
38 
 

2.4. Rynek oświetleniowy i perspektywy jego rozwoju 

2.4.1. Charakterystyka branży 

 

W odróżnieniu od innych przemysłów, 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 

około 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 opraw oświetleniowych. 

 

Międzynarodowe prognozy dotyczące globalnego rynku oświetleniowego wskazują, że jego wartość w 

2020 roku osiągnie poziom około 100 miliardów euro1. Głównymi motorami wzrostu popytu będą 

przede wszystkim wzrost populacji, postępująca urbanizacji oraz zmiany klimatyczne pobudzające ideę 

efektywności energetycznej i poszanowania środowiska naturalnego.  

 

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). W 2011 roku wartość segmentu oświetlenia ogólnego szacowano na około 55 

miliardów euro, co stanowiło blisko 75% całego globalnego rynku oświetlenia i wskazywało na 

dominującą pozycję na tle pozostałych segmentów. Zgodnie z prognozami McKinsey & Company2 do 

2020 r. wartość  segmentu general lighting wzrośnie do poziomu 83 mld euro (80% globalnego rynku). 

Średnia wartość wskaźnika wzrostu w tym segmencie powinna wynieść 6% w latach 2010-2016 oraz 

3% w latach 2016-2020. 

 

Obecnie najbardziej innowacyjną technologią, jaka występuje na rynku, jest oświetlenie 

półprzewodnikowe. Opiera się ona na emitujących światło materiałach półprzewodnikowych, które 

przetwarzają energię elektryczną na światło, i wykorzystuje się ją w oświetleniu LED i OLED. LEDy 

stanowią najszybciej rozwijający się segment. Na przestrzeni kilku kolejnych lat oświetlenie oparte  

o rozwiązania LED stanie się najbardziej energooszczędną i wszechstronną technologią  

w oświetleniu ogólnym. W 2010 roku wartość całego rynku LED (wszystkie 3 segmenty) szacowano na 

9 mld euro. Natomiast prognozy wskazują, iż wartość ta w 2020 roku wzrośnie do poziomu 64 mld 

euro, przy czym wartość segmentu oświetlenia ogólnego w ramach technologii LED szacuje się na 57 

mld euro 3 . Wykres 4 pochodzi z raportu McKinsey & Company i prezentuje wzrost rynku LED  

w ramach segmentu general lighting z podziałem na obszary zastosowań. 

 

 

                                                           
1  „Lighting the way: Perspectives on the global lighting market” (Oświetlenie przyszłości: perspektywy 

światowego rynku oświetlenia), McKinsey & Company, 2012 r., second edition 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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Wykres 4 Segment LED w ramach segmentu oświetlenia ogólnego [mld euro] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: „Lighting the way: Perspectives on the global lighting market”, McKinsey&Company 2012r., second edition 

 

Profesjonalnie zorganizowany rynek oświetleniowy w Polsce, podobnie jak inne rynki w Europie 

Środkowej i Wschodniej, charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Na rynku obserwujemy 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.  

Branża oświetleniowa jest segmentem dojrzałym, który charakteryzuje się stabilnym rynkiem 

odbiorców. Głównym kanałem dystrybucji są tutaj specjalistyczne hurtownie elektrotechniczne bądź 

też sprzedaż odbywa się bezpośrednio na inwestycje architektoniczne.  

Podsumowując, rynkiem docelowym Grupy Kapitałowej LUG S.A. jest segment general lighting 

skupiony wokół produkcji opraw oświetleniowych skierowanych do klienta profesjonalnego. Wartością 

dodaną Grupy Kapitałowej Emitenta, która buduje jego pozycję konkurencyjną jest całościowa obsługa 

z zakresu usług projektowych i dostarczania kompletnych rozwiązań oświetleniowych. 
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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 obserwować na terenie 

Ameryki Południowej, Europy Wschodniej i Azji Centralnej, Bliskiego Wschodu i Północnej 

Afryki oraz Afryki Subsaharyjskiej.  

                                                           
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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• 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.  

 

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 oczekuje dodatniej dynamiki przychodów ze sprzedaży w kolejnych latach. Przy czym za realizację 

tej pozytywnej tendencji odpowiadać będzie przede wszystkim dynamika sprzedaży na rynkach 

eksportowych, która w 2013 roku w stanowiła w strukturze ponad 55%. 

 

2.5. Główne rynki działania i informacje o oddziałach 

Grupa Kapitałowa LUG S.A. dostarcza rozwiązania z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej  

o wysokich parametrach technicznych i użytkowych do projektów inwestycyjnych w Polsce i na całym 

świecie, za pośrednictwem swoich biur handlowych w kraju oraz przedstawicielstw zagranicznych. 
 

W 2013 roku na krajową strukturę handlową Emitenta składało się 9 biur regionalnych  

w największych polskich miastach:  

 

Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Lublin, Kraków, Katowice, Łódź, Zielona Góra 

 

Dominującymi kanałami dystrybucji produktów marki LUG na rynku polskim są sieci hurtowe oraz 

hurtownie elektrotechniczne i ogólnobudowlane.  
 

W ramach zagranicznej struktury handlowej Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2013 roku funkcjonowały 

następujące oddziały zagraniczne: 

 

Berlin, Paryż, Londyn, Dubaj, Wilno, Sao Paulo, Moskwa 

 

Oddziały w Berlinie, Londynie i Sao Paulo działają za pośrednictwem spółek zależnych, pozostałe  

4 oddziały funkcjonują w formie przedstawicielstw zagranicznych. 
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Grupa Kapitałowa LUG S.A. za pośrednictwem swoich spółek zależnych prowadzi działalność zarówno 

na rynku polskim jak i na rynkach europejskich i światowych. Najważniejszym kierunkiem eksportowym 

są kraje europejskie, których udział w ogólnych przychodach ze sprzedaży stanowił  

w 2013 roku 66 proc. 

Tabela 20 Główne rynki zbytu Grupy Kapitałowej LUG S.A.  

  
2012  

[tys. zł] 

2013  

[tys. zł] 

Polska 51 220  45 401 

Pozostałe kraje łącznie, w tym: 48 812  57 085 

Europa 43 316  37 421 

Bliski Wschód i Afryka 4 497 5 355  

Pozostałe 999  14 308  

Źródło: Emitent 

 

 

 

Oprawy oświetleniowe Grupy Kapitałowej 

LUG S.A. oświetlają wnętrza obiektów  

i tworzą iluminacje świetlne w 55 

państwach na całym świecie.  

 

 

Strategia eksportowa firmy zakłada koncentrację działań na wybranych rynkach strategicznych.  

Na ich identyfikację wpływ mają następujące czynniki: 

• wnioski wynikające z obserwacji trendów rynkowych; 

• produkty z portfolio firmy LUG odpowiadające potrzebom i gustom klientów zgodnie  

z cyklem życia produktów sektora oświetlenia profesjonalnego na poszczególnych rynkach; 

• doświadczenie – aby ograniczyć ryzyko wynikające z wejścia na nowe rynki, firma LUG jako 

strategiczne obrała rynki, na których działa od kilku lat, stąd znane są przesłanki – szanse  

i ograniczenia, które mogą zaistnieć na danym rynku; 

• analiza i segmentacja geograficzna – wybór kilku różnych rynków wynika z konieczności 

zapewnienia gwarancji odpowiedniego poziomu sprzedaży (różne kraje, z różnych części 

Europy i świata pozwalają na dywersyfikację ryzyka wymiany zagranicznej);                                                                                     

• poziom wzrostu ekonomicznego i potencjalna wartość rynku; 

• stabilność polityczna; 

• respektowanie kontraktów i norm międzynarodowych.  

 

Każdy rynek wymaga innych narzędzi wspomagania działalności handlowej, gdyż na każdym  

z nich inne kryteria warunkują decyzje konsumenckie. W ramach obranej strategii rozwoju eksportu 



43 
 

firma postawiła na intensyfikację działań na kilku wybranych rynkach, co przyczyniło się do podjęcia 

decyzji o otwarciu przedstawicielstw zagranicznych i rejestracji spółek zależnych. W 2013 roku 

zakończyła się procedura formalno-prawna w odniesieniu do brytyjskiej spółki zależnej: 

• 21.06.2013r. – zakończono rejestrację spółki LUG Lighting UK Ltd. z siedzibą w Londynie. 

Zakończenie wszelkich procedur formalno-prawnych niezbędnych do rozpoczęcia 

działalności operacyjnej nastąpiło 10.09.2013r. (RB EBI 36/2013). 

 

W ramach Grupy Kapitałowa LUG S.A. działalność produkcyjną realizuje spółka zależna LUG Light 

Factory Sp. z o.o. Głównymi dostawcami komponentów  do produkcji opraw oświetleniowych marki 

LUG i Flash DQ są światowej klasy dostawcy: Osram, Philips, Helvar oraz Vossloh Schwabe. 

 

2.6. Struktura przychodów Emitenta 

Strategia Grupy Kapitałowej LUG S.A. realizowana w 2013 rok zakładała wzrost znaczenia eksportu  

w przychodach ze sprzedaży. W 2011 roku planowano osiągnąć poziom 50%, a następnie kontynuację 

tego trendu w kolejnych latach. Założenie to było konsekwentnie realizowane, co odzwierciedla 

procentowy udział przychodów generowanych na rynkach zagranicznych  

i systematyczne wzrosty w tym zakresie z poziomu 33% w 2009 roku, poprzez 45% w 2010 roku,  49% 

w 2011 i 2012 roku. W 2013 roku przychody ze sprzedaży realizowanej na rynkach zagranicznych 

przekroczyła 55%. Zarząd LUG S.A. zakłada w kolejnych latach kontynuację działań zmierzających do 

zwiększania udziału eksportu w przychodach ze sprzedaży. 
 

 

Wykres 5 Struktura przychodów ze sprzedaży w ujęciu geograficznym w 2013 roku  

 

 

 

 

 

 

Źródło: LUG S.A. 
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Tabela 21 Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG S.A. r/r 

 

2013 2012 2011 2010 2009 

Wartość 

(w tys. 

zł) 

Udział  

(w %) 

Wartość 

(w tys. 

zł) 

Udział  

(w %) 

Wartość 

(w tys. 

zł)  

Udział  

(w %) 
Wartość 

(w tys. 

zł) 

Udział 

(w %) 
Wartość 

(w tys. 

zł) 

Udział 

(w %) 

Kraj 45 401 44,30% 51 220 51,29% 48.315 51,11% 41.752 53,53% 37.340 65,29% 

Eksport 57 085 55,70% 48 812 48,79% 46.212 48,89% 36.248 46,47% 19.850 34,71% 

RAZEM 102 485 100% 100 032 100% 94.527 100% 78.001 100,00% 57.190 100,00% 

* do dnia 31 lipca 2008 r. przychody ze sprzedaży generowane były przez LUG S.A. Od dnia 1 sierpnia 2008 r. działalność  

w zakresie projektowania, wdrażania, produkcji oraz sprzedaży opraw oświetleniowych w całości przejęła spółka w 100,00% 

zależna od Emitenta LUG Light Factory Sp. z o.o. 

Źródło: LUG S.A. 

Wśród państw, do których w 2013 roku firma sprzedawała swoje produkty znajduje się 56 państw: 
Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Białoruś, Szwajcaria, Cypr, Czechy, Chiny, Niemcy, Dania, 

Algieria, Estonia, Francja, Finlandia, Wielka Brytania, Grecja, Włochy, Izrael, Irlandia, Irak, Islandia, 

Jordania, Chorwacja, Brazylia, Kuwejt, Kazachstan, Luksemburg, Liban, Litwa, Łotwa, Malta, Maroko, 

Malezja, Macedonia, Mauritius, Malediwy, Norwegia, Holandia, Węgry, Oman, Portugalia, Rumunia, 

Katar, Korea Południowa, Rosja, Szwecja, Arabia Saudyjska, Australia, Słowacja, Słowenia, Serbia, 

Tunezja, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Czarnogóra. 

 

Tabela 22 Dynamika przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG S.A. wg MSR/MSSF 

Źródło: LUG S.A. 

 

Struktura odbiorców Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2013r. - 31.12.2013r. była znacznie 

zdywersyfikowana zarówno podmiotowo jak i geograficznie, co stanowiło istotny czynnik stabilizujący 

jej sytuację finansową. Grupa współpracowała z dużą ilością stałych odbiorców, wśród których nie było 

podmiotów wyraźnie dominujących w kontaktach handlowych z przedsiębiorstwem. 

 

2.7. Otoczenie konkurencyjne 

Na polskim rynku oświetleniowym można zaobserwować 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.  

Obok drobnych producentów i importerów, w branży wyróżnić można grupę kilkunastu podmiotów 

funkcjonujących w obszarze profesjonalnej techniki świetlnej. Firmy z tej grupy specjalizują się  

w produkcji opraw do zastosowań komercyjnych, w tym iluminacji obiektów przemysłowych, 

Rok 
Dynamika 

kraj 
Dynamika 
eksportu 

Całkowita  

dynamika 

2011 / 2010 +15,72% +27,49% +21,19% 

2012 / 2011 +6,01% +5,63% +5,82% 

2013/2012 -11,36% +16,95% +2,46% 
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handlowych, sportowych, biurowych, hotelowych czy infrastruktury drogowej. Wskazany segment 

stanowi domenę działania Grupy Kapitałowej LUG S.A., dlatego też do grona podmiotów 

konkurencyjnych w stosunku do Emitenta należy zaliczać wyłącznie producentów profesjonalnych 

opraw i systemów oświetleniowych na skalę międzynarodową. 

Obok profesjonalnych producentów oświetlenia, polskie firmy oświetleniowe konkurują także  

z zagranicznymi dostawcami tanich i słabej jakości rozwiązań, głównie z rejonu Europy Środkowej 

i Wschodniej oraz Azji (głównie Chiny). Mimo braku jakiejkolwiek porównywalności produktów, 

sytuacja ta wynika z faktu niedojrzałości polskiego konsumenta i inwestora oraz pomijania takich 

aspektów jak wysoka jakość, energooszczędność czy minimalizowanie negatywnego wpływu na 

środowisko przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Dzięki licznym akcjom edukacyjnym  

i realizowanym szkoleniom sytuacja ta ulega jednak systematycznej poprawie.  

 

2.8. Udział w rynku oświetleniowym 

Przychody ze sprzedaży opraw oświetleniowych marki LUG w 2013 roku wynosiły 102 mln  zł, co w 

stosunku do wartości przychodów w latach poprzednich: 2010r. – ponad 78 mln zł,  2011r. – ponad 94 

mln zł oraz 2012r. – 100 mln zł wskazuje na podtrzymanie trendu wzrostowego. 

W związku z brakiem jednoznacznych danych o wartości polskiego rynku oświetleniowego 

pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego oraz braku danych o wartości poszczególnych 

rynków zagranicznych, Emitent nie publikuje informacji na temat aktualnego udziału w rynku Grupy 

Kapitałowej LUG S.A. 

Jednocześnie Zarząd LUG S.A. podejmuje szereg działań służących utrzymaniu i poszerzaniu udziału  

w rynku oświetleniowym, w tym: 

• dywersyfikuje prowadzoną działalność w ujęciu geograficznym i asortymentowym; 

• umacnia swój udział na rynkach poszczególnych państw poprzez otwieranie przedstawicielstw 

handlowych (w 2011 roku - Paryż, Londyn, w 2012 roku – Ajman Free Zone, ZEA) oraz spółek 

zależnych. Istotnym posunięciem Emitenta z zakresu rozszerzania zasięgu organizacji 

handlowej LUG S.A. było utworzenie 11.09.2008r. spółki zależnej LUG GmbH, której 

podstawowym działaniem jest handel i promocja opraw oświetleniowych marki LUG na rynku 

niemieckim. W 2011 roku przeprowadzono analizy wejścia na rynki Ameryki Południowej, a ich 

pozytywne wyniki przyczyniły się do utworzenia spółki LUG do Brazil Ltda. z siedzibą w Sao 

Paulo. W 2013 roku została zarejestrowana brytyjska spółka zależna LUG Lighting UK Ltd. z 

siedzibą w Londynie. 

• dywersyfikuje i rozwija portfolio produktów, wprowadzając do oferty wiele nowych  

i atrakcyjnych opraw oświetleniowych, w tym ekskluzywną markę opraw Flash DQ. 


