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Wstęp
Z przyjemnością prezentujemy Państwu najnowszy raport KPMG dotyczący rynku
poligraficznego w Polsce, przygotowany we współpracy z Polskim Bractwem
Kawalerów Gutenberga oraz przy wsparciu środowiska poligraficznego. Jest to
pierwsza tak obszerna analiza tego sektora w Polsce bazująca na odpowiedziach
ponad dwustu firm poligraficznych, a także kilkudziesięciu przedstawicieli
środowiska poligraficznego, w tym szkół i uczelni wyższych kształcących na
kierunkach poligraficznych. Wierzymy, że wnioski zawarte w raporcie okażą się
interesujące, a ich analiza pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój branży.
Lata 2008-2009 były trudne dla większości segmentów polskiej gospodarki.
Kryzys finansowy dotknął również branżę poligraficzną. Na skutek spowolnienia
gospodarczego przedsiębiorstwa poligraficzne odnotowały zmniejszenie zamówień,
a ze względu na dużą konkurencję spadły ich marże.
Jednak 2010 rok jawi się jako rok powrotu na ścieżkę stabilnego rozwoju.
Koniunktura oraz optymistyczne nastroje powoli powracają na rynek. W pierwszej
kolejności swoje wyniki poprawiły przedsiębiorstwa, które podjęły odpowiednie
działania zaradcze wobec kryzysu. Prognozy na najbliższą przyszłość są obiecujące.
Większość firm przewiduje wzrost sprzedaży już w 2011 roku oraz rozwój
stosowanych technologii do 2013 roku. Polska poligrafia znajduje się w przededniu
znaczących zmian. Oczekiwana konsolidacja powinna doprowadzić do wzrostu
efektywności oraz dalszego spadku liczby podmiotów w sektorze.
Jednym z największych wyzwań czekających branżę poligraficzną w najbliższej
przyszłości – nie tylko w Polsce – jest reakcja na rozwój mediów elektronicznych
oraz cyfrowych nośników informacji. W naszym badaniu postanowiliśmy sprawdzić,
czy rozwój tych segmentów stanowi zagrożenie dla rynku poligraficznego
oraz w jaki sposób można wykorzystać te zmiany do rozwoju własnego
przedsiębiorstwa.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się
do powstania niniejszej publikacji.

Marek Gajdziński

Jacek Kuśmierczyk

Partner
KPMG
Audyt

Kanclerz
Polskie Bractwo
Kawalerów Gutenberga
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Najważniejsze wnioski
Mikroprzedsiębiorstwa dominują; przychody generują większe podmioty
Według wstępnych danych Eurostatu w 2009 roku w polskim sektorze
poligraficznym funkcjonowało 8 429 podmiotów. Pod tym względem zajęliśmy
siódme miejsce w Unii Europejskiej. W sektorze zdecydowanie dominują
mikroprzedsiębiorstwa. W 2009 roku stanowiły one prawie 95,6% wszystkich
podmiotów z branży – 3,3% stanowiły przedsiębiorstwa małe, a pozostałe 1,1%
to przedsiębiorstwa średnie i duże. Mikroprzedsiębiorstwa generowały 34%
przychodów branży, podczas gdy małe wypracowały 14% przychodów. Za pozostałą
część (52%) odpowiadały średnie i duże firmy. Liczba zatrudnionych w polskim
sektorze poligraficznym w 2009 roku wyniosła 42 584 pracowników.

”

W 2009 roku
w polskim
sektorze
poligraficznym
funkcjonowało
8 429 podmiotów.

Wzrost sprzedaży w 2010 r.
Prawie połowa badanych przedsiębiorstw (46%) odnotowała wzrost sprzedaży
w 2010 roku. Powrót koniunktury na rynek może obrazować fakt, że aż 16%
zadeklarowało wzrost sprzedaży w granicach 6-10%, a co dziesiąta firma wzrost
nawet o ponad 20% w porównaniu z 2009 rokiem.

Offset wiodącą technologią
Zdecydowanie najważniejszym czynnikiem po stronie przychodów jest offset.
Aż 81% badanych przedsiębiorstw stwierdziło, że offset jest jedną z pięciu
dominujących technologii w ich firmie. Dzięki temu aż 39% przychodów sektora
generuje właśnie ta technika drukarska. Na dalszych miejscach znalazły się usługi
introligatorskie (10%) oraz druk cyfrowy (8%). Przychody w najmniejszym stopniu
generowane są z wklęsłodruku oraz typografii (po 4%). Pozostałe technologie
w średniej strukturze przychodów przynoszą co najmniej 5%, ale nie więcej niż 8%
łącznych przychodów.

Kryzys uderza w mikropodmioty
Siłę kryzysu przedsiębiorstwa poligraficzne odczuły w różnym stopniu.
Z naszego badania wynika, że największe kłopoty dotknęły przedsiębiorstwa
najmniejsze – zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Najczęściej firmy
poligraficzne decydowały się w ramach działań zaradczych na rozszerzenie oferty
swoich usług (43%) oraz zmniejszenie kosztów (40%). Działania antykryzysowe
podjęto jednak przede wszystkim w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw
(aż 84% badanych firm).
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konsolidacji
na rynku
poligraficznym
wydaje się
nieunikniony.

Firmy mają zapas mocy produkcyjnych
O możliwościach rozwoju sektora może również świadczyć zapas mocy
produkcyjnych. Dla potrzeb naszego opracowania przyjęliśmy, że 100-procentowe
wykorzystanie mocy produkcyjnych oznacza czas pracy maszyn przez 24 godziny na
dobę przez sześć dni w tygodniu. Według deklaracji przedsiębiorców uzyskaliśmy
obecnie średnio 48% wykorzystania mocy produkcyjnych. Oznacza to duży
zapas, a co jest z tym związane – dalsze możliwości rozwojowe. Należy także
pamiętać, że mikroprzedsiębiorstwa zazwyczaj produkują wyłącznie na jedną
zmianę, stąd uśredniony wynik może wydawać się stosunkowo niski. W przypadku
średnich i dużych przedsiębiorstw najczęściej deklarowano wykorzystanie mocy
produkcyjnych w przedziale 71-80%.

Mniej przedsiębiorstw nierentownych
W 2010 r. na rynku funkcjonowało 64% rentownych firm. Pozostałe były
nierentowne bądź znajdowały się na granicy rentowności. Odsetek przedsiębiorstw,
które są na granicy rentowności, powinien w bardzo szybkim tempie maleć na
rzecz przedsiębiorstw rentownych. Z naszych obserwacji wynika, że do 2013 roku
zmniejszy się on z aż 32% do 21%. W 2013 roku na rynku powinno funkcjonować
już 78% firm generujących zyski. Wyniki uzyskane w naszym badaniu, mimo
że powstały na podstawie deklaracji przedsiębiorców, znajdują potwierdzenie
w danych GUS-u, z których wynika, że w 2009 roku 67% firm z sektora było
rentownych.

Konsolidacja
Przedsiębiorcy są zgodni w kwestii konsolidacji sektora. Obecnie obowiązującym
trendem jest spadek liczby podmiotów funkcjonujących w branży. Prognozy
zakładają utrzymanie się tej tendencji. Aż 76% respondentów potwierdziło, że liczba
firm w sektorze będzie w dalszym ciągu spadać. Jedynie 18% miało inne zdanie,
ale tylko 1% był zdecydowany w swoich osądach. Wydaje się więc, że proces
konsolidacji na rynku poligraficznym jest zjawiskiem nieuniknionym.

Eksport motorem napędowym
Obecnie dokładnie połowa badanych przedsiębiorstw sprzedaje swoje produkty
lub usługi na zagranicznych rynkach. Nie ma jednego dominującego kierunku, choć
najczęściej w odpowiedziach pojawiały się rynki niemiecki, czeski, a także słowacki.
Stosunkowo często były również wymieniane kraje skandynawskie. Ze względu na
skalę działalności w największym stopniu korzystają z eksportu przedsiębiorstwa
specjalizujące się we fleksodruku. Aż 79% badanych firm stosujących tę
technologię sprzedaje swoje produkty za granicą.
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Najwięcej, bo aż
61% podmiotów
w ostatnim czasie
wprowadziło
innowacje
procesowe, czyli
opracowało bądź
wdrożyło nowe
technologie.

Wykorzystanie środków unijnych
Jedynie 20% spośród wszystkich ankietowanych firm korzystało w ciągu
ostatnich 2-3 lat z funduszy Unii Europejskiej. Najczęściej korzystano z programu
„Innowacyjna Gospodarka”, a środki były przeznaczone głównie na zakup nowych
maszyn i urządzeń. W najbliższej przyszłości fundusze unijne powinny cieszyć
się w środowisku poligraficznym większą popularnością. Aż 52% ankietowanych
podmiotów deklaruje chęć skorzystania z tego typu pomocy w ciągu najbliższych
2-3 lat.

Wysokie koszty materiałów oraz pracy barierą rozwoju rynku
Przedsiębiorcy wymienili pięć kluczowych barier, które w ich opinii mogą
w największym stopniu hamować rozwój rynku. Najczęściej wskazywano wysokie
koszty materiałowe (38%). Tylko jeden punkt procentowy mniej uzyskały wysokie
koszty pracy. Na kolejnych miejscach znalazły się niskie marże (34%), duża
konkurencja oraz wysokie koszty zakupu i serwisu urządzeń (po 33%).

Innowacyjność priorytetem
Jedynie 15% ankietowanych firm w ciągu ostatnich 2-3 lat nie wprowadziło
żadnych innowacji. Pozostałe zadeklarowały wprowadzenie u siebie istotnych
usprawnień. Najwięcej, bo aż 61% podmiotów w ostatnim czasie wprowadziło
innowacje procesowe, czyli opracowało bądź wdrożyło nowe technologie.
Aż 69% ankietowanych firm deklaruje gotowość do wprowadzenia innowacji
w ciągu najbliższych 2-3 lat. Szczególnie należy zwrócić uwagę na wzrost znaczenia
innowacji marketingowych (aż o 20 punktów procentowych).

Średnia ocena polskiego szkolnictwa
Firmy z sektora przedstawiają zróżnicowaną ocenę polskiego szkolnictwa
poligraficznego. Największa grupa (32%) ocenia poziom kształcenia na poziomie
średnim. Pozytywnie na temat poziomu kształcenia wypowiedziało się 27%,
natomiast negatywne zdanie miało 23% badanych.

Mniej uczniów na kierunkach poligraficznych?
Przedstawiciele jednostek oświatowych są podzieleni w kwestii zainteresowania
kształceniem na kierunkach poligraficznych w najbliższej przyszłości. Około 40%
ankietowanych spodziewa się wzrostu liczby uczniów w ciągu najbliższych 3-5 lat.
Dokładnie taki sam odsetek nie przewiduje zwiększenia zainteresowania kierunkami
poligraficznymi. Wśród opinii dominują te o zbliżającym się niżu demograficznym, co
znacznie utrudni rekrutację do klas o profilu poligraficznym. Możliwości zatrudnienia
nie są bowiem, w opinii przedstawicieli szkół, tak atrakcyjne jak w przypadku innych
zawodów.
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Metodologia badania
Badanie KPMG przeprowadzone
we współpracy z Polskim Bractwem
Kawalerów Gutenberga jest
pierwszym tak obszernym badaniem
dotyczącym rynku poligraficznego
w Polsce. Wzięło w nim udział 212
firm poligraficznych, które były
ankietowane w okresie styczeń – luty
2011 r. metodą wywiadu telefonicznego
CATI (Computer Assisted Telephone
Interview) lub samodzielnie wypełniły
ankietę w wersji papierowej. Dobór
firm do próby zapewniła firma
badawcza Norstat. W drugiej części
badania eksperci KPMG za pomocą
kwestionariusza ankietowego przebadali
10 jednostek oświatowych kształcących
uczniów oraz studentów na kierunkach
poligraficznych lub pokrewnych.

W raporcie wykorzystane zostały
również dane wtórne z baz Eurostatu
za rok 2009 prezentujące obraz
polskiej poligrafii oraz jej miejsce
w Europie. Skorzystano również
z publikacji GUS-u pt. „Nakłady i wyniki
przemysłu” w celu przedstawienia
sytuacji sektora poligraficznego na tle
pozostałych segmentów przemysłu
przetwórczego w Polsce. Należy jednak
pamiętać, że publikacja GUS-u bazuje
jedynie na wynikach przedsiębiorstw
zatrudniających co najmniej
10 pracowników.
Część miejsca w raporcie oddaliśmy
do dyspozycji autorytetom z branży.
Są to osoby zasłużone dla rozwoju
polskiej poligrafii, które przedstawiły
swoje opinie na temat aktualnej sytuacji
na rynku oraz perspektyw dla branży
w najbliższej przyszłości.

”

W badaniu
wzięło udział
212 firm
poligraficznych.
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Wielkość przedsiębiorstw
Polski sektor poligraficzny
jest zdominowany przez
mikroprzedsiębiorstwa. Choć według
danych Eurostatu stanowią one
prawie 96% wszystkich podmiotów
w sektorze, generują łącznie zaledwie
34% przychodów. Dlatego w naszym
badaniu zdecydowaliśmy się na
zbilansowanie odsetka przedsiębiorstw
pod względem wielkości. Dobraliśmy
próbę do badania w taki sposób, że 38%
stanowiły mikroprzedsiębiorstwa
(podmioty zatrudniające co najwyżej
9 pracowników); 42% stanowiły
przedsiębiorstwa małe (zatrudniające
od 10 do 49 pracowników), a 20%
– przedsiębiorstwa średnie i duże
(liczba pracowników wyższa niż 50).

Struktura ﬁrm poligraﬁcznych uczestniczących w badaniu
według wielkości zatrudnienia
0%

40%

60%

38%

Ogółem

Offset

23%
44%

29%

15%

42%

29%

43%

Druk cyfrowy

100%
20%

42%

41%

Fleksodruk

80%

42%

35%

Sitodruk

Podział technologiczny
Każde z badanych przedsiębiorstw
mogło wskazać pięć wiodących w nim
technologii drukarskich. Większość
respondentów skorzystała z możliwości
wskazania kilku opcji. Najczęściej
wskazywano usługi introligatorskie
(87%) oraz offset (81%). Należy jednak
podkreślić, że w wielu przypadkach
zarówno usługi introligatorskie, jak
i offset wybierane były jako technologia
dodatkowa, niekoniecznie wskazywana
na dwóch pierwszych miejscach.

20%

48%

9%

Przygotowalnia

36%

45%

19%

Usługi introligatorskie

36%

43%

21%

mikro (do 9 osób)

małe (10 – 49 osób)

średnie i duże (50 osób i więcej)

N=212
Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce.

Struktura badanych ﬁrm poligraﬁcznych według stosowanej technologii
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Offset

Inaczej wyglądały wskazania
w przypadku sitodruku i fleksodruku.
Tutaj można było zaobserwować wąską
specjalizację. Wybierając jedną z tych
technologii, dane przedsiębiorstwo
wskazywało ją zazwyczaj jako
najważniejszą i dodatkowo
nie wymieniało już żadnej innej
technologii.
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60%

Druk cyfrowy
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100%
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Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce.
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Każdy z przedsiębiorców mógł
również wskazać trzy dominujące
profile działalności. Okazało się,
że dokładnie połowa respondentów
zajmuje się produkcją akcydensu, jedna
trzecia produkcją opakowań, a 24%
– produkcją czasopism. Ze względu na
zróżnicowanie obszarów działalności
w wielu przypadkach zmuszeni byliśmy
zakwalifikować działalność do kategorii
„pozostałe”.
W badaniu udział wzięły osoby
zatrudnione na kierowniczych
stanowiskach. W przypadku większych
przedsiębiorstw byli to zazwyczaj
prezesi bądź członkowie zarządu
(18% ogółu). Kiedy badane było
mikroprzedsiębiorstwo, prosiliśmy
o odpowiedzi właściciela bądź
współwłaściciela. Ta grupa stanowiła
prawie połowę wszystkich badanych
respondentów. Co piąta badana osoba
była natomiast dyrektorem jednostki
bądź kierownikiem działu.

Struktura badanych ﬁrm poligraﬁcznych według proﬁlu działalności
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Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce.
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20%
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N=212
Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce.
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Polska poligrafia
na tle Europy
W 2009 roku w całej Unii Europejskiej
zarejestrowanych było prawie 130 tys.
przedsiębiorstw poligraficznych.
Ogółem w sektorze, niezależnie od
lokalizacji geograficznej, dominują
podmioty zatrudniające do 9
pracowników. Mimo dużej liczebności
mikroprzedsiębiorstw zdecydowaną
większość przychodów sektora
generują firmy klasyfikowane przez
Unię Europejską jako małe oraz średnie
i duże.
Polska poligrafia na tle Europy należy
do wyróżniających się. Pod względem
liczby przedsiębiorstw zajmujemy
w Europie siódme miejsce. Według
wstępnych danych Eurostatu
w 2009 roku w Polsce funkcjonowało
8 429 podmiotów poligraficznych.
Najwięcej, bo aż 18 260 firm działało
we Włoszech (dane za 2008 rok). Ponad
15 tys. firm poligraficznych prowadziło
działalność w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii
oraz we Francji. W tej kategorii przed
Polską znalazły się jeszcze Niemcy
(12 294) oraz Czechy (9 350).

© 2011 KPMG Sp. z o.o. jest
polską spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością i członkiem
sieci KPMG składającej się
z niezależnych spółek członkowskich
stowarzyszonych z KPMG
International Cooperative
(„KPMG International”), podmiotem
prawa szwajcarskiego. Wszelkie
prawa zastrzeżone.

Według danych Eurostatu
mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające
do 9 pracowników) stanowiły 95,6%
ogółu przedsiębiorstw poligraficznych
w Polsce – 3,3% stanowiły
przedsiębiorstwa małe (zatrudniające
od 10 do 49 pracowników), a pozostałe
1,1% – przedsiębiorstwa średnie i duże
(zatrudniające 50 i więcej pracowników).
Mimo zdecydowanej przewagi liczebnej
mikroprzedsiębiorstw o przychodach
i zatrudnieniu w branży w 2009 roku
decydowały głównie przedsiębiorstwa
zatrudniające powyżej 10 pracowników.
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Liczba przedsiębiorstw poligraﬁcznych w 2009 r.

W Polsce
funkcjonuje
blisko 8,5 tys. firm
poligraficznych.
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Rumunia
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Norwegia
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Finlandia
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Dania
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Litwa

372

Irlandia
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Słowacja

320

Cypr

292

Estonia

289

Luksemburg

88

*Dane za 2008 rok.

Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Eurostat, baza Preliminary
results on industry and construction (NACE Rev.2).
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Przychody polskiego sektora
poligraficznego w 2009 roku wyniosły
nieco ponad 2,1 mld euro, co stanowi
2,3% przychodów sektora w całej
UE. Klasyfikacja według przychodów
nie pokrywa się dokładnie z rankingiem
dotyczącym liczby przedsiębiorstw.
Znajdująca się na drugim miejscu
w klasyfikacji liczby podmiotów
w sektorze Hiszpania pod względem
przychodów zajmowała w 2009 roku
dopiero piąte miejsce. Na pierwszej
pozycji bezapelacyjnie znaleźli się
Niemcy, gdzie przedsiębiorstwa
poligraficzne wypracowały przychód
o łącznej wartości prawie 20 mld
euro. To o ponad 5 mld euro więcej
niż drugie w rankingu Włochy. Łącznie
wartość rynku w 2009 roku w całej
Unii Europejskiej liczona wielkością
przychodów przekroczyła 90 mld euro.
W Polsce mikroprzedsiębiorstwa
generowały 34% przychodów branży,
choć – jak wcześniej podkreślono
– stanowiły one prawie 96% ogółu
podmiotów. Przedsiębiorstwa
poligraficzne zatrudniające od 10 do
49 pracowników wypracowały 14%
przychodów. Za pozostałą część (52%)
odpowiadały średnie i duże firmy.

Przychody sektora poligraﬁcznego w 2009 r. (w mln euro)
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*Dane za 2008 rok.

Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Eurostat, baza Preliminary
results on industry and construction (NACE Rev.2).
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Wartość rynku
poligraficznego
w Polsce
wynosiła
9,9 mld złotych
w 2010 roku.
Do roku 2013
rynek może
wzrosnąć do
blisko 12 mld
złotych.

Na podstawie danych Eurostatu oraz
prognoz polskich przedsiębiorców
co do wzrostu sprzedaży,
oszacowaliśmy perspektywy rozwoju
rynku poligraficznego w Polsce
do 2013 roku. Według naszych
szacunków w najbliższej przyszłości
rynek czeka stopniowy, stabilny
wzrost. W 2009 roku wartość rynku
mierzona wielkością przychodów
firm poligraficznych podaną przez

Eurostat wyniosła 9,3 mld zł.
Według naszych prognoz w 2010 roku
wartość rynku wzrosła do blisko
10 mld zł. Po uwzględnieniu deklaracji
przedsiębiorców związanych z prognozą
wzrostu sprzedaży wielkość rynku
poligraficznego w Polsce może osiągnąć
wartość nawet 11,8 mld zł do końca
2013 roku. Średnie i duże podmioty
powinny rozwijać się szybciej niż mikroi małe przedsiębiorstwa.

Wartość rynku poligraﬁcznego w Polsce (w mld zł)
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* wartość rynku mierzona wielkością przychodów polskich przedsiębiorstw poligraficznych przeliczona według średniego kursu
PLN/EUR Narodowego Banku Polskiego z 2009 roku (4,32 PLN/EUR).
** szacunki KPMG na podstawie dynamiki produkcji sprzedanej publikowanej przez GUS oraz deklaracji badanych przedsiębiorstw.

Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce. Kolorem czerwonym zaznaczono wartości
szacunkowe.
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W 2009 roku w polskim sektorze
poligraficznym według wstępnych
danych Eurostatu zatrudnionych
było 42 584 pracowników. Pod tym
względem zajęliśmy w Unii Europejskiej
szóste miejsce – 45% tych osób
pracowało w branży poligraficznej
w sektorze mikroprzedsiębiorstw.
W małych firmach zatrudnionych
było 16% ogółu, a w podmiotach
zatrudniających powyżej 50 osób
pracowało 39% ogółu zatrudnionych
w branży.
Pod względem zatrudnienia w 2009 roku
największy okazał się rynek poligraficzny
w Niemczech (ponad 163 tys.
pracowników). Ponad 100 tys.
pracowników było zatrudnionych
również w sektorze brytyjskim
(ok. 134 tys.) oraz włoskim (ok. 113 tys.
w 2008 roku). Hiszpania, która pod
względem liczby przedsiębiorstw
uplasowała się na drugim miejscu,
pod względem zatrudnienia zajęła piąte
miejsce, mając 81 tysięcy pracowników.
Łącznie w 27 krajach Unii Europejskiej
w branży poligraficznej zatrudnionych
było ponad 830 tys. pracowników.

Wielkość zatrudnienia w sektorze poligraﬁcznym w 2009 r.
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*Dane za 2008 rok.

Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Eurostat, baza Preliminary
results on industry and construction (NACE Rev.2).
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Firmy poligraficzne
w Polsce zatrudniają
niemal 43 000
pracowników.
© 2011 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
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2010 rok był dla
polskiej branży
poligraficznej
rokiem
przyspieszenia
po kryzysie
gospodarczym.

Sytuacja małych, średnich
i dużych przedsiębiorstw
poligraficznych w Polsce
W trzech pierwszych kwartałach
2010 roku produkcja sprzedana
w małych, średnich i dużych
przedsiębiorstwach poligraficznych
osiągnęła wartość 5,963 mld zł.
W analogicznym okresie w 2009 roku
wartość ta była mniejsza o ok. 0,5 mld zł
i wynosiła 5,478 mld zł. Na koniec
2009 roku wartość produkcji
sprzedanej sektora wyniosła niecałe
7,5 mld zł. Analizując tempo wzrostu
i szybkość odbicia po spowolnieniu
spowodowanym przez światowy kryzys
gospodarczy, można przypuszczać,
że także ta wartość produkcji sprzedanej
została przekroczona w 2010 roku.
Wskaźniki dynamiki pokazują,
że 2010 rok minął pod znakiem
przyspieszenia po kryzysie

gospodarczym. W trzech pierwszych
kwartałach 2010 roku produkcja
sprzedana (licząc w cenach stałych)
wzrosła aż o 12,2% w porównaniu
z analogicznym okresem w 2009 roku.
W drugiej połowie roku dynamika
produkcji sprzedanej osiągnęła wysoki
poziom i przekroczyła 10%. Bardzo
prawdopodobne wydaje się utrzymanie
tej tendencji w czwartym kwartale
2010 roku. Będzie to jednoznaczne
z przekroczeniem poziomu produkcji
sprzedanej całego 2009 roku. Należy
jednak wziąć pod uwagę, że dane
GUS-u, na których bazuje ta analiza,
obejmują jedynie przedsiębiorstwa
poligraficzne zatrudniające co najmniej
10 pracowników.

Produkcja sprzedana w polskim sektorze poligraﬁcznym (narastająco)
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Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych GUS, publikacja
pt. „Nakłady i wyniki przemysłu”. Dane obejmują przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 osób.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w poligrafii w trzech pierwszych kwartałach
2010 roku wzrosło w porównaniu
z analogicznym okresem ubiegłego roku
o 2,5% i wyniosło 3 527,3 zł brutto.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze w trzech pierwszych
kwartałach 2010 roku wzrosło
w porównaniu z analogicznym okresem
ubiegłego roku o 2,5% i wyniosło
3 527,3 zł brutto. Po wynagrodzeniach
można zauważyć opóźniony wpływ
kryzysu gospodarczego. Jeszcze
w 2009 roku, kiedy nastroje na rynkach
były dalekie od optymistycznych,
średnia dynamika wynagrodzeń
przekraczała 5%. W trzecim kwartale
2009 roku wyniosła ona nawet 7,4%.
Spadek wynagrodzeń (na skutek

reorganizacji w przedsiębiorstwach)
rozpoczął się pod koniec 2009 roku
i trwał do połowy 2010 roku. Po trzech
kwartałach zanotowano jednak wyraźne
odbicie. W porównaniu ze stanem
z połowy roku średnie miesięczne
wynagrodzenie po trzech kwartałach
wzrosło o prawie 200 zł brutto.
Sytuację rynku poligraficznego można
również ocenić na tle pozostałych
działów przemysłu przetwórczego
w Polsce. Analizując indeks produkcji
sprzedanej, możemy zauważyć,
że w 2008 roku poligrafia prezentowała

się słabo na tle rynku. Dopiero
w ostatnich miesiącach 2008 roku
indeks produkcji sprzedanej dla całego
rynku spadł poniżej wartości indeksu dla
poligrafii i taki stan rzeczy utrzymywał
się do połowy 2009 roku. Z kolei
w 2010 roku widoczna jest znaczna
poprawa indeksów zarówno dla całego
przemysłu przetwórczego, jak i dla
rynku poligraficznego. Warto zauważyć,
że na koniec 2010 roku poziom indeksu
może osiągnąć wartość o nawet
30 punktów wyższą w porównaniu
z początkiem roku.

Poligraﬁa na tle przemysłu przetwórczego w Polsce – indeks produkcji sprzedanej
(przeciętna miesięczna 2005 = 100)
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Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych GUS, publikacja pt. „Nakłady i wyniki przemysłu”. Dane obejmują przedsiębiorstwa
zatrudniające powyżej 9 osób.
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Poligrafia odpowiada za 1% wartości
produkcji sprzedanej polskiego
przemysłu przetwórczego. Podobny
wynik otrzymano, analizując
zatrudnienie. Także w tym przypadku
polski sektor poligraficzny stanowi
1% zatrudnienia w całym przemyśle
przetwórczym. W obu przypadkach
zdecydowanym liderem okazała się
produkcja artykułów spożywczych
(19% ogółu produkcji sprzedanej oraz
18% ogółu zatrudnienia w przemyśle
przetwórczym). Do najważniejszych
składowych przemysłu przetwórczego
w 2009 roku należały także produkcja
wyrobów z metali, produkcja wyrobów
gumowych oraz produkcja pojazdów
samochodowych.

Produkcja sprzedana sektora poligraﬁcznego w 2009 r.
na tle innych sektorów przemysłu przetwórczego
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Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych GUS, publikacja
pt. „Nakłady i wyniki przemysłu”. Dane obejmują przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 osób.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w polskim sektorze
poligraficznym znalazło się na siódmym
miejscu spośród wszystkich sektorów
przemysłu przetwórczego w 2009 roku.
Wyniosło ono na koniec roku
3 423,37 zł. Najwyższe wynagrodzenie
odnotowaliśmy w sektorze związanym
z produkcją koksu oraz produktów
rafinacji ropy naftowej (ponad
5 700 zł). Średnio ponad 5 000 zł
brutto miesięcznie zarabiali również
pracownicy w sektorach produkcji
wyrobów farmaceutycznych oraz
wyrobów tytoniowych.
Wynagrodzenia powinny być
skorelowane z wydajnością pracy1.
Poligrafia znalazła się na dalszym
miejscu spośród wszystkich
segmentów przemysłu przetwórczego.
Wartość wydajności pracy wyniosła
w 2009 roku prawie 280 tys. zł.
Cały czas należy jednak pamiętać,
że te statystyki liczone są wyłącznie
dla przedsiębiorstw zatrudniających
co najmniej 10 pracowników.

Rozumiana jest ona jako produkcja sprzedana na jednego
zatrudnionego.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w polskim przemyśle przetwórczym
w 2009 roku (w zł)
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”

Obecną sytuację
na rynku
poligraficznym
dobrze ocenia
blisko 30% firm,
natomiast
źle – 20%.
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6

Branża poligraficzna
okiem przedsiębiorców

Proszę ocenić obecną sytuację na rynku poligraﬁcznym w Polsce
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Proszę ocenić, jak zmieniła się sytuacja na rynku poligraﬁcznym w 2010 roku
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6.1. Kondycja
sektora
2010 rok na rynku poligraficznym
w Polsce przyniósł spodziewane
niewielkie odbicie po kryzysie
gospodarczym w latach 2008-2009.
W czasie recesji wiele przedsiębiorstw
w pierwszej kolejności tnie wydatki na
marketing. Tym samym zmniejsza się
ilość zamówień na materiały reklamowe,
na czym traci środowisko poligraficzne.
W 2009 roku nastroje panujące
na rynku w Polsce oraz na świecie
były dalekie od optymistycznych.
Jednak już w 2010 roku recesja
wyhamowała, a dobra koniunktura
stopniowo zaczęła powracać, także
do branży poligraficznej. Znajduje to
potwierdzenie w danych GUS-u, jak
i odpowiednio dużej grupie badanych
firm poligraficznych.
Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział
w badaniu, podzielili się na trzy grupy.
Po nieudanym 2009 roku ponad połowa
uznała, że sytuacja na rynku nie jest
ani dobra ani zła. Pozostali odpowiadali
rozbieżnie – 28% respondentów uznało,
że sytuacja jest dobra lub bardzo dobra,
natomiast 21% oceniło sytuację na
rynku jako złą lub bardzo złą.

Raczej
się pogorszyła
Zdecydowanie
się pogorszyła

N = 212
Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce.
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Spośród badanych firm 28% uważa,
że sytuacja na rynku w 2010 roku
nie zmieniła się w porównaniu z 2009
rokiem. 1/3 jest zdania, że sytuacja
poprawiła się, natomiast pozostali
uznają, że sytuacja się pogorszyła.
Kryzys gospodarczy (lata 2008-2009)
pozostawił po sobie wyraźny ślad
w działalności firm poligraficznych.
Wyjście z kryzysu już w 2010 roku było
jak najbardziej możliwe – szybkość
tego procesu zależała wyłącznie
od umiejętności menadżerów oraz
od podjętych działań zaradczych.
Mimo że przedsiębiorcy w dalszym
ciągu są dalecy od wystawiania samych
pozytywnych ocen dla rynku, o fakcie
powrotu dobrych nastrojów może
świadczyć liczba podmiotów, które
dobrze oceniają swoją sytuację na tle
całego rynku.
Pomimo że ponad 40% firm
poligraficznych uznało, że sytuacja
w branży w 2010 r. uległa pogorszeniu,
jedynie 7% respondentów oceniło
swoją sytuacją jako złą lub bardzo
złą. Co więcej, ponad połowa (54%)
przedsiębiorców uznała ją za dobrą.
Można więc uznać, że sektor powoli
powraca na ścieżkę stabilnego rozwoju,
z której zszedł w latach 2008-2009.
Postanowiliśmy także sprawdzić, które
przedsiębiorstwa dobrze lub bardzo
dobrze oceniają sytuację na rynku,
zarówno w podziale technologicznym,
jak i według wielkości firmy.
Najlepiej sytuację na rynku oceniły
przygotowalnie (41% ocen dobrych
i bardzo dobrych). Był to zdecydowanie
najlepszy wynik po uwzględnieniu
podziału technologicznego. Na dalszych
miejscach znalazły się przedsiębiorstwa
specjalizujące się w druku cyfrowym,
sitodruku oraz offsecie (28% ocen
dobrych i bardzo dobrych).

Proszę ocenić obecną sytuację Państwa ﬁrmy
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Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce.

Im większe przedsiębiorstwo,
tym lepsza ocena sytuacji na rynku.
Można więc uznać, że spowolnienie
gospodarcze najbardziej dotknęło
mikro- i małych przedsiębiorców.
Szerzej na temat działań zaradczych
przeciw recesji piszemy w dalszej
części raportu. Jedynie 22%
podmiotów zatrudniających mniej niż
10 pracowników wystawiło dobrą lub
bardzo dobrą ocenę całemu rynkowi
poligraficznemu. O wiele lepszy wynik
odnotowaliśmy dla przedsiębiorców
z największym zatrudnieniem (50+).
Spośród tych firm 35% oceniło sytuację
na rynku pozytywnie.

firm. Wśród podmiotów zatrudniających
co najmniej 50 pracowników prawie
połowa uznała (46%), że sytuacja
na rynku w 2010 roku poprawiła się
w porównaniu z rokiem 2009. W tej
samej kategorii jedynie 21% badanych
mikroprzedsiębiorstw uznało, że
sytuacja ulegała poprawie. Odwrotną
tendecję można zauważyć w przypadku
podmiotów wskazujących na pogorszenie
się sytuacji rynkowej. Tutaj prawie
połowa mikroprzedsiębiorstw (49%)
uznała, że sytuacja uległa pogorszeniu.
Dla porównania wśród średnich i dużych
przedsiębiorstw 1/3 badanych uznała,
że sytuacja się pogorszyła.

Dodatkowa analiza według wielkości
przedsiębiorstw wskazuje również,
że zdecydowanie szybciej poprawia się
sytuacja w sektorze średnich i dużych
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6.2. Sprzedaż
Mimo że stosunkowo duża grupa
respodentów uznała rok 2010 za groszy
w porównaniu z rokiem 2009, prawie
połowa (46%) odnotowała wzrost
sprzedaży w 2010 roku. Powrót dobrej
koniunktury na rynek może obrazować
fakt, że aż 16% firm zadeklarowało
wzrost sprzedaży w granicach 6-10%.
Co ciekawe, zaskakująco liczna była
również grupa przedsiębiorstw, które
wskazały wzrost sprzedaży o ponad
20% w porównaniu z rokiem 2009 (9%).
W przypadku małych oraz średnich
i dużych firm przeważają te, które
odnotowały wzrost sprzedaży, nad
tymi, u których sprzedaż w 2010
roku spadła. W obu tych sektorach
ta różnica wynosi aż 35 punktów
procentowych na rzecz podmiotów,
które zdeklarowały wzrost sprzedaży.
Zupełnie odwrotny wynik uzyskano dla
mikroprzedsiębiorstw. W tym przypadku
aż 40% respondentów zaraportowało
spadek sprzedaży i co więcej,
przeważają one nad przedsiębiorstwami,
które odnotowały wzrost sprzedaży
w 2010 roku. Różnica wynosi 9 punktów
procentowych. Tym samym można
uznać, że wyniki dotyczące ogólnego
obrazu branży zostały delikatnie
zaniżone przez przedsiębiorstwa
zatrudniające mniej niż 10 pracowników.

Jak zmieniła się sprzedaż Państwa ﬁrmy w 2010 roku w stosunku do 2009?
0%

20%

40%

60%

40%

29%

31%

Mikro
Małe

54%

27%

Średnie i duże

56%

23%

Wzrosła

100%
27%

27%

46%

Ogółem

80%

19%
21%

Nie zmieniła się

Spadła

Jak zmieniła się sprzedaż Państwa ﬁrmy w 2010 roku w stosunku do 2009?
10%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

9%

Wzrosła o więcej niż 20%
7%

Wzrosła o 16 –20%
Wzrosła o 11 – 15%

6%

Wzrosła o 6 – 10%

16%

Wzrosła o 0 – 5%

8%

Spadła o 0 – 5%

3%

Spadła o 6 – 10%

7%

Spadła o 11 – 15%

7%

Spadła o 16 – 20%

5%

Spadła o więcej niż 20%

5%

N=212
Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce.
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Blisko połowa firm poligraficznych
odnotowała wzrost sprzedaży
w 2010 roku.
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0%

W ciągu ostatnich 2 – 3 lat

Powrót na ścieżkę stabilnego
rozwoju może być łatwiejszy
dzięki dofinansowaniom unijnym.
Przedsiębiorstwa z sektora
poligraficznego nie doceniły do tej pory
roli funduszy europejskich. Jedynie 20%
spośród wszystkich ankietowanych
firm korzystało w ciągu ostatnich 2-3 lat
z tego rodzaju pomocy. Najczęściej
korzystano z programu „Innowacyjna
Gospodarka”, a środki były
przeznaczone głównie na zakup nowych
maszyn i urządzeń. W najbliższej
przyszłości fundusze unijne powinny
cieszyć się w środowisku poligraficznym
coraz większą popularnością. Aż 52%
ankietowanych podmiotów deklaruje
chęć skorzystania z tego typu pomocy
w ciągu najbliższych 2-3 lat. Środki
europejskie mogą być zatem istotnym
motorem napędowym sektora.
Niestety – środki zarezerwowane dla
polskich przedsiębiorstw w obecnej
perspektywie finansowej powoli będą
się wyczerpywały. W lepszej sytuacji
znajdą się te firmy, które zdecydują
się aplikować po środki unijne jak
najszybciej.

Czy korzystali Państwo / zamierzają korzystać z funduszy unijnych?
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Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce.
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Ponad połowa firm poligraficznych
deklaruje chęć skorzystania z funduszy
europejskich. Do tej pory z tych środków
skorzystała zaledwie co piąta firma.
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6.4. Obecność
na rynkach
zagranicznych
Kolejnym czynnikiem powodującym
rozwój rynku powinien być eksport
krajowych usług oraz produktów
poligraficznych za granicę. Okazuje
się, że obecnie dokładnie połowa
badanych przedsiębiorstw sprzedaje
swoje produkty lub usługi na
zagranicznych rynkach. Nie ma
jednego dominującego kierunku,
choć najczęściej w odpowiedziach
pojawiały się rynki niemiecki, czeski
i słowacki. Stosunkowo często
były również wymieniane kraje
skandynawskie. Eksport polskich
produktów poligraficznych może zacząć
odgrywać znaczącą rolę już w najbliższej
przyszłości. Obecnie najczęściej
sprzedawane na zagranicznych rynkach
są polskie produkty fleksograficzne.

Czy sprzedają Państwo swoje produkty oraz usługi na rynkach zagranicznych?
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Połowa firm
poligraficznych
deklaruje
sprzedaż swoich
produktów/usług
za granicą.

Aż 79% przebadanych firm, które
wskazały fleksodruk jako wiodącą
technologię, potwierdziło sprzedaż
swoich produktów za granicą. Eksport
w stosunkowo najmniejszym stopniu
(46%) wykorzystywany jest przez
przedsiębiorstwa specjalizujące się
w sitodruku. Wynika to ze specyfiki
funkcjonowania w danym segmencie
rynku. Przedsiębiorstwa sitodrukowe
produkują głównie na rynek lokalny
i zazwyczaj są to małe podmioty.
Ze względu na dużą skalę działania
przedsiębiorstwa specjalizujące się
we fleksografii są wręcz zmuszone do
sprzedaży swoich produktów i usług
także na rynkach zagranicznych.

Charakterystyczne podejście do
eksportu można zauważyć przy
analizie eksportu z uwzględnieniem
wielkości badanych podmiotów.
Im większa firma, tym częściej
sprzedaje ona swoje produkty
i usługi na zagranicznych rynkach.
W przypadku mikroprzedsiębiorstw
34% ankietowanych oferuje swoje
produkty i usługi za granicą, natomiast
w przypadku średnich i dużych firm
odsetek ten mocno wzrasta i osiąga
poziom nawet 72%. W przypadku
mikroprzedsiębiorstw jest to bardzo
dobry wynik, zważywszy na wielkość
tych firm.
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6.5. Przychody
i koszty
Sektor poligraficzny w Polsce
charakteryzuje się dużym
zróżnicowaniem podmiotów. Do jednej
branży zaliczane są bowiem firmy,
które posiadają bardzo urozmaiconą
ofertę produktów oraz usług.
Specyfika funkcjonowania w danym
segmencie, a także związana z tym
struktura kosztów oraz przychodów
może znacząco różnić się pomiędzy
przedsiębiorstwami specjalizującymi się
w odmiennych technikach drukarskich.
Postanowiliśmy sprawdzić, jak
wygląda uśrednione funkcjonowanie
w branży pod względem ekonomicznotechnicznym. W tym celu respondenci
udzielali informacji na temat swojej
struktury przychodów i kosztów. Co
ciekawe, wbrew naszym obawom, firmy
z sektora poligraficznego potraktowały
badanie niezwykle przychylnie i zgodziły
się na udzielenie tego typu informacji.
Analiza uśrednionej struktury
przychodów oraz kosztów prowadzi
do kilku ciekawych spostrzeżeń.
Zdecydowanie najważniejszym
czynnikiem po stronie przychodów
jest offset. Aż 81% badanych
przedsiębiorstw stwierdziło, że offset
jest jedną z pięciu dominujących
technologii w ich firmie. Dzięki temu
aż 39% przychodów sektora generuje
właśnie ta technika drukarska. Na
dalszych miejscach znalazły się usługi
introligatorskie (10%) oraz druk cyfrowy
(8%). Z technologii dobranych do
badania metodą ekspercką przychody
w najmniejszych stopniu generowane
są z wklęsłodruku oraz typografii (po
4%). Pozostałe technologie w średniej
strukturze przychodów przynoszą co
najmniej 5%, ale nie więcej niż 8%
łącznych przychodów.

Zgodnie z oczekiwaniami
największym kosztem funkcjonowania
przedsiębiorstwa poligraficznego
okazały się koszty papieru.
Stanowią one aż 23% wszystkich
kosztów. Kolejną ważną pozycją są
wynagrodzenia pracowników. Z naszego
badania wynika, że stanowią one 11%
łącznych kosztów. Aż 17% kosztów

zakwalifikowane zostało do kategorii
„pozostałe”. Oznacza to, że koszty
funkcjonowania firmy w sektorze
poligraficznym ściśle zależą od jej
specjalizacji. Istnieją zatem zasadnicze
różnice w kosztach prowadzenia
przedsiębiorstwa specjalizującego
się dla przykładu w offsecie oraz we
fleksodruku.
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6.6. Wpływ kryzysu
gospodarczego na
rynek poligraficzny
Do 2008 roku polski rynek poligraficzny
rozwijał się, w zgodnej opinii ekspertów,
w bardzo szybkim tempie. Kryzys
finansowy sprawił, że przedsiębiorstwa
zmuszone zostały do zmniejszenia
swojego budżetu na reklamę, na czym
ucierpiał krajowy rynek poligraficzny.
W ten sposób harmoniczny rozwój
sektora został w pewnym stopniu
wstrzymany. Około 38% ankietowanych
przedsiębiorstw z sektora uznało,
że kryzys dotknął je w średnim stopniu.
W dalszej kolejności przeważają
jednak te firmy, które uznały, że kryzys
gospodarczy w latach
2008-2009 miał istotne znaczenie dla ich
funkcjonowania.
Siłę kryzysu przedsiębiorstwa
poligraficzne odczuły w różnym
stopniu. Z naszego badania wynika,
że największe kłopoty dotknęły
przedsiębiorstwa najmniejsze
– zatrudniające mniej niż 10
pracowników oraz małe (od 10 do 50
pracowników). Można więc dojść do
wniosku, że im większa firma, tym
mniej odczuła skutki spowolnienia
gospodarczego. Wśród największych
podmiotów jedynie 2% respondentów
stwierdziło, że kryzys dotknął je
w bardzo dużym stopniu, a 30%
ankietowanych – że w dużym.
Wcześniejsze analizy pokazały jednak,
że firmy stopniowo wracają na ścieżkę

W sektorze średnich i dużych
przedsiębiorstw aż 84% badanych
firm podjęło działania antykryzysowe.
Prawdopodobnie jest to czynnik, który
sprawił, że dość szybko największe
przedsiębiorstwa poligraficzne
powróciły do stanu sprzed kryzysu.
Dla porównania – opisywana proporcja
w sektorze mikroprzedsiębiorstw
jest zdecydowanie mniejsza. Jedynie
52% podmiotów podjęło jakąkolwiek
reakcję związaną z sytuacją kryzysową.
To kolejny dowód na to, dlaczego
nastroje oraz prognozy sprzedaży wśród
najmniejszych przedsiębiorców nie są
wciąż optymistyczne.

stabilnego rozwoju. Najszybciej do
pełnej formy powracają właśnie
przedsiębiorstwa zatrudniające
więcej niż 50 pracowników. Szybkie
tempo odbicia po spowolnieniu
gospodarczym było możliwe dzięki
podjęciu odpowiednich kroków przez
podmioty z sektora. Łącznie aż 67%
firm funkcjonujących na polskim rynku
poligraficznym zdeklarowało podjęcie
działań zaradczych, które miały na celu
przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.
W tym przypadku ponownie
zaobserwowana została zależność
między wielkością firmy a tempem
reakcji na sytuację kryzysową.

W jakim stopniu Państwa ﬁrma odczuła skutki kryzysu gospodarczego
(lata 2008-2009)?
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Ponad 2/3 firm poligraficznych podjęło
działania zaradcze w odpowiedzi na
światowy kryzys finansowy.
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Najczęściej firmy poligraficzne
decydowały się w ramach działań
zaradczych na rozszerzenie oferty
(43%). Oznacza to, że sektor dostrzegł
w kryzysie także pewne szanse,
które mogą rozwinąć się po okresie
dekoniunktury. Dopiero na kolejnych
dwóch miejscach znalazły się działania
nastawione na ograniczenia – 40% firm
zdeklarowało w badaniu zmniejszenie
kosztów, a 36% redukcję zatrudnienia.
Najrzadziej firmy wybierały rezygnację
ze świadczenia mało rentownych
usług. Widać więc wyraźnie, że
przedsiębiorstwa w czasie kryzysu
nie chciały przestawić się na wąską
specjalizację i decydowały się na
utrzymanie szerokiej gamy produktów
lub – co zostało podkreślone wcześniej
– nawet jej rozszerzenie.

W czterech spośród sześciu
analizowanych segmentów rynku
najczęściej wymieniane było
rozszerzenie oferty. Inne podejście
najczęściej stosowali przedsiębiorcy
specjalizujący się w sitodruku i we

fleksodruku. Te firmy najczęściej
w obliczu kryzysu decydowały się na
redukcję zatrudnienia (odpowiednio
48% przedsiębiorstw specjalizujących
się w sitodruku oraz 56%
specjalizujących się we fleksodruku).

Jakie działania zaradcze podjęli Państwo?
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Najpopularniejszym
sposobem
finansowania
inwestycji
w branży
poligraficznej
pozostaje kapitał
własny.

6.7. Finansowanie
inwestycji
Postanowiliśmy także sprawdzić, czy
kryzys gospodarczy istotnie wpłynął
na sposoby finansowania inwestycji.
Zestawiliśmy ze sobą deklarowane
sposoby finansowania inwestycji
w przeciągu ostatnich 2-3 lat oraz
planowane w ciągu najbliższych 2-3 lat.
Okazuje się, że spowolnienie nie miało
w tym zakresie istotnego przełożenia,
ponieważ struktura finansowania
nie powinna ulec wielkim zmianom.
W dalszym ciągu najpopularniejszym
sposobem finansowania inwestycji
mają być kapitał własny, leasing oraz
kredyt. We wszystkich tych trzech
możliwościach wielkość inwestycji
finansowana w dany sposób może

zmniejszyć się o kilka punktów
procentowych na przestrzeni
najbliższych 2-3 lat, jednak zmiana ta
nie powinna być znaczna. Zmniejszenie
w każdej kategorii o kilka punktów
procentowych wynika z nieco gorszego
nastroju wśród inwestorów. Część
z nich nie zauważyła jeszcze powrotu
dobrej koniunktury na rynek.
W trzech pierwszych kwartałach
2010 r. według danych GUS-u
w sektorze poligraficznym w Polsce
przeprowadzono inwestycje warte
265,8 mln zł. Aż 86% tej kwoty zostało
przeznaczone na inwestycje w zakup
nowych maszyn i urządzeń. Wartość
inwestycji rozpoczętych wynosi
niecałe 100 mln zł. W porównaniu
z analogicznym okresem w 2009 roku
odnotowaliśmy spadek nakładów
inwestycyjnych o 13,5%.
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6.8. Bariery rozwoju
Najczęściej
wymienianymi
barierami
w rozwoju firm
poligraficznych są
wysokie koszty
materiałowe
i wysokie koszty
pracy.

W tym przypadku jednak część
przedsiębiorców potraktowała tę
możliwość jako zasadniczą cechę rynku,
a nie jego wadę czy ograniczenie.

Minimalne obniżenie poziomu
planowanych inwestycji nie musi
wynikać wyłącznie z kryzysu
gospodarczego. Rynek nieustannie
podlega procesom pewnych
przekształceń i mogą pojawić się
na nim przeszkody, które utrudniają
działalność. Przedsiębiorcy wymienili
pięć kluczowych barier, które w ich
opinii mogą w największym stopniu
hamować rozwój rynku. Różnice we
wskazaniach są niewielkie, dlatego
można przyjąć, że pięć czynników jest
równie ważnych. Niemniej najczęściej
wskazywane były wysokie koszty
materiałowe (38%), a tylko jeden punkt
procentowy mniej uzyskały wysokie
koszty pracy. Na kolejnych miejscach
znalazły się niskie marże (34%) oraz
duża konkurencja oraz wysokie koszty
zakupu i serwisu urządzeń (po 33%).
W dalszej kolejności przedsiębiorcy
wskazali na duże rozdrobnienie rynku.

Interesująco przedstawiają się wyniki
po uwzględnieniu wielkości firm. Wśród
mikroprzedsiębiorstw zdecydowanie
najczęściej jako bariera rozwoju rynku
wymieniane były niskie marże (aż 40%
wskazań). Z kolei mali przedsiębiorcy
najczęściej wskazywali wysokie koszty
pracy, a przedsiębiorcy zatrudniający
co najmniej 50 pracowników zwrócili
uwagę na dużą konkurencję. Można
więc zauważyć duże zróżnicowanie
w postrzeganiu rynku w zależności
od wielkości oraz stopnia rozwoju
własnego przedsiębiorstwa.
Praktycznie żaden z badanych
podmiotów nie miał zastrzeżeń co do
dostępności papieru, innych materiałów
eksploatacyjnych czy nowoczesnej
technologii bądź know-how.

Największe bariery w rozwoju rynku
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6.9. Wykorzystanie
mocy
produkcyjnych
O możliwościach rozwoju sektora
może również świadczyć zapas
mocy produkcyjnych. Dla potrzeb
naszego opracowania przyjęliśmy,
że 100-procentowe wykorzystanie
mocy produkcyjnych oznacza czas
pracy maszyn przez 24 godziny na
dobę przez sześć dni w tygodniu.
Przy zachowaniu struktury
przedsiębiorstw charakterystycznej
dla badania uzyskaliśmy obecnie 48%
wykorzystania mocy produkcyjnych.
Oznacza to duży zapas, a co jest
z tym związane dalsze możliwości
rozwojowe. Należy także pamiętać,
że mikroprzedsiębiorstwa zazwyczaj
produkują wyłącznie na jedną zmianę,
stąd uśredniony wynik może wydawać
się stosunkowo niski.

Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w 2010 r.
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Firmy poligraficzne
mają spory zapas
mocy produkcyjnych.
Obecnie wykorzystują
je jedynie w połowie.
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W związku z powrotem dobrej
koniunktury na rynek oraz oczekiwanym
wzrostem popytu przedsiębiorcy
prognozują wzrost wykorzystania
mocy produkcyjnych w 2011 roku.
Większość (51%) twierdzi co prawda,
że wykorzystanie mocy produkcyjnych
nie ulegnie zmianie, jednak aż 41%
ankietowanych firm jest zdania, że
wykorzystanie mocy produkcyjnych
wzrośnie. Co więcej – tylko 8%
respondentów jest przeciwnego
zdania. Analizując dłuższy horyzont
czasowy, proporcja między dwoma
najliczniejszymi grupami zaczyna się
zmieniać. Do 2013 roku odsetek firm,
które prognozują wzrost wykorzystania
mocy produkcyjnych, wzrośnie do
48%. Wzrost odbędzie się kosztem
przedsiębiorców prognozujących brak
zmiany sytuacji (29% do 2013 roku).
W ujęciu ilościowym przeważają
prognozy wzrostu o 6-10% także
w dłuższym horyzoncie czasowym.

Jak wg Państwa zmieni się stopień wykorzystania
mocy produkcyjnych w Państwa ﬁrmie w 2011 roku
w stosunku do 2010?
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w stosunku do 2010?
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Przedsiębiorcy ostrożnie prognozują
wzrost. Najwięcej (39%) przewiduje
wzrost w granicach 6-10%. Pojawiały się
także głosy o zdecydowanie wyższym
wzroście – nawet powyżej 25% w ciągu
najbliższych 12 miesięcy.
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6.10. Mocne strony
sektora
Choć przedsiębiorcy mają sporo
uwag związanych z funkcjonowaniem
w branży, są oni jednak zgodni w kwestii
oceny mocnych stron sektora.

także podkreślić szczególnie wysokie
oceny dla różnorodności oferty.
Przypominamy, że wzbogacenie oferty
było najczęściej stosowanym działaniem
zaradczym przeciw kryzysowi
gospodarczemu. W tym przypadku
aż 32% przedsiębiorców oceniło sektor
zdecydowanie pozytywnie.

Polski rynek poligraficzny uzyskał
najwięcej pozytywnych ocen,
jeśli chodzi o jakość usług oraz
o terminowość realizacji zleceń.
Negatywne oceny w tych kategoriach
pojawiały się bardzo rzadko. Warto

Z drugiej strony najgorzej ocenione
zostały terminowość rozliczeń oraz
rentowność branży. W pierwszym
przypadku co trzeci ankietowany,
wystawiając w tej kategorii ocenę
„zdecydowanie negatywnie”,

uznał, że występują problemy
z terminowym regulowaniem
zobowiązań. Stosunkowo wysoka liczba
ocen „raczej negatywnie” przy kategorii
związanej z rentownością branży
może oznaczać wyższe oczekiwania
wobec rynku. Część przedsiębiorców
podkreśla, że na przestrzeni lat duża
konkurencja w sektorze znacznie
obniżyła marże. Niektórzy podkreślają
nawet, że w przypadku kilku produktów
doszło do wojny cenowej, która
sprawiła, że produkcja w pewnych
przypadkach przestała być opłacalna.

Ocena sektora poligraﬁcznego w Polsce
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6.11. Innowacyjność
Jedynie 15%
ankietowanych
firm
poligraficznych
w ciągu
ostatnich 2-3 lat
nie wprowadziło
żadnych
innowacji.
Blisko 70%
zamierza
wprowadzić
innowacje
w najbliższym
okresie.

Jednym z motorów napędowych rynku
mogą być innowacje. Rozumiemy je
jako istotne usprawnienia, które mogą
prowadzić do wzrostu efektywności,
a w konsekwencji wzrostu sprzedaży
i rentowności.

Jedynie 15% ankietowanych
firm w ciągu ostatnich 2-3 lat nie
wprowadziło żadnych innowacji.
Pozostałe zadeklarowały wprowadzenie
u siebie istotnych usprawnień. Zgodnie
z definicją Unii Europejskiej podzieliśmy
innowacje na 4 grupy. Najwięcej, bo aż
61% podmiotów w ostatnim czasie
wprowadziło innowacje procesowe

Czy w ciągu ostatnich 2-3 lat w Państwa ﬁrmie
wprowadzono innowacje?
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rozumiane jako opracowanie lub
wdrożenie nowych technologii.
W dalszej kolejności znalazły się
innowacje organizacyjne mające na celu
usprawnienie produkcji oraz zarządzania
firmą. Połowa firm wprowadziła także
innowacje w zakresie produktów.
Jedynie nieco ponad jedna trzecia
respondentów wprowadziła innowacje
marketingowe.
Poprosiliśmy także ankietowane firmy
o wskazanie najważniejszych przyczyn
wprowadzenia innowacji. Zgodnie
z oczekiwaniami blisko 90% firm
podało jako przyczynę chęć zwiększenia
przychodów oraz poprawę jakości usług.
W dalszej kolejności wymieniane były:
zmniejszenie kosztów, zdobycie nowych
rynków zbytu (po 75%) oraz presja
konkurencyjna (66%). Zdecydowanie
najrzadziej wymieniane były wymagania
i regulacje prawne. To czytelny sygnał
oznaczający, że źródło zmian oraz
potrzeba wprowadzenia usprawnień
rodzi się wewnątrz przedsiębiorstw.
Jedynym ważnym zewnętrznym
czynnikiem są zatem warunki
dyktowane przez konkurencję (presja
konkurencyjna).

Czy w ciągu najbliższych 2-3 lat w Państwa ﬁrmie
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7

Przyszłość sektora

”

Polski sektor poligraficzny czekają w najbliższych latach istotne
przemiany. Powrót koniunktury na rynek wydaje się być kwestią
najbliższych 2-3 lat. Co więcej, oczekiwana jest konsolidacja
sektora. W pierwszej kolejności spodziewane jest zmniejszenie
liczby mikroprzedsiębiorstw, które będą łączyły się z innymi bądź
będą przejmowane przez większe podmioty.

Ponad 46% firm
poligraficznych
przewiduje
wzrost sprzedaży
w 2011 roku.

7.1. Sprzedaż
i rentowność

8% respondentów jest odmiennego
zdania i uważa, że wartość sprzedaży
będzie mniejsza. Z kolei ponad 40%
przedsiębiorców jest zdania, że ich
sprzedaż nie ulegnie zmianie w 2011
roku. Choć do tego typu prognoz należy
podchodzić bardzo ostrożnie, wydaje
się, że sytuacja finansowa większości
podmiotów na rynku powinna ulec
poprawie dzięki spodziewanemu
zwiększeniu popytu.

Przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku
poligraficznym w Polsce prognozują
wzrost sprzedaży w najbliższych
latach. Ponad 46% ankietowanych
firm przewiduje wzrost sprzedaży już
w 2011 roku. Optymizmem powinien
napawać również fakt, że jedynie

Jak wg Państwa zmieni się sprzedaż Państwa ﬁrmy?
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Istotnie zwiększa się odsetek firm, które
prognozują wzrost sprzedaży do 2013
roku (58%). To kolejna oznaka powrotu
optymistycznego nastroju na rynek.
Liczba ta uległa zwiększeniu głównie
kosztem respondentów uważających,
że sprzedaż ich usług w 2011 roku nie
ulegnie zmianie. Stopniowo sprzedaż
powinna więc rosnąć u większości
respondentów bez względu na wielkość
przedsiębiorstwa. Nie zauważono
znaczących zmian przy uwzględnieniu
wielkości zatrudnienia ankietowanych
podmiotów. Zwiększyła się
umiarkowanie jedynie liczba firm, które
nie potrafiły odpowiedzieć na to pytanie
(do 10%). Taki obraz nie powinien dziwić
– im dłuższy horyzont prognozy, tym
trudniej przewidzieć wielkość sprzedaży.
Ilościowo przedsiębiorstwa ostrożnie
prognozują wzrost sprzedaży. W 2011
roku najczęściej wskazywany był wzrost
na poziomie 6-10%. Podobnie sytuacja
przedstawia się w dłuższym horyzoncie
czasowym. Nie brakuje jednak
przedsiębiorców, którzy prognozują
bardzo wysoki wzrost, sięgający nawet
w perspektywie najbliższych 2-3 lat
powyżej 25%.
Wśród przedsiębiorstw przewidujących
spadek sprzedaży w dłuższym
horyzoncie czasowym (do 2013 roku)
najwięcej jest takich (3%), u których
spadek powinien być minimalny (0-5%).
Pojawiły się jednak pojedyncze głosy
o możliwym dużym załamaniu sprzedaży
(nawet powyżej 40%). Ogółem wzrost
sprzedaży powinien być trenedem
dominującym, a wyniki finansowe
poszczególnych firm powinny być lepsze
niż w minionych latach.
O ile przedsiębiorcy są optymistycznie
nastawieni co do wzrostu sprzedaży,
o tyle ich opinie są podzielone w
kwestii przyszłej rentowności branży.
Około 32% ankietowanych twierdzi,
że rentowność ani nie wzrośnie, ani
nie spadnie, natomiast 24% jest
zdania, że rentowność raczej wzrośnie,
a kolejne 24% – że raczej spadnie.
Trudno zatem jednoznacznie ocenić
na podstawie opinii przedsiębiorców,

O ile wzrośnie / spadnie sprzedaż do 2013 roku w Państwa ﬁrmie?
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w jaki sposób będzie kształtowała
się rentowność. Gdyby jednak wziąć
pod uwagę przedsiębiorstwa, które
wybrały skrajne warianty odpowiedzi
(„zdecydowanie tak” i „zdecydowanie
nie”), to przeważają te negatywnie
prognozujące rentowność (10%
wskazań „zdecydowanie nie”).
Mając na uwadze podział
technologiczny, najbardziej
optymistycznie w kwestii rentowności
branży w 2011 roku w porównaniu
z 2010 rokiem wypowiadały się
przedsiębiorstwa specjalizujące się
we fleksodruku (łącznie 43% wskazań
„raczej tak” oraz „zdecydowanie tak”).
Z drugiej strony znalazły się offset
oraz przygotowalnie, wśród których

”

Odsetek
rentowych firm
poligraficznych
powinien się
zwiększyć z 64%
do blisko 80%
w 2013 roku.
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odnotowano łącznie 38% wskazań
„raczej nie” oraz „zdecydowanie nie”.
Postrzeganie rentowności jest zatem
uzależnione od segmentu rynku,
w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo.
W zgodnej opinii ekspertów
w przyszłości największe perspektywy
stoją właśnie przed firmami
specjalizującymi się we fleksodruku.
Odsetek przedsiębiorstw, które są
na granicy rentowności, powinien
maleć w bardzo szybkim tempie.
Z naszych obserwacji wynika, że
odsetek ten do 2013 roku zmniejszy
się z 32% do 21%. To samo dotyczy
firm nierentownych. W 2010 roku
według deklaracji przedsiębiorców
4% podmiotów w sektorze było
nierentowne. W ciągu najbliższych
2-3 lat odsetek ten może zmaleć do
poziomu nawet 1%. Zdecydowana
większość firm w sektorze jest
rentowna. W 2013 roku na rynku
powinno funkcjonować już 78% firm
generujących zyski. Zwiększenie
rentowności firm poligraficznych będzie
dodatkowo wspierane przez procesy,
które w najbliższym czasie będą
miały miejsce na rynku. Spodziewana
konsolidacja powinna doprowadzić do
wyeliminowania z rynku firm, które
balansują na granicy rentowności.
Wyniki uzyskane w naszym badaniu,
mimo że powstały na podstawie
deklaracji przedsiębiorców, znajdują
potwierdzenie w danych GUS-u.
W 2009 roku 67% firm z sektora było
rentownych.
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7.2. Rozwój
cyfrowych
nośników
informacji – szansa
czy zagrożenie?
Przekonanie o wyższości mediów
elektronicznych nad papierowymi
coraz częściej zyskuje na popularności.
Rozwój cyfrowych nośników informacji
z założenia w pewnym stopniu
stanowi zagrożenie dla rozwoju branży
poligraficznej. Część społeczeństwa
zmienia bowiem swoje przyzwyczajenia
i rezygnuje z papierowych wydań
gazet na rzecz wydań elektronicznych.

Sprawdziliśmy, czy przedsiębiorcy
obawiają się zagrożeń związanych
z rozwojem mediów elektronicznych oraz
cyfrowych nośników informacji, a jeśli
tak, to w jakim stopniu.
Blisko 54% ankietowanych firm jest
zdania, że rozwój elektronicznych
mediów zahamuje rozwój polskiego
rynku poligraficznego (16% odpowiedzi
„zdecydowanie tak” i 38% odpowiedzi
„raczej tak”). Pozostała część uważa
odwrotnie, choć występuje również
skromna grupa przedsiębiorstw
(2%), które nie mają zdania na ten
temat. Przedsiębiorcy poproszeni
o uzasadnienie swojej decyzji
najczęściej jako powody podają
zmiany w zachowaniu konsumentów

i wszechobecne nastawienie na
szybką informację. Ciekawych
wniosków dostarcza również analiza
z uwzględnieniem wielkości firm.
Okazuje się, że największy odsetek
firm prognozujących zahamowanie
rozwoju sektora na skutek rozwoju
elektronicznych mediów odnotowano
wśród przedsiębiorstw zatrudniających
powyżej 50 pracowników (średnie i duże
firmy). Odwrotne opinie uzyskaliśmy
od małych przedsiębiorstw. W tym
przypadku zanotowaliśmy rozbieżne
wyniki – 48% potwierdziło zahamowanie
rozwoju rynku poligraficznego w wyniku
rozwoju rynku mediów elektronicznych,
kolejne 48% było przeciwnego zdania.

Czy rozwój mediów elektronicznych wpłynie na zahamowanie rozwoju
polskiego sektora poligraﬁcznego?
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Także nośniki elektroniczne zyskują
coraz większą popularność. Jeszcze
kilka lat temu nikt nie myślał o czytaniu
książek w formie elektronicznej. Dziś
widok osoby z czytnikiem e-booków
nie jest niczym nadzwyczajnym.
Rozwój cyfrowych nośników informacji
wydaje się więc dużym zagrożeniem,
szczególnie dla tradycyjnych produktów
dostępnych na rynku poligraficznym.
Biorący udział w badaniu ponownie
podzieli się na dwie prawie równorzędne
grupy. Minimalnie przeważają firmy,
które są zdania, że rozwój cyfrowych
nośników informacji nie wpłynie za
zahamowanie rozwoju polskiego
sektora poligraficznego (51%). Mają one
nieznaczną przewagę nad tymi, które
widzą potencjalne zagrożenia (44%).

Bardzo podobnie przedstawia
się sytuacja w każdej z grup
przedsiębiorstw według wielkości.
W każdym przypadku pojawiają się dwie
grupy o porównywalnej liczebności.
Niemniej w każdej minimalnie
przeważają przedsiębiorstwa, które
twierdzą, że rozwój DVD, e-booków
oraz pamięci mobilnych nie wpłynie
na zahamowanie rozwoju polskiego
rynku poligraficznego. Największy
odsetek takich przedsiębiorstw
odnotowano wśród firm zatrudniających
do 10 pracowników (51%).

W przypadku cyfrowych nośników
informacji postrzeganie przyszłości
również zależy od obszaru działalności
na rynku. Najbardziej zagrożone są
bowiem tradycyjne produkty rynku
poligraficznego. Jak podkreślają
sami przedsiębiorcy, w niektórych
segmentach cyfrowe nośniki
informacji nie zagrażają rozwojowi.
Najczęściej opinie te powtarzane są
przez przedsiębiorstwa specjalizujące
się w produkcji opakowań bądź
wyłącznie w segmencie reklamy
wielkoformatowej.

Czy rozwój cyfrowych nośników informacji (np.: DVD, e-booki, pamięci mobilne)
wpłynie na zahamowanie rozwoju polskiego sektora poligraﬁcznego?
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7.3. Perspektywa
konsolidacji sektora
W związku z powrotem dobrej
koniunktury oraz prognozami wzrostu
sprzedaży polski rynek poligraficzny
powinien w najbliższych latach
w dalszym ciągu się rozwijać.
Ze względu na duże rozdrobnienie
rynku należy spodziewać się procesu
konsolidacji. Przedsiębiorcy zrozumieli,
że zakup nowej maszyny nie jest
jedyną receptą na dalszy rozwój
przedsiębiorstwa.
Postanowiliśmy sprawdzić, jakie są
najważniejsze plany na najbliższe
2-3 lata. Najpopularniejszym planem
wybranym przez aż 87% podmiotów
z sektora było zwiększenie efektywności
firmy. Na kolejnych miejscach
znalazły się wzbogacenie oferty oraz
poszukiwanie nowych dostawców
(po 75%) i optymalizacja finansowa
(66%). Okazało się, że zakup maszyn
i urządzeń uplasował się dopiero na
piątym miejscu, choć tę propozycję
wskazało prawie dwie trzecie
ankietowanych (64%).
Jak podkreślają sami przedsiębiorcy,
nowe inwestycje na szerszą skalę
będę możliwe dopiero wówczas, gdy
alternatywne formy finansowania staną
się na rynku poligraficznym w Polsce
ogólnodostępne. Jeszcze kilka lat
temu występowały masowe problemy
z leasingiem maszyn i urządzeń. Dziś
ta metoda staje się najpopularniejsza,
dzięki czemu możliwy jest dalszy
rozwój firm z sektora. Kapitały własne
jako sposób finansowania zakupu
nowych maszyn i urządzeń wskazało
42% ankietowanych – o 11 punktów
procentowych mniej niż leasing.
Kolejnym czynnikiem, który powinien
wpłynąć na rozwój rynku, jest szeroka
możliwość korzystania z kredytu.
Po okresie spowolnienia gospodarczego
banki łaskawszym okiem spoglądają
na podmioty z sektora. Ponad
41% ankietowanych przewiduje
wykorzystanie kredytu do finansowania
zakupu nowych maszyn i urządzeń.

Plany przedsiębiorstw poligraﬁcznych na najbliższe 2-3 lata
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Jeśli planują Państwo zakup nowych maszyn i urządzeń, to proszę
podać planowany sposób ﬁnansowania inwestycji
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Najważniejszym celem przedsiębiorstw
poligraficznych na najbliższą przyszłość
jest zwiększenie efektywności firmy.
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Przedsiębiorcy są zgodni w kwestii
konsolidacji sektora. Obecnie
obowiązującym trendem jest spadek
liczby podmiotów funkcjonujących
w branży. Prognozy zakładają utrzymanie
się tej tendencji. Aż 76% respondentów
potwierdziło, że liczba firm w sektorze
będzie w dalszym ciągu spadać. Jedynie
18% miało inne zdanie, ale tylko 1%
był zdecydowany w swoich osądach.
Wydaje się więc, że proces konsolidacji
na rynku jest zjawiskiem nieuniknionym.
Podobnie wyglądała sytuacja na rynkach
w Europie Zachodniej, gdzie liczba
podmiotów w pewnym czasie znacząco
zmalała ze względu na przejęcia
najmniejszych przedsiębiorstw.

”

Czy, Państwa zdaniem, w sektorze poligraﬁcznym w Polsce będzie w dalszym
ciągu spadała liczba podmiotów?
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Czy przewidują Państwo rozwijanie obecnie stosowanych technologii w ciągu
najbliższych 2-3 lat?
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poligraficzny w pełni wróci na ścieżkę
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w latach 2008-2009. Można więc
uznać, że polskie przedsiębiorstwa
poligraficzne będą się w dalszym ciągu
rozwijać, a źródło zmian tkwi wewnątrz
przedsiębiorstw, które czują potrzebę
reorganizacji w celu poprawienia
efektywności.
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W najbliższych latach wciąż
najpopularniejszą technologią
powinien pozostać offset – 49%
firm poligraficznych planuje rozwój
tej technologii. W dalszej kolejności
należy spodziewać się rozwoju druku
cyfrowego (30%) oraz przygotowalni
offsetowej (23%). Ogólnie większość
przedsiębiorstw deklarowało rozwój
co najmniej jednej technologii
stosowanej w firmie.
Podsumowując, polski sektor
poligraficzny po krótkim okresie
spowolnienia powinien w dalszym
ciągu stopniowo się rozwijać. Z rynku
wyparte zostaną przedsiębiorstwa
balansujące na granicy rentowności,
w wyniku czego liczba podmiotów
będzie systematycznie spadała.
Jakość polskich produktów ulegnie
poprawie dzięki regularnemu rozwijaniu
stosowanych technologii.

Technologie, które będą rozwijane w polskich ﬁrmach
poligraﬁcznych w najbliższych 2-3 latach:
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8

Edukacja poligraficzna

”

W ostatniej części naszego badania postanowiliśmy
sprawdzić, w jaki sposób przebiega współpraca szkół oraz firm
poligraficznych w Polsce. W tym celu przebadaliśmy technika,
szkoły zawodowe oraz uczelnie wyższe, które corocznie
wypuszczają na rynek pracy absolwentów ze specjalistycznym
wykształceniem poligraficznym. Odpowiedzi szkół zestawiliśmy
z opiniami firm poligraficznych.

Jedynie co
czwarta firma
poligraficzna
współpracuje
z ośrodkami
edukacyjnymi
kształcącymi
na kierunkach
poligraficznych
lub pokrewnych.

8.1. Edukacja
oczami
przedsiębiorców
Firmy poligraficzne przedstawiają
zróżnicowaną ocenę polskiego
szkolnictwa poligraficznego. Największa
grupa (32%) ocenia poziom kształcenia
na poziomie średnim. Gdyby zsumować

odsetek respondentów, którzy
wyrazili pozytywne zdanie na temat
jakości kształcenia (oceny „bardzo
dobrze” i dobrze”) oraz negatywne
(oceny „słabo” oraz „bardzo słabo”),
otrzymamy dwie praktycznie
równoliczne grupy – odpowiednio 27%
i 23%. Stosunkowo liczna jest również
grupa podmiotów, które nie potrafiły
ocenić poziomu szkolnictwa (18%).

Jak oceniają Państwo poziom kształcenia w szkołach poligraﬁcznych
oraz na kierunkach poligraﬁcznych w Polsce?
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Firmy z sektora poligraficznego
w minimalnym stopniu wykorzystują
szkoły poligraficzne do własnego
rozwoju. Niestety – ponad połowa
ankietowanych firm nie współpracuje
z podmiotami edukacyjnymi i nie
zamierza w przyszłości nawiązać takiej
współpracy. Dla porównania – jedynie
20% ankietowanych prowadzi taką
współpracę, która w przyszłości
powinna być kontynuowana.
Umiarkowanie liczna jest także grupa
przedsiębiorców, którzy dotychczas
nie podjęli współpracy z żadną szkołą
poligraficzną, ale w przyszłości mają
zamiar podjąć taką współpracę.
Można więc oczekiwać, że współpraca
w sektorze poligraficznym między
firmami a szkołami będzie stopniowo
rozwijana w najbliższym czasie.
Zdecydowanie najpopularniejszą formą
współpracy ze strony przedsiębiorców
ze szkołami lub uczelniami wyższymi są
praktyki dla uczniów lub studentów. Taką
formę zadeklarowało 88% firm, które
już nawiązały jakąkolwiek współpracę
ze szkołami. Kolejnym ważnym
elementem jest szeroko rozumiana
pomoc przy zatrudnianiu absolwentów.
Tutaj nieco ponad połowa podmiotów
współpracujących z jednostkami
oświatowymi wskazała tę formę jako
istotną. W dalszej kolejności znalazły
się formy nieco bardziej doraźne, takie
jak wspólne spotkania (33%) oraz
prowadzenie lekcji przez ekspertów
pracujących w branży (23%).

”

Czy współpracują Państwo ze szkołą poligraﬁczną lub wydziałem kształcącym
studentów na kierunku poligraﬁcznym lub pokrewnym?
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8.2. Z perspektywy
ośrodków
edukacyjnych
Aby zaprezentować pełny obraz branży,
zdecydowaliśmy się dodatkowo na
badanie szkół oraz uczelni wyższych,
które posiadają w swojej ofercie choćby
jeden kierunek poligraficzny. Na nasze
pytania odpowiedziało 10 podmiotów
(w tym dwie uczelnie wyższe). W ten
sposób uzyskaliśmy rzetelny obraz
polskiego szkolnictwa poligraficznego.
Aż 56% podmiotów, które wzięły udział
w badaniu, na bieżąco monitoruje
losy absolwentów. To bardzo ważne,
gdyż dzięki temu można tworzyć
wzory ścieżki kariery. Na podstawie
opinii absolwentów możliwe są
zmiany w programie nauczania oraz
dostosowanie do najbardziej aktualnych

wymagań rynkowych. Co więcej
– wszystkie ankietowane podmioty
potwierdziły współpracę z sektorem
poligraficznym. Jeśli chodzi o formy
współpracy, potwierdzone zostały
opinie środowiska biznesowego.
Najpopularniejszą formą współpracy
okazały się praktyki dla uczniów oraz
studentów.
Przedstawiciele szkół oraz uczelni
na dalszych miejscach wskazywali
organizowanie wspólnych spotkań oraz
prowadzenie lekcji przez osoby z branży
(po 70%). Według ankietowanych
jednostek oświatowych ok. 40%
absolwentów kierunków poligraficznych
każdego roku podejmuje pracę
w zawodzie. Wszyscy podkreślają,
że w najbliższych latach ten odsetek
powinien wzrosnąć i ma szansę
przekroczyć 50%. Szkoły monitorują
również możliwości podjęcia dalszej
edukacji przez najlepszych absolwentów

zagranicą. Większość ankietowanych
podmiotów twierdzi, że taka forma
kontynuacji nauki jest możliwa, ale
jedynie w pojedynczych przypadkach.
Tylko dwie z badanych szkół uznały, że
ich absolwenci często decydują się na
dalsze kształcenie poza granicami Polski.
Respondenci są podzieleni w kwestii
zainteresowania kształceniem na
kierunkach poligraficznych w najbliższej
przyszłości. Około 40% ankietowanych
spodziewa się wzrostu liczby uczniów
w ciągu najbliższych 3-5 lat. Dokładnie
taki sam odsetek nie przewiduje
zwiększenia zainteresowania kierunkami
poligraficznymi.
Wśród subiektywnych opinii dominują te
o zbliżającym się niżu demograficznym,
co znacznie utrudni rekrutację do klas
o profilu poligraficznym. Możliwości
zatrudnienia nie są bowiem, w opinii
przedstawicieli szkół, tak atrakcyjne jak
w przypadku innych zawodów.

Czy monitorują Państwo regularnie losy
absolwentów?
tak
nie
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Jeśli chodzi o ocenę nastrojów
rynkowych – przedstawiciele oświaty są
raczej zgodni. Aż 60% ankietowanych
podmiotów uznało, że sytuacja na rynku
jest dobra. Kolejne 30% stwierdziło,
że ta sytuacja nie jest ani dobra ani zła.
Warty odnotowania jest fakt, że żaden
z podmiotów nie wyraził się negatywnie
o sytuacji rynkowej. Odwrotnie
przedstawiają się oczekiwania związne
ze szkolnictwem – 60% ankietowanych
podmiotów uznało, że w najbliższych 3-5
latach perspektywy szkolnictwa nie są
ani dobre ani złe. Wytłumaczeniem jest
obawa przed niżem demograficznym.
Cześć ekspertów zaznacza również
bardzo wysokie koszty kształcenia.
Szkoły często nie mogą pozwolić
sobie na zakup nowoczesnych maszyn
i urządzeń, a nie wszystkie podmioty
z sektora są skłonne współpracować
i wspomagać sprzętowo szkoły.

Stosunkowo często pojawiały się opinie
o braku kadry i częstszej potrzebie
prowadzenia zajęć przez ekspertów
z branży.
Optymistycznymi sygnałami są
za to informacje o uruchamianiu
kolejnych kierunków w technikach
dostosowanych do realiów rynkowych
oraz organizacji kształcenia na drugim
poziomie studiów wyższych.
W obecnym roku szkolnym
w 10 ankietowanych szkołach na
kierunkach poligraficznych kształci się
1 722 uczniów i studentów. W ubiegłym
roku szkolnym mury ankietowanych
szkół i uczelni opuściło łącznie 426
osób. Według tegorocznych prognoz
w roku szkolnym 2010/2011 respondenci
wypuszczą na rynek pracy 445 osób
z wykształceniem poligraficznym.

Czy w ciągu najbliższych 3-5 lat spodziewają się
Państwo wzrostu liczby uczniów w Państwa szkole?
nie wiem
20%

tak
nie

40%

40%

N=10
Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce.
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Podsumowanie
Polską poligrafię w najbliższym okresie czeka szereg wyzwań. Po kryzysie
gospodarczym, który w latach 2008-2009 dotknął sektor poligraficzny, rok 2010
jawi się jako okres powrotu na ścieżkę stabilnego rozwoju. Najbliższe lata powinny
upłynąć pod kątem wzrostu sprzedaży sektora oraz dalszego systematycznego
zmniejszania się liczby podmiotów. Eksperci są zgodni, że konsolidacja na rynku jest
niezbędna ze względu na zbyt duże rozdrobnienie podmiotów.
Pod względem jakości polska poligrafia znajduje się już w czołówce europejskiej.
Regularne inwestycje w stosowane technologie oraz rozwój nowych obszarów
działalności powinny w ciągu kilku najbliższych lat wywindować polski przemysł
poligraficzny na jeszcze wyższe miejsce w Europie. Sami przedsiębiorcy oceniają
jakość oraz różnorodność oferty jako mocne strony sektora. Trudno jednoznacznie
określić, czy rentowność branży w najbliższej przyszłości wzrośnie. Opinie na ten
temat są zróżnicowane i częściowo są uzależnione od obszaru działalności danego
przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa poligraficzne zrozumiały, że zakup nowych maszyn i urządzeń
nie jest jedyną możliwą formą rozwoju firmy. Coraz częściej podmioty myślą
o wprowadzeniu innowacji nie tylko w procesie produkcyjnym, ale także w zakresie
organizacji. Większa liczba podmiotów zauważyła potrzebę wprowadzenia
usprawnień marketingowych w celu zdobycia nowych klientów bądź utrzymania
aktualnego udziału rynkowego. Co ważne, dla większości firm poprawa
efektywności funkcjonowania jest obecnie priorytetem. Można więc przypuszczać,
że źródło zmian oraz reorganizacji tkwi wewnątrz przedsiębiorstw, co powinno
zaowocować rozwojem poszczególnych podmiotów, a także całego sektora.
Inwestycje powinny być możliwe między innymi dzięki coraz bardziej
zdecydowanemu otwarciu się na fundusze europejskie. Z naszych badań wynika,
że kolejne firmy są zainteresowane rozwojem przy użyciu tych środków, czego
wcześniej w ogóle nie brały pod uwagę. Niestety – środki zarezerwowane dla
polskich przedsiębiorstw w obecnej perspektywie finansowej powoli będą się
wyczerpywały. W lepszej sytuacji znajdą się te firmy, które zdecydują się aplikować
po środki unijne jak najszybciej.
Nowe inwestycje będą bardziej realne, jeśli tylko dostęp do alternatywnych źródeł
finansowania zostanie poszerzony. Zakup nowych maszyn i urządzeń rzadziej powinien
być finansowany za pomocą środków własnych, a zdecydowanie częściej przy
pomocy leasingu bądź kredytu. Badanie wykazało również, że polscy przedsiębiorcy
w dalszym ciągu posiadają zapas mocy produkcyjnych. Wewnętrzne reorganizacje
mogą zatem spowodować uwolnienie zapasów, a tym samym wzrost produkcji.
Mimo zagrożeń, jakie przyniesie rozwój cyfrowych nośników informacji oraz mediów
elektronicznych, przemysł poligraficzny powinien odnotować wzrost zamówień
z powodu powrotu koniunktury oraz optymistycznych nastrojów na rynek. Być może
tradycyjna część przemysłu poligraficznego (produkcja gazet i czasopism, produkcja
książek) odczuje spadek popytu, jednak zrekompensowany on zostanie wzrostem
zapotrzebowania w innych segmentach rynku. Szczególnie rozwojowy wydaje się
segment fleksodruku oraz wklęsłodruku. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w tych
technologiach mogą rozwinąć się w najszybszym tempie.
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Poligrafia dzisiaj i jutro.
Opinie ekspertów z branży

W

poligrafii zakończył się okres
rynku usługodawcy i czas
osiągania dużych zysków. Ożywienie
nastąpiło po wejściu Polski do
Unii Europejskiej. Zmiana relacji
rynkowych sprawiła, że przewagę
konkurencyjną można zdobywać
jedynie przez zapewnianie wyższej
jakości i oferowanie niższej ceny,
co jest związane ze stosowaniem
zaawansowanych technologicznie
środków produkcji oraz usprawnieniem
organizacji pracy (automatyzacja
procesów produkcyjnych). Ogólne
perspektywy rozwoju przemysłu
poligraficznego w Polsce nie
są złe. Następuje stały wzrost
usług poligraficznych na eksport.
W przodujących firmach poligraficznych
eksport wyniósł nawet 20% wartości
produkcji. Rzeczowe i sensowne
jest porównanie polskiego rynku
poligraficznego do rynków europejskich.
Konkurencyjność polskich drukarń
na rynku europejskim przejawia się
w nowoczesnym parku maszynowym,
wykwalifikowanej i stosunkowo
(ale coraz mniej) taniej sile roboczej,
a przede wszystkim w wysokiej jakości
świadczonych usług.

Jeśli chodzi o ewolucję głównych
rynków, to nadal będzie postępować
wzrost produkcji materiałów
opakowaniowych, a co za tym
idzie – zwiększenie udziału
w rynku poligraficznym produktów
fleksograficznych. Na rynku czasopism
kolorowych nastąpi spowolnienie
wzrostu lub jego stabilizacja. Wzrasta
liczba maszyn i urządzeń do druku
cyfrowego we wszystkich jego
systemach, w tym wielkoformatowych
maszyn do drukowania reklam
zewnętrznych. Jedynie w produkcji
gazet codziennych obserwowana jest
tendencja malejąca. Nieunikniona jest
stała i dalsza konsolidacja zakładów
produkcyjnych w celu generowania
zysków, zapewniających możliwość
inwestycji pozwalających na utrzymanie
obecnych i pozyskiwanie nowych
klientów możliwością zaoferowania im
konkurencyjnych cen.
Ryszard Czekała
Dyrektor
Polska Izba Druku
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P

olski rynek poligraficzny obecnie
należy do jednych z najlepiej
rozwiniętych w Europie pod względem
wyposażenia i możliwości technicznych.
Natomiast jeśli chodzi o organizację
produkcji, działalność sprzedażową
i marketingową mamy wszyscy jeszcze
wiele do zrobienia.
Najbliższe 2-3 lata będą latami
dużych zmian organizacyjnych,
przeprowadzanych wewnątrz
przedsiębiorstw poligraficznych. Będzie
to także okres upadków i zamknięć
niektórych, słabszych podmiotów
oraz konsolidacji i wzmacniania
najsilniejszych. To jest oczywiście
zarazem szansą, jak i wyzwaniem
dla wielu z nas. Naturalnie jest to
spojrzenie bardzo ogólne na całą branżę.
W poszczególnych rodzajach druku
może być skrajnie różnie, ponieważ
nie można dzisiaj jedną miarką oceniać
sytuacji drukarń np. opakowaniowych
z heatsetowymi czy akcydensowymi.
Ich sytuacja będzie bezpośrednio
zależna od kondycji tej części naszej
gospodarki, z której wywodzą się
ich główni klienci, czyli przemysłu
spożywczego, farmaceutycznego,
chemicznego czy branży wydawniczej
lub reklamowej. A tu – jak wiadomo
– sytuacja wygląda bardzo różnie.

Dariusz Tomczak
Wiceprezes ds. sprzedaży
QuadWinkowski

B

ranża leczy głębokie rany po
ostatnim kryzysie finansowym.
Kryzys, który spowodował spadek marż,
wymusił odwlekane wiele lat zmiany
w organizacji produkcji, szacowaniu
kosztów i dbaniu o jakość. Drukarnie,
które zbudowane zostały na nierealnych
podstawach ekonomicznych, zostały
wyeliminowane z rynku lub mają
kłopoty. Zauważalny jest proces
polaryzacji branży. Z jednej strony są

małe rodzinne firmy, z drugiej strony
powstają duże zorganizowane zakłady
poligraficzne.
Wiele firm z branży poligraficznej
postrzega Internet jako wielkie
zagrożenie. Według mnie Internet
będzie raczej wielką szansą
i wyzwaniem dla polskiego rynku
poligraficznego. Pytanie – jak polskie
firmy sobie z tym poradzą. Czy uznają
to za zagrożenie, czy za szansę na
nowoczesny rozwój? Według mnie
bardzo modne będą dwa anglojęzyczne
hasła: „digital print” – czyli druk cyfrowy
– oraz „web2print” – czyli druk przez
Internet. Już zaczęło się zajmowanie
miejsc na linii startu do wyścigu
o Internet w poligrafii. Jednakże firmy,
które nie wykonają szczegółowych
analiz wszelkich procesów oraz nie
wdrożą sprawdzonych systemów klasy
ERP, nie odniosą sukcesu w nowej
internetowej rzeczywistości.

Rafał Kubiak
CEO
CGS drukarnia Sp. z o.o.

P

olski rynek poligraficzny oceniam
wysoko. W ostatnich latach bardzo
mocno się rozwinął. Mam wrażenie, że
w dużej mierze dzięki Unii Europejskiej
– dofinansowania, otwarcie granic,
przez co można było wypływać na nowe
rynki zbytu. Zetknięcie się z drukarniami
z pozostałych krajów Unii pełniło rolę
swoistego motoru zmian. Gdy się
chce być traktowanym jako partner
w biznesie, należy wprowadzić pewne
działania, zmienić przyzwyczajenie
i uwierzyć w to, że tym partnerem
można się stać.
Myślę, że szanse polskiej poligrafii są
duże. W perspektywie najbliższych
lat Polska może uplasować się na
pozycji lidera w branży poligraficznej.
Według mnie największe wyzwanie

to model zarządzania – w tym zakresie
dużo musi się zmienić. Świadomość
podejmowanych decyzji cały czas musi
rosnąć, należy umieć przewidywać ich
konsekwencje, wyciągać z nich wnioski,
nie tylko z tych, które okazały się trafne,
ale przede wszystkim z tych, które się
nie sprawdziły. Należy pamiętać o tym,
że wprowadzanie nowych, często
dobrych rozwiązań w Polsce nie jest
jednoznaczne z zatrzymaniem się reszty
Europy.

Bogdan Baszak
Właściciel
KEA

W

1989 roku polska poligrafia
rozpoczęła głęboką przemianę.
Dominujące przedsiębiorstwa
państwowe ustąpiły miejsca
przedsiębiorstwom prywatnym.
To właśnie one szybko rozwinęły
zdolności produkcyjne – tworząc
rynek, na którym w konkurencyjnej
walce o przewagę ważą się losy całej
gospodarki.
Sektor poligraficzny jest wrażliwy na
zmiany zachodzące zarówno po stronie
podaży, jak i popytu. Obecny kryzys
gospodarczy negatywnie wpływa
na przedsiębiorstwa poligraficzne.
Media drukowane, również drukowana
reklama, to obszary silnie nim dotknięte.
Poza tym media elektroniczne
wkraczają na dotychczasowe obszary
działania poligrafii. Ta sytuacja stawia
przedsiębiorstwa poligraficzne w
trudnym położeniu, a przede wszystkim
nie ułatwia funkcjonowania firmom,
w których produkcję oparto na
kapitałochłonnych innowacyjnych
technologiach.
Możemy przypuszczać, że
w najbliższych latach będziemy mieli
do czynienia z rosnącym importem
usług poligraficznych z krajów
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Wschodu. Natomiast przewaga
konkurencyjna polskich przedsiębiorstw
będzie stopniowo maleć wraz ze
wzrostem kosztów pracy (w tym
płac). Jednocześnie import usług
uwolni moce produkcyjne w wielu
przedsiębiorstwach, w których dalsze
obniżanie kosztów, a co zatem idzie
cen usług, będzie niemożliwe. Obecne
zdolności produkcyjne firm sektora
poligraficznego w Polsce przekraczają
popyt na ich usługi.
Niepokojąca jest zapaść zawodowego
szkolnictwa poligraficznego. Programy
nauczania nie przystają do zachodzących
zmian w technice i technologii.
Jednocześnie rynek rodzi nowe potrzeby
i stawia przed poligrafią nowe wyzwania;
wzrasta rola druku cyfrowego i reklamy
adresowanej bezpośrednio do odbiorcy,
nadal wzrasta popyt na „szybki” druk.
Przed menedżerami przedsiębiorstw
poligraficznych stoją nie tylko problemy
technologiczne – w niedalekiej
przyszłości będą musieli również
znaczną część swojego czasu poświęcić
na analizowanie prognoz rynkowych.

Wiesław Cetera
Dyrektor Ośrodka Badań i Analiz SIMP
Członek ZG Sekcji Poligrafów SIMP

W

ciągu ostatnich 10 lat polski
rynek poligraficzny diametralnie
się zmienił. Dzięki bardzo dużym
inwestycjom w nowoczesne
technologie stworzyliśmy bardzo
solidną bazę – drukarnie wyposażone
w najnowsze maszyny poligraficzne.
Daliśmy krok w nowoczesność.
Mieliśmy okazję zagrozić dominującym
firmom z Europy Zachodniej. Szkoda,
że nie powstała „Polska Grupa
Poligraficzna”. Zabrakło wizji, wyobraźni,
odwagi inwestorów... Szansa ciągle
istnieje.

Najważniejsze są inwestycje
w rozwiązania innowacyjne. Dzisiaj
wszyscy dysponują solidnym parkiem
maszynowym. Zwyciężą Ci, którzy
różnić się będą od konkurencji
śmiałymi pomysłami, będą otwarci
na współpracę z siecią kooperantów
zarówno z przemysłu poligraficznego,
jak i innych nowoczesnych dziedzin
życia gospodarczego, zaproponują
nowe logistyczne i marketingowe
rozwiązania. Przewaga konkurencyjna
przez innowacje to już w Europie banał.
Ale prawdziwy.

Jerzy Czubak
COO
Amcor Tobacco Packaging

T

rudno w kilku słowach
scharakteryzować tak złożone
zjawisko, jakim jest nasz rynek
poligraficzny. Generalnie oceniam go
pozytywnie. Ostatnie lata, pomimo
wielu zawirowań w gospodarce,
to jednak pasmo dynamicznego
wzrostu we wszystkich dziedzinach.
Byliśmy świadkami zaistnienia
nowej technologii druku – druku
cyfrowego – która pozwoliła nie tylko
na powstanie bardzo wielu nowych
podmiotów, ale i umożliwiła znaczne
poszerzenie oferty firm drukujących
dotychczas tradycyjnymi technikami.
Myślę, że nie bez znaczenia było
przystąpienie Polski do UE oraz
dostępność europejskich funduszy
pomocowych. Dostęp do najnowszych
technologii oraz wiedzy przełożyły
się na spore, pozytywne zmiany w
naszych przedsiębiorstwach. Znacznie
poprawiła się jakość oferowanych usług
oraz zwiększyły się moce produkcyjne.
Dołączając do tego operatywność i
kreatywność polskich przedsiębiorców,
otrzymaliśmy całkiem ciekawą i sporą

przestrzeń do działania. Z pewnością
nie jest się na niej łatwo poruszać
z przyczyn często niezależnych od
samych poligrafów. Jednak uważam,
że rynek jest na tyle dojrzały i stabilny,
że można spodziewać się dalszego
jego wzrostu w najbliższych latach.
Dynamika tego wzrostu będzie
z pewnością uzależniona między innymi
od kondycji naszej rodzimej gospodarki,
z którą nasz rynek ma silne powiązania
chociażby w sektorze opakowań,
odzieży, prasy i reklamy.
Uważam, że obecnie sporym
problemem są znaczne wahania
cen kursów walut, surowców
i materiałów wykorzystywanych
w naszej branży spowodowane
różnymi czynnikami zewnętrznymi.
Utrudnia to pracę i kształtowanie
polityki cenowej zwłaszcza firmom
podejmującym długofalowe
kontrakty. Sporym wyzwaniem dla
części naszego rynku będą zmiany
zachodzące w sektorze mediów
elektronicznych i internetowych.
Zwłaszcza z ich innowacyjnymi
nośnikami stanowiącymi nową
konkurencję dla form drukowanych.
Można spodziewać się wielu zmian
w firmach powiązanych z rynkiem
czasopism, książek i wydawnictw
muzycznych. Myślę, że przed nami
kolejna faza rozwoju technologii druku
cyfrowego zmieniająca na jej korzyść
obecne proporcje udziału w rynku.
Powstaną nowe dziedziny, w których ta
technologia znajdzie swe zastosowanie,
dając szansę na zdobycie nowych
obszarów lub zastępując dotychczas
zagospodarowane.

Jacek Stencel
Prezes
Polskie Stowarzyszenie Sitodruku
i Druku Cyfrowego
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K

ryzys ostatnich kilku lat pokazał,
że jako branża poligraficzna jesteśmy
dobrze przygotowani do stawiania
czoła nowym wyzwaniom. Potrafimy
wykorzystywać szanse, jakie pojawiają się
na rynku i z wyczuciem unikać zagrożeń.
Dlatego wysoko oceniam branżę
poligraficzną w Polsce i wierzę w jej dalszy
rozwój. Pytanie, na które w niedalekiej
przyszłości będziemy musieli sobie
odpowiedzieć, brzmi – na ile branża
kształtuje rynek i w jak dużym stopniu
rynek wpływa na branżę.
Impulsem do rozwoju branży mogą
być oczekiwania dostawców treści
drukowanych, które mogą się
zmieniać w związku ze zmianami
w sposobie konsumpcji mediów.
Szans i wyzwań upatrywałbym również
w obszarze wypracowywania synergii
sektora poligraficznego z mediami
elektronicznymi.

Robert Musiał
Dyrektor Pionu Druku
Agora S.A.

rodzaju technologii. Mam tutaj na
myśli zarówno rynek wewnętrzny, jak
i odbiorców zagranicznych.
Szanse dla rynku: lepsze – czyli szybsze
reagowanie na potrzeby klientów
zlecających opakowania oferując
jednocześnie – dzięki nieustannemu
doskonaleniu tej technologii – większą
powtarzalność i zgodność względem
oryginału, wpływając jednocześnie
na zwiększenie udziału fleksografii
w naszym rynku opakowaniowym
i wzrost eksportu.
Wyzwania: globalizacja – szczególnie
względem rodzimych firm (czyli tych
bez wsparcia kapitału zagranicznego),
niepewność „łagodnego przejścia”
do etapu po wykorzystaniu środków
unijnych, szczególnie, że wąskim
gardłem lub „znikającym punktem”
dla rozwoju fleksografii jest brak
zainteresowania i wsparcia państwa w
zakresie nieobecnego w szkolnictwie
zawodowym kształcenia fachowców
dla tej technologii oraz – poza branżą
– stabilność finansowa i prawna
otoczenia biznesu.

Krzysztof Januszewski
Dyrektor
Zrzeszenie Polskich Fleksografów

W

swojej wypowiedzi odniosę
się do rynku fleksograficznego,
który akurat w Polsce związany jest
przede wszystkim z branżą opakowań
(zadrukowanych) – „ma się dobrze”.
Czas „walki” tej technologii o uznanie
jej jako dostawcy jakościowych
opakowań zadrukowanych mamy już
za sobą. Jej obecna pozycja na rynku
dostawców opakowań jest według
mnie stabilna i nie spodziewam się, aby
w najbliższej przyszłości była zagrożona.
Oczywiście nie można popadać w
samozadowolenie. Inne technologie
drukarskie, zarówno te klasyczne, jak
i „cyfrówka” „nie śpią”, oferując na
rynku również różnorodność opakowań.
Z pewnością pozytywem jest to, że
sam rynek opakowań (przykładowo:
spożywczy, kosmetyczny, artykułów
higienicznych etc.) wzrasta, dając
możliwości rozwoju, niezależnie od

Będziemy z pewnością świadkami
kilku procesów. Klasyczne drukarnie
offsetowe będą musiały przyswoić
sobie trochę wiedzy i umiejętności
z zakresu drukowania cyfrowego
jako komplementarne uzupełnienie
swojej oferty. Będzie to miało
znaczenie w większości segmentów.
Coraz większe znaczenie będzie
miało efektywniejsze zarządzanie
i sterowanie całym procesem
produkcyjnym – a więc skuteczne
wdrożenie stosownych programów
zarządzania i informacyjnych. Produkcja
poligraficzna staje się w coraz większym
stopniu zautomatyzowanym, wysoce
przemysłowym procesem, a drukarz
ma bardzo ściśle limitowany czas na
jej wykonanie. Precyzyjna wiedza
o efektywności i kosztach to klucz do
sukcesu ekonomicznego. Szansą dla
wielu firm może być szukanie rozwiązań
niszowych, wysoka specjalizacja oraz
oferowanie usług kompleksowych, od
przetwarzania i archiwizowania danych
poprzez drukowanie, odpowiednie
wykończenie introligatorskie wraz
z uszlachetnianiem aż po precyzyjny
mailing.

R

ynek poligraficzny jest bardzo
zróżnicowany w poszczególnych
segmentach. Niektóre z nich (druk
opakowań, druk flekso na wąskiej
wstędze) oparły się skutecznie
kryzysowi, inne (akcydensy) przeżywają
bardzo trudne chwile. Tendencje te są
związane ze zmianami strukturalnymi,
takimi jak zwiększający się udział
mediów elektronicznych oraz rosnącą
konkurencyjnością polskiej gospodarki
potrzebującej coraz większej ilości
opakowań spełniających najwyższe
standardy jakościowe w atrakcyjnej
cenie.

Krzysztof Pindral
Prezes
Heidelberg Polska

W

porównaniu z większością
krajów europejskich w Polsce
przedsiębiorstwa poligraficzne znajdują
się w dobrej kondycji. Różnie to wygląda
w zależności od segmentu rynku,
ale generalnie można wskazać, że
najlepiej radzą sobie firmy produkujące
opakowania oraz te, które zajmują się
niszową produkcją o wysokim poziomie
przetwarzania produktu z zastosowaniem
zaawansowanych technologii.
Permanentnie poprawia się zasobność
parku maszynowego modernizowanego
w oparciu o dotacje europejskie, a koszt
wykwalifikowanej siły roboczej pozostaje
stosunkowo niski.
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Pozytywna sytuacja ma jednak
dramatyczne tło, bowiem postępuje
proces samooczyszczenia branży
z podmiotów źle zarządzanych
i niedostatecznie dofinansowanych,
co powinno wpłynąć na poprawę
równowagi rynkowej. Obecnie widać,
że zagrożenia w branży wynikają
z niskiego poziomu kapitałów własnych,
ograniczeń w dostępie do zewnętrznych
źródeł finansowania, niedostatecznego
poziomu wykształcenia w obszarach
managerskich, zwłaszcza w przypadku
kadry małych i średnich firm, nadpodaży
mocy produkcyjnych, szczególnie
w przypadku offsetowego druku
arkuszowego, złego funkcjonowania
systemu egzekucji należności,
niedostatku wiarygodnych
instytucji doradczych, audytorskich
i arbitrażowych oraz niepowiązanego
z praktyczną nauką zawodu systemu
edukacji. Podsumowując, uznać należy
sytuację za relatywnie dobrą, co stanowi
właściwy fundament pod dalszy rozwój.
W okresie najbliższych trzech lat
sytuacja polskiej poligrafii nie powinna
się pogorszyć, o ile nie nastąpi kolejne
tąpnięcie gospodarki światowej.
Nie można jednak liczyć na skokowy
wzrost koniunktury, a jedynie na
stabilizację o tendencji wzrostowej.
Wyraźny rozwój zanotują głównie te
obszary, które wykazują już obecnie
taką tendencję. Można tu wskazać
np. druk na tworzywach sztucznych,
produkcję opakowań, obszary
związane z drukiem cyfrowym lub
wsparte platformami internetowymi.
Najwięcej zaś problemów wystąpi
w przypadku druku akcydensu i gazet.
Warto również zauważyć rosnącą
przewagę podmiotów, które będą
miały w swoim portfelu zlecenia
eksportowe. Ta pozytywna tendencja
utrzyma się dzięki dostępowi rodzimych
przedsiębiorstw do nowoczesnych
technologii, dobrze wykwalifikowanej
i wysoce zdeterminowanej do pracy
siły roboczej, chłonnego rynku

wewnętrznego i rynków zagranicznych.
Bardzo ważna będzie zdolność adaptacji
do zmiennych i momentami trudnych
warunków kadry kierowniczej oraz
gotowości do integracji nowych
rozwiązań technicznych. Bardziej
powszechne stanie się korzystanie
z rodzimych i światowych wzorców oraz
z wiarygodnych źródeł porad.
W najbliższym czasie pojawić się
powinna nowa specjalizacja w branży,
którą można nazwać „integracją
procesów produkcji poligraficznej”.
Wydatnie wzrosną: rola internetowych
platform zleceń oraz obecność polskich
firm na rynkach zagranicznych. Pożądana
będzie poprawa komunikacji miedzy
przedsiębiorstwami w odniesieniu do
problemu złych płatników i nieuczciwych
klientów.
Osobną grupą „spraw do
załatwienia” będą kwestie związane
z edukacją zawodową i inicjatywami
środowiskowymi, takimi jak np.
realizacja projektu Pierwszego
Branżowego Funduszu Poręczeń
Kredytowych Poligrafii, którym
w przyszłości będzie mogła jedynie
sprostać silna reprezentacja branży.
Preferowanymi obszarami inwestycji
staną się: alternatywne technologie
druku, fuzje i przejęcia, elektroniczne
systemy komunikacyjno – zarządcze
oraz budowa pozycji rynkowej w oparciu
o efektywny i nowatorski marketing.
Przy założeniu, że nie popełnimy
istotnych błędów i wykorzystamy nasze
przewagi w najbliższych 2-3 latach
można liczyć na wzrost znaczenia
polskiej poligrafii na rynku europejskim.

U

ważam, że polski rynek
poligraficzny jest rynkiem
perspektywicznym. Jednak moim
zdaniem wymaga dofinansowania,
uwzględniając istniejącą konkurencję,
zwłaszcza w zakresie wyposażenia
pod względem nowoczesnych maszyn
poligraficznych.
Nasz rynek poligraficzny jest oparty
głównie na przedsiębiorstwach typu
MSP. Wyzwania stojące przed naszą
poligrafią, to wyzwania stawiane
przez agresywną konkurencję
międzynarodową. Stąd w ciągu
najbliższych 2-3 lat konieczne jest
uwzględnienie czynników jakościowych,
cenowych i marketingowych,
z wykorzystaniem pozyskiwania
środków unijnych. Odrębnym
zagadnieniem jest proces ciągłej
edukacji z zakresu poligrafii, tak aby
nie tylko dorównywać konkurencji
międzynarodowej, ale ją przewyższać.

prof. zw. dr hab. inż. Stanisław
Tkaczyk
Kierownik Zakładu Kwalitologii
Wydział Zarządzania
Politechnika Warszawska

Jacek Kuśmierczyk
Kanclerz
Polskie Bractwo Kawalerów
Gutenberga
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