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Trendy na rynku książki w Polsce – wybrane aspekty

Streszczenie

Rynek książki w większości państw na świecie boryka się z problemami. Trwa-
jące od kilku lat niekorzystne zmiany to efekt szybkich przemian technologicznych 
i cywilizacyjnych, rezultat brutalnych praktyk konkurencyjnych, a także spadku 
poziomu czytelnictwa. Niezbędne wydaje się podjęcie działań mających na celu 
poprawę sytuacji w obszarze tak ważnym pod względem rozwoju społeczno-kultu-
rowego, ale i gospodarczego. Pierwszym krokiem w tym procesie jest postawienie 
odpowiedniej diagnozy sytuacji w tym zakresie.

Celem artykułu jest charakterystyka i próba oceny zmian zachodzących na 
rynku książki w Polsce. Przedstawiono najważniejsze dane statystyczne dotyczą-
ce rynku książki, a także podjęto próbę identyfikacji przyczyn niekorzystnej sytu-
acji i działań prewencyjnych. Ze względu na ograniczoną dostępność, przytaczane 
i analizowane dane statystyczne dotyczące rynku książki pochodzą z różnych okre-
sów badawczych.

Słowa kluczowe: książka, e-książka (e-book), rynek książki, kultura, przemysł kul-
tury, czytelnictwo.

Kody JEL: M20, O10

Wstęp

Obecna wartość rynku książki w Polsce spada w stosunku do lat poprzednich i przewidy-
wane jest dalsze utrzymanie tej tendencji. Choć statystyki prognozują wzrost wartości glo-
balnego rynku książki do 2018 roku, w stosunku do 2013 roku, środowisko książki w Polsce 
nie przewiduje poprawy koniunktury (Rynek książki w Polsce 2015). Powodów tej sytuacji 
jest kilka m.in.: wprowadzenie VAT-u, nieustanne wyprzedaże (duże przeceny i rabaty), brak 
ustawy o książce, polityka resortu edukacji, ale także słabnące społeczne zainteresowanie 
książką, skutkujące zmniejszającą się liczbą czytelników.

W artykule podjęto próbę ukazania trendów na rynku książki w Polsce. W treści zawarto 
zarówno elementy teoretyczne, w których zaprezentowano definicje książki, e-książki oraz 
przemysłu kultury i ich wpływu na gospodarkę kraju oraz empiryczne, w których przepro-
wadzono analizę rynku książki w Polsce. Podjęto także próbę oceny i identyfikacji przyczyn 
niekorzystnej sytuacji oraz sformułowania działań prewencyjnych. Zaproponowano wybra-
ne rozwiązania, aby wzorem takich państw, jak Francja, czy Niemcy, dzięki określonym 
działaniom i odpowiednim regulacjom rynkowym, doprowadzić do wzrostu sprzedaży ksią-
żek, obronić sieć księgarń, zachować małe wydawnictwa (które są alternatywą dla zwykle 
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komercyjnych ofert koncernów wydawniczych), a także wpłynąć na wzrost poziomu czy-
telnictwa. 

Ze względu na ograniczoną dostępność danych statystycznych, przytaczane i analizo-
wane dane dotyczące rynku książki pochodzą z różnych okresów badawczych. Analizie 
poddano takie wskaźniki, jak: przychody ze sprzedaży książek, produkcja książek (wydane 
tytuły, nakłady), liczba księgarń, czy liczba osób nieczytających książek.

Znaczenie rynku książki dla gospodarki

Książka jest produktem przemysłu kultury, obiektem wymiany rynkowej między autorem, 
wydawnictwem, hurtownią, księgarnią i konsumentem. Jako medium oddziałuje długofalowo, 
kształtując poglądy i postawy obywateli, a poziom czytelnictwa generuje rozwój kultural-
ny, naukowy i techniczny społeczeństwa oraz gospodarki. W literaturze przedmiotu istnie-
je wiele definicji książki, jednak Ł. Gołębiewski mówi o konieczności stworzenia nowej, 
która ułatwiłaby jej społeczny i ekonomiczny obieg. Można pominąć fakt, że książka jest 
drukowanym przedmiotem, ale istotny jest jej „stronicowy” charakter, co odróżnia ją od hi-
pertekstu, jest dokumentem twórczej myśli ludzkiej, to z kolei odróżnia ją np. od instrukcji 
obsługi. (Gołębiewski 2010).

W latach 80. teoretycy ekonomii twierdzili, iż wszystkie istotne zjawiska gospodarcze 
wyjaśniają rzeczywiste ceny na rynkach zewnętrznych oraz kalkulacje na rynkach we-
wnętrznych, a kultura nie ma w tym procesie żadnego znaczenia. Lata 90. przyniosły jednak 
ze sobą stanowisko, że kultura ma pewne znaczenie dla gospodarki, ale ekonomia nie po-
winna próbować tego wyjaśniać (Casson 1993). Od czasu wypowiedzi Cassona ekonomia 
coraz częściej bierze kulturę pod uwagę, analizując jej wpływ na wyniki gospodarcze, a eko-
nomiści próbują określić, czym jest ów wpływ.

Można więc stwierdzić, że książki są produktem ważnego dla gospodarki przemysłu kul-
tury i przemysłu kreatywnego, „który łączy tworzenie, produkcję i komercjalizację produktu 
o charakterze niematerialnym i kulturowym, a produkty (zawarte w nim treści) są chronione 
zwykle prawem autorskim”1. J. Szomburg (2010) określa przemysł kultury jako dziedziny 
produkcji zdematerializowanej, odwołujące się do symboli, znaczeń i przeżyć. Zaznacza, 
że obok znaczenia wychowawczego, kultura posiada również duże znaczenie ekonomiczne. 
Inaczej można stwierdzić, że przemysł kultury (do którego wg GUS włączamy wydawnic-
two książek) to gałęzie gospodarki, które dzięki wykorzystaniu kreatywności, umiejętności 
i talentu ludzi mają potencjał zwiększania dobrobytu i tworzenia miejsc pracy poprzez wy-
twarzanie i wykorzystywanie własności intelektualnej (Bakhshi 2013). Znaczenie kultury 
dla gospodarki podkreśla też D. Thorsby (2010), według którego kultura może wpływać na 
wydajność gospodarczą, gdyż promuje wartości, którymi później określone grupy kierują 
się przy podejmowaniu gospodarczych procesów produkcji – oznacza to sprawniejsze po-

1  Definicja UNESCO, dotycząca przemysłu kreatywnego, sformułowana na Konferencję Generalnej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, Paryż, 3-21.10.2005 r. 
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dejmowanie decyzji, większą kreatywność i innowacyjność oraz umiejętność lepszej ada-
ptacji do rzeczywistości dzięki określonym wartościom kulturowym. 

Uznanie rynku książki za istotny element nie tylko kulturowy, ale również ważny skład-
nik gospodarki, skłania do zainteresowania się nim jako przedmiotem badań.

Sytuacja na rynku książki w Polsce

Według szacunków PwC oraz Biblioteki Analiz, między latami 2016 i 2020, cały rynek 
książki w Polsce skurczy się o 8-10%. W 2015 roku miał wartość, według danych Polskiej 
Izby Książki, ok. 2,32 mld zł i było to o ponad 6% mniej niż w 2014 roku. Przewiduje się, 
że najbardziej obniżą się przychody ze sprzedaży literatury pięknej, dobrze za to będą sprze-
dawały się pozycje dla profesjonalistów. Widoczny będzie też wyraźny spadek sprzedaży 
w segmencie książek drukowanych na rzecz e-booków (Lemańska 2016). 

Najbardziej niepokojąca na rynku książki wydaje się utrzymująca się tendencja obniża-
nia przychodów ze sprzedaży (Rynek książki w Polsce 2015).

Tabela 1
Rynek książki w Polsce w latach 2010-2016  

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Przychody ze sprzedaży książek w cenach 
zbytu wydawców (w mln PLN) 2 940 2 710 2 670 2 680 2 480 2 320 2 370
Wzrost (w %) 3% -8% -1,5% 0,4% -7,5% -6,5% 1,3%
Przychody (w mln EUR) 735 658 639 640 582 580 592,5

Żródło: opracowanie własne na podstawie: Rynek książki w Polsce (2015). 

Według Biblioteki Analiz tendencja spadkowa utrzymuje się, a w 2015 roku sprzedaż 
książek obniżyła się o kolejne 3,9%. 

Analiza danych dotyczących wartości polskiego rynku książki wskazuje rok 2011 jako 
początek trwającego kryzysu, którego jedną z podstawowych przyczyn było wprowadzenie 
5% stawki podatku VAT na książki drukowane, gdy do tej pory było to 0%. W ślad za tą 
zmianą, zmieniła się także cena detaliczna książki o ok. 10%, a w przypadku podręczników 
nawet o 15-20%. Wzrost odnotowany w 2013 roku miał charakter symboliczny, nie świad-
czył o poprawie rynkowej koniunktury, a spowodowany był pojawieniem się w sprzedaży 
istotnych bestsellerów autorstwa Dana Browna czy E.L Jamesa. W 2013 roku można było 
odnotować błędy w polityce zakupowej sektora detalicznego, polegające na przyjęciu dużej 
liczby towaru, a następnie zwrotach do wydawców, którzy w odpowiedzi dokonali maso-
wych przecen. Wielkie sklepy internetowe i księgarnie podjęły „wojnę rabatową”, wprowa-
dzając obniżki cen detalicznych sprzedaży nowych tytułów o 25-35%.
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Na postępujący spadek wartości rynku książki miał również wpływ wprowadzony w 2014 
roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej bezpłatny i obowiązkowy podręcznik dla I kla-
sy. Zmiany w zasadach obrotu i funkcjonowania podręczników szkolnych, ale także centralne 
finansowanie zakupu publikacji ćwiczeniowych i zbiorów zadań oraz podręczników do nauki 
języków obcych, sprawiły, iż zarówno wydawcy edukacyjni, jak i księgarnie straciły przychody.

Mimo wyraźnego spadku przychodów, na rynku książki wyraźna jest tendencja wzrostu 
liczby publikowanych tytułów.

Tabela 2
Produkcja książek w Polsce w latach 2010-2016   

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Wydane tytuły 24 380 24 920 27 060 29 710 32 480 33 454 34 235
Pierwsze wydania 13 430 12 180 13 410 15 580 18 870 30 533 bd.
Nakłady (w mln egz.) 139,2 122,4 107,9 112,4 105,1 bd. bd.
Średni nakład (w egz.) 5 710 4 912 3 987 3 783 3 236 bd. bd.

Źródło: jak w tabeli 1.

Analiza danych wskazuje na wzrost liczby publikowanych tytułów z jednoczesnym spad-
kiem średniego nakładu. Powodem tej sytuacji jest m.in. spadek średnich nakładów publika-
cji komercyjnych oraz ukazywanie się tytułów niekomercyjnych w niewielkich nakładach. 

Niepokojącym zjawiskiem na rynku książki jest również zmniejszająca się systematycz-
nie liczba księgarń (por. tabela 3). 

Tabela 3
Liczba księgarń w Polsce w latach 2011-2017 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 06.2017

Liczba księgarń 2 082 2 050 1 974 1 854 2 030 1 855 1 800

Źródło: jak w tabeli 1.

Udział księgarstwa detalicznego w rynku dystrybucji książek drukowanych w Polsce 
w 2014 roku wyniósł 38%. Małe, niezależne księgarnie nie są w stanie konkurować ceną 
z innymi kanałami sprzedaży i tracą przychody. Prognozowany jest dalszy spadek liczby 
księgarń niezależnych, które, szczególnie w mniejszych miejscowościach, są miejscem za-
kupu książek, ale pełnią również istotną rolę instytucji kulturotwórczej. Z roku na rok za-
mykanych jest około 100 placówek księgarskich. Zauważalny jest wzrost liczby księgarń 
w 2015 roku, w stosunku do 2014 roku. Może być to spowodowane tym, iż dane pobrane 
zostały z utworzonej w 2015 roku Ogólnopolskiej Bazy Księgarń, w której zarejestrowano 
także formy działalności księgarskiej w stanie zawieszenia.
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W ostatnich kilku latach mamy do czynienia ze stabilizacją zjawiska spadku poziomu czy-
telnicwa. Wskaźniki mogą nieznacznie drgnąć w górę lub w dół, co jednak nie zmienia ogólne-
go obrazu – w 2016 roku jedynie 37% społeczeństwa zaliczyć możemy do grupy czytelników.

Rynek e-książki

Jak już wspomniano, na rynku książki prognozuje się dalszy spadek sprzedaży w seg-
mencie książek drukowanych na rzecz e-booków. 

Sytuacja zawieszania i likwidowania placówek księgarskich spowodowana jest silną 
konkurencją ze strony dużych podmiotów detalicznych, ale także wysokimi czynszami za 
wynajem lokali oraz ogólną tendencją słabnącego zainteresowania książką i spadkiem po-
ziomu czytelnictwa. Prowadzone badania wskazują, że w Polsce książki dla przyjemno-
ści czyta 41,7%. W większości państw europejskich odsetek wynosi 60-70%, jednak nawet 
w tych krajach, w których poziom czytelnictwa jest wysoki, respondenci deklarują, że czy-
tają i kupują mniej książek niż kiedyś (Zygierewicz 2015).

W Polsce odsetek osób, które nie czytają książek osiągnął w 2016 roku 63,5% (por. 
wykres 1).

Wykres 1 
Nieczytający książek w Polsce w latach 2002-2016
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Źródło: http://www.bn.org.pl/aktualnosci/1338-czytelnictwo-polakow-2016-%E2%80%93-raport-biblioteki- 
narodowej.html [dostęp: 09.06.2017].
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Termin „electronic book” został użyty po raz pierwszy w 1968 roku przez Andriesa Van 
Dama na określenie książek tworzonych i odczytywanych za pośrednictwem komputera, 
wzbogaconych o system odsyłaczy wewnątrz tekstowych (Góralska 2005). J. Chruścińska 
określa e-książkę jako „publikację, której treść jest zapisana w formie elektronicznej i możli-
wa jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w kom-
puterze, czytniku książek, telefonie komórkowym, palmtopie, czy mp4 (…)” (Chruścińska 
2012, s. 7). Podobnie termin ten wyjaśnia K. Oghojafor (2005, s. 3): „e-book można pro-
sto zdefiniować jako książkę elektroniczną, która może być odczytywana na komputerach 
osobistych, palmtopach lub urządzeniach elektronicznych zaprojektowanych specjalnie do 
czytania e-booków (czytniki e-booków)”.

Za datę powstania rynku e-booków w Polsce możemy przyjąć rok 2010, kiedy firma 
Virtualo, specjalizująca się w rozwiązaniach IT do sprzedaży e-booków, została kupiona 
przez Empik. Wzrost popularności e-booków jest wyraźnie zauważalny. Wpływ na to mają 
przede wszystkim decyzje konsumenckie, czytelnicze przyzwyczajenia, ale również, jak 
w przypadku każdego produktu – istotne są także: cena, łatwość użytkowania, atrakcyjność 
i dostępność zasobów. 

W latach 2010-2012 odnotowano trzycyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży. Dynamika 
ta stabilizowała się stopniowo w latach 2013 i 2014 na poziomie wzrostów dwucyfrowych 
(Błaszczak, Bednarczyk 2014). Wartość rynku e-booków w Polsce w 2014 roku wyniosła 
56 mln zł (Rynek książki w Polsce 2015, s. 10). W połowie 2016 roku wyniosła 60 mln zł, 
a w styczniu 2017 roku − 85 mln zł, jednak nadal to jedynie 2-5% sprzedaży książki druko-
wanej.

Przewiduje się, że rynek książki elektronicznej będzie rozwijał się najszybciej, a wydatki 
na takie publikacje do 2020 roku wzrosną o 72%. Będzie to stanowić 13% wszystkich przy-
chodów branży wydawniczej ze sprzedaży książek (Lemańska 2016).

Przyczyny kryzysu i możliwości poprawy sytuacji na rynku książki 

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, przy dużym tempie rozwoju techno-
logicznego i zmieniających się preferencjach konsumentów dotyczących zainteresowania 
książką, czytelnictwa i sposobów spędzania wolnego czasu, należy nieustannie monito-
rować sytuację na rynku. Idąc za dobrym przykładem niektórych państw, wskazane jest 
podjęcie określonych działań prewencyjnych, aby przeciwdziałać pojawieniu się sytuacji 
kryzysowej na rynku książki.

Przede wszystkim bardzo ważna jest identyfikacja najważniejszych czynników wpły-
wających na obecną sytuację na rynku książki. W tabeli 4 przedstawiono zarówno wybrane 
przyczyny obecnej sytuacji, jak również wskazano działania prewencyjne, mające na celu 
poprawę sytuacji (Dobrołęcki i in. 2014). 

Zmiany na rynku książki są konieczne. Do najważniejszych zaliczyć należy wprowa-
dzenie ustawy o książce oraz regulacja podatku VAT, gdyż ujednolicą one cenę książki oraz 
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zapobiegną „wojnom cenowym”. Istotne jest wspieranie ruchu księgarskiego oraz realiza-
cja wszelkich programów rozwoju czytelnictwa, a także monitorowanie propozycji aktów 
prawnych.

Tabela 4
Czynniki negatywne i działania prewencyjne na rynku książki w Polsce    

Wybrane czynniki wpływające negatywnie Wybrane działania jakie powinny zostać podjęte, 
aby ratować rynek książki

−	Wprowadzenie VAT-u 
−	Przejęcie przez Empik kilku wydawnictw 
−	Nadpodaż na rynku „taniej książki” 
−	Nieustanne wyprzedaże przeprowadzane przez 

niektóre podmioty 
−	Brak ustawy o książce 
−	Obiektywnie zmniejszająca się liczba czytelni-

ków 
−	Ogólny kryzys i brak kapitału 

−	Wznowienie intensywnych prac nad wprowa-
dzeniem ustawy o książce (czy jej odpowiednika 
w postaci regulacji związanych ze stałymi cena-
mi i rabatami handlowymi) 

−	Lobbowanie na rzecz wspierania rynku księ-
garskiego – stosowanie preferencyjnych stawek 
czynszu, zwolnień podatkowych itd. 

−	Przeprowadzanie szkoleń w zakresie nowych 
technologii i nowych modeli biznesowych 

−	Przeprowadzanie szkoleń dla księgarń w zakre-
sie zmiany modelu biznesu, wzorem księgarń 
w Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemiec 

−	Lobbowanie na rzecz promocji czytelnictwa 
−	Walka o interwencję państwa na rzecz wyrówna-

nia szans w absolutnie nierównej grze pomiędzy 
wydawcami a sieciami 

−	Walka o zniesienie VAT-u na książki i e-booki 
−	Monitorowanie propozycji aktów prawnych 

pojawiających się w MAiC, MEN, MKiDN, 
MNiSW 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dobrołęcki i in. (2014).

Niestety, prognozowane zagrożenia są często bagatelizowane przez decydentów. Widoczne 
zmniejszenie zainteresowania książką oraz spadek czytelnictwa, mogą znacząco wpływać 
na rozwój kulturalny, naukowy i techniczny, jak też społeczny i gospodarczy (Dobrołęcki 
i in. 2014).

Podsumowanie 

Kryzys na rynku książki, z którym boryka się wiele krajów na świecie, jak pokazują 
statystyki, dotyczy również Polski. Początek tej trudnej sytuacji datuje się na rok 2011 stan 
ten trwa do chwili obecnej. Z roku na rok obserwujemy spadek przychodów ze sprzedaży 
książek, a wydawcy, chcąc zachować płynność finansową, ograniczają wydatki. 

Powodów spadku sprzedaży na przestrzeni lat jest wiele. Analiza wskazuje między inny-
mi na spadek czytelnictwa czy wzrost liczby tytułów kosztem wielkości nakładu. Wpływa 
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to na mniejszy zasięg rynkowy i tym samym mniejsze przychody. Do kolejnych czynników 
wpływających na rynek książki należy dodać kwestie podatkowe, przeceny i rabaty, sprze-
daż własną wydawców za pośrednictwem firmowych sklepów internetowych oraz wprowa-
dzenie darmowych podręczników. 

Co prawda obserwujemy dynamicznie rozwijający się rynek e-książki, jednak przycho-
dy ze sprzedaży w tym segmencie nie zmienią negatywnej koniunktury na rynku książki. 
Przede wszystkim potrzebna jest regulacja rynku przez wprowadzenie ustawy o książce, 
zniesienie podatku VAT na książki i e-booki oraz zwiększanie świadomości czytelniczej.
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Current Trends in the Book Market in Poland

Summary 

The book market in most countries in the world is struggling with problems. 
The unfavourable changes that have been taking place for several years are the 
result of rapid technological and civilisation transformations, the result of violent 
competitive practices, and the decline in readership. It seems to be necessary to 
take measures to improve the situation in the area that is so important in terms of 
socio-cultural and economic development. The first step in this process is to make 
a proper diagnosis of this situation. 

The aim of this article is to characterise and to estimate the changes in the book 
market in Poland. The most important statistical data concerning the book market 
were presented and an attempt was made to identify the causes of the unfavourable 
situation and preventive measures. Due to the limited availability, the analysed sta-
tistics on the book market come from different research periods.

Key words: book, e-book, book market, culture, cultural industry, readership.

JEL codes: M20, O10

Тенденции на рынке книги в Польше – избранные аспекты

Резюме

Рынок книги в большинстве стран мира сталкивается с проблемами. Про-
должающиеся в течение ряда лет неблагоприятные изменения – эффект бы-
стрых технологических и цивилизационных преобразований, беспощадных 
конкурентных практик, а также снижение уровня читательства. Представ-
ляется необходимым принятие мер по улучшению ситуации в столь важной  
с точки зрения социально-культурного, но и экономического развития обла-
сти. Первый шаг в этом процессе – поставить правильный диагноз ситуации 
в этом отношении.

Цель статьи – дать характеристику и попытаться оценить изменения, про-
исходящие на рынке книги в Польше. Представили самые важные статистиче-
ские данные о рынке книги, а также предприняли попытку выявить причины 
неблагоприятной ситуации и предупредительные меры. Из-за ограниченной 
доступности приводимые и анализируемые статистические данные, касаю-
щиеся рынка книги, происходят из разных исследовательских периодов.

Ключевые слова: книга, э-книга (e-book), рынок книги, культура, индустрия 
культуры, читательство.

Коды JEL: M20, O10

Artykuł nadesłany do redakcji w maju 2017 roku
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