1.1. Rynek oświetleniowy i perspektywy jego rozwoju
1.1.1. Charakterystyka branży
Branża oświetleniowa jest bardzo zróżnicowana i kompleksowa, a jej produkty znajdują zastosowanie
w wielu różnych obszarach. Europejski sektor oświetleniowy jest stosunkowo duży i posiada
międzynarodową renomę. Zatrudnienie w nim znajduje ponad 150 000 osób, a jego przychody stanowią
około 30% wartości globalnych przychodów branży oświetleniowej. Cechą charakterystyczną
europejskiego rynku oświetleniowego jest wysoki poziom innowacyjności oraz duże rozdrobnienie –
obok szeregu podmiotów o znaczącej pozycji w skali światowej, obejmuje kilka tysięcy przedsiębiorstw
z sektora MŚP, które działają przede wszystkim w obszarze dystrybucji opraw oświetleniowych.
W ramach całego rynku oświetleniowego wyróżnia się 3 znaczące segmenty: backlighting (oświetlenie
wykorzystywane m.in. w technologii LCD), automotive lighting (oświetlenie stosowane w przemyśle
motoryzacyjnym) oraz general lighting (oświetlenie ogólne – czyli segment działalności operacyjnej
Emitenta).
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oświetleniowy, a także wyróżniają się jako technologia o najwyższym tempie penetracji rynku wśród
rozwiązań przyjaznych środowisku. Obecnie oświetlenie oparte o rozwiązania LED jest najbardziej
energooszczędną i wszechstronną technologią pozwalająca ograniczać zużycie energii i emisji CO2 do
środowiska.
Z najnowszego raportu LEDinside wynika, iż w latach 2018-2023 wartość globalnego rynku oświetlenia
LED będzie sukcesywnie wzrastać, by ostatecznie osiągnąć 56,6 miliarda USD w 2023 roku, przy
wartości CAGR równej 9%1. Natomiast raport Global Market Insights wskazuje, że sam europejski rynek
LED będzie rósł w tempie 15,5% CAGR w latach 2017 – 2024 i osiągnie wartość ponad 30 miliardów
USD w 2024 roku2.
Głównymi czynnikami wzrostu wartości europejskiego rynku LED są rosnące zapotrzebowanie na
energooszczędne rozwiązania oświetleniowe, konieczność obniżenia kosztów związanych z energią
elektryczną, wysoki dochód do dyspozycji, rosnące inwestycje w infrastrukturę, w tym drogi, biura,

1

„2019 Light LED and LED Lighting Market Outlook”, „2019 Global LED Lighting Market Trend- Cross-Industry to Create
Business Opportunities”, www.ledinside.com (23.10.2018)
2 “Europe LED Lighting Market Report, 2024”, Global Market Insights, www.gminsights.com

kompleksy mieszkalne, parki, hotele itp. Wszystko to ma związek ze wzrostem populacji, postępującą
urbanizacją oraz zmianami klimatycznymi pobudzającymi ideę efektywności energetycznej
i poszanowania środowiska naturalnego.
Najwyższe tempo wzrostu prognozowane jest dla Indii, regionu Azji i Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej
i Afryki3. Europa jest największym światowym rynkiem oświetlenia LED. Udział europejskiej branży
oświetleniowej w światowym rynku LED to ok. 23%4.
Profesjonalnie zorganizowany rynek oświetleniowy w Polsce, podobnie jak inne rynki w Europie
Środkowej i Wschodniej, charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Możemy obserwować pełen
przekrój dostawców oświetlenia, począwszy od małych kilkuosobowych firm rodzinnych,
specjalizujących się w oświetleniu domowym, poprzez duże krajowe firmy o ukształtowanej pozycji
i szerokim asortymencie (w tym Grupa Kapitałowa LUG S.A.), a kończąc na największych
międzynarodowych korporacjach.
Z roku na rok rośnie efektywność energetyczna opraw LED. Coraz popularniejsze stają się rozwiązania
z obszaru Internetu Rzeczy. Wiodąca pozycja LED na rynku oświetleniowym wynika m.in. z jej
wysokiego potencjału rozwojowego, przy czym wydajność energetyczna opraw diodowych nieustannie
przekracza dotychczasowe granice. Powstające innowacje są coraz bardziej kompatybilne z systemami
sterowania, gdzie wg szacunków ekspertów, w trwającym pięcioleciu wartość rynku systemów
zarządzania oświetleniem miała rosnąć w tempie przekraczającym 20% w skali roku. W 2018
obserwowaliśmy w Polsce megatrend „Smartyfikacji codziennego życia”, który objawiał się
upowszechnieniem rozwiązań takich jak czujniki oświetlenia, Human Centric Lighting oraz monitoring
oświetlenia, tzw. Predictive maintenance.5
Rok 2019 przyniesie jeszcze większe rozpowszechnienie cyfryzacji związane z naciskiem na
energooszczędność w branżach proponujących rozwiązania instalacyjne dla obiektów komercyjnych.
W sektorze oświetlenia podtrzymuje się intensywny rozwój technologii LED oraz automatyzację
oferowanych usług. Głównymi trendami w 2019 roku będą przede wszystkim:
•
•
•
•

optymalizacja kosztów,
szukanie oszczędności za pomocą technologii LED,
inteligentne i ekonomiczne zarządzanie oświetleniem ulicznym,
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 kilku lat.
Według raportu LEDinside 2018 rynek oświetleniowy LED w Europie osiągnął wartość 8,292 USD
z rocznym wzrostem na poziomie 9,5%. Popularność energooszczędnego oświetlenia stale rośnie,
a przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na modernizację tradycyjnego systemu na ledowe
zamienniki. Zarządcy szukający oszczędności w pierwszej kolejności znajdą je w instalacji oświetlenia.
Chociaż inwestycja w nowoczesną technologię LED jest na początku znacznie wyższa niż w przypadku
tradycyjnych źródeł światła, zwraca się szybciej, nie tylko w postaci realnych oszczędności, ale także
wygody oraz dłuższej żywotności opraw. Obecnie dostępne oprawy LED mogą zastąpić tradycyjne
źródła światła w stosunku 1:1, co pozwoli wygenerować zyski rzędu nawet 50-75% w porównaniu do
konwencjonalnego oświetlenia.
3

“Global LED Lighting Market Update, 2017”, Frost & Sullivan, 2017
„Global LED lighting market to reach US $25.7 billion in 2015” (Globalny rynek oświetlenia LED osiągnie 25,7 miliardów USD
w 2015 roku), LEDinside, 4.12.2014r.
5
www.lighting.pl, Główne trendy w oświetleniu przemysłowym jakie przyniósł 2018 r., 29.01.2019 r.
4

Internet Rzeczy (ang. Internet of Things) z powodzeniem wykorzystywany jest w inteligentnych
miastach. Oprócz szeregu zaawansowanych usług w aglomeracjach (wykrywanie przestępstw i ataków
wandalizmu, monitorowanie wibracji stanów zużycia materiałów budowlanych czy mostów) 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. W nocy lub w trudnych warunkach atmosferycznych technologia LED eliminuje zjawisko
przykrego olśnienia, czyli oślepienia użytkowników drogi. Modernizacja oświetlenia ulicznego może być
finansowa z funduszy państwowych. Sprzyja temu trend ekologicznego użytkowania infrastruktury
miejskiej oraz poprawy efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego.
Producenci systemów oświetlenia coraz częściej decydują się na elastyczne rozwiązania pozwalające
na finansowanie modernizacji oświetlenia tzw. leasingowanie w formule ESCO. Polega ona na
przeprowadzaniu reorganizacji, która obniży koszty eksploatacji wynikające z oświetlania przestrzeni.
Usługa ESCO obniża koszty związane z konserwacją urządzeń, zmniejsza awaryjność systemu oraz
pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności. Z formuły mogą skorzystać zarówno prywatni
przedsiębiorcy, jak i jednostki samorządowe. Cała praktyka polega na bezgotówkowej modernizacji
oświetlenia. Użytkownik pokrywa koszt inwestycji, w miesięcznych ratach, które wygenerowane są
przez oszczędności wynikające z eksploatacji nowego systemu. Trend ten jest kontynuacją
energooszczędnej idei oświetlenia LED, która gwarantuje realne zyski dla inwestorów.
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. Obecnie więcej czasu spędzamy w sztucznie doświetlonych przestrzeniach z ograniczonym
dostępem światła naturalnego, co często prowadzi do rozregulowania naturalnego rytmu dobowego.
Skutkuje to bezsennością, problemami z koncentracją czy przewlekłym zmęczeniem. Mając na uwadze
obecne „choroby cywilizacyjne” producenci oświetlenia LED szukają technologii, która ułatwi
pracownikom funkcjonowanie w przestrzeniach o ograniczonym dopływie światła naturalnego.
Rezultatem poszukiwań jest konfiguracja HCL, która w jak najdokładniejszy sposób odwzorowuje
światło dzienne. Koncepcja łączy w sobie pobudzające niebieskie światło z cieplejszą, bardziej
przyjemną barwą. Możliwość zautomatyzowania tej technologii pozwoliła na stworzenie światła, które
podąża za człowiekiem i dopasowuje się do jego rytmu dobowego. Punktowo użytkowane pozwala
użytkownikowi włączyć je wtedy, kiedy ten czujemy spadek energii lub senność.
Branża oświetlenia komercyjnego rozwija się dynamicznie i coraz skuteczniej odpowiada na
zapotrzebowania rynku na wydajne i inteligentne urządzenia oświetlające przestrzeń. Największy
rozwój 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.6
Branża oświetleniowa jest segmentem dojrzałym, który wyróżnia się stabilnym rynkiem odbiorców.
Głównym kanałem dystrybucji są tutaj specjalistyczne hurtownie elektrotechniczne bądź też sprzedaż
odbywa się bezpośrednio na inwestycje architektoniczne.
Podsumowując, rynkiem docelowym LUG Light Factory Sp. z o.o., podobnie jak całej Grupy Kapitałowej
LUG S.A., jest segment general lighting, skupiony wokół produkcji opraw oświetleniowych skierowanych
do klienta profesjonalnego. Wartością dodaną LUG, która buduje jego pozycję konkurencyjną jest
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kompleksowa obsługa z zakresu usług projektowych i dostarczania kompletnych rozwiązań
oświetleniowych, a także customizacja czyli dostosowywanie gotowych rozwiązań do potrzeb
indywidualnych klientów.

