1.1.1. Perspektywy rozwoju rynku
Od kilku lat niezmienne pozostają następujące czynniki, które pozytywnie stymulują rozwój rynku
oświetleniowego:
Czynniki regulacyjne, środowiskowe i społeczne
•

•
•
•
•

Cel wskazany w strategii „Europa 2020” zakładający zwiększenie efektywności energetycznej
o 20% do 2020 roku. Obecnie na oświetlenie w Europie zużywa się 19% całkowitego zużycia
energii.
Ok. 75% instalacji oświetleniowych w Europie jest starsza niż 25 lat, co dodatkowo stymuluje
proces powszechnej wymiany oświetlenia na energooszczędne.
Presja obniżania kosztów energii elektrycznej na cele związane z utrzymaniem budynku
i infrastruktury.
Priorytet bezpieczeństwa energetycznego
Nakłady inwestycyjne na infrastrukturę, które przyczyniają się do powstawania nowych dróg,
parków, biurowców, apartamentowców, hoteli i innych obiektów

Czynniki technologiczne
•
•
•
•
•

Szybki rozwój technologii LED, który prowadzi do uzyskania coraz lepszych parametrów
w zakresie efektywności i trwałości, przy jednoczesnym spadku cen ledowych źródeł światła;
Rozwój koncepcji IoT;
Rozwój nowych modeli biznesowych na bazie rozwoju nowych technologii;
Human Centric Lighting;
Automatyzacja usług.

Rok 2018 w branży oświetleniowej nie przyniósł tak znaczących zmian jakie wywołało pojawienie się
źródeł światła i opraw oświetleniowych wykorzystujących technikę LED. W światowej branży
oświetleniowej oferta ewoluowała od eksponowania zagadnień energooszczędności związanej ze
stosowaniem oświetlenia LED ku kontynuacji dotychczasowych, głównych trendów rozwoju związanych
z cyfryzacją systemów oświetleniowych LED. Nastąpił dalszy rozwój trendów związanych
z oświetleniem odpowiadającym na potrzeby człowieka (Human Centric Lighting) oraz technologią Li-Fi
– technologią przesyłania danych za pośrednictwem oświetlenia.1
Cyfryzacja i nacisk na energooszczędność to najpopularniejsze trendy, które można zauważyć
w branżach proponujących rozwiązania instalacyjne dla obiektów komercyjnych. W sektorze oświetlenia
zauważalny jest intensywny rozwój zarówno produktów w technologii LED, jak i automatyzacja
oferowanych usług. Głównymi trendami w 2019 roku będą przede wszystkim: optymalizacja kosztów
oraz szukanie oszczędności za pomocą technologii LED, ale także inteligentne i ekonomiczne
zarządzanie oświetleniem ulicznym czy postępująca automatyzacja. Prognozowany 30% wzrost cen za
energię elektryczną zmusza producentów oświetlenia profesjonalnego do proponowania swoim
użytkownikom coraz bardziej zaawansowanych systemów, które dzięki zdalnej kontroli nie tylko
pozwolą na wygodne sterowanie, ale także zwrócą koszty inwestycji w przeciągu maksymalnie kilku
lat.2 Popularność energooszczędnego oświetlenia stale rośnie, a przedsiębiorcy coraz częściej
decydują się na modernizację tradycyjnego systemu na ledowe zamienniki.
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W roku 2019 eksperci prognozują popyt na inteligentne oprawy – trend wywodzący się od IoT. Internet
Rzeczy (ang. Internet of Things) z powodzeniem wykorzystywany jest także w inteligentnych miastach.
Oprócz szeregu zaawansowanych usług w aglomeracjach, IoT usprawnia sterowanie oświetleniem,
dostosowując je do pory dnia, obecności użytkowników czy aktualnych warunków pogodowych.
Nowoczesne oprawy LED dedykowane oświetleniu ulicznemu są wyposażane nie tylko
w moduły komunikacyjne, które pozwalają łączyć je z pozostałymi systemami, ale także charakteryzują
się zaawansowaną technologią optyczną, zwiększającą bezpieczeństwo na drogach. Modernizacja
oświetlenia ulicznego może być finansowa z funduszy państwowych. Sprzyja temu trend ekologicznego
użytkowania infrastruktury miejskiej oraz poprawy efektywności energetycznej systemów oświetlenia
zewnętrznego. Dzięki oświetleniu LED gminy będą mogły na wydatkach za energię elektrycznych
zaoszczędzić nawet 50 -70%.
Stałe unowocześnianie przestrzeni pracy związane jest ściśle z dynamicznym rozwojem Human Centric
Light (HCL), którego technologia bierze pod uwagę działanie światła na organizm oraz psychikę
człowieka. Sztucznie doświetlone przestrzenie z ograniczonym dostępem światła naturalnego prowadzą
wielokrotnie do rozregulowania naturalnego rytmu dobowego, co skutkuje bezsennością, problemami
z koncentracją czy przewlekłym zmęczeniem. Producenci oświetlenia LED szukają technologii, która
ułatwi pracownikom funkcjonowanie w przestrzeniach o ograniczonym dopływie światła naturalnego.
Branża oświetlenia komercyjnego rozwija się dynamicznie i coraz skuteczniej odpowiada na
zapotrzebowania rynku na wydajne i inteligentne urządzenia oświetlające przestrzeń. Największy
rozwój i milowy krok widać przede wszystkim w technologii LED, której energooszczędność
i proekologiczne ukierunkowanie zawładnęło większą częścią rynku oświetlenia profesjonalnego,
napędzanego wzrostem populacji, zmianami klimatycznymi czy postępującą urbanizacją. Na
przestrzeni najbliższych kilku lat swoją pozycję umocnią producenci oświetlenia profesjonalnego, którzy
jako priorytet stawiają konstruowanie rozwiązań uwzględniających wcześniej wspomniane zmiany.3
Nie bez wpływu na rozwój branży mają megatrendy i zjawiska, występujące w skali globalnej:
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•

dynamiczny wzrost populacji, szczególnie w krajach rozwijających się oraz wzrost dochodów
ludności, która skłonna jest przeznaczać więcej pieniędzy na oświetlenie:
Populacja ludzi będzie wzrastać z poziomu 6,9 miliarda w 2010 roku do 7,7 miliarda w 2020
roku. Emitent obserwuje także, że wyższe dochody w państwach rozwiniętych, pobudzają popyt
na produkty oświetleniowe – szczególnie w odniesieniu do rozwiązań o wysmakowanym
designie i energooszczędnych.

•

postępująca urbanizacja, która zapewnia wzrost popytu na oświetlenie:
Prognozy wskazują, iż gospodarka globalna wzrośnie o 3-4% w latach 2010-2020. Największe
wzrosty (ok. 60% wartości globalnego PKB) będą napędzane przez miasta, które bezpośrednio
stymulują wzrost popytu na oświetlenie, w szczególności w segmencie general lighting. Na
obszarach zurbanizowanych popyt na oświetlenie jest zdecydowanie większy
niż na terenach wiejskich, dlatego to właśnie miasta będą ważnym motorem wzrostu przemysłu
oświetleniowego. Oprócz Azji, najsilniejszą urbanizację będzie można obserwować na terenie
Ameryki Południowej, Europy Wschodniej i Azji Centralnej, Bliskiego Wschodu i Północnej
Afryki oraz Afryki Subsaharyjskiej.

•

nieodwracalne zmiany klimatyczne
Zmiany klimatyczne i niedostatek zasobów, w tym ograniczone zasoby energii elektrycznej
sprawiają, że upowszechnianie się energooszczędnych produktów jest obecnie globalnym
trendem, który prowadzi do stopniowego odchodzenia od rozwiązań najtańszych na rzecz
droższego, ale efektywnego energetycznie oświetlenia. Ważne jest, iż w przeciwieństwie

Ibidem

do innych metod redukcji emisji CO2, wymiana energochłonnego oświetlenia na rozwiązania
efektywne energetycznie nie ma negatywnego wpływu na gospodarkę światową, a wręcz
przeciwnie, pozytywnie ją stymuluje.
•

wysokie wzrosty cen prądu
Jesień to czas zakupów energii na następny rok, a rok 2018 przyniósł rekordowo wysokie ceny.
Wzrosły one na rynku hurtowym nawet o 80% za część obrotową w stosunku do roku
poprzedniego. Przekłada się to na wzrost cen energii od 35% do nawet 45%. Analitycy
podkreślają, że ze względu na rosnące stawki uprawnień do emisji CO2, nic nie wskazuje na
to, aby ta tendencja miała ulec zmianie. Z kolei nawet do 40% energii zużywanej przez jednostki
samorządowe, przeznaczane jest na oświetlenie publiczne.

Tendencja rozwojowa polskiego rynku oświetleniowego jest po części efektem rosnących przychodów
z eksportu. Całkowita wartość eksportu polskiego przemysłu oświetleniowego stanowi około 1/3
wartości rynku. Największym odbiorcą produktów polskiej branży oświetleniowej są kraje
Unii Europejskiej, na które przypada szacunkowo 3/4 całego eksportu.

