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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 low-
energy 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.  

Ry nek opa ko wań kar to no wych za rów no w Pol sce, jak i na świe cie pod le -
ga cią głym mo dy fi ka cjom. Ja ko do staw ca farb i la kie rów dru kar skich do -
świad cza my te go na co dzień w kon tak tach z na szy mi klien ta mi. 

Bar dzo istot nym mo to rem zmian za cho dzą cych na ryn ku opa ko wań kar -
to no wych są wła ści cie le ma rek, u któ rych wy raź nie za zna czy ła się więk sza
świa do mość w za kre sie ochro ny pa ko wa ne go pro duk tu. Oczy wi ście świa -
do mość ta ina czej kształ tu je się w przy pad ku opa ko wań na żyw ność, pro -
duk ty far ma ceu tycz ne i ty to nio we, a ina czej, je śli cho dzi o ko sme ty ki czy
pro duk ty prze my sło we. We wszyst kich tych przy pad kach pod sta wo wym ce -
lem jest jak naj lep sze za bez pie cze nie pro duk tu i nada nie opa ko wa niu jak
naj lep sze go wy glą du.

W przy pad ku opa ko wań na żyw ność, któ re sta no wią naj więk szy udział
w ryn ku opa ko wań, ma my do czy nie nia z ewo lu cją w za kre sie ochro ny pa ko -
wa ne go pro duk tu przed ne ga tyw ny mi wpły wa mi ze stro ny opa ko wa nia, któ -
re w kon se kwen cji mo gą na ra zić na sze zdro wie. Ro sną ca świa do mość
za gro żeń sta wia przed do staw ca mi ma te ria łów co raz więk sze wy ma ga nia i wy -
zwa nia. Rów nież wy da rze nia hi sto rycz ne, ta kie jak wy co fa nie w 2005 ro ku
z ryn ku w czte rech kra jach UE aż 1,7 mln opa ko wań pro duk tów mlecz nych
dla nie mow ląt z po wo du obaw do ty czą cych moż li wo ści ich ska że nia wy wo -
ła ne go mi gra cją sub stan cji che micz nej z opa ko wa nia czy ska że nie ben zo fe -
no nem wło skie go ku sku su i w kon se kwen cji wy co fa nie pro duk tu z ryn ku,
ka żą wła ści cie lom ma rek przy kła dać więk szą wa gę do tro ski o wła sne pro duk -
ty pod ką tem ich bez pie czeń stwa dla zdro wia, a co za tym idzie – bez piecz ne -
go opa ko wa nia. Pro blem ten po tę gu je rów nież więk sze za in te re so wa nie
me diów i roz głos zwią za ny z ne ga tyw ny mi zda rze nia mi na ryn kach.

W ślad za ta ki mi wy zwa nia mi po ja wia się co raz wię cej re gu la cji, któ rych
ce lem jest spre cy zo wa nie cha rak te ru wła ści wie wy pro du ko wa ne go opa ko -
wa nia do żyw no ści. Da je to więk szą świa do mość pro du cen tom opa ko wań,
z ja kich ma te ria łów po win ni ko rzy stać i jak re ali zo wać pro ces pro duk cyj ny
w swo jej dru kar ni. Nie ste ty na dal nie ma my pre cy zyj nych re gu la cji UE –
głów na dy rek ty wa 1935/2004 nie zbyt ści śle okre śla wy ma ga nia sta wia ne
opa ko wa niom na żyw ność, jed nak że znacz ne wspar cie w tej kwe stii przy -
no szą or ga ni za cje bran żo we (EUPIA, ECMA), a przede wszyst kim na ro do -
we or ga ni za cje zdro wia. 

W przy pad ku opa ko wań na żyw ność ma my za tem do czy nie nia z wciąż
trwa ją cym pro ce sem zwią za nym z po pra wą bez pie czeń stwa pa ko wa ne go
pro duk tu.

In te re su ją cym ele men tem zwią za nym z opa ko wa nia mi kar to no wy mi jest
też tech ni ka ich za dru ku. Da ne ryn ko we wska zu ją, że więk sza ich cześć (po -
wy żej 60%) jest dru ko wa na tech ni ką of f se to wą, jed nak że ro dzaj tej tech ni -
ki kształ tu je się róż nie w za leż no ści od po szcze gól nych ryn ków eu ro pej skich,
np. w An glii do mi nu je tech no lo gia za dru ku UV, na to miast w Niem czech
wciąż prze wa ża kon wen cjo nal ny za druk w tech no lo gii of f se to wej.

Na ryn ku pol skim mo że my za uwa żyć w ostat nich la tach więk sze za in te -
re so wa nie tech no lo gią za dru ku UV. Jed ną z przy czyn te go tren du jest fakt
spro wa dza nia się na nasz ry nek an giel skich grup dru kar skich wraz z ich tra -
dy cją dru ko wa nia w tech no lo gii UV. Z dru giej jed nak stro ny ma my do czy -
nie nia z co raz więk szym uzna niem na szych ro dzi mych dru karń dla za let tej
tech ni ki. Wi docz ny za tem sta je się fakt więk sze go za in te re so wa nia tą tech -
no lo gią i co raz bar dziej po wszech ne go in sta lo wa nia ma szyn z opcją dru ko -
wa nia w tech no lo gii UV, zwłasz cza że de fi ni tyw nie oba lo ne zo sta ły już mi ty
zwią za ne z więk szą szko dli wo ścią farb sto so wa nych w tej tech ni ce dru ku.
W przy szło ści mo że my się rów nież spo dzie wać wy ko rzy sta nia no wych tech -
no lo gii zwią za nych z uży ciem ni sko ener ge tycz nych lamp UV (LED) w ma -
szy nach dru kar skich. Ak tu al nie jed nak w przy pad ku opa ko wań na żyw ność
sta no wi to jesz cze pew ne go ro dza ju wy zwa nie dla pro du cen tów farb. Zmia -
na ta wy da je się jed nak nie uchron na w ob li czu cią głe go ogra ni cza nia sto -
so wa nia w prze my śle rtę ci, któ ra wciąż uży wa na jest do pro duk cji lamp UV.

Sła wo mir Gul czyń ski

Bu si ness Di rec tor Pa ste Inks
Sun Che mi cal Sp z o.o. 

KILKA SŁÓW OD PARTNERA DZIAŁU
A FEW WORDS FROM THE CHAPTER PARTNER 
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Bli sko 40% ba da nych firm po li gra ficz nych dru ku je opa ko wa nia. Naj -
waż niej szym od bior cą tych pro duk tów po zo sta je bran ża spo żyw cza, za -
rów no w Pol sce, jak i za gra ni cą. Wy ni ki ba da nia su ge ru ją, że choć
eks port jest waż nym czyn ni kiem roz wo ju, wy raź nie do mi nu je sprze daż
opa ko wań na ryn ku kra jo wym.

W po rów na niu z ze szło rocz nym ba da niem udział firm, któ re ma ją w swo -
jej ofer cie opa ko wa nia z na dru kiem, zmniej szył się nie znacz nie (z 40%
do 39%). Druk opa ko wań jest tech nicz nie wy ma ga ją cym pro ce sem – m.in.
z te go po wo du fir my mi kro naj rza dziej ma ją w swo jej ofer cie opa ko wa nia
(26%, rok te mu – 20%). Na to miast w tym ro ku udział firm ma łych zaj mu ją -
cych się dru kiem opa ko wań był więk szy niż udział ta kich firm w seg men cie
śred nich i du żych pod mio tów (48% wo bec 47%, rok te mu – od po wied nio
45% i 57%).

Struk tu ra ofe ro wa nych grup pro duk to wych ma po dob ny kształt jak rok
te mu. Naj więk sze zna cze nie ma ją opa ko wa nia z kar to nu. Ich udział w cał -
ko wi tych przy cho dach firm dru ku ją cych opa ko wa nia wy no si śred nio
33%. Na dru gim miej scu pla su ją się opa ko wa nia fo lio we (17%). Ety kie -
ty są trze cią naj waż niej szą ka te go rią (śred ni udział wy no si 14%). Za ni -
mi upla so wa ły się opa ko wa nia z tek tu ry ka sze ro wa nej (7%). Mniej sze
zna cze nie ma druk di splay ów i ma te ria łów POS (Po int of Sa le) – od po -
wia da on śred nio za 4% przy cho dów. Opa ko wa nia pla sti ko we od po wia -
da ją za 2% przy cho dów, na to miast nie co po nad jed na pią ta przy pa da
na in ne ro dza je opa ko wań lub pro duk ty ta kie jak np. ak cy den sy.

Więk szość ba da nych przed się biorstw za an ga żo wa nych w druk opa -
ko wań sto su je sze ro ką ga mę tech no lo gii dru ku i pro ce sów pro duk cyj -
nych, co umoż li wia re ali za cję na wet bar dzo skom pli ko wa nych
i wy ma ga ją cych zle ceń. Naj czę ściej wy mie nia nym przez re spon den tów
pro ce sem pro duk cyj nym jest sztan co wa nie (77%), nie co po nad 50% firm
wy ko nu je też kle je nie li nio we, fal co wa nie oraz la mi no wa nie. Druk of f -
se to wy po zo sta je naj waż niej szą tech no lo gią dru kar ską przy pro duk cji
opa ko wań z na dru kiem – 62% ba da nych firm sto su je druk of f se to wy
kon wen cjo nal ny, a 26% druk of f se to wy far ba mi UV (w ze szłym ro ku –
od po wied nio 73% i 30%). Flek so grafia sto so wa na jest przez jed ną trze -
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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. 

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
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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

Odsetek firm deklarujących sprzedaż opakowań dla danej branży
Percentage of companies declaring sales of packaging to this industry
Odsetek firm prognozujących wzrost przychodów generowanych sprzedażą
opakowań dla danej branży
Percentage of companies anticipating an increase in revenues generated from
sale of packaging for this industry
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Najczęściej stosowane procesy produkcyjne w obszarze opakowań z nadrukiem
Most commonly applied production processes in the area of printed packaging
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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
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Flexo printing
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znakowanie produktów
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Technologie aplikowania zabezpieczeń
Security feature technologies

Inne technologie druku
Other printing technologies
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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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cią re spon den tów, z dru ku cy fro we go i si to dru ku ko rzy sta 28%, po dob -
nie jak w ze szło rocz nym ba da niu.

W ja kie tech no lo gie pro duk cji ba da ne przed się bior stwa pla nu ją za in we -
sto wać w przy szło ści? Nie co po nad jed na czwar ta (27%) chce prze zna czyć
środ ki na roz wój au to ma tycz nych sys te mów kon tro li dru ku (rok te mu – 34%),
umoż li wia ją cych spraw dze nie po praw no ści wy dru ku oraz wy kry cie błę dów
i od chy leń. W czo łów ce ran kin gu zna la zły się też tech no lo gie dru ku sta no -
wią ce uzu peł nie nie lub al ter na ty wę dla of f se tu – 30% firm pla nu je in we sty -
cje w druk cy fro wy (spa dek o 3 punk ty pro cen to we w po rów na niu z 2014 r.),
a jed na czwar ta chce roz wi nąć druk fleks o graficzny (ty le sa mo co rok te mu).
Po dob nie jak w ostat nim ba da niu do naj czę ściej wy mie nia nych in we sty cji na -
le żą rów nież wdro że nie tech no lo gii umoż li wia ją cych uni kal ne zna ko wa nie
pro duk tów (17%), wpro wa dze nie au to ma tycz nych sys te mów kon tro li kle je -
nia (14%), a tak że roz wój tech no lo gii apli ko wa nia za bez pie czeń, ta kich jak
ho lo gra my czy RFID (8%). 

Ba da ne firmy ofe ru ją ce opa ko wa nia z na dru kiem zo sta ły rów nież po pro -
szo ne o wska za nie, któ re bran że są głów ny mi od bior ca mi ich pro duk tów.
W sto sun ku do wy ni ków uzy ska nych z ze szło rocz nej an kie ty nie wi dać istot -
nych róż nic. Pierw sze miej sce wśród naj czę ściej wy mie nia nych sek to rów wciąż
zaj mu je bran ża spo żyw cza – aż 63% firm dru ku je opa ko wa nia dla pro duk -
tów spo żyw czych (wzrost o 10 punk tów pro cen to wych). Du ży i wciąż ro sną -
cy od se tek firm pro du ku ją cych dla sek to ra spo żyw cze go świad czy o wy so kim
tech nicz nym stan dar dzie pro duk cji w ba da nych firmach po li graficznych. Druk
te go ty pu pod le ga re gu la cjom praw nym, m.in. w za kre sie sto so wa nych farb
i la kie rów, tak aby żyw ność nie by ła na ra żo na na kon takt z nie po żą da ny mi
związ ka mi che micz ny mi.

Po dob nie jak rok te mu do naj czę ściej wska zy wa nych od bior ców opa ko -
wań na le żą też firmy z bran ży ko sme tycz nej (43%), far ma ceu tycz nej (42%)
oraz che micz nej (32%). Na pią tym miej scu ran kin gu zna la zła się w tym ro ku
bran ża elek tro nicz na (25%, 8 punk tów pro cen to wych wię cej niż rok te mu).
Oko ło jed na pią ta ba da nych sprze da je swo je pro duk ty tak że do sek to ra dóbr
prze my sło wych i bran ży mo to ry za cyj nej.

Istot na ro la eks por tu w suk ce sie pol skich przed się biorstw po li gra ficz nych
do ty czy tak że firm dru ku ją cych opa ko wa nia. Bli sko 50% ba da nych przed się -
biorstw wy ko nu je zle ce nia dla za gra nicz nych klien tów. Jed nak udział eks por -
tu w cał ko wi tych przy cho dach ze sprze da ży opa ko wań naj czę ściej nie
prze kra cza 10% – tak za de kla ro wa ło 23% re spon den tów. Tyl ko jed na czwar -
ta firm za de kla ro wa ła, że udział eks por tu wy no si po nad 10% (mniej wię cej
ty le sa mo co rok te mu). Tak sa mo jak w przy pad ku bran ży po li graficznej ja ko
całości, także wśród firm pro du ku ją cych opa ko wa nia pod mio ty mi kro sprze -
da ją ce na ryn kach za gra nicz nych na le żą do wy jąt ków (je dy nie 23%). Eks port
po zo sta je do me ną przed się biorstw śred nich i du żych – w tej gru pie 85% szu -
ka od bior ców po za Pol ską, a w przy pad ku bli sko jed nej pią tej firm ge ne ru je
on po nad 50% rocz nych przy cho dów ze sprze da ży opa ko wań.

Ba da ne firmy naj czę ściej eks por tu ją opa ko wa nia dla tych sa mych branż,
dla któ rych tak że pro du ku ją w kra ju, pod tym wzglę dem nie wi dać też istot -
nych róż nić w sto sun ku do ubie gło rocz ne go ba da nia. Na li ście naj czę ściej wy -
mie nia nych przez re spon den tów sek to rów znaj du ją się: bran ża spo żyw cza
(61%, rok te mu – 54%), ko sme tycz na (27%, rok te mu – 29%), far ma ceu tycz -
na (18%, rok te mu – 24%) oraz che micz na (18%, rok te mu – 21%).

2015

Branże, dla których firmy poligraficzne eksportują opakowania z nadrukiem
Printed packaging clients (industries) in exports

N=56

Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

Pokazany został odsetek firm deklarujących eksport opakowań dla danej branży
The chart presents percentages of companies which declare exports to this industry 
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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 auto-
motive 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.
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Pro gno zy do ty czą ce naj bliż szej przy szło ści wy pa da ją nie co mniej
opty mi stycz nie niż rok te mu, ale wciąż po nad po ło wa ba da nych
firm spo dzie wa się wzro stu sprze da ży, a je dy nie 14% oba wia się
spad ków. Do prio ry te to wych pla nów przed się biorstw na naj bliż -
sze la ta na le ży przede wszyst kim za kup no wych ma szyn i urzą dzeń,
a tak że zwięk sze nie efek tyw no ści dzia ła nia fir my.

We wszyst kich seg men tach nie znacz nie zmniej szył się udział firm, któ -
re spo dzie wa ją się wzro stu sprze da ży w 2015 r. w po rów na niu z 2014 r.
Wśród śred nich i du żych firm wzro stów spo dzie wa się 74% (rok te mu 
– 79%), wśród firm ma łych udział ten wy no si 51% (rok te mu – 54%),
a w przy pad ku przed się biorstw mi kro na więk szą sprze daż li czy 39%
(rok te mu – 44%).

Je śli cho dzi o wzrost ren tow no ści bran ży, sto pień opty mi zmu jest tra -
dy cyj nie ni ski. Po dob nie jak w ostat nich la tach fir my li czą się z dal szą
pre sją na ce ny i ma le ją cy mi mar ża mi, a bez wzglę du na wiel kość ba da -
nych przed się biorstw opi nie są dość zbież ne. Po nad jed na trze cia (34%)
pro gno zu je spa dek ren tow no ści, 50% wy ra zi ło opi nię neu tral ną, a je -
dy nie 14% li czy na wzrost ren tow no ści. 

Da ne opu bli ko wa ne przez Głów ny Urząd Sta ty stycz ny wska zu ją
na znaczny wzrost licz by mi kro przed się biorstw w sek to rze w 2013 r., co
znaj du je też od zwier cie dle nie w od po wie dziach re spon den tów. „Je dy -
nie” 56% spo śród nich pro gno zu je, że w cią gu naj bliż szych 2-3 lat licz -

Przyszłość sektora poligraficznego

The future of the printing sector 

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

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
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Forecast change in sales of printing companies, 2015 versus 2014
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Ogółem
Total

Firmy mikro 
Micro-companies 

Firmy małe
Small companies

Firmy średnie i duże
Medium and large companies

Firmy drukujące opakowania
Companies printing

packaging

Firmy niedrukujące opakowań
Companies not printing

packaging

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

52%                  34%      14%

39%             42%          19%

51%                    37%         12%

74%                  18%      8%

58%                  32%    10%

48%                  36%        16%
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ba pod mio tów w bran ży zmniej szy się (w ubie głym ro ku – 64%), a 18%
uwa ża, że w sek to rze po li gra ficz nym bę dzie dzia łać wię cej firm (rok te -
mu – 14%).

Osią gnię cie wzro stu w naj bliż szych la tach bę dzie od firm po li gra ficz -
nych wy ma gać pod ję cia dzia łań o zna cze niu stra te gicz nym. Po dob nie
jak rok te mu, ba da ne fir my naj czę ściej chcą zwięk szyć efek tyw ność 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%).

Ogółem
Total

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
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Will probably decrease
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Forecast change in profitability of printing sector in Poland, 2015 versus 2014
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Ogółem
Total

Planowany poziom inwestycji w ciągu najbliższych 2-3 lat
Planned investment levels for the next 2-3 years
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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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ła nia swo je go przed się bior stwa (90% re spon den tów, rok te mu – 88%),
wzbo ga cić ofer tę (83%, ty le sa mo co rok te mu) oraz po szu ki wać no -
wych do staw ców (81%, rok te mu – 77%). Tra dy cyj nie, naj czę ściej wska -
zy wa ną in we sty cją prio ry te to wą jest za kup no wych ma szyn i urzą dzeń
(19%, rok te mu 24%)

W przy szło ści fir my pla nu ją w więk szym stop niu wy ko rzy stać moż li -
wo ści dru ku cy fro we go oraz roz wi nąć usłu gi zwią za ne z przy go to wa -
niem do dru ku ksią żek. W per spek ty wie 2-3 lat mo że wzro snąć tak że
wy ko rzy sta nie of f se tu.

W sto sun ku do 2014 r. w nie mal wszyst kich seg men tach nie znacz nie
zwięk szył się udział firm, któ re nie pla nu ją żad nych in we sty cji na naj -
bliż sze 2-3 la ta. Wy jąt kiem są fir my ma łe (od se tek ba da nych pla nu ją -
cych in we sty cje zwięk szył się o 2 punk ty pro cen to we i wy no si 75%). Co
cie ka we, fir my ma łe czę ściej niż przed się bior stwa śred nie i du że chcą
prze zna czyć na in we sty cje po nad 10% swo ich rocz nych przy cho dów. 

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. 
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