνει, η καρδιά της πόλης σταµατά να κτυπά».
Η Ενιαία Τιµή Βιβλίου έχει κάνει θαύµατα στη Γαλλία. Καλούµε όλους τους
εκδότες και τους επαγγελµατίες του κλάδου του βιβλίου να προβληµατιστούν
πάνω στη δική µας εµπειρία. Μην περιµένετε µέχρι να εξαφανιστούν πρώτα
όλα τα βιβλιοπωλεία.

Η Catherine Blache είναι υπεύθυνη για τα Ευρωπαϊκά και ∆ιεθνή θέµατα
του Συλλόγου Γάλλων Εκδοτών (SNE).
Μπορείτε

να

δείτε

το

άρθρο

στο

ακόλουθο

link:

http://www.internationalpublishers.org/news/blog/entry/why-fixed-book-price-
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