
2.4.2. Perspektywy rozwoju rynku 

Według szacunków międzynarodowych analiz, wartość światowego rynku oświetlenia ogólnego 

(obszar działania Emitenta) do 2020 roku wzrośnie o ok. 50% do poziomu ok. 83 mld euro, z czego 

udział rynku europejskiego ma wynosić ok. 20%4. 

Zarząd LUG S.A. identyfikuje następujące czynniki, które w kolejnych latach będą pozytywnie 

stymulowały rozwój rynku oświetleniowego: 

• Cel wskazany w strategii „Europa 2020” zakładający zwiększenie efektywności energetycznej  

o 20% do 2020 roku. Obecnie na oświetlenie w Europie zużywa się 14% całkowitego zużycia 

energii. 

• Ok. 75% instalacji oświetleniowych w Europie jest starsza niż 25 lat, co będzie dodatkowo 

stymulować proces powszechnej wymiany oświetlenia na energooszczędne. 

• Dynamiczny wzrost wartości światowego rynku LED do 2020 roku, z poziomu 9 mld euro  

w 2011 roku do poziomu 64 mld euro w 2020 roku.  W tym, wartość rynku LED w segmencie 

oświetlenia ogólnego w 2020 roku szacuje się na 57 mld euro. Średnioroczna stopa wzrostu 

rynku LED w tym segmencie w latach 2011-2016 szacowana jest na poziomie CAGR  

(2011-2016): 45%, a w kolejnym okresie CAGR (2016-2020): 15%5. 

• Szybki rozwój technologii LED, który prowadzi do uzyskania coraz lepszych parametrów  

w zakresie efektywności i trwałości, przy jednoczesnym spadku cen ledowych źródeł światła, 

służy upowszechnianiu opraw i systemów oświetleniowych LED. 

 

Potencjał wzrostowy segmentu oświetlenia ogólnego jest stymulowany także przez takie kluczowe 

wskaźniki jak rozwój inwestycji infrastrukturalnych w krajach rozwijających się oraz coraz większa 

penetracja rynku przez technologie oparte o droższe źródła światła, w tym LED, co podnosi średnią 

wartość globalnej sprzedaży produktów oświetleniowych. Jednak nie bez wpływu na rozwój branży 

mają megatrendy występujące w skali globalnej: 

• 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 
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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  

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.  

 

• deficyt polskiego systemu energetycznego  

System energetyczny w Polsce może w latach 2015-2017 znaleźć się w sytuacji niedoborów 

energii elektrycznej w związku z zamykaniem technologicznie przestarzałych elektrowni. 

Plany budowy nowych zakładów produkcji energii elektrycznej także nie zostały na razie 

zrealizowane. Zgodnie z raportem NIK pt. ”Funkcjonowanie i bezpieczeństwo 

elektroenergetycznych sieci przesyłowych” niedostatek mocy dyspozycyjnej w elektrowniach 

krajowych w stosunku do zapotrzebowania może wystąpić w latach 2015-2017r. 

wspomniana w poprzednim punkcie wymiana oświetlenia na LED mogłaby zredukować 

konsumpcję energii elektrycznej.  

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. 

Przytoczone prognozy i informacje rynkowe wykazują zgodność z obserwacjami Zarządu Emitenta, 

który uczynił dodatnią dynamikę przychodów ze sprzedaży w kolejnych latach jednym z celów 

biznesowych. Jednocześnie kadra zarządzająca Grupy Kapitałowej LUG S.A. identyfikuje następujące 

trendy, które oddziałują na branżę oświetleniową w 2016 roku: 

• spadek tempa wzrostu rynku komponentów LED; 

• nasilenie presji na obniżane cen oświetlenia cen; 

• fala upadłości małych głównie chińskich producentów opraw LED; 

• utrudniony rozwój inteligentnego oświetlenia LED przez presję cenową i niechęć 

konsumentów do zaspokajania potrzeb wyższym kosztem. 

 


