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T
egoroczne badanie przedsiębior-
ców zostało przeprowadzone przez 
Wydział Dziennikarstwa, Informacji 
i Bibliologii Uniwersytetu Warszaw-

skiego na 266 firmach w terminie od 
maja do czerwca br. Respondentami były 
osoby ze ścisłego kierownictwa firm. Re-
alizacja badania odbyła się za pomocą 
dwóch metod: CATI (ang. Computer 
Assisted Telephone Interviews) przez 
Laboratorium Badań Medioznawczych 
(LBM) WDIB UW oraz wypełnionych an-
kiet otrzymanych od firm. 18 września 
br. w Sali Notowań Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie odbyła się 
jego oficjalna prezentacja. Patronat nad 
wydarzeniem objęło Ministerstwo Inwe-
stycji i Rozwoju oraz pełnomocnik rządu 
ds. małych i średnich przedsiębiorstw 
Andżelika Możdżanowska. 

Z raportu dowiadujemy się m.in., że 
produkcja sprzedana całego sektora 
poligraficznego w 2017 roku w Polsce 
wyniosła 15,4 mld zł, a wg prognoz 
w 2018 roku wzrośnie o 4,4%, osią-
gając poziom 16,1 mld zł. Ważną rolę 
w utrzymaniu wzrostowej tendencji sek-
tora poligraficznego niezmiennie odgry-

Optymizm bardzo umiarkowany
Według siódmej edycji raportu KPMG w Polsce, Polskiego Bractwa 
Kawalerów Gutenberga oraz Wydziału Dziennikarstwa, Informacji 
i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Rynek poligraficzny 
i opakowań z nadrukiem w Polsce” polski sektor poligraficzny 
jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednak w ocenie 
koniunktury rynkowej firmy zachowują ostrożny optymizm.

wa eksport – blisko 60% respondentów 
sprzedaje swoje produkty za granicę. 
Niestety, w ocenie koniunktury na ryn-
ku firmy nieco mniej optymistyczne niż 
w 2016 roku. Najbardziej zachowawcze 
opinie dominują wśród najmniejszych 
przedsiębiorstw, zatrudniających do 
10 pracowników. Ponad jedna trzecia 
z nich przyznała, że od poprzedniej edy-
cji badania ich sytuacja pogorszyła się.

Polski sektor poligraficzny pod wzglę-
dem przychodów na poziomie 3,38 mld 
EUR pozostaje największym w Europie 
Środkowo-Wschodniej i plasuje się na 
7 miejscu w Unii Europejskiej. Jest to 
awans o jedną pozycję w porównaniu 
do poprzedniej edycji badania. 

Kluczową rolę w utrzymaniu tendencji 
wzrostowej polskiej branży poligraficznej 
odgrywa eksport. Jak stwierdził Jacek 
Kuśmierczyk, kanclerz Polskiego Brac-
twa Kawalerów Gutenberga, „stanowi 
on potężne koło zamachowe branży 
poligraficznej. Wolumen sprzedaży rośnie 
nieprzerwanie od wielu lat na poziomie 
kilkunastu procent rocznie, znacznie 
przekraczając wyniki osiągane na ro-
dzimym rynku. Ten stan rzeczy może 

i powinien pozostać niezmieniony przez 
najbliższe dwa lata. Jednak do osią-
gnięcia tego celu będzie potrzeba coraz 
więcej wysiłku. Dotychczasowa przewaga 
konkurencyjności polskich firm, wynikają-
ca z niższych kosztów pracy, zaczyna się 
wyczerpywać. Sektor będzie potrzebował 
dodatkowych nakładów inwestycyjnych, 
podnoszących stopień automatyzacji 
procesów produkcyjnych oraz wydatków 
na marketing i promocję. Oprócz wymie-
nionych w raporcie rynków, tj. Szwajcarii, 
Niemiec, Belgii i Francji, musimy rozwijać 
aktywność w Wielkiej Brytanii, Holandii, 
Austrii i krajach skandynawskich. Należy 
również bacznie przyglądać się Ukrainie, 
bowiem w najbliższych latach, można 
spodziewać się dynamicznego rozwoju 
tamtejszych drukarń”. 

Spośród wszystkich ankietowanych 
firm, 35% wskazało na poprawę ogól-
nej sytuacji ekonomicznej. Z kolei 26% 
przyznało, że ich sytuacja się pogorszy-
ła w porównaniu z edycją badania prze-
prowadzoną w 2016 roku. Oznacza to, 
że obecnie optymizm firm jest mniejszy, 
zwłaszcza wśród najmniejszych firm, 
zatrudniających do dziewięciu osób. 

Wyniki ekonomiczne sektora poligraficz-
nego są dobre, natomiast w odniesieniu 
do przedsiębiorstw sytuacja jest już zło-
żona. „Nowoczesne technologie, których 
znaczna część napłynęła do firm wraz 
z funduszami unijnymi, pozwoliły na budo-
wę przewagi konkurencyjnej wspartej niż-
szymi płacami w stosunku do krajów Unii 
Europejskiej. Przywiązywanie uwagi jedy-
nie do technologii nie jest dominującym 
modelem biznesowym. Liderzy sektora 
dostrzegli walory równowagi technologii, 
organizacji i marketingu. W zmieniającym 
się otoczeniu zaczynają dominować media 
elektroniczne, które skutecznie ogranicza-
ją dotychczasowe obszary aktywności pro-
dukcyjnej. Aktywność firm poligraficznych 
rozciąga się między twórczą działalnością, 
a sentymentalnymi marzeniami o stabi-
lizacji. Tymczasem poligrafia to idealne 
miejsce dla innowatorów. Szczególnie 
dzisiaj, kiedy tradycyjna perspektywa 
inwestycyjna, 3–5-letnia, jest zbyt długa 
w odniesieniu do dynamiki zmian” – mówi 
dr hab. inż. Wiesław Cetera, Wydział 
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Podobnie jak w poprzedniej edycji 
badania, przedsiębiorstwa poligraficz-

Od lewej: Dariusz Kuźmina, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, Jacek Kuśmierczyk, kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, 
Jacek Bajger, KPMG w Polsce
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ne sygnalizują problem z dostępem 
do wykwalifikowanej kadry w sektorze 
poligraficznym – taką opinię wyraziło aż 
90% respondentów. Podobne wskazania 
dotyczą ekspertów w konkretnych tech-
nologiach: druk offsetowy, fleksografia 
i druk cyfrowy.

Z raportu wynika również, że przedsię-
biorstwa poligraficzne w Polsce w per-
spektywie nadchodzących 2–3 lat planują 
duże inwestycje. Ponad 8 na 10 firm 
(81% wskazań) w najbliższym czasie 
planuje połączyć się lub przejąć inny pod-
miot z branży. Podobna liczba organizacji 
(80% wskazań) planuje w perspektywie 
2–3 lat otworzyć nowy oddział. Ważnym 
elementem strategii są plany związane 
bezpośrednio z funkcjonowaniem firmy – 
71% respondentów deklaruje chęć zwięk-
szenia efektywności przedsiębiorstwa. 
Taki sam odsetek organizacji zamierza 
znaleźć nowych dostawców oraz zaku-
pić nowe technologie. Jednak tak duże 
inwestycje nie powinny dziwić, biorąc po 
uwagę fakt, że większość respondentów 
badania stanowiły średnie i duże firmy.

Ogłoszenie wyników raportu dopełniły 
wystąpienia zaproszonych gości. Prof. 
Jerzy Bralczyk ze swadą dywagował nad 
właściwym oddaniem po polsku sensu 
frazy „printing and converting”. O wpły-
wie branży poligraficznej na gospodarkę 
mówił dr Mariusz Strojny z Kancelarii 
Kluczewska-Strojny. Prof. dr hab. inż. 
Artur Bartkowiak, dyrektor Centrum 
Bioimmobilizacjii Innowacyjnych Materia-
łów Opakowaniowych ZUT w Szczecinie 
przybliżył zasady gospodarki cyrkularnej, 
znaczenie promocji przemysłu rolno-spo-
żywczego dla polskiej gospodarki omówił 

dr Adam Koziołek, prezes PWR, a Marek 
Roszak, reprezentujący polski oddział 
stowarzyszenia ECMA, zaprezentował 
założenia i cele II etapu kampanii „Kar-
tonove – ekologiczne i stylowe”.

Prezentacja raportu była także świet-
ną okazją do spotkania przedstawicieli 
branży i dyskusji nad nurtującymi ją 
problemami. Z mównicy padło wiele 
konkretnych pytań, dotyczących np. 
wzrostu cen energii elektrycznej dla 
przedsiębiorstw. Niestety, pełnomocnik 
rządu ds. małych i średnich przedsię-
biorstw nie mogła na nie odpowiedzieć – 
podobno zatrzymały ją prace w rządzie 
i nie zdołała przybyć do budynku Giełdy. 
Obecni na sali jej przedstawiciele zobo-
wiązali się do przekazania zgłaszanych 
postulatów odpowiednim organom. 

Niezwykle interesujące były też wy-
stąpienia podczas panelu ekspertów, 
do którego zaproszeni zostali przed-
stawiciele drukarń, dostawców maszyn 
i materiałów oraz prawnicy. Mówcy 
również definiowali problemy drążące 
branże poligraficzną, m.in. rosnące 
koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, 
trudności z finansowaniem inwestycji 
(utrudniony dostęp do funduszy UE), 
przestarzałe przepisy regulujące funk-
cjonowanie drukarń, brak odpowiednio 
wykształconych kadr, próbując wskazać 
sposoby ich rozwiązania.

MK  

Pełna wersja raportu jest dostępna nie-
odpłatnie na stronach http://www.swiat-
druku.eu/Czytelnia/Rynek-poligraficzny-
-w-Polsce-raport-2018, www.kpmg.pl oraz 
www.bractwogutenberga.pl.

Panel ekspertów, od lewej: Jacek Kuśmierczyk, Grzegorz Maj (Kancelaria Prawna Maj & 
Cieślak), Leszek Czarny (Kancelaria Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny  
i Wspólnicy), Andrzej Krzewina (drukarnia INTERAK), Jacek Stencel (Pasja),  
Marek Stepowicz (Reprograf), Leszek Wojtczuk (Drukarnia WL)  
Artur Bartkowiak (ZUT w Szczecinie), Marek Roszak (ECMA Polska)


