
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Każdego roku EBSCO analizuje obszerną  listę wydawców i dokonuje przeglądu historycz-

nych danych cen wydawnictw ciągłych w celu zapewnienia  klientom naszej firmy prognozy 

cen. Wszystko to, po to aby pomóc w sporządzaniu budżetu na nadchodzący sezon zamó-

wień. Mimo iż prognozy cen dla wydawnictw ciągłych oparte są na dokładnej analizie, za-

strzegamy zachowanie ostrożności przy korzystaniu z przedstawionych prognoz, ponieważ 

opierają się one na trendach historycznych i aktualnych, ale jednak szacunkowych. 

 

Prognozy cenowe na rok 2020 

W momencie pisania artykułu spodziewamy się, że ogólny efektywny wzrost cen wydaw-

nictw periodycznych  dla bibliotek uniwersyteckich i medycznych w 2020 r. (nie uwzgędnia-

jąc zmian w kursach walut) wyniesie od 5 do 6 proc. dla pojedynczych tytułów. Należy rów-

nież zwrócić uwagę na znaczenie pakietów czasopism elektronicznych na rynku informacyj-

nym.  

 

Bazując na tym, że EBSCO dokonuje transakcji na prawie 20 000 pakietów czasopism elek-

tronicznych rocznie i ponad połowę naszych obrotów stanowi sprzedaż pakietów czasopism 

elektronicznych, spodziewamy się, że ogólny średni wzrost cen pakietów czasopism elek-

tronicznych (uwzględniając przepisy dotyczące obowiązkowego przejmowania tytułów, czy 

aktualizacje) będzie w przedziale od 4 do 5 procent. 

 

Czynniki, które mają wpływ na ustalanie cen 

Wiele czynników, które wpłynęły na rynek informacji naukowej w ciągu ostatnich kilku lat, 

nadal istnieje (na przykład wyzwania związane z budżetem biblioteki, otwarty dostęp ( OA), 

zamówienia rządowe, warunki gospodarcze kraju, nowe narzędzia oceny i analizy oraz al-

ternatywne sieci dystrybucji). Niektóre siły, takie jak zorganizowane piractwo, nadal stano-

wią zagrożenie zakłóceniami, ale ich dotychczasowy wpływ jest trudny do zmierzenia.  

W Europie w ubiegłym roku OA zyskał na popularności wraz ze zwiększonym popytem na 

publikacje OA, negocjacjami w sprawie umów typu Read and Publish, a także transakcji 

typu Read and Publish oraz uruchomieniem planu S, który wymaga publikowania prac nau-

kowych będących wynikiem badań finansowanych z dotacji publicznych w otwartych czaso-

pismach lub na platformach w systemie OA. Plan S przesuwa część budżetu bibliotek  

Z komponentu "czytania" lub konsumpcji publikowania informacji na stronę "publikowania" 

lub produkcji publikacji. W Azji rząd chiński nadal wywiera wpływ na środowisko  
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akademickie i powiązane z nim instytucje, w tym na to, w jaki sposób chińscy autorzy pre-

zentują swoją pracę dla świata, zwłaszcza w odniesieniu do polityki OA. Ma to wpływ na 

dostęp do podstawowych treści w kraju i z jego terytorium. Spadek liczby ludności na całym 

świecie wpływa również na rynek czasopism seryjnych. Na przykład Korea Południowa ma 

obecnie jeden z najniższych wskaźników urodzeń na świecie, co oznacza mniejszą liczbę 

przyszłych studentów. Skutkuje to zamknięciem lub połączeniem koreańskich uniwersyte-

tów i zmniejszeniem sprzedaży treści akademickich dla wydawców. Ten sam trend spad-

kowy populacji zaobserwowano również w Europie i przewiduje się, że ostatecznie pojawi 

się on w Stanach Zjednoczonych. 

 
 

Wpływ gospodarki 

Według kluczowych wskaźników ekonomicznych perspektywy gospodarcze Stanów Zjed-

noczonych są dobre. Inflacja pozostaje niska, a amerykańscy pracownicy doświadczają 

obecnie trwałego wzrostu płac realnych w porównaniu ze stagnacją płac w poprzedniej 

dekadzie. Bezrobocie utrzymuje się na historycznie niskim poziomiei przewiduje się, że 

tendencja ta utrzyma się w najbliższym czasie. Wszystko to jest prawdopodobnie dobrą 

wiadomością dla instytucji szkolnictwa wyższego i ich budżetów bibliotecznych. Nie są 

jednak znane czynniki towarzyszące obecnemu impasowi handlowemu między USA  

a Chinami, które mogłyby stanowić zagrożenie dla przyszłego wzrostu gospodarczego. 

Poza Stanami Zjednoczonymi nadal istnieje wiele obszarów, w których budżety bibliotek 

nadal się kurczą i które budzą coraz większe obawy ekonomiczne. Gospodarka europej-

ska boryka się z następującymi problemami: Niemcy, europejska potęga gospodarcza  

i zdecydowanie największa gospodarka, zbliżająca się do recesji po tym, jak w pierwszej 

połowie 2019 r. nastąpił gwałtowny spadek w sektorze produkcyjnym i przemysłowym. 

Ponadto niepewność związana z Brexitem może wywrzeć dodatkową presję na całą go-

spodarkę europejską. Nowy termin podjęcia decyzji w sprawie Brexitu to 31 października 

2019 roku. Zbliżająca się recesja w Europie może oznaczać mniejsze wpływy z podatków, 

a tym samym mniejsze fundusze edukacyjne dla instytucji finansowanych przez rządy kra-

jowe. 

 

 

Tendencje i wyzwania 

Największe wyzwanie dla bibliotekarzy w zakresie cen czasopism pozostaje takie samo -  

budżety biblioteczne na materiały nie nadążają za rocznymi podwyżkami cen wydawnictw, co 

oznacza spadek siły nabywczej. „Wielkie Transakcje” pozostają status quo dla większości bi-

bliotek akademickich, pomimo wieloletnich wyzwań budżetowych. Mimo że budżety bibliotek  

w wielu częściach świata są w dalszym ciągu ograniczone Stany Zjednoczone wykazują 

skromną poprawę, choć nie zawsze przekłada się to jednak na wzrost budżetów materiałów 

seryjnych. Pakiety czasopism elektronicznych, w tym tak zwane "Wielkie Transakcje", nadal  



 

 

pochłaniają ogromne części budżetów bibliotecznych, dlatego też coroczny wzrost tych pakie-

tów ma największy wpływ na dyspozycję budżetów bibliotecznych. Przebudowa lub całkowita  

rezygnacja z pakietów e-czasopism staje się coraz bardziej powszechna. W niektórych krajach, 

takich jak Węgry i Finlandia, krajowe konsorcja zrezygnowały z wybranych dużych pakietów 

czasopism elektronicznych. University of California (UC) wyraził zamiar gruntownej restruktury-

zacji pakietów e-czasopism, (ponieważ umowy, które ich obowiązują wygasają), aby dostoso-

wać przyszłe umowy do realiów budżetowych UC i stanowiska uczelni w sprawie OA. Aby zbli-

żyć się do tych planów, w lutym 2019 r. ogłoszono, że UC rozwiązuje umowę o współpracy  

z Elsevier. Krótko mówiąc, wydawcy i inni dostawcy treści konkurują o te same środki budże-

towe. To nic nowego. Jednak w miarę jak presja budżetowa się utrzymuje, bibliotekarze coraz 

częściej kwestionują większe wydatki budżetowe (np. duże pakiety czasopism elektronicz-

nych). 

 

 

Otwarty dostęp i niezamierzone konsekwencje dla rynku 

OA nadal nabiera rozpędu. OA apeluje do społeczności bibliotecznej zajmującej się stałymi 

budżetami, aby więcej treści było dostępnych za darmo. Jednak metodologia przeniesienia 

się do OA nadal podlega zmianom. Dodatkowo, istnieją obecnie realne obawy, że przejście 

na OA może oznaczać niższe finansowanie bibliotek jako instytucji, które chcą finansować 

"wydawniczą" stronę OA poprzez korzystanie z budżetów bibliotecznych. Dziś 85 procent 

światowej produkcji naukowej nadal pozostaje dostępnych w ramach płatnego dostępu do 

treści. W Europie nakazany otwarty dostęp zyskał w ubiegłym roku na popularności dzięki 

niemieckiej umowie Publish and Read z Wiley i uruchomieniu planu S, który wymaga, aby od 

2020/2021 roku badania finansowane ze środków publicznych były publikowane w otwartych 

czasopismach lub na platformach typu OA. Podczas gdy to samo nie dotyczy USA i Chin, co-

raz więcej instytucji staje się sygnatariuszami OA2020, którego celem jest przyspieszenie 

przejścia do OA. 

OA zmienia sposób rozpowszechniania i oceny badań i efektów stypendiów naukowych.  

Jednym z niezamierzonych skutków przejścia do pełnego OA opartego na podejściu typu 

Plan S jest to, że nie wszystkie modele skutkują zmniejszeniem kosztów rozpowszechniania 

badań. Model APC (Article Processing Charges – opłaty za korzystanie z artykułu) motywuje 

do podejścia ilościowego, a nie jakościowego: im więcej opublikowanych artykułów, tym więk-

sze dochody są generowane. APC będą nadal rosnąć lub, jeśli nie pozwolą na to limity ce-

nowe, liczba publikowanych artykułów prawdopodobnie wzrośnie, aby wydawcy mogli utrzy-

mać lub zwiększyć przychody. Na niektórych uniwersytetach APC są finansowane na pozio-

mie instytucji, wydziału lub instytutu. Jednakże, w miarę jak opłaty za "publikację" i koszty za-

czynają rosnąć, a opłaty za "czytanie" zaczynają spadać wraz z większą ilością treści OA, 

uniwersytety mogą zacząć odbierać bibliotekom środki budżetowe. Niektóre instytucje  



 

 

dyskutują o  graniczeniu dostępu do funduszy wydawniczych, aby płacić APC w celu ograni-

czenia wydatków. 

Podczas gdy duzi wydawcy komercyjni mogą być dobrze przygotowani do przejścia do OA, 

społeczeństwo i nienastawione na zysk organizacje wydawnicze wydają się być mniej przygo-

towane. Niektórzy wydawcy obawiają się, że OA może zaszkodzić nie tylko ich programowi 

wydawniczemu, ale także różnorodności dostępnych czasopism wysokiej jakości. Trzech wy-

dawców, którzy są liderami rynkowymi w tradycyjnej sprzedaży prenumerat, jest również lide-

rami rynkowymi w finansowanych w ramach modelu APC czasopismach OA; dziesięciu wio-

dących wydawców OA posiada obecnie około 75 procent światowego rynku OA. 

Model Read and Publish, licencja Big Deal, która łączy dostęp do prenumeraty wydawnictwa  

z możliwością otwartego publikowania w czasopismach bez płacenia za poszczególne APC, 

również zyskuje na popularności w porównaniu z modelem APC. Springer Nature podpisała 

właśnie umowę Read and Publish z niemieckimi konsorcjami DEAL, chociaż jej prestiżowe 

tytuły Nature nie zostały uwzględnione. Royal Society of Chemistry jest kolejnym wydawcą, 

który zawarł umowy na Read and Publish, a Elsevier podpisał niedawno pierwszą umowę  

z Norwegią. 

 
Niektórzy uważają, że model ten jest nie mniej problematyczny niż model Big Deal z tymi sa-

mymi dużymi wydawcami, którzy mogą konkurować o większość transakcji i większość środ-

ków finansowych. 

 

Wpływ walutowy 

Należy pamiętać, że tylko część wydatków biblioteki jest przeznaczona na materiały  

wycenione przez wydawców w walucie, która nie jest lokalną walutą i. Odsetek wydatków  

w walucie innej niż waluta lokalna różni się w zależności od kraju i instytucji w zależności od 

zbiorów biblioteki. Na przykład, mniej niż 5 procent tytułów nieamerykańskich jest wycenia-

nych przez wydawców w walucie nieamerykańskiej na rynek amerykański. W rezultacie wa-

hania kursów walut mają bardzo minimalny wpływ na ceny dla amerykańskich bibliotekarzy. 

Na klientów w innych krajach wahania kursów walut mają prawdopodobnie większy wpływ 

ze względu na wyższy odsetek ich tytułów wycenianych przez wydawców w walutach, które 

nie są walutą klienta. W przypadku klientów w Wielkiej Brytanii i krajach strefy euro, gene-

ralnie 40 do 50 procent wydawanych przez nich treści jest wyceniane przez wydawców  

w ich lokalnych walutach. Biblioteki w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, RPA i innych kra-

jach mają na ogół znacznie wyższy stosunek wydatków wydawanych na tytuły wyceniane  

w innych walutach przez wydawców i dlatego mogą spodziewać się, że wahania kursów  

 



 

 

walut będą miały większy wpływ na ich ceny. Jak zawsze, EBSCO zaleca, aby klienci doda-

wali dodatkowe 2-4% do szacowanych podwyżek cen przy sporządzaniu budżetu, aby 

uchronić się przed ewentualnym osłabieniem waluty, w której są fakturowani od chwili obec-

nej do chwili dokonania płatności abonamentowych. 

Jak wspomniano powyżej, obecnie przewidujemy podwyżki cen poszczególnych tytułów 

wycenianych w walutach bazowych wydawców na poziomie od 5 do 6 procent. Prognozo-

wane podwyżki cen według waluty rozliczeniowej klienta przedstawione w poniższej tabeli 

oparte są na kursach wymiany walut na dzień sporządzenia niniejszego zestawienia w sto-

sunku do kursów wymiany pod koniec roku 2018 w okresie składania zamówień i wystawia-

nia faktur na rok 2019. Wzrost o ponad 5-6 procent odzwierciedla niekorzystny wpływ  

waluty na walutę rozliczeniową. Wzrost o mniej niż 5-6% odzwierciedla korzystny wpływ 

waluty. 

 

Przewidywane podwyżki cen według waluty rozliczeniowej klienta 
 

Waluta rozliczeniowa* 

Czasopisma wyce-
niane przez wydaw-

ców w dolarach ame-
rykańskich  

% 

Czasopisma wyce-
nione przez wydaw-
ców w funtach bry-

tyjskich  

% 

Czasopisma wyce-

nione przez wydaw-

ców w euro 

% 

Dolar australijski 9 na 11 7 na 9 8 na 10 

Funt brytyjski 7 na 9 5 na 6 5 na 6 

Dolar kanadyjski 6 na 7 3 na 5 3 na 5 

Euro 8 na 10 5 na 6 5 na 6 

Dolar nowozelandzki 11 na 13 10 na 12 10 na 12 

Rand południo-
woafrykański 

9 na 11 8 na 10 8 na 10 

Dolar amerykański 5 na 6 3 na 5 3 na 5 

*Klienci powinni uwzględnić kwotę zakupów dokonywanych u wydawców w walutach innych niż ich lokalna wa-
luta, stosując te szacunki do wydatków  w celu oszacowania potencjalnego ogólnego rocznego wzrostu cen.  
Na przykład, na ogół mniej niż pięć procent zakupów klientów amerykańskich jest wyceniane w walucie innej niż 
dolary amerykańskie. 

 
Wpływ pakietów czasopism elektronicznych na budżetowanie  

Te prognozy cenowe mają przede wszystkim służyć jako ogólne wskazanie dla typowej kolekcji 

biblioteki akademickiej lub akademickiej biblioteki medycznej, która nie jest zbiorem pakietów 

czasopism. Oddzielnie wskazaliśmy szacunkowy wzrost cen pakietów czasopism elektronicz-

nych. Chociaż oszacowaliśmy wpływ rocznego wzrostu cen wieloletnich licencji na pakiety 

elektroniczne, każda biblioteka będzie miała inne czynniki, które należy rozważyć w związku  



 

 

z wpływem pakietów elektronicznych na ogólny budżet. Obejmują one indywidualne roczne 

podwyżki cen wbudowane w ich licencje, terminy ich odnawiania, wymagania związane z naby-

waniem lub zbywaniem czasopism przez wydawców oraz procent ich łącznych wydatków na 

pakiety czasopism elektronicznych. Czynniki te mogą spowodować, że efektywny wzrost wy-

datków biblioteki będzie wyższy lub niższy od przewidywanego średniego wzrostu wydatków 

na pakiety czasopism elektronicznych. 

 

Ostrożne planowanie budżetowe 

Sytuacja zmian na rynku walut jest często dynamiczna i trudna do Przewidzenia. EBSCO jest 

w stałym kontakcie z największymi wydawcami w zakresie przewidywanych podwyżek cen  

i monitoruje światowe kursy wymiany walut. W przypadku zaobserwowania istotnych zmian  

w tych obszarach, będziemy aktualizować nasze informacje dotyczące przewidywań. 

 

Inne narzędzia budżetowe 

EBSCO dostarcza prognoz cenowych jako jedno z narzędzi w procesie budżetowania,  

aby pomóc klientom w prognozowaniu wpływu przyszłych kosztów czasopism ciągłych na ich 

budżety. EBSCO oferuje inne narzędzia do budżetowania i analizy kolekcji, które dostarczają 

informacji dedykowanych dla kolekcji klienta. Niektóre z nich są najbardziej popularne: 

• Pięcioletni Journal Price Increase History (2015-2019), który pokazuje wahania cen  

w ciągu ostatnich pięciu lat dla typowych list bibliotecznych fakturowanych w dolarach 

amerykańskich. Dane dla każdego typu biblioteki oparte są na zbiorczej liście tytułów 

zamawianych przez reprezentatywne biblioteki kupujące w dolarach amerykańskich. 

Każda lista opiera się na rzeczywistych wzorcach zamówień bibliotek w próbie. 

• Raport historycznej analizy cen, który śledzi koszt detaliczny wszystkich tytułów zama-

wianych przez EBSCO w określonym czasie i zapewnia porównania procentowe zmian. 

• Raport Customized Budget Analysis (Analiza budżetowa dostosowana do potrzeb 

klienta), który dostarcza konkretnych prognoz cenowych dla tytułów klientów zamawia-

nych przez EBSCO. 

• Raport dostępności online (z szacunkowymi cenami), w którym wyszczególnia się cza-

sopisma zamówione przez EBSCO, które są dostępne online w połączeniu lub oddziel-

nie od prenumeraty drukowanej (wyświetla wymagania dostępu każdego wydawcy 

 i instytucjonalną stawkę dla czasopisma online). 

• Raporty rozwoju i oceny kolekcji, które pozwalają klientom ocenić znaczenie poszcze-

gólnych tytułów w ich zbiorach. 


