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Rynek opakowań – dynamiczne wzrosty i silna pozycja w rynkowych niszach
W 2023 r. możemy dogonić europejską średnią w konsumpcji opakowań

 Najszybciej rosną rynki opakowań z papieru i tworzyw
sztucznych.

 Opakowania metalowe, szklane i drewniane nie rosną tak
dynamicznie, lecz mają silną pozycję w poszczególnych
niszach.

Dwie strategie – szybki wzrost lub stabilne nisze

 Bardzo stabilna i wysoka stopa wzrostu ok.
8,5% rocznie (znacznie powyżej tempa wzrostu
PKB i wielu innych branż).

 Paliwa do wzrostu nie brakuje – polski rynek ok.
30% poniżej średniej konsumpcji w Europie.

 Jeżeli tempo wzrostu nie zwolni, możemy dogonić
średnią Europejską już za 4-5 lat.
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3 motory wzrostu rynku opakowań 
Kurs walutowy i koszty pracy

 Koniunktura konsumencka w Polsce
jest obecnie na jednym z najwyższych
poziomów w historii badania.

 Spadające bezrobocie i rosnące płace
sprzyjają podtrzymaniu tego trendu.

Eksport opakowań              
razem z towarami

Eksport samych 
opakowań

Rynek 
krajowy

Kondycja gospodarcza sąsiadów
 Wartość eksportu

opakowań wyniosła
w 2017 r. ok. 17 mld
PLN. (46% sprzedaży),
średnia stopa wzrostu
2013-17 to aż 11,7%.

 Rośnie rola odbiorców
w UE (zmiana udziału
2017 vs 2007):

Nastroje konsumenckie

 Do UE kierujemy 80%
naszego eksportu (vs
75% w 2013 r.). 27% to
same Niemcy.

 PKB Unii Europejskiej
może wzrosnąć w 2018 r.
aż o 2,3% R/R i 2,2%
w 2019 r.

 Uwaga na wojny 
handlowe i Brexit.



Rynek opakowań spokojny o popyt w przyszłości
Dynamiczny wzrost sprzedaży wymaga ciągłych inwestycji

 Inwestycje branży opakowań wzrosły o ponad 50% na
przestrzeni ostatnich 5 lat.

 Najbardziej dynamicznie inwestują producenci opakowań
z tworzyw sztucznych, metali i szkła.

 Pomimo znaczących nakładów inwestycyjnych średni
poziom zadłużenia jest stosunkowo niski - Dług
netto/EBITDA utrzymuje się na poziomie ok. ~0,6.

 Zakupom maszyn sprzyja rozpędzona gospodarka, 
możliwym wytłumaczeniem może być również spadająca 
dostępność pracowników.

 Import maszyn do produkcji opakowań może w 2018 r. 
osiągnąć rekordową wartość ponad 1,7 mld PLN. 

Producenci opakowań inwestują w nowe maszyny
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Rynek globalny się koncentruje – Polski wciąż dynamicznie rośnie
Globalnie branża przechodzi aktywną konsolidację

 Poza segmentem opakowań z tworzyw dominują najwięksi
gracze.

 Branża jest wysoko oceniana przez inwestorów – np.
przejęcie Gekoplast przy ok. 8,1x EBITDA vs np. ~5x
w energetyce.

 W 2017 r. w Europie ogłoszono ponad 100 przejęć lub
fuzji w branży opakowań.

 Niskie bariery wejścia i dynamicznie rosnący popyt
sprzyjają małym i średnim firmom.

 Rynek prawdopodobnie czeka konsolidacja – korzyści skali
ułatwiają rozwój eksportu i przeprowadzanie dużych
inwestycji, np. związanych z automatyzacją.

Małe i średnie przedsiębiorstwa siłą napędową polskiego rynku opakowań

Źródło: Santander
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4,9 mld +47%

30 bln $ +41 %

Populacja, średnie dochody i poziom 
dobrobytu na świecie wzrastają
 Wg. Banku Światowego globalna klasa średnia

wzrośnie do 4,9 miliardów w 2030 roku.

Rynek globalny ciągle rośnie, a razem z nim rośnie liczba odpadów
Zużycie opakowań to coraz poważniejsze wyzwanie globalnie…

Wzrost dobrobytu coraz większej 
części populacji na świecie wiąże się 
z rosnącą konsumpcją
 Prognozy pokazują, że konsumpcja

w rozwijających się krajach wzrośnie do
$30 bilionów w 2025 r.

Wzrost konsumpcji wiąże się z większym 
zapotrzebowaniem na opakowania
 W szczególności na opakowania z tworzyw sztucznych.
 Gwałtowne przejście na produkty pakowane.

Więcej odpadów w ostatnim cyklu życia 
produktów
 Przy obecnej, prawie całkowicie linearnej gospodarce

zasobami, wskazane wyżej trendy oznaczają wzrost
produkowanych odpadów i utratę wartości
w gospodarce.

 Produkty FMCG stanowią 75% odpadów i tylko 20%
z nich jest odzyskiwana (biodegradacja, recycling,
reuse).

CIRCULAR 
ECONOMY



Przed nami duże zmiany w recyklingu
...i rosnący trend w Polsce

 POLSKA - rosnący trend konsumpcji opakowań:

 Jednym z głównych motorów zmian krajowego runku
opakowań jest model Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
(Circular Economy).

 Pomimo rosnących poziomów recyklingu opakowań dla
różnych frakcji, Polska jest daleko od osiągnięcia celów
proponowanych w pakiecie GOZ. W szczególności dla
tworzyw sztucznych, dla których poziom recyklingu
wymaga podwojenia w perspektywie 12 lat.
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Plastik Drewno Metale żelazne Aluminium Szkło Papier i karton

POZIOMY RECYCLINGU OPAKOWAŃ Z PODZIAŁEM NA 
RODZAJE MATERIAŁU 

Obecnie 2025 2030

Masa opakowań wprowadzonych na rynek5,5 mln ton (146 kg/per capita) 
+30% w latach 2010-2017

+129%

+88%

+57%

+18%

+23%
+39%



 Linearny model wykorzystania zasobów oznacza utratę
wartościowych surowców dla gospodarki:

 Znaczące zwiększenie poziomów recyclingu w odpowiedzi
na rosnące zapotrzebowania konsumentów i ograniczone
zasoby naturalne.

 Wzrost świadomości zarówno po stronie branż
konsumujących opakowania jak i konsumentów
WPŁYWA na producentów opakowań do
wprowadzania zmian technologicznych w kluczowych
obszarach łańcucha wartości opakowań, w tym:
 Nowe materiały.
 Produkcja opakowań.
 Transport.
 Wykorzystanie opakowań.

PRODUKCJA KONSUMPCJA WYRZUCENIE

GOZ to zmiana myślenia o łańcuchu produkcji
Transformacja GOZ w Polsce

RECYCLING
= >

SUROWIEC
SPRZEDAŻ

ZBIÓRKA KONSUMPCJA

PRODUKCJA

Biznes na 
drodze zmiany

 Od kilku już lat wiele przedsiębiorstw z powodzeniem
podejmuje działania zmierzające do implementacji różnych,
cyrkularnych modeli biznesowych.

 Niektóre wymagają wieloletniego przygotowania i dużych
inwestycji.



Transformacja nie tylko za sprawą GOZ
Innowacje przyszłością branży

PEPSICO
Pepsico zwiększy do 50% udział 
materiału z recyklingu w opakowaniach 
do 2030r. Ponad trzykrotnie zwiększy 
w swoich opakowaniach ilość obecnie 
stosowanego materiału pochodzącego 
z recyklingu.

COCA COLA
Nowa butelka koncepcyjną Eco Coca,wykonaną z biotworzyw opartych na cukrze.Kwadratowe butelki oszczędzają miejscew transporcie, co zwiększa wydajnośćwysyłki i przechowywania.

BIOTWORZYWA
Materiały o właściwościach tworzyw 
sztucznych, lecz produkowane z surowców 
roślinnych (100% biodegradowalne):
- Karton z trzciny cukrowej firmy TertraPak.
- Kubki jadalne do kawy Scoff-ee Cup.
- Produkowany przez Mondi materiał 

opakowaniowy z odnawialnych surowców 
pozwala firmie Paulig Coffee zmniejszyć 
jej ślad węglowy.

KORPORACJA KGL
Spółka w swojej strategii założyła wzrost
znaczenia recyklingu w produkcji
i zwiększenie poziomu innowacyjności
(budowa Centrum Badawczo –
Rozwojowego).
Produkcja biodegradowalnej folii z PLA.

CARLSBERG
Wykorzystanie zaawansowanych 
materiałów: pierwsza na świecie 
biodegradowalna butelka z włókna 
drzewnego.



Rozpędzona konsumpcja spotyka się z ekologicznymi megatrendami
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 Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu z poprzednich lat wymaga aktywnego podejścia do najważniejszych wyzwań:
 Poziom konsumpcji w Polsce ma jeszcze duży zapas, ale zmieniają się wymogi konsumentów.
 Rozwijanie obecności na rynkach zagranicznych.
 Optymalizacja finansowania kolejnych inwestycji.
 Konsolidacja rynku – jakie modele działania zachowają rynkową atrakcyjność.

 Ekologiczne megatrendy – wzrost znaczenia recyklingu:
 Rosnąć będą koszty związane z celami poziomu recyklingu.
 Poza presją legislacyjną również presja  rynkowa – najwięksi odbiorcy zaczynają liczyć ślad węglowy.
 Ekologiczne wyzwania są szansą do rozwoju dla tych, którzy są w stanie wdrażać innowacyjne produkty.
 Długoterminowo powyższe zmiany mogą wpłynąć na miks opakowań na rynku (łatwość i koszt recyklingu).



Our purpose is to help people 
and business prosper.
Our culture is based on believing 
that everything we do should be:

Thank You.Dziękujemy za uwagę.
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Dyrektor ds. sektora produkcji przemysłowej
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Kamil.Mikolajczyk@Santander.pl
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