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Este o mare plăcere pentru mine să prezint această publicație referitoare la statisticile 
din sectorul de carte din Europa, prima tentativă de acest gen de a reuni o varietate 
atât de mare de date privind editarea de carte. Demersul nostru este întemeiat: 
editarea de carte reprezintă cea mai mare industrie culturală din Europa, iar sectorul 
editorial european (singurul din întreg șirul industriilor culturale europene) este lider 
mondial. Pe lângă amplitudinea acestui sector – editarea de carte generează o cifră 
de afaceri de 22 – 24 de miliarde de euro pe an, doar în Uniunea Europeană și în 
Zona Economică Europeană, pentru o valoare totală de piață de 36 – 40 de miliarde, 
o altă dovadă a întâietății europene este faptul că majoritatea grupurilor editoriale 
de top din lume se află în proprietate europeană (6 până la 8 dintre primele 10 
grupurile editoriale, conform „The annual Global Ranking of the Publishing Industry”, 
iar cele mai importante târguri de carte din lume (cele din Frankfurt, Londra, Bologna) 
se desfășoară în Europa. Editurile angajează în mod direct aproximativ 150.000 de 
persoane în UE, iar întregul lanț valoric (autori, comercianți) însumează aproape o 
jumătate de milion de locuri de muncă. Luând în considerare tipografii, designerii și 

alte sectoare care depind parțial de editarea de carte, numărul acesta crește până la aproximativ 600 – 700.000 de locuri 
de muncă. Editorii europeni publică anual mai mult de o jumătate de milion de titluri noi, în cele 24 de limbi oficiale din 
UE și în zecile de limbi minoritare care sunt vorbite pe cuprinsul continentului, punând astfel la dispoziția fiecărui cititor 
european o paletă de milioane de titluri. Editarea de carte europeană reprezintă un sector cultural solid și inovator, cu o 
componentă de export puternică și cu un nivel de satisfacție a consumatorului extraordinar de ridicat. 
 Principalii factori care au influențat piața de carte în decursul ultimului deceniu au fost criza economică, începută 
în 2008, și apariția pieței de carte electronică (e-book). În anii care au urmat declanșării crizei economice s-a înregistrat o 
reducere generală a vânzărilor și câștigurilor. 
 În același timp, începând din 2007, a început dezvoltarea pieței de carte electronică, care a adus transformări 
profunde în cadrul sectorului, cât și o serie de noi provocări și oportunități. Vânzările de e-book-uri, stimulate de evoluția 
tehnologică, au demarat într-un ritm remarcabil; cu toate acestea, previziunile conform cărora cărțile tipărite aveau să 
dispară în decurs de câțiva ani nu s-au împlinit nici măcar pe departe. Principalul motiv pare să fie acela că, pur și simplu, 
oamenii preferă totuși să citească cărți tipărite – ceea ce nu reprezintă o surpriză, întrucât cărțile tipărite se produc acum 
la standarde excelente. În domeniul digital, e-reader-ele dedicate par să se afle în declin, fiind înlocuite, în principal, 
de tablete și, din ce în ce mai mult, de smartphone-uri, care se arată a fi dispozitivele preferate pentru lectura de cărți 
electronice. 
 În cea mai mare parte a ultimului deceniu, producția de titluri a continuat să crească semnificativ, iar, în prezent, 
înregistrează peste 500.000 de titluri pe an – o contribuție remarcabilă la diversitatea noastră culturală. Situația aceasta se 
datorează, în parte, apariției pieței e-book, care a generat o creștere semnificativă a catalogului de titluri aflate în circulație. 
 Însă analiza editării de carte nu se referă doar la cifra de afaceri și la numărul de titluri publicate: ea se referă și la 
cititori. Acesta este motivul pentru care broșura de față conține de asemenea date interesante despre câți oameni citesc 
(ar putea și ar trebui să fie mai mulți, mai ales date fiind beneficiile indiscutabile ale lecturii), de unde își cumpără cărțile, 
cât sunt de mulțumiți de funcționarea pieței și altele. Astfel, această publicație statistică analizează evoluția prețurilor, 
consumul pe gospodărie, achizițiile de pe Internet, dar și alte elemente, pentru a oferi o imagine bogată, cât mai completă 
a editării de carte din Europa. 
 În plus, acest material dovedește intenția fermă a FEP de a deveni o sursă de informații verificate în peisajul, foarte 
variat și nu întotdeauna inspirând încredere, al statisticilor din sectorul de carte. De asemenea, ne dorim să impunem 
metode valabile de analiză și să ajutăm la risipirea unor mituri. De aceea, sperăm că vă va face plăcere să consultați toate 
hărțile, graficele și informațiile prezentate în broșura de față.

Henrique Mota
7 Martie 2017
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În 2015, câștigul total anual, rezultat din vânzări, al editorilor 
de carte din Europa și din Zona Economică Europeană (ZEE) 
a fost de aproximativ 22,3 miliarde de euro. Această sumă 
indică o creștere mică față de estimarea anterioară de 22 
de miliarde de euro și reprezintă rezultatul unui tablou 
complex, în care mai multe piețe au înregistrat câștiguri 
mai mici decât în anul precedent, în vreme ce alte piețe au 

confirmat cursul pozitiv anterior sau au inversat tendințele 
descendente anterioare. Efectele cursului de schimb 
valutar au contribuit în mod semnificativ la rezultatul 
pozitiv. Valoarea totală de piață este estimată la 36 – 40 de 
miliarde de euro. Pe baza informațiilor avute la dispoziție, 
ne așteptăm ca anul 2016 să fi înregistrat de asemenea o 
creștere, la o sumă estimată de 22,5 miliarde de euro.

1. O industrie de mică amploare? Nu, una dezvoltată și diversă:
câteva cifre

Cifra de afaceri netă a editorilor, rezultată din vânzarea de carte în UE+ZEE, 2006-2016 (miliarde euro)

Un total de aproximativ 575.000 de titluri noi au fost 
publicate de editorii europeni în 2015. Cifra provine din 
mai multe surse – unele incluzând ediții noi sau titluri 
ne-comerciale, prin urmare a fost rotunjită cu prudență. 
Producția de titluri a crescut în mod constant în perioada 
examinată, cu foarte puține excepții. Editorii europeni 
au înregistrat un total de aproximativ 22 de milioane de 
titluri în catalogul activ (dintre care mai mult de patru 

milioane în format digital), țările care au raportat cifrele 
de disponibilitate cele mai ridicate fiind Marea Britanie, 
Germania, Italia, Franța și Spania; cifra aceasta, permanent 
în creștere, a fost amplificată de explozia produselor digitale 
(în diverse formate), de digitizarea portofoliului, de influxul 
de servicii print-on-demand și de titlurile publicate în regie 
proprie de către autori (în principal, în Marea Britanie).

Titluri noi publicate în UE + ZEE, 2006-2015 (mii titluri)

Sursa: studiu FEP * Estimare

Sursa: studiu FEP, Birourile Naționale de Statistică (agregate de FEP)
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Conform EUROSTAT, în 2014, aproximativ 150.000 de persoane 
au fost angajate cu normă întreagă în domeniul editării de 
carte, păstrându-se același nivel ca acela înregistrat cu un 
an înainte. Membrii FEP au raportat, la rândul lor, stabilitate 
în ceea ce privește numărul de angajați, inclusiv în 2015, 
și un curs descendent, pe termen lung, în anii de criză. Se 

estimează că în întregul lanț valoric al pieței de carte incluzând 
autorii – Consiliul European al Scriitorilor reprezentând 
aproximativ 150.000 de autori; comercianții de carte – conform 
EUROSTAT, aproximativ 125.000 de persoane lucrează în librării 
specializate; tipografii; designerii etc. sunt angajați, direct 
sau indirect, mai mult de o jumătate de milion de oameni.

Numărul de persoane angajate în domeniul editării de carte în UE, 2008-2014

Există mai multe definiții naționale pentru termenul 
„editor”, iar criteriile variază și în funcție de dimensiunile 
piețelor. În consecință, am hotărât să utilizăm datele 
EUROSTAT, în încercarea de a furniza un tablou 
armonizat. Principala concluzie este că sectorul e 

alcătuit dintr-un număr uriaș de în principal – jucători 
mici și foarte mici și se află într-o evoluție constantă. 
Prin intermediul membrilor săi, FEP reprezintă mai mult 
de 6.000 de editori individuali, acoperind 75 - 90% din 
fiecare piață națională.

Cifra de afaceri a editorilor a înregistrat mai mulți ani de creștere 
constantă, până în 2007; din 2008, criza economică globală a 
început să afecteze sectorul, deși inițial impactul ei a fost mai 
mic asupra domeniului editării de carte prin comparație cu 
majoritatea celorlalte sectoare (și mai mult asupra exporturilor). 
În 2010, cursul descendent a fost stopat, iar creșterea a fost 
reluată (impulsionată, în principal, de exporturi), deși ea a fost 
favorizată de cursul de schimb valutar. Între 2011 și 2014, piața 
a înregistrat o nouă scădere, deși e-book-urile au crescut rapid, 
iar exporturile au fost mari (în special în anii în care moneda 

euro a fost mai slabă). În 2015 s-a înregistrat din nou o creștere 
a pieței (cu exporturi importante) și e foarte probabil că 2016 a 
fost un an de asemenea pozitiv, ceea ce sperăm că marchează 
reinstaurarea, pe termen lung, a unui curs ascendent. Efectele 
crizei economice au fost inegale; țările care au fost afectate 
cel mai mult de criză au înregistrat deseori și pe piața de carte 
cele mai severe efecte, în unele cazuri raportându-se pierderi 
de 20 sau 30% între anii 2009 și 2015. În anii cei mai recenți, 
piețele e-book au dat, la rândul lor, semne de stagnare.

Numărul de firme din domeniul editării de carte în UE, 2008-2014

Sursa EUROSTAT - Notă: UE 27 până în 2010

Sursa: EUROSTAT - Notă: UE 27 până în 2010
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Harta ilustrează cifra de afaceri a industriei editării de 
carte per țară; firește, ea pune în lumină o gamă variată 
de dimensiuni și poziții relative, de la cele mai mari piețe 
(Germania, Marea Britanie, Franța, Spania, Italia), până la 

cele mai mici – care, totuși, sunt relevante pentru culturile și 
limbile locale. Datele se referă la câștigurile nete ale editorilor, 
rezultate din vânzările de carte, inclusiv din exporturi.

2.  O sursă de venituri și creștere în fiecare țară

Cifra de afaceri a editorilor, per țară, în UE + ZEE 
și în țările candidate la UE, 2015 (milioane €)

Cele mai recente date par să indice faptul că semnele de 
revenire remarcate în 2015 pot reprezenta debutul unei noi 
faze de creștere sustenabilă. În acest scenariu, mare parte 
din atenție se concentrează asupra direcției pe care o va 
lua piața e-book. Înregistrate ca fenomen semnificativ abia 
în jurul anului 2007, vânzările de e-book-uri, stimulate de 
evoluția tehnologică, au demarat într-un ritm remarcabil, 
demonstrând, în unele țări și sectoare, o creștere de două 
și trei cifre. Acum această creștere pare să se fi diminuat, 
vânzările de cărți tipărite luând iar avânt în mai multe țări. 
Într-adevăr, dacă între 2009 și 2014 vânzările de carte 

tipărită s-au redus aproape peste tot, iar vânzările digitale 
au ajutat editorii să suporte respectivele pierderi (în câteva 
cazuri, vânzările digitale s-au dovedit suficiente ca să 
ducă la o creștere totală a veniturilor), titlurile tipărite par 
să reprezinte sursa curentului actual de recuperare. În 
același timp, creșterea pieței e-book pare să fi contribuit 
la declinul vânzărilor de titluri tipărite și la reducerea 
globală a pieței, deoarece s-a înregistrat un anume grad 
de substituire, iar e-book-urile tind să aibă prețuri mai mici. 
Următoarea secțiune aduce în centrul atenției lumea digitală.

Sursa: studiu FEP
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Tehnologiile digitale sunt prezente în lanțul valoric al cărții de 
multă vreme, însă abia recent a fost înregistrată apariția unei 
adevărate piețe e-book. Aceasta deoarece tehnologia nu era 
încă pregătită să ofere cititorului o experiență de lectură pe 
deplin satisfăcătoare. De atunci, cota digitală a pieței de carte 
a crescut, inițial într-un ritm impresionant, pentru ca ulterior, în 

ultimii doi ani, ritmul să scadă. Lipsa datelor precise din partea 
unor mari comercianți, dar și apariția titlurilor publicate în 
regie proprie de către autori fac dificilă obținerea de informații 
detaliate și credibile cu privire la piața e-book. Totuși, se 
estimează că ea reprezintă aproximativ 6-7% din totalul 
pieței de carte europene, cu diferențe semnificative între țări.

3. Spre lumea digitală

Vânzările electronice și de e-book, 2015

Graficul indică proporția vânzărilor digitale pe piața 
totală de carte în anumite țări; în unele cazuri, cifrele 
sunt diferențiate între vânzările de e-book-uri ca atare 
și vânzările - în sens mai larg – de produse digitale de 
către editori (precum baze de date și abonamente). 
E-book-urile au evoluat enorm față de acum zece ani, 
când nu reprezentau decât o noutate interesantă, sau 
chiar față de acum cinci ani – în 2011 nu reprezentau 
mai mult de 1% din piața de carte de oriunde 

(exceptând Marea Britanie, unde vânzările de e-book-
uri reprezentau 4% din total, iar vânzările electronice se 
apropiau de 8%). Totuși, este dificil de spus cum se va 
dezvolta piața de e-book în următorii ani, de vreme ce 
am depășit deja mai multe termene la care se considera 
că titlurile pe hârtie aveau să fi dispărut; cert este că, 
în mare măsură, evoluția se va baza pe preferințele 
cititorilor și că, în viitorul previzibil, vor coexista 
diferite suporturi, formate și modele de business.

Ponderea e-book-urilor în piața de carte în UE, 2011-2016

20162011

Sursa: studiu FEP – Notă: Germania, Franța, Italia, Olanda: cota de e-book-uri se referă exclusiv la sectorul de carte 
comercial/de consum (excluzând cărțile științifice și educaționale) – Din cauza diferențelor de metodologie, în majoritatea 
cazurilor, cifrele nu sunt comparabile între țări

Sursa: studiu FEP



6

Graficele indică numărul de titluri noi publicate anual 
în fiecare țară (în baza unei medii din ultimii 5 ani), în 
total și la un milion de locuitori; aceasta este o dovadă 
a contribuției sectorului de carte la diversitatea culturală 
din Europa. Datele se referă, pe cât posibil, la titlurile 
noi (nu la retipăriri sau reeditări) și provin din surse din 

interiorul industriei cât și din statistici naționale. Țările mai 
mari – în special cele în care se vorbesc limbi de circulație 
internațională – publică numărul cel mai mare de titluri 
(Marea Britanie, Germania, Franța, Spania, Italia), însă cifrele 
raportate la populație schițează un tablou în care și unele 
piețe mai mici fac dovada unui sector editorial foarte activ.

4. Nu știți ce să citiți? Aveți de unde alege

Titluri noi publicate per țară în UE + ZEE, 2010-2015

Sursa: studiu FEP, Birourile Naționale de Statistică

Metodologia adoptată impune câteva explicații 
suplimentare, mai ales din pricina eterogenității surselor 
de date. În cazul mai multor țări, studiul FEP a obținut 
informații semnificative de la asociațiile naționale ale 
editorilor, informații cu privire la numărul total de titluri 
noi publicate de editori – adică exact acele date pe care 
doream să le subliniem în cadrul studiului. Totuși, în situația 
aceasta intervin deja diferențe, întrucât nu toate sursele fac 
distincția între titluri noi, ediții noi ale unor titluri anterioare 
și simple re-tipăriri ale unor titluri curente. În plus, pentru 
un număr de câteva țări, datele provin de la Birourile 

Naționale de Statistică și/sau de la Bibliotecile Naționale 
(deseori aflate în relație cu Depozitul Legal). În aceste 
cazuri, cifrele trimit deseori la o producție mai amplă decât 
aceea a cărților destinate pieței de consum. În consecință, 
devine necesară aplicarea unui criteriu selectiv pentru ca, 
din total, să poată fi estimat numărul de titluri relevante, 
ceea ce implică un anume grad de aproximare. Aceste 
considerente limitează comparabilitatea datelor privitoare 
la diversele țări, astfel că orice paralelă trebuie analizată cu 
prudență.
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În anii din urmă, creșterea intensă înregistrată la nivelul 
titlurilor a fost însoțită și de un alt fenomen: un declin 
constant în ceea ce privește media numărului de exemplare 
tipărite pentru fiecare titlu în parte (tirajul mediu), declin 
înregistrat în aproape toate țările (dacă nu chiar în toate). 
Există mai mulți factori care pot explica acest curent: 

de la consecința logică a creșterii bazei de titluri la un 
simptom al volatilității vânzărilor, la o eficiență mai mare în 
gestionarea stocurilor (ajutată de progresele tehnologice 
din sectorul de tipărire, precum tipărirea la cerere). 
Graficul ilustrează evoluția mediei numărului de exemplare 
tipărite pentru fiecare titlu în parte, pe anumite piețe.

Titluri noi publicate per țară în UE + ZEE la un milion de locuitori, 2010-2015

Sursa: studiu FEP, Birourile Naționale de Statistică (elaborarea aparține FEP)

Media numărului de exemplare tipărite pentru fiecare titlu în parte, 2010-2015

Sursa: Oficiul Național de Statistică (Bulgaria), Federación de Gremios de Editores de España (Spania), Syndicat National 
de l’Edition (Franța)
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Graficele indică dimensiunile pieței de carte în fiecare țară 
(adică valoarea vânzărilor la prețul de copertă, incluzând aici și 
taxele, eventual și cele de export) și aceeași valoare în relație 

cu numărul de locuitori. Din nou, tabloul este foarte variat 
și nu întotdeauna țările cele mai mari, în termeni absoluți, 
sunt și cele poziționate cel mai sus în top, în termeni relativi.

5. Piețe mari, piețe mici

Valoarea pieței de carte domestice per țară în UE + ZEE, total (milioane €) și per locuitor (€), 2015

Sursa: studiu FEP (elaborarea aparține FEP)
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Cifra de afaceri a editorilor poate fi segmentată, cu 
aproximație, în patru mari categorii: categoria educațională 
(cărți școlare, categoria profesională/academică (educație 
superioară, dicționare, enciclopedii, lucrări științifice, 
tehnice și medicale, științe umaniste, științe sociale, 
management etc.) categoria cărților pentru publicul larg 
(ficțiune, non-ficțiune, literatură, eseuri, cărți practice, timp 
liber, artă, benzi desenate etc.) și categoria cărților pentru 
copii și adolescenți. Fiecare sector este foarte relevant: 
în vreme ce cărțile de larg consum (inclusiv cele pentru 
copii) reprezintă în jur de 60% din piață, restul de 40% din 
venituri este generat de cărțile educaționale și academice. 
Mai mult, există diferențe semnificative la nivel național: în 

unele țări, în special cele din zone lingvistice restrânse sau 
acelea care împart aceeași limbă cu piețe mult mai mari, 
sectorul educațional reprezintă deseori coloana vertebrală 
care susține mare parte din industria editării de carte, 
generând între una și două treimi din totalul cifrei de afaceri 
a editorilor. De-a lungul anilor, proporțiile au rămas relativ 
stabile, dar au intervenit și fluctuații, spre exemplu, vânzările 
de manuale se realizează în cicluri, care depind de politicile 
educaționale. E interesant de remarcat performanța de care 
au dat dovadă în special cărțile pentru copii în perioada 
crizei economice; cel mai probabil, cărțile au fost considerate 
cadouri cu valoare ridicată în raport cu prețul plătit.

6. O singură industrie, sectoare diverse

Analiza detaliată a cifrei de afaceri netă a editorilor din UE + ZEE per categorie, 
2006-2015

Sursa: studiu FEP (elaborarea aparține FEP)
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Editarea de carte are o componentă de export puternică 
– aproximativ o cincime din cifra de afaceri este 
generată de exporturi (între 17 și 22% în ultimii 10 ani), 
echivalentul unor sume între 4,2 și 5,2  miliarde de euro 

pe an. Exporturile se bazează în general (dar nu exclusiv) 
pe omogenitatea lingvistică – Marea Britanie, Franța, 
Spania și Germania fiind cei mai mari patru exportatori.

7. O industrie orientată către export

Proporția cifrei de afaceri a editorilor din UE în funcție de proveniență (piață domestică/export), 2006-2015

Sursă: studiu FEP (elaborarea aparține FEP)

Pentru editorii din Marea Britanie, exporturile reprezintă 
aproximativ 40-45% din cifra de afaceri; circa o treime din 
ele merg către UE, diferența fiind răspândită destul de egal 
în restul lumii, cu America de Nord drept cealaltă piață de 
top. Pentru editorii francezi, exporturile reprezintă puțin 
peste 20% din cifra de afaceri, principalele piețe de destinație 
fiind situate în zone vorbitoare de limba franceză, între care 

Belgia, Elveția, Canada și multe țări africane; aproximativ 55% 
din exporturile franceze merg în afara UE. Pentru editorii 
spanioli, exporturile reprezintă 16 - 20% din cifra de afaceri; 
circa 40% au ca destinație UE, restul îndreptându-se spre alte 
zone, în majoritate aflate în cele două Americi (inclusiv în 
Statele Unite), acolo unde există vorbitori de limba spaniolă.

Proporția exporturilor în cifra de afaceri totală a editorilor, 2010-2015

Sursă: studiu FEP (elaborarea aparține FEP)
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Numărul de vânzări de drepturi de traducere (titluri) în anumite țări, 2010-2015

Pentru editorii germani, exporturile reprezintă mai mult de 
15% din cifra de afaceri, principalele destinații fiind zone 
în care se vorbește limba germană (Austria și Elveția) și un 
număr de alte țări din UE, precum și SUA; exporturile în afara 
UE reprezintă circa o pătrime din total. Însumate, exporturile 
în afara UE constituie puțin sub 50% din exporturile totale ale 
tuturor editorilor, deci aproximativ 8 - 10% din cifra totală de 

afaceri: 2 - 2,5 miliarde de euro pe an.
Această forță la nivel de comerț internațional este 
completată de vânzarea drepturilor de traducere ale 
titlurilor publicate de editorii europeni. Graficul de mai jos 
indică evoluția din ultimii ani a vânzărilor drepturilor de 
traducere în străinătate, înregistrate în câteva țări.

Sursa: Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V (Germania), Syndicat National de l’Edition (Franța), Associazione 
Italiana Editori (Italia)
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8. Există întotdeauna un loc de unde poți să cumperi cărți?

Deși numeroși oameni preferă să cumpere cărți on-line, multor 
cititori le place și să meargă în librării, să vadă și să atingă ceea ce li 
se oferă și să primească sfaturi competente. Din fericire pentru ei, 
Europa le pune la dispoziție o multitudine de oportunități în acest 
sens – deși criza economică a afectat și sectorul vânzărilor de carte 

în sistem retail. Graficul ilustrează numărul total de magazine 
specializate din UE în care s-au vândut cărți în anii din urmă, în 
vreme ce hărțile indică numărul de librării per țară, în total și la 
100.000 de locuitori. Datele relevă o anumită disparitate în oferta 
către cetățeni din diferite țări, în ceea ce privește achiziția de cărți.

Vânzarea de carte în librării, 
numărul de firme din UE, 2008-2014

Sursa: EUROSTAT – Notă: UE 27 până în 2010

Vânzarea de carte în sistem retail în magazine specializate, numărul de firme per țară, 2014
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Vânzarea de carte în sistem retail în magazine specializate, 
numărul de firme per țară per 100.000 de locuitori, 2014

Sursa: EUROSTAT (elaborarea aparține FEP) – Germania, Grecia, Letonia, Lituania, Norvegia și Spania; datele au fost ajustate în baza studiului FEP
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9. Motorul comerțului electronic

Persoane care au cumpărat on-line cărți/reviste/materiale de e-learning în ultimul an, ca procent 
din populație și ca procent din numărul celor care au comandat, pentru uz personal, bunuri sau 

servicii pe internet, 2016

Sursa: EUROSTAT – Notă: cifra cea mai mică reprezintă proporția de cumpărători de carte din totalul populației, iar cifra cea mai mare, proporția din 
numărul de cumpărători on-line

Comerțul on-line a început cu vânzarea de carte; aceasta 
deoarece sectorul de carte avea disponibil cel mai bun pachet 
de metadate. Astfel că, pentru comercianții on-line în sistem 
retail, care se aflau la început de drum, a fost foarte simplu 
să organizeze și să automatizeze procesarea comenzilor și 
livrările. Azi, cărțile rămân unul dintre principalele produse 
achiziționate on-line; graficul indică proporția persoanelor 
care au cumpărat on-line cărți/reviste/materiale de e-learning, 

ca procent din totalul populației și din numărul celor care au 
comandat bunuri sau servicii pe Internet, în ultimul an. Aproape 
un european din cinci a cumpărat on-line, în 2016, cărți/
reviste/materiale de e-learning; Luxemburgul se află pe primul 
loc în topul țărilor, cu un rezultat impresionant: jumătate din 
populație a achiziționat cărți/reviste/materiale de e-learning 
pe Internet (aproape două treimi din cumpărătorii pe Internet).
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10.  Cât cheltuiesc europenii pe cărți? 

Totalul aproximativ al cheltuielilor pe cărți per gospodărie în UE, 2010 (PPS)

 Sursa: EUROSTAT ( – Olanda, Suedia: 2005)

Graficul ilustrează consumul aproximativ de cărți per 
gospodărie în fiecare țară din UE, exprimat într-o 
monedă comună artificială, standardul puterii de 
cumpărare (PPS), prin care se elimină efectul diferențelor 

de nivel de preț dintre țări, generat de fluctuațiile 
cursurilor de schimb valutar, și care permite realizarea 
de comparații între diversele țări. Disparitățile dintre 
statele membre UE, în acest domeniu, sunt indubitabile.
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11.  Cărțile sunt scumpe? Mai gândiți-vă o dată

Evoluția prețului mediu al cărților și cea a Indicelui Armonizat al Prețurilor de Consum în UE și Zona 
Euro, 1996-2016 (1996=100)

Graficul de mai jos compară evoluția prețului mediu 
al cărților și cea a Indicelui Armonizat al Prețurilor de 
Consum (IAPC), indicatorul UE al inflației prețului de 
consum, în UE și în Zona Euro. În ambele cazuri, observăm 
că prețul cărților a crescut semnificativ mai puțin decât 

nivelul general al prețurilor. Acest aspect este și mai 
evident atunci când se ia în considerare numărul total 
de 28 de state membre UE: în ultimii 20 de ani, prețul 
cărților a crescut cu 40% mai puțin decât inflația medie. 

Sursa: EUROSTAT
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12.  Clienți fericiți

Clasificarea piețelor pe baza Indicatorului Performanței de Piață din UE, 2015

În 2016, Comisia Europeană și-a prezentat cel mai recent 
„Consumer Market Scoreboard”, o expunere a evaluării 
realizate de cetățenii UE în privința performanței a 42 de 
piețe de consum-cheie din cele 28 de state membre, din 
Norvegia și Islanda. Tabloul ilustrează performanțele a multe 
piețe de servicii și bunuri, în baza unor indicatori-cheie, 
precum încrederea în faptul că vânzătorii respectă regulile 
de protecție a consumatorului, comparabilitatea ofertelor, 

opțiunile disponibile pe piață, măsura în care așteptările 
consumatorului sunt împlinite și efectele negative generate 
de problemele cu care se confruntă consumatorii. Graficul 
indică rezultatele „Consumer Market Scoreboard” din 2016, 
prezentând toate piețele analizate. Cu un punctaj de 85,3 din 
100, piața de „Cărți, ziare și reviste” este cea mai performantă 
dintre toate sectoarele, situându-se cu mult peste media 
piețelor de bunuri (82,4) și peste media tuturor piețelor (79,8). 

Sursa: Studiu de Monitorizare a Pieței 2015, Consumer Market Scoreboard 2016, Comisia Europeană
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13.  Cine citește

Persoane care au citit cărți în ultimele 12 luni, per țară – vârsta 25-64 – 
Procentul de persoane care au citit cel puțin o carte, 2007/2011

Efectele pozitive ale cititului asupra realizărilor de pe 
întreg parcursul vieții unui om sunt bine documentate și 
se fac simțite în rezultatele educaționale, în progresul 
în carieră, în funcțiile cognitive etc. Graficul indică 
proporția de persoane care au citit cel puțin o carte în 
anul precedent, cât și aceea a persoanelor care au citit 

10 cărți sau mai multe. Deși o proporție semnificativă 
a populației citește într-adevăr cărți, în mai multe țări 
europene doar jumătate din populație sau chiar mai 
puțin a citit cel puțin o carte în anul anterior studiului, 
iar în multe țări proporția a scăzut între studii succesive.

Sursa: EUROSTAT – Franța (2014), Norvegia (2015): populație în vârstă de 15 ani sau mai mult, sursa studiu FEP – Islanda (2016): 
sursa studiu FEP
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Persoane care au citit cărți în ultimele 12 luni, per țară – vârsta 25-64 – 
Procentul de persoane care au citit 10 cărți sau mai multe, 2011

Sursa: EUROSTAT

Islanda, Norvegia și Suedia se află în fruntea clasificării 
generale, urmate de Luxemburg, Germania, Austria, 
Finlanda și Estonia. În mod similar, în fruntea clasificării 
care privește „cititorii intensivi” se regăsesc Islanda, 
Luxemburg și Finlanda, care sunt urmate de Germania, 
Estonia și Austria (nu există date pentru Suedia). Datele 
recente din Norvegia (din nou, nu pot fi comparate 

cu celelalte) indică faptul că proporția de persoane cu 
vârsta de 15 ani și mai mult, care au citit cel puțin 10 
cărți, a fost, în 2015, de 40%, de departe cel mai ridicat 
procent – cifra este cu atât mai impresionantă dacă luăm 
în considerare curentul descendent care a fost înregistrat 
în anii din urmă în  multe țări (de pildă, în 2016, în 
Islanda, proporția de „cititori intensivi” a scăzut la 23,7%).
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