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Rynek opakowań kartonowych zarówno w Polsce, jak i na świecie podlega ciągłym modyfikacjom. Jako dostawca farb i lakierów drukarskich doświadczamy tego na co dzień w kontaktach z naszymi klientami.
Bardzo istotnym motorem zmian zachodzących na rynku opakowań kartonowych są właściciele marek, u których wyraźnie zaznaczyła się większa
świadomość w zakresie ochrony pakowanego produktu. Oczywiście świadomość ta inaczej kształtuje się w przypadku opakowań na żywność, produkty farmaceutyczne i tytoniowe, a inaczej, jeśli chodzi o kosmetyki czy
produkty przemysłowe. We wszystkich tych przypadkach podstawowym celem jest jak najlepsze zabezpieczenie produktu i nadanie opakowaniu jak
najlepszego wyglądu.
W przypadku opakowań na żywność, które stanowią największy udział
w rynku opakowań, mamy do czynienia z ewolucją w zakresie ochrony pakowanego produktu przed negatywnymi wpływami ze strony opakowania, które w konsekwencji mogą narazić nasze zdrowie. Rosnąca świadomość
zagrożeń stawia przed dostawcami materiałów coraz większe wymagania i wyzwania. Również wydarzenia historyczne, takie jak wycofanie w 2005 roku
z rynku w czterech krajach UE aż 1,7 mln opakowań produktów mlecznych
dla niemowląt z powodu obaw dotyczących możliwości ich skażenia wywołanego migracją substancji chemicznej z opakowania czy skażenie benzofenonem włoskiego kuskusu i w konsekwencji wycofanie produktu z rynku,
każą właścicielom marek przykładać większą wagę do troski o własne produkty pod kątem ich bezpieczeństwa dla zdrowia, a co za tym idzie – bezpiecznego opakowania. Problem ten potęguje również większe zainteresowanie
mediów i rozgłos związany z negatywnymi zdarzeniami na rynkach.
W ślad za takimi wyzwaniami pojawia się coraz więcej regulacji, których
celem jest sprecyzowanie charakteru właściwie wyprodukowanego opakowania do żywności. Daje to większą świadomość producentom opakowań,
z jakich materiałów powinni korzystać i jak realizować proces produkcyjny
w swojej drukarni. Niestety nadal nie mamy precyzyjnych regulacji UE –
główna dyrektywa 1935/2004 niezbyt ściśle określa wymagania stawiane
opakowaniom na żywność, jednakże znaczne wsparcie w tej kwestii przynoszą organizacje branżowe (EUPIA, ECMA), a przede wszystkim narodowe organizacje zdrowia.
W przypadku opakowań na żywność mamy zatem do czynienia z wciąż
trwającym procesem związanym z poprawą bezpieczeństwa pakowanego
produktu.
Interesującym elementem związanym z opakowaniami kartonowymi jest
też technika ich zadruku. Dane rynkowe wskazują, że większa ich cześć (powyżej 60%) jest drukowana techniką offsetową, jednakże rodzaj tej techniki kształtuje się różnie w zależności od poszczególnych rynków europejskich,
np. w Anglii dominuje technologia zadruku UV, natomiast w Niemczech
wciąż przeważa konwencjonalny zadruk w technologii offsetowej.
Na rynku polskim możemy zauważyć w ostatnich latach większe zainteresowanie technologią zadruku UV. Jedną z przyczyn tego trendu jest fakt
sprowadzania się na nasz rynek angielskich grup drukarskich wraz z ich tradycją drukowania w technologii UV. Z drugiej jednak strony mamy do czynienia z coraz większym uznaniem naszych rodzimych drukarń dla zalet tej
techniki. Widoczny zatem staje się fakt większego zainteresowania tą technologią i coraz bardziej powszechnego instalowania maszyn z opcją drukowania w technologii UV, zwłaszcza że definitywnie obalone zostały już mity
związane z większą szkodliwością farb stosowanych w tej technice druku.
W przyszłości możemy się również spodziewać wykorzystania nowych technologii związanych z użyciem niskoenergetycznych lamp UV (LED) w maszynach drukarskich. Aktualnie jednak w przypadku opakowań na żywność
stanowi to jeszcze pewnego rodzaju wyzwanie dla producentów farb. Zmiana ta wydaje się jednak nieuchronna w obliczu ciągłego ograniczania stosowania w przemyśle rtęci, która wciąż używana jest do produkcji lamp UV.
Sławomir Gulczyński
Business Director Paste Inks
Sun Chemical Sp z o.o.

The carton packaging market, both in Poland and worldwide, has been
constantly changing. As a supplier of paints and varnishes for the printing
industry, we witness this process on a day-to-day basis in our encounters
with customers.
Brand owners have evolved into a very important driver of change on the
carton packaging market. They have grown increasingly aware of the need
to protect the products which are to be packaged. Of course, the
requirements vary, depending on segments: be it foods, pharmaceuticals or
tobacco products or perhaps beauty products or non-food items. In all those
cases the main consideration is to ensure the best possible protection of the
product and to make the best-looking packaging.
As regards food packaging, which represent the largest share of the
packaging market, we are witnessing an evolution: packaged products are
being ever better protected against negative influences of packaging
materials and potential health hazards. The increasing awareness of such
hazards means that materials suppliers are faced with ever greater
requirements and challenges. The market has also seen some important
dramatic events, such as the withdrawal of 1.7 million baby formula packages
in four EU countries in 2005 due to concerns related to possible migration
of chemicals from the packaging material, or the contamination of Italian
couscous with benzophenone and the related consequences of phasing the
product out. Such events mean that brand owners must pay more attention
to the health safety of their own products and, consequently, to safe
packaging. This problem is also aggravated by the increased media attention
and negative publicity generated by such market events.
In connection with those market developments we see a growing body of
regulations which try to provide a precise definition of food packaging and
its proper production. This helps packaging manufacturers to find out which
materials they should use and how to arrange the production process in their
printing houses. Unfortunately, we still lack precise regulations at the EU
level since the core regulation (Regulation (EC) No. 1935/2004) does not
contain sufficiently precise definitions of the requirements imposed on food
packaging. However, significant support in this respect is offered by industry
organisations (EUPIA, ECMA) and, above all, by national health
organisations.
Therefore, when it comes to food packaging, we are dealing with an
ongoing process aimed at improving the safety of packaged products.
Printing technology is another important aspect of carton packaging.
According to market data, the majority of such packages (over 60%) are
printed using the offset printing technique, yet the type of technique depends
on the market. For instance, the UV printing technology prevails in the UK
whereas Germany seems to favour the conventional offset printing
technology.
Looking at the Polish market, recent years have brought increasing
interest in UV printing, one reason being that English printing groups have
entered the Polish market, bringing their UV printing traditions along. On
the other hand, our local printing houses increasingly acknowledge and
embrace the benefits of this technology. As a result, interest in this
technology is on the rise, with more companies installing machines with a
UV printing functionality, and the myths of allegedly greater harm caused
by paints used in this technology have been finally refuted. In future, one
may expect to see the arrival of new technologies involving the use of lowenergy UV lamps (LED) in printing machines. However, when it comes to
food packaging, this still represents a challenge for paint makers.
Nevertheless, this change seems inevitable since the industrial use of
mercury is being constantly constrained (and mercury is still used in the
manufacture of UV lamps).
Sławomir Gulczyński
Business Director Paste Inks
Sun Chemical Sp. z o.o.
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Druk opakowań
Printed packaging
Blisko 40% badanych ﬁrm poligraﬁcznych drukuje opakowania. Najważniejszym odbiorcą tych produktów pozostaje branża spożywcza, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wyniki badania sugerują, że choć
eksport jest ważnym czynnikiem rozwoju, wyraźnie dominuje sprzedaż
opakowań na rynku krajowym.

Almost 40% of the surveyed printing companies offer printed
packaging. The food sector remains the most important buyer of those
products, both in Poland as well as on foreign markets. The survey’s
results suggest that while export is an important growth driver, sales
on the domestic market play a dominant role.

W porównaniu z zeszłorocznym badaniem udział ﬁrm, które mają w swojej ofercie opakowania z nadrukiem, zmniejszył się nieznacznie (z 40%
do 39%). Druk opakowań jest technicznie wymagającym procesem – m.in.
z tego powodu ﬁrmy mikro najrzadziej mają w swojej ofercie opakowania
(26%, rok temu – 20%). Natomiast w tym roku udział ﬁrm małych zajmujących się drukiem opakowań był większy niż udział takich ﬁrm w segmencie
średnich i dużych podmiotów (48% wobec 47%, rok temu – odpowiednio
45% i 57%).
Struktura oferowanych grup produktowych ma podobny kształt jak rok
temu. Największe znaczenie mają opakowania z kartonu. Ich udział w całkowitych przychodach ﬁrm drukujących opakowania wynosi średnio
33%. Na drugim miejscu plasują się opakowania foliowe (17%). Etykiety są trzecią najważniejszą kategorią (średni udział wynosi 14%). Za nimi uplasowały się opakowania z tektury kaszerowanej (7%). Mniejsze
znaczenie ma druk displayów i materiałów POS (Point of Sale) – odpowiada on średnio za 4% przychodów. Opakowania plastikowe odpowiadają za 2% przychodów, natomiast nieco ponad jedna piąta przypada
na inne rodzaje opakowań lub produkty takie jak np. akcydensy.
Większość badanych przedsiębiorstw zaangażowanych w druk opakowań stosuje szeroką gamę technologii druku i procesów produkcyjnych, co umożliwia realizację nawet bardzo skomplikowanych
i wymagających zleceń. Najczęściej wymienianym przez respondentów
procesem produkcyjnym jest sztancowanie (77%), nieco ponad 50% ﬁrm
wykonuje też klejenie liniowe, falcowanie oraz laminowanie. Druk offsetowy pozostaje najważniejszą technologią drukarską przy produkcji
opakowań z nadrukiem – 62% badanych ﬁrm stosuje druk offsetowy
konwencjonalny, a 26% druk offsetowy farbami UV (w zeszłym roku –
odpowiednio 73% i 30%). Fleksograﬁa stosowana jest przez jedną trze-

In comparison to last year, the share of surveyed companies that offer printed
packaging has decreased slightly (from 40% to 39%). The printing of packaging
materials is a technologically advanced process and this is one of the reasons why
micro-companies offer it relatively rarely (26%, last year – 20%). Meanwhile,
however, the share of small companies engaging in the printing of packaging is
larger this year than the share of such companies in the segment of medium and
large operators (48% versus 47%, last year – respectively 45% and 57%).
The structure of the group categories is similar to last year. Carton packaging is
the most important product group. Its average share in the total sales of packaging
printing companies is 33%. This category is followed by foil packaging (17%).
Labels are the third category in terms of importance (their average share is 14%),
the next place is taken by laminated cardboard packaging (7%). The printing of
displays and POS materials (for points of sale) plays a lesser role and is responsible,
on average, for 4% of sales revenues. Plastic packages generate 2% of revenues
whereas other types of packages or products such as printed ephemera are
responsible for slightly over one ﬁfth of total revenues.
The majority of the surveyed companies engaging in the printing of packaging
apply a wide range of printing technologies and production processes. This enables
them to carry out even the most complicated and demanding jobs. Among
production processes, respondents most commonly mentioned die cutting (77%),
more than 50% of companies also offer lime gluing, book folding and lamination.
Offset printing continues to be the most important printing technology for printed
packaging: 62% of the surveyed companies use conventional offset printing
whereas 26% apply UV paints for offset printing (last year – respectively 73% and
30%). Similar to last year, ﬂexography is applied by one third of respondents, and
digital printing and screen printing are used by 28% of respondents.
Which production technologies do the surveyed companies plan to invest in?
Slightly over one if four (27%) want to allocate their resources to develop automatic

Struktura ﬁrm drukujących opakowania według liczby zatrudnionych
Structure of packaging printing companies by employment
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Inwestycje w technologie produkcji planowane przez ﬁrmy drukujące opakowania
w perspektywie najbliższych 2-3 lat
Investments in production technologies planned by packaging printing companies in the next 2–3 years

Najczęściej stosowane procesy produkcyjne w obszarze opakowań z nadrukiem
Most commonly applied production processes in the area of printed packaging
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Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży opakowań z nadrukiem
Share of exports in sales revenues generated from printed packaging
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printing control systems (last year – 34%), enabling the check of printout accuracy
and detection of errors and deviations. The ranking was also topped by printing
technologies that either supplement offset printing or can be used as an alternative:
30% of companies plan to invest in digital printing (down by 3 percentage point
in comparison with 2014) and a quarter want to develop ﬂexo printing (same as
last year). Similar to the previous edition of the survey, the most commonly
mentioned investments also include the implementation of technologies enabling
unique product marking (17%), automatic gluing control systems (14%), and
development of technologies which enable the application of security features such
as holograms or RFID (8%).
The surveyed companies that offer printed packaging were also asked to indicate
their main client industries. In comparison with the results of the survey conducted
last year there are no major differences. The ﬁrst position among the most
mentioned clients is still held by the food sector: As many as 63% of companies
print packages for food products (up by 10 percentage points). The high – and
continuously increasing – percentage of companies which print products for this
sector reﬂects the high technical quality offered by printing companies. Printing of
this type of packaging is regulated by legal regulations which focus, inter alia, on
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Branże, dla których ﬁrmy poligraﬁczne drukują opakowania, oraz prognozowany wzrost znaczenia
tych branż w ciągu najbliższych 2-3 lat
Printed packaging clients (industries) and anticipated growth in the importance
of those industries in the next 2–3 years
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60

2015
Rynek poligraﬁczny i opakowań z nadrukiem w Polsce • Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland

paints and coating substances which are allowed for use in food-related printing
in order to prevent exposure to undesirable chemicals.
Similar to last year, other commonly mentioned clients for printed packaging
include the beauty industry (43%), pharmaceuticals (42%) and the chemical industry
(32%). The electronics industry ranks 5th in the ranking this year (25%, up by 8
percentage points in comparison with last year). Approximately a ﬁfth of
respondents sell their products also to the industrial goods sector and the automotive industry.
Exports play a signiﬁcant role in the success of Polish printing companies, and
thus hold true for companies offering printed packaging as well. Almost 50% of the
surveyed companies carry out orders for international clients. Mostly, however, the
share of exports in total sales does not exceed 10% – this was declared by 23% of
the respondents. One if four of the surveyed companies generate over 10% of their
sales from exports (similar to last year). Much like in the printing sector as a whole
packaging exports are rare among micro-companies (merely 23%). Exports remain
a domain of medium and large enterprises: 85% of them seek clients outside Poland
and nearly a ﬁfth generate over 50% of annual revenues from packaging by exports.
As a rule, the surveyed companies usually export packages for the same industries
for which they manufacture products in Poland, and this hasn’t changed since last
year’s survey was conducted. On the list of leading buyers in other countries are the
food (61%, last year – 54%), beauty (27%, last year – 29%), pharmaceuticals (18%,
last year – 24%) and chemicals (18%, last year – 21%) sectors.

cią respondentów, z druku cyfrowego i sitodruku korzysta 28%, podobnie jak w zeszłorocznym badaniu.
W jakie technologie produkcji badane przedsiębiorstwa planują zainwestować w przyszłości? Nieco ponad jedna czwarta (27%) chce przeznaczyć
środki na rozwój automatycznych systemów kontroli druku (rok temu – 34%),
umożliwiających sprawdzenie poprawności wydruku oraz wykrycie błędów
i odchyleń. W czołówce rankingu znalazły się też technologie druku stanowiące uzupełnienie lub alternatywę dla offsetu – 30% ﬁrm planuje inwestycje w druk cyfrowy (spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z 2014 r.),
a jedna czwarta chce rozwinąć druk ﬂeksograﬁczny (tyle samo co rok temu).
Podobnie jak w ostatnim badaniu do najczęściej wymienianych inwestycji należą również wdrożenie technologii umożliwiających unikalne znakowanie
produktów (17%), wprowadzenie automatycznych systemów kontroli klejenia (14%), a także rozwój technologii aplikowania zabezpieczeń, takich jak
hologramy czy RFID (8%).
Badane ﬁrmy oferujące opakowania z nadrukiem zostały również poproszone o wskazanie, które branże są głównymi odbiorcami ich produktów.
W stosunku do wyników uzyskanych z zeszłorocznej ankiety nie widać istotnych różnic. Pierwsze miejsce wśród najczęściej wymienianych sektorów wciąż
zajmuje branża spożywcza – aż 63% ﬁrm drukuje opakowania dla produktów spożywczych (wzrost o 10 punktów procentowych). Duży i wciąż rosnący odsetek ﬁrm produkujących dla sektora spożywczego świadczy o wysokim
technicznym standardzie produkcji w badanych ﬁrmach poligraﬁcznych. Druk
tego typu podlega regulacjom prawnym, m.in. w zakresie stosowanych farb
i lakierów, tak aby żywność nie była narażona na kontakt z niepożądanymi
związkami chemicznymi.
Podobnie jak rok temu do najczęściej wskazywanych odbiorców opakowań należą też ﬁrmy z branży kosmetycznej (43%), farmaceutycznej (42%)
oraz chemicznej (32%). Na piątym miejscu rankingu znalazła się w tym roku
branża elektroniczna (25%, 8 punktów procentowych więcej niż rok temu).
Około jedna piąta badanych sprzedaje swoje produkty także do sektora dóbr
przemysłowych i branży motoryzacyjnej.
Istotna rola eksportu w sukcesie polskich przedsiębiorstw poligraﬁcznych
dotyczy także ﬁrm drukujących opakowania. Blisko 50% badanych przedsiębiorstw wykonuje zlecenia dla zagranicznych klientów. Jednak udział eksportu w całkowitych przychodach ze sprzedaży opakowań najczęściej nie
przekracza 10% – tak zadeklarowało 23% respondentów. Tylko jedna czwarta ﬁrm zadeklarowała, że udział eksportu wynosi ponad 10% (mniej więcej
tyle samo co rok temu). Tak samo jak w przypadku branży poligraﬁcznej jako
całości, także wśród ﬁrm produkujących opakowania podmioty mikro sprzedające na rynkach zagranicznych należą do wyjątków (jedynie 23%). Eksport
pozostaje domeną przedsiębiorstw średnich i dużych – w tej grupie 85% szuka odbiorców poza Polską, a w przypadku blisko jednej piątej ﬁrm generuje
on ponad 50% rocznych przychodów ze sprzedaży opakowań.
Badane ﬁrmy najczęściej eksportują opakowania dla tych samych branż,
dla których także produkują w kraju, pod tym względem nie widać też istotnych różnić w stosunku do ubiegłorocznego badania. Na liście najczęściej wymienianych przez respondentów sektorów znajdują się: branża spożywcza
(61%, rok temu – 54%), kosmetyczna (27%, rok temu – 29%), farmaceutyczna (18%, rok temu – 24%) oraz chemiczna (18%, rok temu – 21%).

Branże, dla których ﬁrmy poligraﬁczne eksportują opakowania z nadrukiem
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Przyszłość sektora poligraficznego
The future of the printing sector
Prognozy dotyczące najbliższej przyszłości wypadają nieco mniej
optymistycznie niż rok temu, ale wciąż ponad połowa badanych
ﬁrm spodziewa się wzrostu sprzedaży, a jedynie 14% obawia się
spadków. Do priorytetowych planów przedsiębiorstw na najbliższe lata należy przede wszystkim zakup nowych maszyn i urządzeń,
a także zwiększenie efektywności działania ﬁrmy.

The forecasts for the near future are slightly less optimistic than
last year; nevertheless, more than half of the surveyed companies
expect their sales to increase, while only 14% are concerned about
falling sales. Among the companies’ top priorities for the next years
are the purchase of new machines and equipment, as well as
increasing performance.
Among medium and large players 74% expect revenue growth (last year
– 79%), among small companies this share stands at 51% (last year – 54%),
and for micro-companies it amounts to 39% (last year – 44%).
When it comes to the proﬁtability of the printing industry, outlooks are
traditionally rather glum. Much like in recent years the surveyed companies
expect pricing pressures to continue and proﬁt margins to grow smaller. Those
opinions are fairly consistent regardless of company size. As much as 34% of
the respondents said proﬁtability will decrease, 50% held a neutral opinion,
and only 14% expect proﬁtability to increase.
Data published by the Central Statistics Ofﬁce (GUS) suggest a signiﬁcant
increase in the number of micro-companies in 2013, and this is reﬂected in
the answers of the surveyed companies to some extend. ‘Only’ 56% said that
in the next 2 or 3 years the number of economic entities in the sector will
decrease (last year – 77%). 18% thought that there will be more companies
in the printing sector (last year – 14%).
In order to achieve growth in the coming years, printing companies will
need to undertake strategically important initiatives. The list of headline

We wszystkich segmentach nieznacznie zmniejszył się udział ﬁrm, które spodziewają się wzrostu sprzedaży w 2015 r. w porównaniu z 2014 r.
Wśród średnich i dużych ﬁrm wzrostów spodziewa się 74% (rok temu
– 79%), wśród ﬁrm małych udział ten wynosi 51% (rok temu – 54%),
a w przypadku przedsiębiorstw mikro na większą sprzedaż liczy 39%
(rok temu – 44%).
Jeśli chodzi o wzrost rentowności branży, stopień optymizmu jest tradycyjnie niski. Podobnie jak w ostatnich latach ﬁrmy liczą się z dalszą
presją na ceny i malejącymi marżami, a bez względu na wielkość badanych przedsiębiorstw opinie są dość zbieżne. Ponad jedna trzecia (34%)
prognozuje spadek rentowności, 50% wyraziło opinię neutralną, a jedynie 14% liczy na wzrost rentowności.
Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują
na znaczny wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw w sektorze w 2013 r., co
znajduje też odzwierciedlenie w odpowiedziach respondentów. „Jedynie” 56% spośród nich prognozuje, że w ciągu najbliższych 2-3 lat licz-

Prognozowany poziom zmiany sprzedaży ﬁrm poligraﬁcznych w Polsce w 2015 r. w stosunku do 2014 r.
Forecast change in sales level of printing companies in Poland, 2015 versus 2014

Prognozowana zmiana sprzedaży ﬁrm poligraﬁcznych w 2015 r. w stosunku do 2014 r.
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ba podmiotów w branży zmniejszy się (w ubiegłym roku – 64%), a 18%
uważa, że w sektorze poligraﬁcznym będzie działać więcej ﬁrm (rok temu – 14%).
Osiągnięcie wzrostu w najbliższych latach będzie od ﬁrm poligraﬁcznych wymagać podjęcia działań o znaczeniu strategicznym. Podobnie
jak rok temu, badane ﬁrmy najczęściej chcą zwiększyć efektywność dzia-

strategies remains unchanged compared to last year: the most common plan
is to boost business performance (90% of the respondents, last year – 88%),
expand the range of products and services (83%, same as last year) and seek
new suppliers (81%, last year – 77%). Traditionally, the purchase of new
machinery and equipment is the most commonly mentioned priority in
investments (19%, last year – 24%).

Prognozowana zmiana liczby podmiotów w sektorze poligraﬁcznym w Polsce w 2015 r.
w porównaniu z 2014 r.
Forecast change in number of entities in printing sector in Poland, 2015 versus 2014

Prognozowana zmiana rentowności branży poligraﬁcznej w Polsce w 2015 r. w porównaniu z 2014 r.
Forecast change in proﬁtability of printing sector in Poland, 2015 versus 2014
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
Ogółem
14%
50%
30%
4%
Total
2%
Firmy mikro
Micro-companies 10%

50%

Firmy małe
16%
Small companies
Firmy
średnie i duże
17%
Medium and 1%
large companies
Zdecydowanie wzrośnie
Will deﬁnitely increase

32%

49%

Raczej zmaleje
Will probably decrease

6%
2%
6% 4%

27%
51%

0%
Ogółem
Total

Nie zmieni się
Will not change

Zdecydowanie zmaleje
Will deﬁnitely decrease

Nie wiem
Don’t know

20%

40%

30%

16%

19%

24%

20

40

50

9%
68%
19%
67%
3%
61%

Poszukiwanie nowych rynków zbytu poza Polską
Seek new markets outside Poland

13%
53%

Inwestycje w nowe technologie produkcji
Invest in new production technologies

7%
52%

Optymalizacje podatkowe
Introduce tax optimisation 0%

48%

Zwiększenie zatrudnienia
Increase employment 1%

46%
2%
41%

Inwestycje w sprzęt pomiarowy i okołoprodukcyjny
Invest in measuring and production-related equipment 0%

36%

Inwestycje w środki transportu i wyposażenie logistyczne
Invest in means of transport and logistics facilities 1%

33%

Inwestycje w hale produkcyjne
Invest in production premises

6%

Inwestycje w rozwiązania prośrodowiskowe
Invest in ecofriendly solutions 0%

33%

Sprzedaż maszyn i urządzeń
Sell machinery and equipment 0%

32%
24%

Inwestycje w budynki magazynowe
Invest in storage buildings 1%
18%
2%

Połczenie lub przejęcie innego podmiotu z branży
Carry out a merger or a takeover of another operator from the industry 0%

10%

Otwarcie nowych oddziałów
Open new branches 1%

10%

Plan na najbliższe 2-3 lata
Priority for the next 2-3 years

80

90

81%

Zakup nowych maszyn i urządzeń
Purchase new machinery and equipment

Zmiana proﬁlu produkcji
Change production proﬁle

70

83%

Poszukiwanie nowych dostawców
Seek new suppliers

Inwestycje w technologie IT
Invest in IT technologies

60

18%
9%

Priorytet na najbliższe 2-3 lata
Plan for the next 2-3 years

N=300
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

64

100%

13%
3%
16%
2%
51%
1%

Raczej wzrośnie
Will probably increase

Nie zmieni się
Will not change

Zdecydowanie zmaleje
Will deﬁnitely decrease

Nie wiem
Don’t know

100
90%

Wzbogacenie oferty
Expand range of products and services

Optymalizacje ﬁnansowe
Introduce ﬁnancial optimisation

30

90%

11%

49%

Plany ﬁrm poligraﬁcznych na najbliższe 2-3 lata
Plans of printing companies for the next 2-3 years
10

80%

39%

N=300
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

0

70%

2%

Raczej zmaleje
Will probably decrease

Zwiększenie efektywności działania ﬁrmy
Improve performance

60%

45%

Firmy małe
24%
Small companies 9%
Firmy 1%
średnie i duże
22%
24%
Medium and 1%
large companies
Zdecydowanie wzrośnie
Will deﬁnitely increase

N=300
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

50%

24%

2%

Firmy mikro
Micro-companies 3%

31%

Raczej wzrośnie
Will probably increase

10%

2015
Rynek poligraﬁczny i opakowań z nadrukiem w Polsce • Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland

łania swojego przedsiębiorstwa (90% respondentów, rok temu – 88%),
wzbogacić ofertę (83%, tyle samo co rok temu) oraz poszukiwać nowych dostawców (81%, rok temu – 77%). Tradycyjnie, najczęściej wskazywaną inwestycją priorytetową jest zakup nowych maszyn i urządzeń
(19%, rok temu 24%)
W przyszłości ﬁrmy planują w większym stopniu wykorzystać możliwości druku cyfrowego oraz rozwinąć usługi związane z przygotowaniem do druku książek. W perspektywie 2-3 lat może wzrosnąć także
wykorzystanie offsetu.
W stosunku do 2014 r. w niemal wszystkich segmentach nieznacznie
zwiększył się udział ﬁrm, które nie planują żadnych inwestycji na najbliższe 2-3 lata. Wyjątkiem są ﬁrmy małe (odsetek badanych planujących inwestycje zwiększył się o 2 punkty procentowe i wynosi 75%). Co
ciekawe, ﬁrmy małe częściej niż przedsiębiorstwa średnie i duże chcą
przeznaczyć na inwestycje ponad 10% swoich rocznych przychodów.

Planowany poziom inwestycji w ciągu najbliższych 2-3 lat
Planned investment levels for the next 2-3 years
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Companies plan to make a greater use of the opportunities associated with
digital printing and to expand services related to prepress and bookbinding.
In the next 2-3 years the use of offset printing is also likely to increase.
In comparison with 2014 there’s a slight increase in all segments when it
comes to the share of companies which do not plan any investments for the
next 2 or 3 years. Small companies are the only exception (in this segment
the share of companies planning investments rose by 2 percentage points
and stands at 75%). Interestingly, small companies are also more likely than
medium and large companies to dedicate more than 10% of their annual
revenue for investments.

Prognozowana zmiana wykorzystania technologii w ciągu najbliższych 2-3 lat
Anticipated change in the use of technologies in the next 2-3 years
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