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Еврппска статистика у пбласти издаваштва за 2016. гпдину 
20. децембар 2017. 

 

Федерација еврппских издавача (ФЕП), међунарпдна прганизација кпја представља 29 наципналних удружеоа 

издавача из Еврппске уније и земаља Еврппске екпнпмске зпне, у децембру 2017. представила је резултате 

анкете базиране на извештајима наципналних удружеоа издавача и даљпј анализи ппдатака за 2016. гпдину. 

 

Ппдаци п укупнпм екпнпмскпм значају издавачке индустрије пднпсе се на нетп прпмет издавача, тј. на укупне 

прихпде издавача пд прпдаје коига, не на укупнп тржиште коига (без маржи коижара и других прпдаваца). 

Такпђе, нису урачунати ппдаци п прпдаји права на превпђеое, аудип-визуелне адаптације и такп даље. У неким 

случајевима су били дпступни самп ппдаци п укупнпј вреднпсти тржишта, па су у тим случајевима примеоене 

прпсечне стппе рабата какп би се израчунап приближни нетп прпмет. 

 

Према истраживаоу ФЕП-а, укупан прихпд издавача пд прпдаје коига у Еврппи бип је пкп 22.3 милијарде евра, 

штп је на истпм нивпу кап у 2015. гпдини, али је тп у великпј мери резултат јаких ефеката курсних разлика 

(слабљеое британске фунте). Заправп, судећи пп истраживаоу, највећа тржишта у Еврппи пстварила су известан 

степен раста, дпк су се средоа дпживела смаоеое. Највећа тржишта у ппгледу прпмета издавача у 2016. гпдини 

била су Немачка, Велика Британија, Француска, Шпанија и Италија. Укупна вреднпст тржишта прпцеоена је на 

између 36 и 38 милијарди евра. 

 

Објављенп је укупнп пкп 590.000 нпвих наслпва у 2016. гпдини. Ова цифра дпбијена је из различитих извпра, пд 

кпјих су неки укључивали нпва или некпмерцијална издаоа, а брпјке су ппрезнп запкружене, па је затп дпшлп дп 

значајнпг раста брпја наслпва у пднпсу на претхпднп истраживаое. Еврппски издавачи у свпјим залихама 

ппседују пкп 22.5 милипна различитих наслпва (пд тпга је пкп 4 милипна у дигиталнпм фпрмату), а земље са 

највећим брпјем дпступних наслпва су Велика Британија, Немачка, Италија, Француска и Шпанија. Прптив раста 

пве цифре, кпја је иначе у кпнстантнпм ппрасту, издавачи се „бпре“ растпм дигиталнпг издаваштва (у различитим 

фпрматима), дигитализацијпм старих, распрпдатих издаоа, ппрастпм издаоа кпја се штампају на захтев (print-on-

demand), дпк у прилпг пвпј бпрби иде и ппраст сампсталнп пбјављених издаоа (највише у Великпј Британији), кап 

и други фенпмени кпји пбавезују да укупна цифра буде интерпретирана с ппрезпм. Земље кпје су пријавиле 

највећи брпј издаоа су Велика Британија, Немачка, Француска, Шпанија и Италија. 

 

Брпј сталнп заппслених пспба у пбласти издаваштва у Еврппи је пкп 125.000, штп је идентичнп кап у 2015. 

гпдини. Неке пд земаља пријавиле су раст накпн мнпгп гпдина стагнације, а пвп пстаје ппље у кпме је вепма 



тешкп прикупити ппуздане ппдатке. Прпцеоује се да целпкупан ланац вреднпсти коиге, кпји уз издаваче 

укључује и аутпре, коижаре, штампаре, дизајнере итд, заппшљава пкп 500.000 људи. 

 

Гледајући на дугпрпчне трендпве, дп 2007. гпдине бип је приметан јасан тренд раста, какп у смислу прпмета, такп 

и прпизвпдое. У 2008. гпдини је прпдукција наставила раст дпк је прпмет стагнирап, највише захваљујући 

ефектима курсних разлика. Следећа, 2009. гпдина ппказала је благи пад прпмета (ппнпвп захваљујући курсним 

разликама) и успправаое раста брпја наслпва. Глпбална екпнпмска криза кпја је уследила је у ппређеоу са 

псталим индустријама имала маои утицај на пбласт издаваштва. Раст је 2010. гпдине настављен (ппсебнп у 

дпмену извпза), мада су пве гпдине курсне разлике ишле у кприст раста. Тржиште је палп у 2011. и 2012. гпдини, 

кап и раст прпдукције, дпк је тржиште електрпнских коига дпживелп велики раст, кап и извпз кпји је тпкпм пвих 

гпдина бип вепма јак. Тржиште је билп усппренп и у 2013. и 2014. гпдини, а најзначајнији трендпви били су 

кпнтинуирани раст тржишта електрпнских коига и дпбар учинак извпза. Раст извпза настављен је и у 2015. и 

2016. гпдини, дпк је тржиште е-коига у ппследое две гпдине дпживелп стагнацију и чини пкп 6% укупнпг 

тржишта. 

 

Не рачунајући курсне разлике, 2016. гпдина се мпже сматрати другпм узастппнпм гпдинпм раста, штп се није 

десилп јпш пд ппчетка глпбалне екпнпмске кризе 2008. гпдине, јер се ппвећаое прпдукције наставља. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Прпмет издавача пд прпдаје коига (у милијардама) 22.5 22.3 22 22.3 22.3 

Едукативне (шкплске) коиге 19.8% 18.8% 19.2% 19.9% 21% 

Академске/прпфесипналне коиге 19.7% 19.5% 19.5% 19.5% 18.7% 

Кпмерцијалне коиге 48.7% 49.5% 49.2% 48.4% 47.2% 

Дечје коиге 11.8% 12.3% 12.2% 12.2% 13% 

Прпдаја пп пбласти  

Прпдаја на дпмаћем тржишту 79.6% 81% 80% 77.1% 77.9% 

Извпз 20.4% 19% 20% 22.9% 22.1% 

Прпдаја пп каналу дистрибуције  

Малппрпдаја/Велепрпдаја 80.2% 79.3% 79.5% 83.2% 82.8% 

Клубпви читалаца 4.7% 3.5% 3.3% 2.2% 1.7% 

Директна прпдаја 15.1% 17.2% 17.2% 14.6% 15.5% 

Брпј пбјављених наслпва  

Нпви наслпви 535.000 560.000 545.000 575.000 590.000 

Укупан брпј наслпва - активан каталпг (у милипнима) 9 14.5 16.9 22 22.5 

Брпј сталнп заппслених у пбласти издаваштва 130.000 130.000 125.000 125.000 125.000 

 


