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1. IEVADS
1.1.

Konteksts

Publiski pieejamie statistikas dati liecina par ļoti strauju mēbeļrūpniecības attīstību Lietuvā un
Igaunijā, kā arī par to, ka šajās valstīs mēbeļu ražošanas uzņēmumi saņem gan tiešu, gan ES
fondu līdzfinansētu valsts atbalstu. Projekta ietvaros veiktās izpētes rezultātā būs iespējams
daudz precīzāk novērtēt Latvijas mēbeļrūpniecības iespējas būtiski kāpināt efektivitāti un
iestrādāt tautsaimniecības un profesionālās izglītības plānošanas dokumentos nepieciešamos
atbalsta pasākumus pievienotās vērtības produktu meža nozarē īpatsvara palielināšanai un
mēbeļu nozares konkurētspējas attīstībai, tai skaitā profesionālās izglītības pilnveidei.

1.2.

Izvērtējuma mērķis

Esošās situācijas mērķis ir apkopot informāciju par Baltijas valstu mēbeļu nozari, to
ietekmējošajiem faktoriem, veicot detalizētāku izvērtējumu par Latvijas mēbeļrūpniecības
konkurētspēju un sagatavojot priekšlikumus pasākumiem nozares attīstības veicināšanai.
Ārvalstu pieredzes izvērtējuma mērķis ir pieredzes analīzes veikšana mēbeļu nozares esošās
situācijas, struktūras un tendenču noskaidrošanā Baltijas valstīs:
 Lietuvā;
 Igaunijā;
 Latvijā.
Analīze ietver valstu mēbeļu nozares attīstības analīzi un to ietekmējošo faktoru izpēti,
tādējādi secinot un veidojot priekšlikumus iespējamajām aktivitātēm Latvijas mēbeļu nozares
izaugsmes veicināšanai.

1.3.

Izvērtējuma ietvaros veicamie uzdevumi

Pētījuma mērķa sasniegšanai tika nodrošināta šādu uzdevumu veikšana:
 Mēbeļu nozares attīstības analīze Latvijā, Igaunijā un Lietuvā (turpmāk – references
valstis):
 laika periodam – sākot no 2005.gada līdz pārskata gadam un ietver:
 analizēt mēbeļu nozares ražošanas, patēriņa un ārējās tirdzniecības dinamiku
references valstīs;
 parādīt ražoto produktu sadalījumu pa mēbeļu veidiem references valstīs;
 parādīt ražoto produktu sadalījumu pa realizācijas veidiem (sadales kanālu izpēte)
references valstīs;
 noteikt mēbeļu nozares lomu references valstu tautsaimniecībā un to īpatsvars,
ietverot ietekmi pievienotās vērtības ķēdē;
 parādīt ārvalstu investīciju lomu un īpatsvaru konkrēto valstu mēbeļu nozarē;
 analizēt nozares konkurētspējas, ražošanas un tirgus attīstības iespējas references
valstīs.
 Mēbeļu nozares attīstību ietekmējošo faktoru izpēte references valstīs:
 analizēt nacionālo un ES atbalsta mehānismu (ieskaitot likumdošanu), kas veicina
mēbeļu nozares attīstību un to rezultātu izvērtējums references valstīs;
 analizēt vietējā (reģionālā) un eksporta tirgus veicināšanas pasākumi un to rezultāti
(ietverot labās prakses piemēru uzskaitījumu) references valstīs;
 analizēt valsts iepirkumos īstenoto politiku references valstīs.
 Mēbeļu nozares dalībnieku sadarbības mehānismu izpēte. Profesionālo organizāciju un
interešu apvienību darbība references valstīs.
 Sagatavot ieteikumus Nacionālā attīstības plāna, Meža un saistīto nozaru attīstības
pamatnostādņu pasākumiem un citiem plānošanas dokumentiem pievienotās vērtības
produktu meža nozarē īpatsvara palielināšanai un mēbeļu nozares konkurētspējas
attīstībai, tai skaitā profesionālās izglītības pilnveidei.
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1.4.

Izmantotā metodoloģija

Lai sasniegtu izvirzītos uzdevumus, tiek izmantotas vairākas savstarpēji papildinošas
pētījuma izstrādes metodes:
 sekundāro informācijas avotu analīze, tās ietvaros paredzēts veikt esošo datu bāzu analīzi
un līdz šim veikto pētījumu rezultātu izvērtējumu;
 statistikas datu analīze tiks veikta projekta uzdevumu, apkopojot nepieciešamo datus
references valstu statistikā.
 ekspertu vērtējums gan mēbeļrūpniecības nozarē, gan ar to saistītajās nozarēs pastāv
tendences, kuras izprast var tikai nozares speciālisti, tāpēc atsevišķu pētījuma sadaļu
izstrādē tiks piesaistīti saistīto nozaru speciālisti;
 uzņēmēju - ekspertu fokusa grupa, lai apkopotu secinājumus par informāciju, kas iegūta
pētījuma rezultātā, kā arī lai noformulētu ieteikumus nozares attīstībai, pētījuma rezultātus
paredzēt izdiskutēt asociācijas „Latvijas mēbeles” biedru fokusa grupā/
Ārpakalpojumi
Ņemot vērā pētījumam atvēlēto laiku un apjomīgos darba uzdevumus, veiksmīgai projekta
realizācijai un nosprausto mērķu sasniegšanai plānots piesaistīt ārpakalpojumu sniedzējus –
mēbeļrūpniecības ekspertus no Lietuvas un Igaunijas
Rezultātā katras valsts uzkrātās grupas pētījuma ietvaros ir hipotētiski sadalītas pa grupām,
vienlaicīgi identificējot arī tādas datu grupas, kuras sākotnēji tieši nav izmantojamas, bet var
tik izmantotas tendenču noteikšanai vai starpaprēķiniem.
Ticamības līmenis pašreiz uzkrātajiem statistikas datiem
Veicot uzkrātās datu izvērtējumu, ticamības līmenis pašreiz tika noteikts, balstoties uz katras
valsts statistisko datu ticamības līmeņa novērtējumu. Katras valsts atbilstošās statistikas
biroja datu gadījumā ticamības līmenis gandrīz visos gadījumos novērtēts kā augsts ar vidējo
respondentu reprezentācijas pakāpi – aptuveni 90%. Turklāt tiek ņemti vērā tie gadījumi, ja
kāds no respondentiem neiesniedz pārskatus vai anketas, lielākajā daļā gadījumā dati tiek
imputēti (trūkstošos datus aizstājot ar izrēķinātiem datiem) vai arī tika pārrēķināti izlasē
iekļuvušo respondentu svars konkrētā nozarē, tādējādi nodrošinot, ka jebkurā gadījumā,
neiesniegtie respondentu dati tiek iekļauti kopējo datu aprēķinos, izņemot gadījumus, kad
jāievēro konfidencialitāte uz datu neatspoguļošanu, tādējādi saglabājot augstu ticamības
līmeni.
Analizējot uzkrātu informāciju references valstīs par mēbeļu nozari, tika identificēti šādi datu
avoti:
Valsts
Datu avots
Latvija
 LR CSP,Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības
veidiem
 Publikācija Meža nozares 20 Latvijas neatkarības gados
 Dagnis Dubrovskis, Latvijas meža resursu vērtējums
 Biznesa žurnāls „Dienas Bizness”
 www.zm.gov.lv
 www.latforin.info
 www.liaa.gov.lv
 www.likumi.lv
 www.vmd.gov.lv
Igaunija
 Statistics Estonia, Enterprises investments in fixed assets at
current prices by number of persons employed, year,
economic activity (EMTAK 2008) and indicator
 Statistics Estonia, Manufacturing production, 2010 by TTL
code and name of product and Indicator
 Statistics Estonia, Foreign trade by economic units site of
registration, commodity flow, year and economic activity
(EMTAK 2008)
 Statistics Estonia, Value added and productivity indicators of
industrial enterprises by number of persons employed, year,
economic activity (EMTAK 2008) and indicator
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Lietuva

Citu valstu

 Statistics Estonia, Proportion of industrial production by
economic activity (EMTAK 2008) and year;
 Statistics Estonia, Financial data of industrial enterprises at
current prices by number of persons employed, year,
economic activity (EMTAK 2008) and indicator
 Statistics Estonia, Employment of industrial enterprises and
hours worked by economic activity (EMTAK 2008) and
number of persons employed
 Mööblitööstuse klastri strateegia 2011-2015
 www.eas.ee
 www.woodcluster.ee
 Statistics Lithuania, Main finacial indicators of enterprises by
size class of enterprises, economic activity (NACE 2),
statistical indicators and year
 Statistics Lithuania, Number of economic entities in operation
at the beginning of the year by economic activity (NACE 2)
 Statistics Lithuania, Number of enterprises by economic
activity (NACE 2), size of enterprises
 Statistics Lithuania, Structure of business statistics by
business structures indicators, economic activity (NACE 2)
and year
 Lithuanian wood processing and furniture industry news Nr.1
(20)
 www.lithuaniatribune.com
 www.amvmt.lt
 www.verlilietuva.lt
 Eurostat, Sectoral breakdown of manufacture of furniture
(NACE Division 31), EU-27, 2009;
 IKEA EU Affairs presentation „From forests to furniture”
 Trends that define business in 2012, Furniture and Bedding
mazagine, ISSUE – JANV/FEB 2012
 IMF, World Economic Outlook, January 2012
 Trade structure and channels for dining and living room
furniture, CBI Ministry of Foreign Affairs
 CSIL Furniture Outlook Global trends and forecasts for the
funriture sector, 2012
 Forest Products Annual Market Review 2012-2012, United
Nations
 European Furniture Industries Confederation presentation
World Furniture;
 Publication "European Woodworking. Markets. Products.
Technology", 2012
 http://static.globaltrade.net
 www.eubusiness.com

Lai datu grafiskajā attēlojumā būtu labāk redzamas tendences, vērtību skalas atskaite
vairumā gadījumu nesākas no nulles, bet tās sākumpunkts tuvināts minimālajiem datu sērijas
vērtību lielumiem.
Pētāmās nozares robežas
Pēc vispārējās ekonomiskās darbības klasifikatora nozares uzņēmumu darbībai atbilst šāds
NACE kods – 31 mēbeļu ražošana:





31.01 – Biroja un veikalu mēbeļu ražošana;
31.02 – Virtuves mēbeļu ražošana;
31.03 – Matraču ražošana;
31.04 – Citu mēbeļu ražošana.
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1.5.

Izmantotie saīsinājumi un termini

Saīsinājums

Skaidrojums

LR

Latvijas Republika

ZM

Zemkopības ministrija

MAF

Meža attīstības fonds

LAD

Lauku atbalsta dienests

LKF

Biedrība „Latvijas Kokrūpniecības federācija”

EK

Eiropas Komisija

MeKA

Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts

MWh

Megavatstunda

t

Tonna

m

3

Kubikmetrs

g.

Gads

ES

Eiropas Savienība

CSP

Centrālā statistikas pārvalde

att.

Attēls

tab.

Tabula

LTL

Lits

LVL

Lats

EUR

Eiro

CSIL

Centre for Industrial Studies

ASV

Amerikas Savienotās Valstis

NACE

Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE 2.red.)

tūkst.

Tūkstotis

milj.

Miljons

miljrd.

miljards

MSI

Meža statistiskā inventarizācija

LVM

Latvijas valsts meži

RMK

State Forest Management Center

MVU

Mazie un vidējie uzņēmumi

PV

Pievienotā vērtība

IKP

Iekšzemes kopprodukts

DIY

Do-It-Yourself

FOB

Eksporta cena

CIP

Izkraušanas cena

UNECE

ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas dalībvalstīs
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2. MĒBEĻU NOZARES VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS
PASAULĒ UN EIROPĀ
2.1.

Ražošana

Tirgus pētījumu institūts „Csil” (Centre for Industrial Studies) publicējis prognozes par mēbeļu
tirgus attīstību 2012.gadā norādot, ka Vācija tuvojas līdzšinējā Eiropas mēbeļu eksporta
līdera Itālijas – pozīcijām. Savā jaunākajā pasaules mēbeļu tirgus pētījumā „World Furniture
Outlook for 2012” Itālijas tirgus pētījumu institūts „Csil” prognozē, ka 2012.gadā mēbeļu
tirdzniecības apjoma pieaugums pasaules tirgū pārsniegs 2.7% un sasniegs 116 miljardus
ASV dolāru. Tomēr tas joprojām krietni atpaliek no 2008.gadā sasniegtajiem 118 miljardiem
dolāru. 2011.gadā mēbeles pasaules tirgū kopumā tika saražotas aptuveni 376 miljardu
dolāru vērtībā, kas ir par aptuveni 41.9% vairāk nekā 2005.gadā (265 miljardi dolāru). „Csil”
dati balstīti uz 70 pasaules vadošo mēbeļu ražotājvalstu nacionālo un starptautisko institūciju
statistikas datiem1.
Pasaule mēbeļu ražošanas apjoms tiek sadalīts starp vidējā, zemā ienākuma un augstā
ienākuma valstīm. Pēdējos gados iezīmējās tendence, ka mēbeles tiek vairāk saražotas
vidēja un zema ienākuma valstīs un pasaulē pieaugoša loma ir jaunattīstības valstu
ražotājiem (Attēls Nr. 2-1.).

2-1.att. Pasaules mēbeļu ražošanas sadalījumā pēc ienākuma līmeņa no 2001.g. līdz
2010.gadam, milj. ASV dolāri2
Analizējot pasaules mēbeļu ražošanas apjomu īpatsvars pa reģioniem, izriet, ka desmit gadu
griezumā ir mainījies to īpatsvars pa ģeogrāfiskajiem rajoniem. Ļoti strauju augšupejošu
tendenci uzrāda Āzijas un Klusā okeāna reģions un kļūstot jau par vadošo mēbeļu ražošanas
reģionu pasaulē (Attēls Nr. 2-2.). Visstraujāk augošās mēbeļu ražotājvalstis ir Ķīna, Indija,
Polija un Brazīlija (Attēls Nr.2-.3).

1
2

Publication "European Woodworking. Markets. Products. Technology", 2012
CSIL Furniture OutlookL Global trends and forecasts for the funriture sector, 2012
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2-2.att. Pasaules mēbeļu ražošanas sadalījumā pa reģioniem 2001.g. līdz 2010.gadam, milj.
ASV dolāri3

2-3.att. Visstraujāk augošās mēbeļu ražotājvalstis pasaulē no 2001.g. līdz 2010.gadam, milj.
ASV dolāri4
Vistraujāk augošās mēbeļu ražotājvalstis var sadalīt četras grupās un tās ir:
 valstis, kurām ir ļoti lieli ražošanas apjomi, bet zemi eksporta un ražošanas rādītāji,
piemēram, ASV;
 valstis, kam ir ļoti lieli ražošanas apjomi un augsti eksporta un ražošanas rādītāji, kā
piemēram, Ķīna, Itālija, Vācija;
 valstis, kam ir lieli ražošanas apjomi un zemi eksporta un ražošanas rādītāji kā Indija,
Japāna, Francija un Brazīlija;
 valstis, kam ir lieli ražošnas apjomi un arī augsti eksporta, ražošanas rādītāji kā Kanāda
un Polija (Attēls Nr. 2-4.).

3
4

CSIL Furniture OutlookL Global trends and forecasts for the funriture sector, 2012
CSIL Furniture OutlookL Global trends and forecasts for the funriture sector, 2012
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2-4.att. Visstraujāk augošo mēbeļu ražotājvalstu dalījumā pēc apjomiem un eksporta
rādītājiem5
Pasaules mēbeļu nozarē kā svarīgs reģions ir ES, kur vadošākās ražotājvalstis ir Vācija,
Polija, Francija, Itālija un Apvienotā karaliste (Attēls Nr. 2-5.). Pēdējos gados iezīmējās
tendence, ka pieaugošā loma ir tieši Centrāl- un Austrumeiropas reģionam un samazinās
Rietumeiropas nozīme mēbeļu ražošanā (Attēls Nr.2-6.)

2-5.att. ES mēbeļu ražošana 2010.gadā , milj. EUR6

5
6

CSIL Furniture OutlookL Global trends and forecasts for the funriture sector, 2012
CSIL Furniture OutlookL Global trends and forecasts for the funriture sector, 2012
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2-6.att. Mēbeļu ražošanas īpatsvars starp Rietumeiropu un Centrāl- un Austrumeiropu, %7
Pasaules mēbeļu rūpniecība 2011.gadā turpināja atgūties. Lai gan ražošanas apjomu
pieaugums nesasniedza prognozēto līmeni, kopš krīzes – 2009.gada - pasaules tirgū
saražoto mēbeļu kopējā vērtība pieaugusi no 347 miljardiem (271 mijrd. EUR) līdz 370
miljardiem ASV dolāru (287 miljrd. EUR). Koka mēbeles globālajā tirgū 2011.gadā tika
pārdotas 107 miljardu dolāru (83 miljrd. EUR) vērtībā. Tas ir krietni mazāk nekā 2008.gadā,
kad tika sasniegts augstākais rādītājs pirmskrīzes periodā – 118 miljardi dolāru (92 miljrd.
EUR). Tiek prognozēts, ka 2012.gadā mēbeļu tirdzniecības apjomi būs auguši straujāk un
pietuvosies pirmskrīzes augstākajam rādītājam, sastādot 113 miljardus dolāru (88 miljrd.
EUR)8 (Attēls Nr. 2-7.)

2-7.att. Pasaules mēbeļu tirdzniecības apjomi no 2000.g. līdz 2011.g., milj. dolāri 9

2.2.

Imports un eksports

Joprojām nozīmīgākās mēbeļu importētājvalstis pasaules tirgū ir ASV, Vācija, Francija un
Lielbritānija. 2011.gadā attiecībā pret 2010.gadu imports palielinājās gan ASV, gan Vācijā un
Francijā, turpretī Apvienotā Karaliste – nedaudz samazinājās (Attēls Nr. 2-8.). Starp šīm
četrām valstīm 2011.gadā vienīgi Vācijā imports pārsniedza pirmskrīzes – 2008.gada atzīmi.
7
8
9

CSIL Furniture OutlookL Global trends and forecasts for the funriture sector, 2012
Forest Products Annual Market Review 2012-2012, United Nations, New York and Geneva, 2012
CSIL Furniture OutlookL Global trends and forecasts for the funriture sector, 2012
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Savukārt ASV mēbeles 2011.gadā tika ievestas līdzīgā apjomā kā 2008.gadā – 24 miljardu
dolāru (19 miljrd. eiro) vērtībā, kad krīzes tuvošanās ietekme jau sāka atspoguļoties
Ziemeļamerikas tirdzniecības rādītājos. ASV mēbeles rekordlielā apjomā tika ievestas
2007.gadā – 26 miljardu dolāru (20 miljrd. eiro) vērtībā10.

2-8.att. Vadošās mēbeļu importētājvalstis pasaulē no 2001.g. līdz 2011.g., milj. dolāri 11
Arī iepriekšējo pāris gadu dati nepārprotami liecina, ka pēc eksportētajiem mēbeļu apjomiem
Ķīna krietni apsteidz gan Itāliju un Vāciju, gan Poliju (Attēls Nr. 2-9.). Ķīna spējusi palielināt
eksporta vērtību no 2001.gada 4 miljrd. dolāri (3 milrd. eiro) līdz 37 miljrd. dolāriem (29 miljrd.
eiro). 2011.gadā. 2011.gadā visas šīs valstis eksportu kāpinājušas viencipara procentu
robežās, savukārt pirmskrīzes līmeni pārsniegt izdevies tikai Ķīnai – turklāt ievērojami.
Patiesībā 2009.gadā mēbeļu eksports no Ķīnas samazinājās tikai nedaudz, un jau 2010.gadā
eksports palielinājās par aptuveni 30%. No Eiropas vadošajām mēbeļu eksportētājvalstīm
pirmskrīzes līmenim visvairāk pietuvoties 2011.gadā izdevās Polijai. No 2008.gadā sasniegtā
eksporta rādītāja krietni atpaliek Itālija. Prognozēts, ka Itālijas mēbeļu eksporta apjomiem
nepieaugot straujāk, 2012.gadā to varētu apsteigt Vācija 12.

2-9.att. Vadošās mēbeļu eksportējvalstis pasaulē no 2001.g. līdz 2011.g., milj. dolāri 13
10

Publication "European Woodworking. Markets. Products. Technology", 2012
CSIL Furniture OutlookL Global trends and forecasts for the funriture sector, 2012
Publication "European Woodworking. Markets. Products. Technology", 2012
13
CSIL Furniture OutlookL Global trends and forecasts for the funriture sector, 2012
11
12
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Pēdējo desmit gadu laikā mēbeļu tirdzniecības apjoms pasaules tirgū audzis ātrākos tempos
nekā ražošanas apjomi, sastādot 1% no visa rūpnieciski saražoto produktu tirdzniecības
apjoma. 2009.gadā mēbeļu tirdzniecības apjoms sastādīja 96 miljardus dolāru (par 19%
mazāk nekā 2008.gadā). 2010.gadā šis rādītājs palielinājās līdz 107 miljardiem dolāru un
2011.gadā, balstoties uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD)
publicētajiem datiem par iekšzemes kopprodukta (IKP) turpmāko attīstību Lielā
divdesmitnieka (G20) valstīs (2011.g.: +3.9%; 2012.g.: +3.8%), mēbeļu tirdzniecības apjoms
pasaules tirgū, pēc „Csil” aprēķiniem, pieaugs par 6% līdz 113 miljardiem dolāru (+6%), un
14
2012.gadā – vēl par 2% - līdz 116 miljardiem dolāru .

2.3.

Patēriņš

Salīdzinot mēbeļu patēriņu pasaules reģions desmit gadu griezumā, nākas secināt, ka notiek
būtiskas izmaiņas mēbeļu patērētājos. Būtiski mēbeļu patēriņš palielinājies Āzijā un Klusā
reģionā valstīs, no 22% 2000.gadā līdz 40% 2010.gadā no pasaules mēbeļu patēriņā.
Patēriņa kritums vērojams Ziemeļamerikas un Rietumeiropas reģionā (Attēls Nr. 2-10.)

2-10.att. Pasaules mēbeļu patēriņš 2000.g. un 2010.g., %15
Salīdzinot mēbeļu patēriņu uz vienu iedzīvotāju laika periodā no 2000.gada līdz 2010.gadam
būtiski pieaudzis vidējo un zemo ienākumu grupā. Neskatoties uz to, ka patēriņš uz vienu
iedzīvotāju jaunattīstības valstīs ir zems, bet tas strauji pieaug (Attēlā Nr. 2-11.).

14

P ublication "European Woodworking. Markets. Products. Technology", 2012
CSIL Furniture OutlookL Global trends and forecasts for the funriture sector, 2012

15
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2-11.att. Mēbeļu patēriņš uz iedzīvotāju no 2000.g. līdz 2010.g., bāzes gads 2000 = 100%16

2.4.

ES mēbeļu sektora raksturojums

ES-27 valstīs saražo 27% no kopējā pasaules mēbeļu ražošanas apjomiem, t.i. 104 miljrd.
Klusā okeāna valstīs un Ķīnā tiek saražotas 48.9% no pasaules mēbelēm, no kuriem 34.9%
17
saražo Ķīna, 11.6% ASV un 2.4% - pārējās Klusā okeāna valstis (Tabula Nr.2-1.).
2-1.Tabula Pasaules mēbeļu ražošana, patēriņš, eksports un imports 18
ES-27
miljrd. ASV
Īpatsvars no
dolāri
pasaules, %
Ražošana
Patēriņš
Eksports
Imports

104
49.5
48.1

27
28
45
46.4

Āzija, Klusā
okeāna v., t.sk.
Ķīna, %

Āzija, Klusā
okeāna v. bez
Ķīnas, %

ASV

48.9
40
42.5
12.5

14
14
12.6
1.4

11.6
17
3.4
22.2

Piezīme: 1 ASV dolārs – 0.78 EUR

Rietumeiropas valstīm raksturīga dinamiska mēbeļu ražošana. Tā veido apmēram trešo daļu
no pasaules ražošanas apjoma. Vadošākās ražotājvalstis ir Itālija, Vācija un Francija.
Aptuveni pusi pasaules imports ir uz Rietumeiropu, kur vadošākā importētājvalsts ir Vācija
(11.2 miljrd. dolāri jeb 8.7 miljrd. EUR), Francija (7.3 miljrd. dolāri jeb 5.7 miljrd. EUR) un
Apvienotā Karaliste (6.5 miljrd. dolāri jeb 5.1 miljrd. EUR). Tajā pašā laikā Rietumeiropa ir
mājvieta pasaules līmeņa eksporta līdervalstīm kā Itālija (10 miljrd. dolāri jeb 7.8 miljrd. EUR),
Vācija (9.5 miljrd. dolāri jeb 7.4 miljrd. EUR) un Polija (6.7 miljrd. dolāri jeb 5.2 miljrd. EUR).
ES Centrālās Austrumeiropas valstis kā Bulgārija, Kipra, Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija,
Lietuva, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija saražo 6.2% no pasaules mēbeļu
ražošanas apjomiem jeb 16 miljrd. EUR. ES valsts kā Polija, saražo pusi no Centrālās
Austrumeiropas mēbeļu apjomiem, tā ir viena no veiksmīgākām mēbeļu valstīm pateicoties
ārvalstu investīcijām un vadošajām vietējā mēroga mēbeļu ražotnēm. ES mēbeļu rūpniecība
nodarbina 51% no nozares darbiniekiem. Visvairāk mēbeļu ražošanā tiek nodarbināti Itālija,
kam seko Polija, Vācija, Spānija un Apvienotā Karaliste19.

16

CSIL Furniture OutlookL Global trends and forecasts for the funriture sector, 2012
European Furniture Industries Confederation
European Furniture Industries Confederation
19
European Furniture Industries Confederation
17
18
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Austrumeiropā mēbeļu izlaides apjomi turpināja samazināties. Tajā pašā laikā Āzijā mēbeļu
ražošanas apjomi un eksports uz Eiropu, īpaši no Ķīnas, uzrādīja stabilu pieaugumu.
Interesantas ir starpvalstu importa variācijas, piemēram, Lielbritānija un ASV ir ļoti atkarīgas
no Āzijas mēbeļu importa, tajā pašā laikā Francija un Vācija mēbeles importē galvenokārt no
pārējām Eiropas valstīm20.
2009.gadā ES mēbeļu nozarē darbojās ap 124 000 uzņēmumu, kas nodarbināja 1.08 milj.
darbiniekus, kas attiecīgi veidoja 0.6% un 0.8% no ES kopējiem rādītājiem (Tabula Nr. 2-2.).
2-2.Tabula Galvenie rādītāji mēbeļu ražošanā, ES-27, 200921
Indikatori
Uzņēmumu skaits (1 000)
Nodarbināto skaits(1 000)
Apgrozījums (milj. EUR)
Iegādātās preces un pakalpojumi (milj.EUR)
Personāla izmaksas (milj. EUR)
Pievienotā vērtība (milj. EUR)
Bruto ienākumi (milj. EUR)
Ne-finanšu sektora īpatsvars kopējā ekonomikā (%)
Uzņēmumu skaits
Nodarbināto skaits (1)
Pievienotā vērtība (1)
Iegūtie indikatori
Reālais darba ražīgums (EUR uz 1 000 iedzīv.)
Vidējās personāla izmaksas (EUR 1 000 uz iedzīvotāju)
Algas rādītājs pret darba ražīgumu rādītāju (%)
Bruto pieauguma tempi (%)

2009.g.
124
1 080
90 000
65 000
22 000
29 000
7 100
0,6
0,8
0,5
27,0
22,0
119,6
7,7

Vislielākā ES mēbeļu vērtība tiek radītā dažādu mājas, ēdamistabas, dzīvojamās, bērnu un
citu mēbeļu ražošanas sektorā, t.i. aptuveni 56.8% no kopējās saražotās mēbeļu pievienotās
vērtības ES. Līdz ar to tajā tiek nodarbināti 65.6% nozarē strādājošos (Attēls Nr. 2-12. un
tabula Nr. 2-3. un 2-4.).
0

25

50

100

56,8

Citu mēbeļu ražošana

65,6
23,8
19,0

Biroja un veikalu
mēbeļu ražošana

14,4
11,8

Virtuves mēbeļu
ražošana
Matraču ražošana

75

4,5
3,7

Pievienotā vērtība
Nodarbinātība

2-12.att. ES-27 mēbeļu nozares apakšsektoru īpatsvars pievienotajā vērtībā un nodarbinātībā
2009.gadā, %22

20
21
22

Forest products annual market review 2011-2012, United Nations, New York and Geneva, 2012
Eurostat, Sectoral breakdown of manufacture of furniture (NACE Division 31), EU-27, 2009
Eurostat, Sectoral breakdown of manufacture of furniture (NACE Division 31), EU-27, 2009
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2-3.Tabula ES-27 mēbeļu nozares galvenie indikatori 2009.gadā23
Uzņēmuma
skaits

Nodarbināto
skaits

Apgrozījums

(1 000)
124,0
1 080,0
17,6
205,4

Mēbeļu ražošana
Biroja un veikalu
mēbeļu ražošana
Virtuves mēbeļu
ražošana
Matraču ražošana
Citu mēbeļu
ražošana ražošana

Pievienotā
vērtība

Personāla
izmaksas

90 000
21 582

milj. EUR
29 000
6 888

22 000
5 551

16,6

127,3

13 880

4 183

3 101

:
87,9

40,0
708,2

5 976
51 999

1 569
16 462

1 000
12 180

2-4.Tabula ES-27 mēbeļu nozares papildus indikatori 2009.gadā24

Mēbeļu ražošana
Citu mēbeļu ražošana
Biroja un veikalu mēbeļu
ražošana
Virtuves mēbeļu ražošana
Matraču ražošana

Reālais
Vidējās
darba
personāla
ražīgums
izmaksas
(1000 EUR uz 1
iedzīvotāju)
27,0
22,0
34,0
29,1
33,0
27,0
:
23,0

25,0
19,1

Algas attiecība
Bruto
pret darba
pieauguma
ražīgumu
tempi
(%)
119,6
115,1
121,6

7,7
6,2
7,8

:
121,8

7,1
8,2

Eiropas mērogā, analizējot mēbeļu nozari, atsevišķi tiek akcentēti dati par to, kurai valstij
raksturīga produktu ražošanas ar augstu pievienoto vērtību, šajā gadījumā, tā ir Vācija, un
kura valsts izceļas ar specializētu mēbeļu produktu ražošanu, tā ir Lietuva (Tabula Nr. 2-5.).
2-5.Tabula Lielākās un specializētākās valstis mēbeļu ražošanā, 2009 25
Visaugstākā
pievienotā
vērtība
Mēbeļu ražošana
Biroja un veikalu
mēbeļu ražošana
Virtuves mēbeļu
ražošana
Matraču ražošana
Citu mēbeļu ražošana

Vācija
Vācija

Īpatsvars ES27 mēbeļu
ražošanas
pievienotajā
vērtība, %
20,6
21,5

Vācija
Vācija
Itālija

Visvairāk
specializētā
ražošana

Lietuva
Slovēnija

Ne-finanšu
sektora
īpatsvars
kopējā
ekonomikā, %
2,0
0,3

25,6

Slovēnija

0,2

:
23,4

Lietuva
Lietuva

0,1
1,7

Itālija – vadošā mēbeļu nozares ES
Itālija ir otra lielākā mēbeļu eksportētājvalsts pasaulē. Pēc 2004.gada tā savu līderpozīciju
zaudēja Ķīnai, kas pasaules mērogā šobrīd ir arī lielākā mēbeļu ražotājvalsts. Itālija ir trešā
lielākā mēbeļu ražotājvalsts, uzreiz pēc Ķīnas un ASV. Mēbeļu rūpniecība ir Itālijas trešā
lielākā ražošanas nozare. Tai ir arī liela sociālā nozīme – šajā tautsaimniecības sfērā strādā
aptuveni 218 000 nodarbināto. Tipiskā mēbeļu ražošanas uzņēmumā Itālijā nodarbināti
mazāk nekā 20 darbinieki, bet ir daži uzņēmumi, kuros nodarbināti vairāk nekā 500
strādājošo. Šajā nozarē galveno lomu spēlē koksne. 2008.gadā koka mēbeļu un koka

23
24
25

Eurostat, Sectoral breakdown of manufacture of furniture (NACE Division 31), EU-27, 2009
Eurostat, Sectoral breakdown of manufacture of furniture (NACE Division 31), EU-27, 2009
Eurostat, Sectoral breakdown of manufacture of furniture (NACE Division 31), EU-27, 2009
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karkasa krēslu īpatsvars veidoja attiecīgi 15,8% un 12,1% no visa Itālijas mēbeļu eksporta.
Un 90% no ražošanā nepieciešamajiem kokmateriāliem Itālijā tiek importēti.
2011.gadā Itālijas mēbeļu rūpniecība cieta no patēriņa krituma vietējā tirgū, kas gada laikā
saruka par 10%. Lai arī eksportā bija vērojams neliels kāpums (par 4,3%), tas nebija
pietiekams, lai kompensētos realizācijas apjomu kritums Itālijas tirgū. Kopumā 2011.gadā
Itālijā saražoto mēbeļu vērtība sasniedza 20,27 miljrd. eiro, kas ir par 4.8% nekā gadu
iepriekš. Itālijā Eiropas dienvidos padziļinoties recesijai un attiecīgi samazinoties
pieprasījumam vietējā tirgū, Itālijā saražoto mēbeļu eksporta īpatsvars 2011.gadā palielinājās
no 47% līdz 51,5% (Tabula Nr. 2-6.)
2-6.Tabula Itālijas mēbeļu nozares bilance no 2008.g. līdz 2010.g.26
2008
Ražošana
Imports
Eksports
Patēriņš
Eksporta
īpatsvars, %

24 900
2 411
12 521
14 791
50.3

2009
20 528
2 056
9 814
12 770
47.8

2010
21 297
3 105
10 002
14 400
47.00

2011
20 269
3 167
10 433
13 002
51.5

% izmaiņas
(2010-2011)
-4.8
2.0
4.3
-9.7
9.6

2011.gadā mēbeļu eksports no Itālijas uz Ķīnu pieauga par vairāk nekā 34%; uz Krieviju un
Šveici – par vairāk nekā 10%. Uz Ukrainu no Itālijas 2011.gadā tika eksportēts par 20%
vairāk mēbeļu un uz Azerbaidžānu, kas ir krietni mazāks importētājs – par 79% vairāk nekā
2010.gadā. Stabilu pieaugumu uzrādīja lielākie Itālijas produkcijas importētāji – Vācija un
Francija. Tajā pašā laikā Spānijā ieveda par 5% mazāk un Grieķijā, kas no Itālijas importē
aptuveni tikpat daudz, cik Ķīna, 2011.gadā mēbeļu ievedums saruka par 30%27.
Viens no pasaules lielākajiem mēbeļu ražotājiem un mazumtirgotājiem IKEA nolēmis slēgt
vairākas savas rūpnīcas Ķīnā un Malaizijā, tā vietā investējot divu jaunu rūpnīcu izveidē
Itālijas ziemeļdaļā. Kompānija šādu lēmumu pieņēmusi, lai tiktu samazinātas izmaksas un
paaugstināta piedāvājamās produkcijas kvalitāte. 2011.gada augustā Itālijā izvirzījās par trešo
lielāko mēbeļu piegādātāju IKEA kompānijai. Lielākais mēbeļu piegādātājs IKEA veikalu
tīkliem ir Ķīna, kurai seko Polija. Šis fenomens ir interesants, jo 21.gadsimtā iezīmējās
tendence, kad arvien vairāk kompāniju slēdza savas ražotnes Eiropā un izvērsa biznesu
Āzijā28.

26
27
28

Forest products annual market review 2011-2012, United Nations, New York and Geneva, 2012
Forest products annual market review 2011-2012, United Nations, New York and Geneva, 2012
Forest products annual market review 2011-2012, United Nations, New York and Geneva, 2012
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3. MĒBEĻU NOZARES ATTĪSTĪBAS ANALĪZE BALTIJAS
VALSTĪS
Nozares makroekonomikas analīzes ietvaros tika izpētīts nozares pievienotās vērtības
īpatsvars valsts IKP un apstrādes rūpniecībā, analizēta produkcijas vērtības un apgrozījuma
dinamika, kā arī attīstības tendences Baltijas valstīs. Nodaļā tiek analizēta Igaunijas, Latvijas
un Lietuvas mēbeļu nozares attīstību raksturojošie rādītāji kā:
 ražošana un patēriņš;
 ārējā tirdzniecība;
 produkcijas veidi;
 realizācijas kanāli;
 pievienotā vērtība;
 investīcijas un citi uzņēmējdarbības rādītāji.

3.1.

Baltijas valstu meža nozares raksturojums

Mežainums Baltijas valstīs ir augstāk nekā kopumā Eiropā (Tabula Nr.3-1.).
3-1.tabula Meža zemju platība un mežainums Baltijas valstīs (tūkst. ha) 2005. un 2010.gadā29
Valsts
ES-27
Igaunija
Latvija
Lietuva

2005
177 016
2 358
3 150
2 189

2010
177 757
2 350
3 467
2 240

Valsts platība (kv.m.)
10 020 000
45 226
64 589
65 300

Mežainums 2010.gadā
17.74%
51.96%
53.68%
34.30%

Igaunija
Arī Igaunija ir viena no mežainākām valstīm pasaulē. Saskaņā ar Igaunijas Vides ministrijas
(Ministry of Environment) datiem izrietk, ka vairāk nekā 2 milj. ha Igaunijas teritorijas klāj
meži, kas ir nedaudz virs 50% no visas valsts teritorijas. 2011.gadā Igaunijas mežos
izstrādātā koksnes aptuveni 10 milj. m3 apjomā30. Savukārt, pēc Igaunijas meža īpašnieku
biedrības (Estonian Society of Foresters) publiskotās informācijas aptuveni 39% meži atrodas
valsts īpašumā, ko pārvalda Igaunijas valsts meža apsaimniekošanas centrs (State Forest
Management Center (RMK)) un 44% pieder privātajiem mežu īpašniekiem. Savukārt, pārējie
17% meža platības iekļautās rezervju fondā, kas pakļautas privatizācijas procesam un/vai tiek
pārdotas izsolēs. Igaunijas 66% meža platības pieejamas koksnes pārstrādei un 21% atvēlēti
vides aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai 31.

Latvija
Latvija pēc mežainuma ierindojas ceturtajā vietā ES, kopumā veidojot gandrīz divus
procentus no ES mežiem, bet meža krāja ir 2,67% no ES meža krājas. Tas norāda uz mežu
īpatsvaru Latvijā, kā arī to nozīmīgumu nozares attīstībā, jo mežsaimniecības, mežizstrādes,
kokrūpniecības nozares koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas un mēbeļu
ražošanas apakšnozares lielā mērā ir atkarīgas tieši no mežu apjoma 32. Meža resursu
raksturojoša informācija par Latvijas teritoriju kopumā tiek iegūta ar meža resursu statistiskās
inventarizācijas (MSI) palīdzību.
Saskaņā ar LVM datiem svarīgākie Latvijas mežus raksturojošie pamatrādītāji 2010. gadā
bija:
 meža zemju platība, tūkst. ha – 3 467 (ap 23,53 tūkst. ha jeb 0,67%), proti, 53,68% no
Latvijas teritorijas;
 meža zemju kopējā krāja – 633,48 milj. m3 (ap 6,41 milj. m3 jeb 1,01%);

29

CSP
http://static.globaltrade.net/files/pdf/20120112153214123.pdf
http://static.globaltrade.net/files/pdf/20120112153214123.pdf
32
Dagnis Dubrovskis, Latvijas meža resursu vērtējums: http://www.zm.gov.lv/doc_upl/latvijas_meza_resursu_vertejums_DagnisDubrovskis(2).pdf.
30
31
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 mežu platība – 3 162,43 tūkst. ha (+/-23,60 tūkst. ha jeb 0,75%) jeb 48,96% no Latvijas
teritorijas33.
Kokrūpniecības nozares nozīme ir atkarīga gan no mežaudžu krājas, gan no mežu platības,
kas nodrošina izejmateriālus rūpniecībai. Latvijas mežu platība stabili turpināja palielināties,
pieaugot par aptuveni 60 000 ha gadā. Šis process galvenokārt saistīts ar lauksaimniecībā
neizmantoto zemju apmežošanos – gan cilvēkiem mērķtiecīgi stādot jaunas mežaudzes, gan
kokiem pašiem iekarojot jaunas platības34. Pēdējos gados kopējais izcirstās koksnes apjoms
Latvijā nostabilizējies uz ~12 milj. m3 koksnes (Tabula Nr. 3-2.).
3-2.tabula Izcirstās koksnes apjomu dinamika no 2005.g. līdz 2011.g. (milj.m3)35
Valsts mežos
% pret iepriekšējo periodu

Pārējos mežos
% pret iepriekšējo periodu

Kopā

2005
4.80

2006
4.41

2007
4.69

2008
5.54

2009
7.73

2010
7.64

2011
6.69
-12.5%

-

-8.1%

6.4%

18.1%

39.6%

-1.1%

6.49

5.40

5.43

3.42

3.00

5.34

6.03

-

-16.8%

0.6%

-37.0%

-12.3%

78.0%

13.0%

11.29

9.81

10.12

8.96

10.73

12.98

12.72

Analizējot mežizstrādes apjomus (Tabula Nr. 3-2.), redzams, ka kopš 2007. gada pārējos
mežos mežizstrādes apjomi samazinājās. Šī iemesla dēļ atsevišķi uzņēmumi bija spiesti
importēt apaļkoksni no citām valstīm. Tā rezultātā samazinājās Latvijas meža nozares
konkurētspēja36. Lai paaugstinātu konkurētspēju, valdība pieņēma lēmumu 2009. un 2010.
gadā palielināt pieļaujamo ciršanas apjomu valsts mežos par diviem miljoniem kubikmetru.
Lielā mērā tieši šis lēmums paglāba meža nozari no masveida uzņēmuma bankrota. Tāpēc
statistikas dati norāda, ka valsts mežos 2009. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
pieauga mežizstrādes apjomi. Lai nodrošinātu augstus mežizstrādes apjomus, jāatjauno
mežu platības un mežu krājas apmēri 37.
3-3.tabula Mežu sadalījums pēc īpašnieku/ lietojuma statusa, 2010.g. (%)38
Mežu sadalījums pēc to īpašnieku/ lietojuma statusa
Fizisko personu īpašumi
Valsts īpašumi un lietojumi
Juridisko personu īpašumi
Pašvaldību īpašumi un lietojumi
Rezerves zemes fonds
Jaukta statusa kopīpašumi

2010
50%
38%
10%
2%
0.2%
0.1%

Puse Latvijas mežu pieder valstij, un tos apsaimnieko AS „Latvijas valsts meži”. Otrs lielākais
mežu īpašnieks valstī ir Rīgas pilsēta, kurai pieder 61.6 tūkst. ha ārpilsētas mežu un 4.9
tūkstoši hektāru Rīgas administratīvajā teritorijā. Relatīvo lielo sociālo grupu Latvijā veidot
privātie mežu īpašnieki. Valstī to ir aptuveni 150 tūkst. m3, kas atbilst 7.7% kopējā iedzīvotāju
skaita. Šis rādītājs ir viens no augstākajiem Eiropā, jo atšķirībā no citām valstīm, kurās
mežsaimniecībai ir būtiska loma tautsaimniecībā, Latvijas privāto meža īpašumu vidējā
platība ir ļoti neliela – tikai 7.5 hektāri. Pēdējo desmit gadu laikā mazo meža īpašumu skaits
gan pamazām sarūkt: vēl 2005. Gadā meža īpašumi ar platību virs 500 hektāriem bija teju uz
vienas rokas pirkstiem saskaitāmi, bet 2010. gadā to īpatsvars pēc platības sasniedzis jau
12,4%. Tāpat pieaugusi arī par 50 hektāriem lielāku īpašumu kopējā platība, kas uzskatāmi
demonstrē valstī notiekošo meža īpašumu konsolidāciju, ko lielā mērā ietekmē aizvien
pieaugošā ārvalstnieku interese par Latvijas mežiem. Statistika rāda, ka no 2007. gada otrās
puses līdz 2010. gada vidum vidēji katru gadu ārvalstu juridiskās un fiziskās personas
ieguvušas īpašumā nedaudz vairāk kā 24 000 hektāru zemes – gan lauksaimniecības, gan
meža. Rezultātā šobrīd ārvalstu investoriem pieder aptuveni 200–300 tūkstoši hektāru jeb
10–15% Latvijas mežu teritorijas. Pagaidām šis fakts gan ne valstij, ne nozarei nerada lielus
stratēģiskos riskus, jo lielākā daļa ārvalstnieku meža īpašumu iegādi uzskata par ilgtermiņa
ieguldījumu un nav ieinteresēti ātrā peļņas gūšanā, visus kokus nocērtot39.

33

Dagnis Dubrovskis, Latvijas meža resursu vērtējums: http://www.zm.gov.lv/doc_upl/latvijas_meza_resursu_vertejums_DagnisDubrovskis(2).pdf.
Dagnis Dubrovskis, Latvijas meža resursu vērtējums: http://www.zm.gov.lv/doc_upl/latvijas_meza_resursu_vertejums_DagnisDubrovskis(2).pdf.
http://www.vmd.gov.lv/index.php?sadala=355&id=99&ord=10
36
Meža nozares 20 Latvijas neatkarības gados, http://www.zm.gov.lv/doc_upl/Meza_nozare_20_LV.pdf.
37
Grozījumi meža likumā http://www.likumi.lv/doc.php?id=107108&from=off.
38
http://www.vmd.gov.lv/index.php?sadala=355&id=99&ord=10
39
Meža nozares 20 Latvijas neatkarības gados, http://www.zm.gov.lv/doc_upl/Meza_nozare_20_LV.pdf
34
35

21 / 71

Lietuva
Pēdējos gados Lietuvas meža nozare spējusi izveidot līdzsvarotu apaļkoksnes tirgu, kā
rezultātā veiksmīgi attīstītās tās tālākapstrādes sektors un to izstrādājumu eksports. Lietuvai
ir arī augsts mežainuma rādītājs, t.i. 34.30% salīdzinājumā ar ES-27 vidējo rādītāju. Meža
platības ir virs 2 milj. ha un kopējā koksnes krāja mērāma virs 400 milj. m3 (2009.g. 427
milj.m3). 2010.gadā izstrādātās koksnes apjoms Lietuvas mežos bija 7.4 milj.m3, kas ir par
30% vairāk nekā 2009.gadā (Tabula Nr.3-4.).
3-4.tabula Izcirstās koksnes apjomu dinamika no 2005.g. līdz 2010.g. (milj.m3)40
Valsts mežos
% pret iepriekšējo periodu

Pārējos mežos
% pret iepriekšējo periodu

Kopā

2005
3.59

2006
3.54

2007
3.51

2008
3.49

2009
3.66

2010
3.80
3.83%

-

-1.39%

-0.85

-0.57%

4.87%

2.60

2.50

2.9

2.30

2.00

3.60

-

-3.9%

16.0%

-20.7%

-13.04

80.0%

6.2

6.0

6.4

6.8

5.7

7.4

Mežaudžu vecumstruktūra ir izveidojusies laba, kur nobriedušo audžu, t.sk. skuju koku
(priedes un egles) apjoms pieaug. Skujkoku mežaudzes veido 56% no kopējām meža zemēm
(uz 2009.g.). Valstij pieder 49% meža platības jeb 1 065 ha, bet otra puse pieder privātajiem
meža īpašniekiem (38%) vai meža zemes paredzētas privatizācijai (13%). Viena no Lietuvas
meža nozares problēmām ir tā, ka samērā lielas meža zemes atrodas tā saucamajā
privatizācijas procesā, kas paredz konkrētās zemes atgriešanu bijušajiem īpašniekiem, bet uz
doto brīdi tas izraisa nepietiekamu meža zemju izmantošanu tā paredzētajam nolūkam. Kā
otru negatīvo faktoru var minēt, ka Lietuvā uz 2009.gadu bija 240 tūkstoši privāto mežu
īpašnieku, kas sadrumstalo meža zemes sīkās vienībās. 2009.gadā 36% meža īpašumi bija
zem 1 ha, 33.2% - no viens līdz trīs ha, 13.6% - no 3 līdz 5 ha un tikai 17.2% gadījumu
īpašuma ir lielāks par 5 ha. Lai gan jau iezīmējās tendence, ka sīkie meža īpašumi sāk
apvienot41.

3.2.

Baltijas mēbeļu nozares loma valstu tautsaimniecībā

Mēbeļu nozares izaugsmes raksturošanai visbiežāk tiek analizēta nozares ražošanas un
ārējās tirdzniecības dinamika laika periodā no 2005.gada līdz 2011.gadam, ietverot arī
statistikas datus par 2012.gadu, ja tādas ir pieejamas vai to pieņemtās prognozes.

3.2.1. Nozares uzņēmumu un nodarbināto raksturojums
Latvijā uzņēmumu skaits 2010.gadā salīdzinājumā ar 2009.gadu uzrāda lielāko uzņēmumu
skaita samazinājumu. Starp Baltijas valstīm Latvijā uzņēmumu skaits ir vismazākais (Tabula
Nr. 3-5. Turklāt Latvijā apgrozījums mēbeļu ražošanā Baltijas valstu salīdzinājumā arī ir
vismazākais rādītājs.
3-5.tabula Reģistrēto uzņēmumu skaits mēbeļu ražošanā Baltijas valstīs no 2008.gada līdz
2010.gadam42
ES-27
Igaunija
Latvija
Lietuva

2008
130 000
516
689
1 310

2009
124 000
555
662
1 146

2010
nav datu
581
543
1 154*

% izmaiņas
-4.62%
4.68%
-17.98%
0.70%

*Piezīme: atjaunotā informācijas par Lietuvas mēbeļu uzņēmumu skaits ir 1 122, radot nelielu kritumu 2.1%

Būtisku informāciju par nozares attīstību sniedz nozarē nodarbināto skaits. Tāpat kā nozares
uzņēmumu tā arī darbinieku skaita izmaiņas ļauj spriest par nozares paplašināšanos vai
sašaurināšanos. Tomēr jāņem vērā, ka darbinieku skaita samazināšanās var būt saistīta ne
tika ar nozares sašaurināšanos, bet arī ar tehnoloģiju un produktivitātes uzlabošanos.
Darbinieku skaita samazinājums starp lielākajām ES valstīm, Latvijā ir otrs lielākais šī skaita
kritums, bet Baltijas valstu kontekstā – vislielākais (Tabula Nr. 3-6.).

40
41
42

http://www.amvmt.lt/images/veikla/stat/miskustatistika/2011/08%20Misku%20ukio%20statistika%202011_m.pdf
http://www.verslilietuva.lt/files/files/PDF/baldu_studija.pdf
Eurostat
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3-6.tabula Nodarbināto skaits mēbeļu ražošanā Baltijas valstīs no 2008.gada līdz
2010.gadam43
2008
ES-27
Igaunija
Latvija
Lietuva

8 650
8 284
23 968

2009
1 080 000
7 000
6 531
19 041

2010
nav datu
7 340
5 619
20 157

% izmaiņas
4.86%
-13.96%
5.86%

Igaunija
Igaunijas meža nozares (NACE 16, NACE 17 un NACE 31) statistikas datu, redzams, ka
uzņēmumu skaits 2010.gadā būtiski samazinājies pret iepriekšējo gadu, t.i. kritums 36%
apmērā, bet mēbeļu ražošanas sektors uzrādīja uzņēmuma skaita palielināšanos (Tabula Nr.
3-7.).
3-7.tabula Uzņēmumu skaits Igaunijas mēbeļu nozarē no 2005.gada līdz 2010.gadam44
Meža nozarē (bez
NACE 02)
Mēbeļu ražošana

2005
1904

2006
1607

2007
1701

2008
1647

2009
1654

2010
1064

% izmaiņas
-35.67%

414

481

513

516

555

581

4.68%

Igaunijas mēbeļu nozarē 99% ir MVU un apmēram 1% ir lieli ražošanas uzņēmumi, uz
2010.gadu tādi bija 4 (Tabula Nr. 3-8.).
3-8.tabula Igaunijā reģistrēto uzņēmumu skaits sadalījumā pēc to lieluma 2010.gadā45
Pavisam
581

Mēbeļu ražošana

Mikro
456

Mazie
85

Vidējie
36

Lielie
4

2010.gadā pirmo reizi mēbeļu ražošanas un nozarē kopumā darbinieku skaits palielinājās
attiecībās pret iepriekšējo gadu. Darbinieku skaita kritums bija vērojams jau kopš 2005.gadā
un īpaši straujš tas bija ekonomiskās krīzes periodā, t.i. 2009.gadā (Tabula Nr. 3-9.).
3-9.tabula Darbinieku skaits Igaunijas mēbeļu nozarē no 2005.līdz 2010.g.46
Meža nozarē (bez
NACE 02)
Mēbeļu ražošana

2005
31 003

2006
31 025

2007
29 906

2008
27 234

2009
21 163

2010
21 362

% izmaiņas
0.94%

10 522

10 104

9 615

8 650

7000

7 221

3.16

Salīdzinot ar 2010.gadu, Igaunijas mēbeļu sektorā ir nodarbināti gandrīz par 7% vairāk
cilvēku un pieaugums ir divreiz lielāks nekā ražošanas sektorā47.

Latvija
Uz 2010.gadu Latvijas meža nozarē darbojas 2 832 uzņēmumi, no kuriem 543 tieši mēbeļu
ražošanā. Salīdzinot 2010.gada rādītājus pret iepriekšējo gadu, izriet, ka visās meža nozares
apakšsektors uzņēmumu skaits samazinājies, bet īpaši mēbeļu sektorā (Tabula Nr. 3-10.).
Savukārt Latvijas mēbeļu ražošanā visvairāk dominē mikrouzņēmumi, kuros tiek nodarbināti
darbinieki no 1 līdz 9 (Tabula Nr. 3-11.).
3-10.tabula Uzņēmumu skaits Latvijas mēbeļu nozarē no 2005.gada līdz 2010.gadam
Meža nozare
Mēbeļu nozare

2005
3 010
542

2006
4 062
605

2007
3 034
637

2008
3 121
690

2009
3 075
663

2010
2 832
543

48

% izmaiņas
-7.91
-18.10%

43

Eurostat
Statistics Estonia, Employment of industrial enterprises and hours worked by economic activity (EMTAK 2008) and number of persons employed
Statistics Estonia, Employment of industrial enterprises and hours worked by economic activity (EMTAK 2008) and number of persons employed
46
Statistics Estonia, Employment of industrial enterprises and hours worked by economic activity (EMTAK 2008) and number of persons employed
47
http://www.latforin.info/index.php?id=70&tx_ttnews[tt_news]=4687&tx_ttnews[backPid]=63&cHash=999971de2b
48
CSP
44
45
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3-11.tabula Ekonomisko aktīvo vienību sadalījums pēc to lieluma 2010.gadā49
Pavisam
600

Mēbeļu ražošana

Mikro
491

Mazie
86

Vidējie
21

Lielie
2

Nozarē kopumā darbinieku skaits 2010.gadā pret iepriekšējo gadu ir pieaudzis, izņemot
mēbeļu ražošana, kur vērojams darbinieku skaita samazinājums par 14% (Tabula Nr. 3-12.).
3-12.tabula Darbinieku skaits mēbeļu nozarē no 2005.līdz 2010.g.50

Meža nozare
Mēbeļu ražošana
Biroja un veikalu
mēbeļu ražošana
Virtuves mēbeļu
ražošana
Matraču
ražošana
Citu mēbeļu
ražošana

2005

2006

2007

2008

2009

2010

50 809
11 052
1 671

50 358
11 041
1 701

47 305
10 221
1 532

40 990
8 304
1 455

31 886
6 556
1 144

32 843
5 619
797

%
izmaiņas
3.00%
-14.29%
-30.30

441

450

546

571

418

389

-7.02%

123

137

145

139

112

90

-19.64%

8 817

8 753

7 998

6 139

4 882

4 343

-11.04%

Lietuva
Pieejami ļoti dažāda statistikas par esošo mēbeļu ražošanas valstī, bet šī sektora izpratnei
nav nepieciešams zināt precīzu darbojošos uzņēmumu skaits, bet aptuvenā proporcija pret
pārējām Baltijas valstīm un to skaita dinamika. Neskatoties uz ekonomiskās krīzes negatīvo
ietekmi uz mēbeļu ražošanas apjomiem, ekonomisko aktīvo uzņēmumu skaits ir visu laiku
pieaudzis, tikai nedaudz samazinājies uz 2011.gada sākumu (Tabula Nr. 3-13.).
3-13.tabula Ekonomiski aktīvo vienību skaits Lietuvas mēbeļu nozarē no 2006.gada līdz
2012.gadam51
2006
Meža nozarē
Mēbeļu ražošana
Pašnodarbinātās
personas

3061
611
181

2007
3017
653
169

2008
3020
724
167

2009
2995
801
176

2010
2815
794
161

2011

2012

2809
783
149

2654
724
110

%
izmaiņas
-5.5%
-7.5%
-26.1%

Kopējais uzņēmums skaits dinamika ir ar lejupejošu raksturu un mēbeļu nozarē– vēl
straujāks uzņēmuma skaita kritums. Rezultātā palielinot to īpatsvaru pret kopējo nozarēs
darbojošos uzņēmumu skaita, ko sekmējis samērā liels uzņēmuma skaita darbības profila
nomaiņā par labu mēbeļu un to detaļu ražošanai. Mēbeļu ražotāju skaita kritums pēdējos
gados vairāk saistīts ar darbības virzienu maiņu.
2010.gadā no ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem, MVU veidoja 98.6% un lielie uzņēmumi –
1.4% (Tabula Nr. 3-14.). Savukārt, publiskotā informāciju par 2011.gadu, rāda, ka 97.5% bija
MVU un tikai 2.5% - lieli ražošanas uzņēmumi. Kaut lielo uzņēmumu grupā vērojams neliels
procentu kāpums, bet parāda, ka nozares attīstās un ir lielas izaugsmes iespējas.
3-14.tabula Lietuvā reģistrēto uzņēmumu skaits sadalījumā pēc to lieluma 2010.gadā52
Mēbeļu ražošana

Pavisam
1 122

Mikro
856

Mazie
184

Vidējie
66

Lielie
16

Nozarē kopumā nodarbināto skaits 2011.gadā pret iepriekšējo gadu ir pieaudzis par 7.9%, un
mēbeļu ražošana kāpums vērojams vēl straujāks, t.i. 11% (Tabula Nr. 3-15.).

49

CSP
LR Centrālā statistikas pārvalde
LR Statistics Lithuania, Number of economic entities in operation at the beginning of the year by economic activity (NACE 2)
52
LR Statistics Lithuania, Number of enterprises by economic activity (NACE 2), size of enterprises
50
51
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3-15.tabula Darbinieku skaits Lietuvas mēbeļu nozarē no 2005.līdz 2011.g.53

Meža nozare
Mēbeļu
ražošana

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

66 141
22 984

69 904
24 755

68 970
24 431

64 142
24 499

51 657
19 378

51 083
19 359

55 097
21 483

%
izmaiņas
7.9%
11.0%

3.2.2. Apgrozījums
Analizējot produkcijas vērtības izmaiņas mēbeļu ražošanas apakšnozarē redzams, ka
2010.gadā Latvija ir vienīgā valsts aplūkojamo valstu kontekstā, kurai bija vērojams
produkcijas vērtības samazinājums. Turklāt tā veido vismazāko produkcijas vērtības īpatsvaru
Baltijas valstīs (Tabula Nr. 3-16.).
3-16.tabula Produkcijas vērtības dinamika mēbeļu nozarē Baltijas valstīs, 2008.-2010.g. (milj.
EUR)54
2008
2009
2010
%
izmaiņas
ES -27
109 904.21
88 000
nav datu
Igaunija
371.5
274.9
341.7*
24.30%
Latvija
205.2
153.6
146.9
-4.36%
Lietuva
861.5
657.6
753.5
14.58%
Piezīme: Atjaunotā informācija rāda, ka 2010.gadā Igaunijas produkcijas vērtība bija 333.9 milj. EUR vērtība,
rezultātā tas ir par 21.5% vairāk nekā gadu iepriekš.

Saskaņā ar Eurostat datiem, apgrozījuma dinamiku mēbeļu ražošanā lielākajās ES valstīs
salīdzinājumā ar Latviju, izriet, ka tā uzrāda vissliktāko rezultātu. Latvija ir vienīgā, kas uzrāda
nozares apgrozījuma samazinājumu 2010.gadā salīdzinājumā pret iepriekšējo gadu. Turklāt
starp Baltijas valstīm apgrozījuma ziņā Latvija uzrāda viszemākos rādītājus (Tabula Nr. 317.).
3-17.tabula Apgrozījuma dinamika mēbeļu ražošanā Baltijas valstīs, 2008.-2010.g. (milj.
EUR)55
ES -27
Igaunija
Latvija
Lietuva

2008
115 177.53
385.5
208.3
881.3

2009
90 000
286.7
165.3
678.3

2010
Nav datu
355.7
149.6
764.4

% izmaiņas
-21.86%
24.07%
-9.5%
12.69%

Igaunija
2011.gads Igaunijas ekonomika bijis labs, sasniedzot ekonomisko kāpumu 7.6% apjomā. Šo
kāpumu galvenokārt sekmējis eksporta pieaugums, ko veicinājis investīciju, pieprasījuma un
jaunu darba vietu radīšana. Uzlabojās arī privātais patēriņš un mājsaimniecību pirktspēja.
Savukārt, 2012.gadā ekonomikas pieaugums nebūs tiks straujš. Galvenie iemesli tam ir mazā
un atvērtā ekonomika un ekonomiskās izaugsmes tempu samazināšanās galvenajos
eksporta tirgos56.
Aplūkojot produkcijas vērtības procentuālās izmaiņas 2010.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu, redzams, mēbeļu ražošanā vērojams kāpums 21.5% kāpums, bet nozarei kopumā tas
ir bijis straujāks jeb par 36.7% vairāk (Tabula Nr. 3-18.)

53

LR Statistics Lithuania, Structure of business statistics by economic activity (NACE 2)
Eurostat
Eurostati
56
Mööblitööstuse klastri strateegia 2011-2015, Tallin, 2011
54
55
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3-18.tabula Igaunijas mēbeļu nozares produkcijas vērtības dinamika no 2005. Līdz
2010.gadam (milj. EUR) 57
2005
Meža nozare
(NACE 16, 17
un 31)
Mēbeļu ražoš.

2006

2007

2008

2009

2010

%
izmaiņas

1 429.3

1 638.2

1 863.8

1 636.4

1 206.2

1 649.2

36.7%

334.6

371.0

388.9

371.5

274.9

333.9

21.5%

2010.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu mēbeļu ražošanas apgrozījums palielinājās
gandrīz par vienu ceturtdaļu jeb 24.1%, bet nozarei kopumā tā kāpums mērām 33.2% apmērā
(Tabula Nr. 3-19.).
3-19.tabula Igaunijas mēbeļu nozares apgrozījuma dinamika no 2005. Līdz 2010.gadam
(milj.. EUR)58
2005
Meža nozare
(NACE 16, 17
un 31)
Mēbeļu ražoš.

2006

2007

2008

2009

%
izmaiņas

2010

1 486.2

1 675.0

1 878.9

1 716.8

1 284.0

1 710.8

33.2%

355.5

387.2

407.9

385.5

286.7

355.7

24.1%

Latvija
Aplūkojot produkcijas vērtības procentuālās izmaiņas 2010.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu, redzams, mēbeļu ražošanā vērojams 4% kritums, kopumā produkcijas vērtībai
samazinoties jau kopš 2007.gada (Tabula Nr. 3-20.)
3-20.tabula Mēbeļu nozares produkcijas vērtības dinamika no 2005. Līdz 2010.gadam (tūkst.
LVL)59
2009

2010

%
izmaiņas

2005

2006

2007

2008

Meža nozare kopā

1 045 144

1 385 679

1 493 658

1 203 609

881 921

1 241 013

40.72%

Mēbeļu ražošana

138 341

179 639

184 737

144 219

108 389

104 029

-4.02%

Biroja mēbeļu
ražošana

20 010

29 349

31 431

27 680

18 617

15 797

-15.15%

Virtuves mēbeļu
ražošana

3 073

4 739

6 333

9 544

6 065

6 271

3.39%

Matraču ražošana

2 314

2 670

3 178

3 209

1 921

1 618

-15.77%

Citu mēbeļu
ražošana

112 944

142 881

143 795

103 786

81 786

80 343

-1.76%

2010.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu mēbeļu ražošanas apgrozījums ir samazinājies
divas reizes vairāk nekā produkcijas vērtība, proti, apgrozījums šajā laika periodā
samazinājies par vairāk nekā 9%, turpretim produkcijas vērtība tikai 4% (Tabula Nr. 3-21.)
3-21.tabula Mēbeļu nozares apgrozījuma dinamika no 2005. Līdz 2010.gadam (tūkst. LVL)60
2005

2006

2007

Meža nozare kopā

1 113 107

1 435 405

1 730 193

Mēbeļu ražošana

144 432

177 986

189 035

Biroja mēbeļu

19 618

28 462

31 315

2008

%
izmaiņas

2009

2010

1 433 485

1 091 406

1 542 956

41.37%

146 369

116 646

106 007

-9.12%

26 636

18 748

15 701

-16.25%

57

Statistics Estonia, Value added and productivity indicators of industrial enterprises by number of persons employed, year, economic activity (EMTAK
2008) and indicator
58
Statistics Estonia, Financial data of industrial enterprises at current prices by number of persons employed, year, economic activity (EMTAK 2008) and
indicator
59
CSP
60
CSP
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ražošana
Virtuves mēbeļu
ražošana

3 139

4 687

6 370

9 072

6 063

6 098

0.58%

Matraču ražošana

2 512

3 286

3 943

3 888

2 260

1 943

-14.03%

Citu mēbeļu
ražošana

119 163

141 551

147 407

106 773

89 575

82 265

-8.16%

Lietuva
Pēdējo desmitu gadu laikā Lietuvas mēbeļu nozarē iezīmējās būtisks ražošanas un
pievienotās vērtības pieaugums. Sakarā ar globālo finanšu krīzi un stagnāciju būvniecības
tirgū Lietuvas mēbeļu nozarē ieviesa pārmaiņas, rezultātā iezīmējot pavisam citu attīstības
tendenci nozarē nekā līdz šim tā bijusi pēdējo desmitgadi. Ekonomiskās lejupslīdes laikā
samazinājās gan neapstrādātās koksnes, gan mēbeļu tirdzniecības apjomi vietējā un
eksporta tirgos. Šis periods kā jau citviet lika uzņēmumiem vēlreiz izvērtēt savu attīstību un
optimizēt savu darbību, pielāgojoties jaunajiem un mainīgajiem tirgus apstākļiem (biznesa
nosacījumiem). Tieši ekonomiskās lejupslīdes, nevis izaugsmes laikā dod iespēju
uzņēmumiem izvērtēt iepriekšējo gados veiktās nepareizās darbības un gatavoties jaunam
kvalitatīvam lēcienam. Protams, ka šis periods iezīmējās ar „vājāko” tirgus dalībnieku
izslēgšanu.
Aplūkojot produkcijas vērtības procentuālās izmaiņas 2011.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu, redzams, mēbeļu ražošanā vērojams kāpums 19% kāpums un līdzīgus ir nozares
kopējās produkcijas vērtības kāpums šajā gadā (Tabula Nr .3-22.)
3-22.tabula Lietuvas mēbeļu nozares produkcijas vērtības dinamika no 2005. Līdz
2011.gadam (tūkst. EUR)61
%
izmaiņas

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Meža
nozare

1 464 075

1 728 205

2 183 039

2 106 502

1 622 009

1 951 094

2 335 127

19.68%

Mēbeļu
ražoš.

480 292

609 362

774 354

862 625

658 484

757 013

903 157

19.30%

2011.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu mēbeļu ražošanas apgrozījums palielinājās
vairāk par vienu piektdaļu jeb 22% un līdzīgs ir apgrozījuma (ražošanas kāpums) visā
Lietuvas meža nozarē (Tabula Nr. 3-23.).
3-23.tabula Lietuvas mēbeļu nozares apgrozījuma dinamika no 2005. Līdz 2010.gadam
(tūkst. EUR)62
%
izmaiņas

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Meža
nozare

1 496 360

1 784 126

2 211 179

2 151 509

1 672 146

1 973 057

2 385 658

21.0%

Mēbeļu
ražoš.

489 117

627 639

784 034

882 412

679 172

764 695

929 969

21.61%

3.2.3. Pievienotā vērtība
Analizējot meža nozares apakšnozaru pievienotās vērtības (PV) īpatsvaru apstrādes
rūpniecībā lielākajās ES valstīm salīdzinājumā ar Baltijas valstīm redzams, ka tās spēj uzrādīt
vienu no augstākajiem rezultātiem starp lielākajām ES valstīm, taču tas ir zemākais starp
pārējām Baltijas valstīm (Tabula Nr.3-24.).

61
62

LR Statistics Lithuania, Structure of business statistics by business structures indicators, economic activity (NACE 2) and year
LR Statistics Lithuania, Structure of business statistics by business structures indicators, economic activity (NACE 2) and year
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3-24.tabula Mēbeļu ražošanas PV īpatsvars apstrādes rūpniecībā Baltijas valstīs
2008.g.un2009.g.63
2008
Igaunija
Latvija
Lietuva

Mēbeļu ražošana
2009
4.9
3.4
6.3

5.1
3.8
8.3

Mēbeļu nozares PV īpatsvars apstrādes rūpniecībā 2009.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu ir palielinājies, norādot uz apakšnozares nozīmi valstu tautsaimniecības attīstībā.
Savukārt, 2009.gadā salīdzinājuma ar 2008.gadu mēbeļu ražošanas PV apmērs Latvijā
salīdzinājuma ar lielākajām ES valstīm samazinājies visvairāk. Latvijas PV apmērs ir viens no
mazākajiem ES. Tas parāda, ka mēbeļu nozare Baltijas valstu kontekstā ir samērā maza, jo
gandrīz divas reizes lielāks PV apmērs ir Igaunijā un Lietuvā tas ir gandrīz četras reizes
lielāks nekā Latvijā (Tabula Nr. 3-25.).
3-25.tabula PV apmērs mēbeļu nozarē Baltijas valstīs 2008.g.un 2009.g.(tūkst. EUR) 64
2008
104 665
63 787
172 570

Igaunija
Latvija
Lietuva

2009
80 500
47 023
180 890

% izmaiņas
-23.09%
-26.28%
+4.82%

Igaunija
Igaunijā mēbeļu nozare ir ļoti svarīga nozare, kura raksturīga ar augstas pievienotas vērtības
gala produktu ražošanu un pēdējo 15 gadu laikā tā spējusi saglabāt pozitīvu tirdzniecības
bilanci. Pēc pēdējiem statistikas datiem 2010.gadā tika saražotas mēbeles 329 milj. eiro
vērtībā, no kurām vairāk nekā 260 milj. eiro vērtībā tika eksportētas. 2011.gadā Igaunijā
mēbeļu nozares kopējais produkcijas apjoms pieaudzis par 12% salīdzinājumā ar 201065.
Igaunijas mēbeļu sektors ieņem galveno lomu meža nozares kopējā pievienotā vērtību ķēdē,
jo gandrīz 15% ienākumi tiek gūti no koksnes produkcijas ar augstu pievienoto vērtību
ražošanas un mēbeļu ražošanas, kā arī tās nodarbina visvairāk darbinieku. Produktu
ražošanas pievienotajā vērtībā būtiska loma ir dažādu tekstilizstrādājumu (galvenokārt iepērk
no Ķīnas), apdares un līmju izmantošana. Izejmateriālu izmaksas gatavā produkta cenā vidēji
veido 52-56%, bet attīstītajās valstīs, veicot kopīgus iepirkumus (pasūtījumus), šīs izmaksas
66
samazinātas līdz 48% .
Igaunijas meža nozare 2010.gadā veidoja 13% lielu ražošanas īpatsvaru Igaunijas apstrādes
rūpniecībā. Tās īpatsvars Igaunijas apstrādes rūpniecībā sadalījumā pa apakšnozarēm
norāda, ka 2010.gadā mēbeļu ražošanas veidoja 4% lielu īpatsvaru (Tabula Nr. 3-26).
3-26.tabula Mēbeļu nozares ražošanas īpatsvars Igaunijas apstrādes rūpniecībā no 2005.līdz
2010.g. (%)67
Meža nozare (NACE
16, 17 un 31)
Mēbeļu ražošana

2005
15.6%

2006
15.1%

2007
14.8%

2008
12.1%

2009
11.8%

2010
13.0%

5.4%

5.1%

4.6%

4.3%

4.2%

4.0%

2010.gadā Igaunijas meža nozare uzrāda pievienotās vērtības kāpumu 32% apjomā, bet
mēbeļu ražošana neuzrādīja tika lielu pieaugumu un tas bija apmēram uz pusi mazāk nekā
nozarē kopumā, t.i. par 15% vairāk nekā 2009.gadā (Tabula Nr. 3-27.).

63

Eurostat
Eurostat (Pievienotās vērtības apmērs ir aprēķināts kā darbinieku skaits sareizināts ar PVN uz vienu darbinieku)
Mööblitööstuse klastri strateegia 2011-2015, Tallin, 2011
66
Mööblitööstuse klastri strateegia 2011-2015, Tallin, 2011
67
Statistics Estonia, Proportion of industrial production by economic activity (EMTAK 2008) and year
64
65
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3-27.tabula Igaunijas mēbeļu nozares PV īpatsvars faktiskajās cenās (tūkst. EUR) no
2005.līdz 2010.g.68

Meža
nozare
(NACE 16,
17 un 31)
Mēbeļu
ražošana

2005

2006

2007

2008

2009

2010

%
izmaiņas

340 938

417 451

481 841

394 406

326 071

429 054

31.6%

94 272

106 354

117 872

104 626

80 787

92 842

14.9%

Tuvākajos gados papildus konkurences rezultātā uz lielākas uzcenojuma rēķina nopelnīt
varēs tie uzņēmumi, kas nodarbojas ar specializētu produktu ražošanu un to izplatīšanu
ārvalstu tirgos un vietējā tirgū esošajiem lielajiem uzņēmumiem vai izplatīšanas ķēdēm. Īsā
termiņā šāda stratēģijas īstenošana palīdzēs attīstīties Igaunijas mēbeļu nozarei, bet
ilgtermiņā nepieciešami citi papildus risinājumi, kā piemēram, inovācijas augstas pievienotās
vērtības produktu radīšanā. Otrs būtiskais izmaksu postenis darbaspēka izmaksas samazināt
ir kā iespēja, bet tendence tāda, ka uz austrumiem ir valstis, kur darbaspēka izmaksas
saražojot produktu ir vēl lētākas. Tādēļ, kā viena no izejām mēbeļu nozares attīstībā tiek
minēta inovācijas, kas sekmētu jaunu produktu ražošanu ar augstas pievienotās vērtības
risinājumiem, kā arī iespēja kopīgi iegādāties izejmateriālus un resursus, lai sasniegtu
minimālāko izmantoto izejvielu cenu69.

Latvija
Latvijas meža nozare 2010.gadā veidoja 4.7% lielu pievienotās vērtības (PV) īpatsvaru
Latvijas IKP. Tās īpatsvars Latvijas IKP sadalījumā pa apakšnozarēm norāda, ka 2010.gadā
mēbeļu ražošanas veidoja 0.49% lielu pievienotās vērtības īpatsvaru Latvijas IKP (Tabula Nr.
3-28.).
3-28.tabula Latvijas mēbeļu nozares PV īpatsvars Latvijas IKP struktūrā no 2005.līdz 2010.g.
(%)70
Meža nozare
Mēbeļu ražošana

2005
4.71%
0.85%

2006
4.02%
0.82%

2007
4.57%
0.63%

2008
3.53%
0.51%

2009
3.74%
0.49%

2010
4.70%
0.49%

Mēbeļu ražošana Latvijas meža nozarē un IKP struktūrā veido īpatsvaru mazāku par 1% un
laika periodā no 2005.gadā līdz 2010.gadā uzrāda pat lejupslīdošu tendenci nekā Latvijas
meža nozare kopumā. Savukārt, meža nozare kopumā 2010.gadā salīdzinājumā ar
2007.gadu PV īpatsvars apstrādes rūpniecībā ir pieaudzis, turklāt PV absolūtajos skaitļos
pārsniedz 2007.gada līmeni. Tas liecina, ka nozare ir veiksmīgi atguvusies no ekonomiskās
krīzes radītājām sekām (Tabula Nr. 3-29.).
3-29.tabula Latvijas mēbeļu nozares PV īpatsvars faktiskajās cenās (tūkst. EUR) no 2005.līdz
2010.g.71
Meža nozare kopā
Mēbeļu ražošana, citur
neklasificētā ražošana

2005
538 043
97 218

2006
562 909
114 094

2007
849 652
117 566

2008
728 347
105 172

2009
644 498
85 321

2010
855 146
89 810

68

Statistics Estonia, Value added and productivity indicators of industrial enterprises by number of persons employed, year, economic activity (EMTAK
2008) and indicator
69
Mööblitööstuse klastri strateegia 2011-2015, Tallin, 2011
70
LR Centrālā statistikas pārvalde
71
LR CSP – Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem
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Lietuva
Lietuvā mēbeļu nozares ir ļoti nozīmīga, spējot pēdējos gados palielināt apgrozījuma
rādītājus. Lielākie uzņēmumi nozarēs darbojas sadarbībā ar IKEA un nodrošina augstas
kvalitātes produktus par konkurētspējīgām cenām.
Analizējot pievienotās vērtības apmērus mēbeļu ražošanā statistikas datus, izriet, ka aptuveni
47% no meža nozares radītās pievienotās vērtība veido tieši mēbeļu ražošanā. Ja 2010.gadā
meža nozares kopējās pievienotās vērtības kāpums bija 12% pret iepriekšējo gadu, tad
mēbeļu nozarē tas bija vairāk, t.i. 15% (Tabula Nr. 3-29.).
3-30.tabula Lietuvas mēbeļu nozares PV īpatsvars (tūkst. EUR) no 2005.līdz 2010.g.72
Meža nozare kopā
Mēbeļu ražošana, citur
neklasificētā ražošana

2005
312 909

2006
388 135

2007
480 550

2008
393 556

2009
384 305

2010
431 740

129 835

160 754

227 474

163 256

176 794

203 607

3.2.4. Ārējā tirdzniecība
2010.gadā Latvijai ir lielākais eksporta pieaugums salīdzinot ar lielākajām ES valstīm, taču
starp Baltijas valstīm gan mēbeļu ražošanas eksports, gan tā pieaugums ir vismazākais
(Tabula Nr. 3-30.).
3-31.tabula Eksporta dinamika mēbeļu ražošanā Baltijas valstīs no 2006.līdz 2010.gadam
(tūkst. EUR)73

ES-27
Igaunija
Latvija
Lietuva

2006

2007

2008

2009

2010

16 02 346
135 842
124 659
366 256

19 037 003
28 850
79 706
436 045

19 254 065
183 893
135 607
429 363

15 998 277
154 436
76 297
386 868

16 612 492
186 949
81 681
461 333

%
izmaiņas
3.84%
21.05%
7.06%
19.25%

Igaunija
2010.gadā Igaunijas meža nozares produkcija tika eksportēta vairāk kā 1 miljarda eiro vērtībā
un tas ir par 36.2% vairāk nekā 2009.gadā. Runājot par Igaunijas mēbeļu sektora eksporta
apjomiem, tās pieaugums nav bijis tiks liels, bet gandrīz vienu piektdaļu eksporta kāpums
uzrādīja (Tabula Nr. 3-31.).
3-32.tabula Igaunijas mēbeļu nozares eksporta dinamika no 2005.g. līdz 2010.gadam (tūkst.
EUR)74

Meža
nozare
(NACE
16, 17 un
31)
Mēbeļu
ražošana

2005

2006

2007

2008

2009

2010

%
izmaiņas

767 674

864 140

995 662

949 678

763 446

1 040 048

36.2%

182 622

186 167

202 619

211 578

170 803

204 531

19.7%

Ārvalstu tirgi ieņem nozīmīgu lomu Igaunijas mēbeļu nozarē, jo vairāk kā 3/4 produkcijas tiek
eksportēta un eksporta daļas īpatsvars aug ar katru gadu. Galvenais Igaunijas ražotu mēbeļu
noieta tirgus (90%) ir ES. Mēbeļu nozare kopā ar mežsaimniecības un koksnes produktu
ražošanu nodrošina vienu piekto daļu no Igaunijas rūpniecības apjoma. Pēc valstu ārējās
tirdzniecības datiem izriet, ka galvenās eksporta valstis ir Ziemeļvalstīs, uz kurām tiek

72
73
74

LR CSP – Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem
Eurostat
Statistics Estonia, Foreign trade by economic units site of registration, commodity flow, year and economic activity (EMTAK 2008)
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eksportēts vairāk kā 80% no kopēja mēbeļu sektora produkcijas. Galvenais mēbeļu
produkcijas eksporta tirgus ir Somija. 75.
Sakarā ar to, ka vērojams eksporta kāpums nozarē un tā apakšsektoros, produkcijas imports
arī 2010.gadā pieauga un straujāk nekā eksporta apjomi (Tabula Nr. 3-32.)
3-33.tabula Igaunijas mēbeļu nozares importa dinamika no 2005.g. līdz 2010.gadam (tūkst.
EUR)76

Meža
nozare
(NACE
16, 17 un
31)
Mēbeļu
ražošana

2005

2006

2007

2008

2009

2010

%
izmaiņas

235 287

291 249

344 235

277 794

187 283

273 987

46.3%

57 088

59 045

66 952

57 576

40 761

55 650

36.5%

Igaunijā visvairāk tiek ražotas mīkstās mēbeles (38%), ēdamistabas un viesistabas mēbeles
(11%) un guļamistabas mēbeles (9%) (Attēls Nr. 3-1.
Ēdamist.un
viesist.mēb.;
11%

Mīkstās
sēdmēb.; 38%

Guļamist.mēb.;
9%
Matrači; 3%

Virtuves mēb.;
7%

Veikala mēb.;
3%
Ofisa mēb.; 3%
Mēbeļu
detaļas; 4%

Koka mēb.; 8%

Metāla mēb.;
7%
77

3-1. att. Igaunijas mēbeļu nozares galvenās eksporta grupas 2010.gadā, %

35% Igaunijas mēbeļu tiek eksportētas uz Somiju, pēc tam uz Zviedriju, Norvēģiju un Latviju.
Eksporta apjomi katru gadu pieaug (Attēls Nr. 3-2.).

75
76
77

Mööblitööstuse klastri strateegia 2011-2015, Tallin, 2011
Statistics Estonia, Foreign trade by economic units site of registration, commodity flow, year and economic activity (EMTAK 2008)
Statistic Estonia IN76: MANUFACTURING PRODUCTION, 2010 by TTL code and name of product and Indicator
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Krievija; Apvienotā
3%
Karaliste;
3%
Vācija; 3%
Dānija; 4%
Lietuva;
4%

Francija;
2% Pārējās
valstis; 7%

Latvija; 8%

Somija;
35%

Norvēģija;
11%
Zviedrija;
20%
3-2. att. Igaunijas mēbeļu nozares galvenie eksporta tirgi 2010.gadā, %78

Latvija
Latvijas meža nozare ir eksportspējīga nozare, jo tās produkcija 2010.gadā bija aptuveni 20%
no kopējā preču eksporta. Saskaņā ar CSP datiem, meža nozare ierindojās trešajā vietā starp
Latvijas eksportspējīgākajām nozarēm aiz mašīnbūves un metālapstrādes un pārtikas
rūpniecības nozares. Meža nozare ir vienīgā tautsaimniecības nozare ar pozitīvu importa un
eksporta bilanci. Saskaņā ar CSP datiem kopš 1993.gada koksnes produktu kopējais
eksporta pienesums ir septiņi miljardi latu. 2010.gadā eksportētās produkcijas vērtība
sasniedza vēsturiski otro augstāko rādītāju – 1 446 milj. eiro. Aplūkojot atsevišķi mēbeļu
ražošanas eksportu 2010.gadā, redzams, ka tas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir nedaudz
palielināsies (Tabula Nr. 3-33.)
3-34.tabula Mēbeļu nozares eksporta dinamika no 2005.līdz 2010.gadam (milj. EUR) 79

Meža nozare
Mēbeļu ražošana
Meža
nozares
īpatsvars
Latvijas
kopeksportā

2005

2006

2007

2008

2009

1 184
116
27%

1 204
124
24%

1 505
115
25%

1 229
95
18%

2010

995
78
18%

1 446
83
20%

%
izmaiņas
45.3%
6.4%
11.1%

Ik gadu statistikas dati tiek papildināti jeb atjaunoti, tādēļ dažādos avotos mēdz atšķirties, bet
kopējo tendenci var saprast. Mēbeļu apakšsektoros vislielākais kāpums 2011.gadā bija biroja
un veikalu mēbeļu eksportā, tad matraču produktu eksportā un visbeidzot pārējo mēbeļu
eksportā. Savukārt, virtuves mēbeļu eksportā bija vērojams kritums (Tabula Nr. 3-34.)
3-35.tabula Mēbeļu ražošanas sektoru eksporta dinamika no 2005.līdz 2011.g. (tūkst. EUR)80
Mēbeļu
ražošana
78
79
80

2005

2006

2007

2008

2009

2010

97845

104669

96002

78037

78725

86438

2011
94737

% izmaiņ
9.60%

Allikas: Eesti Mööblitööstuse sektoriuuring
LR Zemkopības ministrija, Ārējā tirdzniecība
Ārējā tirdzniecība 2005.-2011.g., NACE 2.red. 31.nodaļa
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Biroja un veikalu
mēb.raž.
Virtuves mēb.raž.
Matraču raž.
Citu mēbeļu
ražošana

6817
1666
338

8088
2333
634

8277
2976
794

7963
2204
680

9947
1654
311

6753
2514
459

8858
2004
585

31.18%
-20.28%
27.53%

89023

93614

83955

67190

66813

76712

83289

8.57%

Latvijas meža nozares produkcijas imports tāpat kā eksports pieauga 2010.gadā
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, pieaugot gandrīz par 33%. No 2007.gada līdz 2009.gadam
importa apjomi nokritās vairāk kā divas reizes (Tabula Nr. 3-35.)
3-36.tabula Meža nozares importa dinamika no 2006.līdz 2010.gadam (milj. EUR) 81
2005
Meža nozares
Mēbeļu
ražošana

563
52

2006
490
78

2007

2008

703
108

490
80

2009

2010

291
35

386
41

%
izmaiņas
32.6%
17.14%

2011.gadā vislielākais importa kāpums vērojams biroja un veikalu mēbeļu ražošana, gandrīz
dubultā, bet palielinājās arī matraču importa apjomi par 19% pret iepriekšējo gadu. Vismazāk
importa kāpums bija virtuves mēbeļu sektorā, tikai 4.7% (Tabula Nr. 3-36.)
3-37.tabula Mēbeļu apakšsektoru importa dinamika no 2006.līdz 2011.gadam (milj. EUR) 82
Mēbeļu
ražošana
Biroja un veikalu
mēb.raž.
Virtuves mēb.raž.
Matraču raž.
Citu mēbeļu
ražošana

% izmaiņ

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

34518

49358

44909

33527

23712

29143

34195

17.33%

3004
90
1191

3635
304
1622

3880
475
2073

4011
521
1527

3974
30
961

5411
101
898

5921
229
940

125.40%
4.66%
19.24%

30232

43796

38480

27469

18747

22733

27106

17.33

LR Zemkopības ministrijas Meža departaments regulāri apkopo meža nozares ārējās
tirdzniecības datus, tajā skaitā arī koka mēbeļu eksporta un importa datus, kuru apkopojumu
redzams zemāk esošā attēlā Nr. 3-3.
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Eksports

Imports

6008
5113
8024 2268
1917
5668 3517
1120
9695
3101
2048
440

59456

8134

9108
1093

3-3. att. Latvijas koka mēbeļu nozares galvenās eksportētās produktu grupas 2011.gadā,
tūkst. EUR83

81
82
83

LR Zemkopības ministrija, Ārējā tirdzniecība
LR Zemkopības ministrija, Ārējā tirdzniecība
Allikas: Eesti Mööblitööstuse sektoriuuring
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Pārējās

44

Vācija

ASV

6

Vācija

Igaunija

6

Ukraina

10
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Ķīna

8

0
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Polija

9

Dānija

34
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Lielbritānija
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20
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40

50

11
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8
0
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Imports

3-4. att. Latvijas koka mēbeļu nozares eksporta tirgi un importētājvalstis 2011.gadā, % 84
ZM Meža departamenta apkopotā informācija rāda, ka Latvijā ražotās koka mēbeles visvairāk
tiek eksportētas uz Vāciju, t.i. 28%. Savukārt, visvairāk ieved no Itālijas (21%) un Polijas
(16%), kas nedaudz atpaliek no Itālijas importa apjomiem (Attēls Nr. 3-4.).

Lietuva
Lietuvas mēbeļu nozare spējusi saglabāt ārējas tirdzniecības bilanci. Ekonomiskā lejupslīde
ieviesusi zināmas korekcijas eksporta un importa struktūrā. Kopš 2009.gadā Lietuvas meža
nozarē vērojama atveseļošanās, bet jāpiezīmē eksporta izaugsme bijusi straujāka par
ražošanas apjoma kāpumu. Te lielu devumu noteikti devusi Lietuvas valdības rīcība, finansiāli
atbalstot nozares uzņēmumu dalību dažādās starptautiskās izstādēs, tādā veidā ļaujot noturēt
vietu eksporta tirgos un sedzot zaudējumus, kādi bija darbojoties vietējā tirgū.
Analizējot Lietuvas ārējās tirdzniecības statistikas datus, redzams, ka 2010.gadā gan
eksports, gan imports nozarē kopumā un atsevišķi mēbeļu nozarē uzrādījuma pieaugums
robežās no 30% līdz 35% (Tabula Nr. 3-37. un Tabula Nr. 3-38.).
3-38.tabula Lietuvas mēbeļu nozares eksporta dinamika no 2005.g. līdz 2010.gadam (tūkst.
EUR)85
2005
2006
2007
2008
2009
2010
%
izmaiņas
Meža
650 603
755 568
885 043 867 933
741 670
961 270
29.6%
nozare
Mēbeļu
242 330
293 642
356 598
413 775 353 626
472 092
31.1%
ražošana
3-39.tabula Lietuvas mēbeļu nozares importa dinamika no 2005.g. līdz 2010.gadam (tūkst.
EUR)86

Meža
nozare
Mēbeļu
ražošana

2005

2006

2007

2008

2009

2010

%
izmaiņas

266 085

334 634

379 090

369 896

266 119

348 767

33.5%

96 719

112 936

144 817

166 349

119 863

161 566

34.8%

Visvairāk Lietuvā tiek ražotas mīkstās mēbeles, ieskaitot mīkstās mēbeles, t.i. 27%, otrajā
vietā ir guļamistabas mēbeles ar 17% un koka mēbeles ar 16%. Samēra liels procents, t.i.
8%, tiek eksportētas ofisa mēbeles (Attēls Nr. 3-5.). 2011.gadā 68% saražotās mēbeles tika
eksportētas un 32% patērētās Lietuvā.

84
85
86

Allikas: Eesti Mööblitööstuse sektoriuuring
Statistics Lithuania, Main financial indicators of enterprises by size class of enterprises, economic activity (NACE 2), statistical indicators and year
Statistics Lithuania, Main financial indicators of enterprises by size class of enterprises, economic activity (NACE 2), statistical indicators and year
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Pārējās
mēbeles; 18%
Mīkstās
mēbeles; 27%
Ēdamist.mēb.;
2%

Guļamist.
mēb.; 17%
Metāla
mēbeles; 5%

Matrači; 3%
Virtuves
mēbeles; 1%
Ofisa
mēbeles; 8%

Mēbeļu
detaļas; 5%

Koka
mēbeles; 16%

3-5. att. Lietuvas mēbeļu nozares galvenās produktu eksportu grupas 2011.gadā, %87
Kopējā eksporta struktūrā pēdējos gados būtiski pieaudzis mēbeļu eksporta apjoms, ko
sekmējis labais eksporta ģeogrāfiskais stāvoklis. 2009.gadā Lietuvā saražotās mēbeles tika
eksportētas uz 40 pasaules valstīm, kur galvenie produkcijas noieta tirgi ir Vācija, Zviedrija,
Dānija, Lielbritānija, Polija, Francija u.c. (Attēls Nr. 3-6.) Tas apliecina, ka krīzes laikā
Lietuvas mēbeļu ražotāji, neskatoties uz atsevišķu uzņēmumu bankrotu un daļa uzņēmumu
izstāšanos, spējusi pasaules mēroga saglabāt sava sektora konkurētspēju.
Citas

16%

Zviedrija

13%

Apvienotā Karaliste

9%

Dānija

8%

Francija

7%
7%

Polija
Nīderlande

6%
6%
5%
5%

Norvēģija

ASV
Krievija
Itālija

4%

Vācija

14%
0%

10%

20%

3-6. att. Lietuvas galvenie mēbeļu noieta tirgi 2009.gadā, %

87

Statistics Lithuania, Production of commodities
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3.3.

Ražoto produktu vispārējs raksturojums

Igaunija
Analizējot Igaunijas mēbeļu nozares produktu struktūru, jāsecina, ka to klāsts ir gana plašs,
tiek ražotas gan priedes koka mēbeles, gan mēbeles no kokskaidu plātnēm ar melamīna
pārklājumu utt. Igaunija kopš 90-tajiem gadiem eksportē gandrīz 70-75% produkcijas, šo
periodu laikā eksporta apjoms nav mainījies, bet ieviesušās korekcijas eksporta tirgos un
eksportēto produktu klāstā. Piemēram, ja 90-to gadu eksportu veidoja 70% plaša pielietojama
mēbeles, tad šobrīd šīs apjoms samazinājies uz 35%, kas saistīts ar izmaiņām Vācijas tirgū,
kurā ienāca zemākas cenas produkti un vairs nebija tik viegli konkurēt ar Polijas, Ķīnas un
Lietuvas mēbeļu ražotājiem. Savukārt, būtiski palielinājās eksporta tirgus uz Skandināvijas
valstīm. Šobrīd Somija ir lielākās mēbeļu importētājs aiz sevis atstājot Zviedriju. Igaunijas
mēbeļu nozares pārstāvji saprot, ka būs nepieciešams ilgs laiks, lai iekarotu tirgu ar saviem
ražotāju mēbeļu zīmoliem, taču valsts var veicināt rūpnieciskā dizaina veidošanos, apvienojot
zinošākos dizainerus un ražotājus. Protams, ka ilgtermiņa zīmola veidošana ir dārgs process,
kas tuvākā laikā redzamu vērtību nedos88.
Mīksto mēbeļu sektora raksturojums
Pēdējos gados ievērojami augusi mīksto mēbeļu ražotāju konkurētspēja, jo īpaši
Skandināvijas valstīs. Kā galvenais iemesls tiek minēts salīdzinoši augstās darbaspēka spēka
izmaksas, ko tehnoloģiski nav iespējams automatizēt un daudzo sīko un mazo izmēru detaļas
neļaut pasūtīt produktus no Āzijas. Somija un Zviedrija ir lielākie mīksto mēbeļu ražotāji,
piemēram, Isku, Martel, Kinnarps, KALUSTE, Mio, kā arī ir liels skaists mazo un vidējo mīksto
mēbeļu ražotāji kā Inno, Furnirova, Stordal, Edsbyn u.c. Igaunijas mīksto mēbeļu ražotājiem
priekšrocība varētu būt panākt lielāku cenu elastību, pārdodot ar augstāku dizainu vērtību89.

Korpusa mēbeļu sektora raksturojums
Korpusa mēbeles var iedalīt trīs grupās.




Līmētās koka mēbeles;
Kokskaidu plātņu mēbeles;
Mitruma izturību un ekspluatācijas drošas mēbeles (kuģos un laboratorijās).

Lai veicinātu mājas mēbeļu sektora izaugsmi, esošajiem Igaunijas uzņēmumiem jāsaprot, ka
jārada tādi produkti, kuri varētu tikt realizēti lielās realizācijas ķēdēs, piemēram, kā IKEA, kuru
ražotie produkti ir orientēti uz produktu funkcionālajām īpašībām un dažādām konstrukcijas
iespējām. No agrākās mēbeļu ražošanas šāsdienas situācija ir atšķirīga, tā prasa spēcīgāku
sadarbību starp ražotāju un dizaineriem, kas līdz šim nav atzīmēta kā svarīga. Starptautiskā
mērogā var atzīmēt, ka ir nepietiekama pakalpojumu izmantošana (dizaineru pakalpojumi),
tirgus situācija iepriekšējos gados neveicināja rūpnieciskā dizaina veidotāju darboties savā
atbilstošā profesijā. Lai gan pēdējos gados parādījusies tendence, sadarbībā ar progresīviem
mēbeļu ražotājiem, kuri spēj izplatīt radītos produktus tirgojot paši vai specializētajās
tirdzniecības vietās (Skano, Arens un TCN mēbeļu uzņēmumi). Savukārt, analizējot ofisa
mēbeļu sektoru, kas tiek vēl dalīts unikālās un tipveida biroja mēbeles, biroja mēbeļu tirgus
Igaunijā ir piesātināts ar Skandināvijas ražotājiem. Tādiem kā Isku, Martell, Kinnarps un
citiem mēbeļu ražotājiem un tirgotājiem. Unikālo mēbeļu produktu galvenie pasūtītāji ir
viesnīcas, restorāni, bankas utt., kur produkti tiek ražoti uz projekta pamata. Kā lielākos šāda
veida mēbeļu ražotājus var minēt Sarkop un Standard. Šo produktu izplatīšanā nozīme ir
noslēgtajiem celtniecības, dizaineru un arhitektu līgumiem. Bet tipveida biroja mēbeles izplata
galvenokārt tirgotāji, kas ir lielas mazumtirdzniecības ķēdes elements90.
Citas mēbeles
Šajā grupā ietilpst masīvkoka, līmētās un saplākšņa ražotās mēbeles, kā arī sēdmēbeles un
to aksesuāri. Produktu ražošanā arvien svarīgāku lomu spēlē tādu produktu ražošana, kur ir
videi draudzīgi, ar eļļas un ūdens apstrādi, kas veicinājis šādas ražošanas tehnoloģijas
pārnesi, piemēram, uzņēmumos Standard, Arens, Valga Gomab u.c. Pieaug arī dažādi
masīvkoka izstrādājumu, saplākšņa izejmateriāla izmantošana mēbeļu interjeros 91.
88

Mööblitööstuse klastri strateegia 2011-2015, Tallin, 2011
Mööblitööstuse klastri strateegia 2011-2015, Tallin, 2011
Mööblitööstuse klastri strateegia 2011-2015, Tallin, 2011
91
Mööblitööstuse klastri strateegia 2011-2015, Tallin, 2011
89
90
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Igaunijas mēbeļu nozarē darbojās vairāk nekā 581 uzņēmumi. Igaunijas mēbeļu ražotāji ir
salīdzinoši mazi, jo ¾ tiek klasificēti kā mikro uzņēmumi, jo tajos nodarbināti no 1-9
darbiniekiem. 2010.gads nozarei iezīmējās kā izaugsmes gads, kad eksports pieauga,
darbinieku skaits nesamazinājās, darba ražīgums pieauga u.c.92
Saskaņā ar uzņēmuma „KREDIIDIINFO” sagatavotā ziņojuma „Producers of furniture 2011”
un „Sellers of furniture 2011” informāciju par Igaunijas mēbeļu ražotājiem un tirgotājiem, izriet
ka 10 desmit lielākie mēbeļu ražotāji ir Bellus Furnitur OÜ, Flexa Eesti AS, Skano Group AS,
Antsla-Inno AS, Standard AS, Kitman Thulema AS, Jalax AS, TNC-Components OÜ, Neiseri
Grupp AS un Tiksoja Puidugrupp AS. Savukārt, desmit lielākie tirgotāji – Indoor Group AS,
Evelekt AS, On24 AS, Aatrium Sisustuskaubamaja AS, Diivaniparadiis OÜ, Mööblimaja AS,
Masku Baltic OÜ, Common Trading OÜ, Mööbliait OÜ un Dorada Trade OÜ. Tirgus pārskatā
„Producers of furniture 2011” apkopota un analizēta informācija par 100 lielākajiem Igaunijas
mēbeļu ražotājiem, to apgrozījumu, ieņēmumiem un izmaksām, savukārt pārskatā „Sellers of
furniture 2011” ietverta informācija par 90 lielākajiem mēbeļu tirgotājiem Igaunijā, to darbības
rādītājiem. Šā projekta ietvaros tirgus raksturojošajai detalizētāku informāciju atspoguļosim
par 10 lielākajiem Igaunijas mēbeļu ražotājiem un tirgotājiem, to apgrozījumu un galveno
darbības jomu (skatīt zemāk esošās tabulas Nr. 3-40. un Nr. 3-41.).
Pēc „KREDIIDIINFO” datiem Igaunijas 100 lielāko mēbeļu ražotāju apgrozījums 2011.gadā
veido aptuveni 329 milj. EUR un desmit lielāko ražotāju apgrozījuma īpatsvars – 38% (Tabula
Nr. 3-40.).
3-40. tabula Igaunijas 10 lielākie mēbeļu ražotāji 93
Nr.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uzņēmums
Bellus Furnitur
Flexa Eesti
Skano Group
Anstla-inno
Standard
Kitman Thulema
Jalax
TNC-Components
Neiseri Grupp
Tiksoja Puidugrupp

Galvenā darbības joma
Mīksto mēbeļu ražošana
Dažādu mēbeļu ražošana
Ofisa un korpusa mēbeļu ražošana
Mīksto mēbeļu ražošana
Biroja mēbeļu ražošana
Veikala mēbeļu ražošana
Skolas un korpusa mēbeļu ražošana
Mēbeļu detaļu ražošana
Mīksto sēdmēbeļu ražošana
Guļamistabu, t.sk. bērnu, mēbeļu
ražošana
KOPĀ (TOP 10):
Īpatsvars
KOPĀ (100 uzņēmumi)

Apgrozījums,
tūkst. EUR
27 634
22 304
16 245
12 266
11 144
9 572
7 774
6 854
6 513
6 396
126 702
38%
329445

Savukārt, 90 lielāko tirgotāju pārdošanas apjoms bija 71 milj. EUR, no kuriem 48% jeb 33.5
milj. EUR veido desmit lielāko tirgotāji (Tabula Nr.3-41.).
3-41. tabula Igaunijas 10 lielākie mēbeļu tirgotāji 94
Nr.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
92
93
94

Uzņēmums
Indoor Group
Evelekt
On24
Aatrium Sisustuskaubamaja
Diivaniparadiis
Mööblimaja
Masku Baltic
Common Trading
Mööbliait

Apgrozījums,
tūkst. EUR
7 510
4 362
4 303
3 289
3 144
2 616
2 364
2 183
1 958

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/country-info/Estonia.pdf
Market review „Producers of Furniture 2011”, Estonia
Market review „Sellers of furniture 2011”, Estonia
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10.

Dorada Trade
KOPĀ (TOP 10):
Īpatsvars
KOPĀ (100 uzņēmumi)

1 844
33 574
48%
70592

Latvija
Apgrozījuma statistikas uzrāda, ka mēbeļu ražošanas tendences būtiski ietekmē 10 lielākie
mēbeļu ražotāji. Latvijas 100 lielāko mēbeļu ražotāju apgrozījums 2011.gadā veido aptuveni
151.2 milj. EUR un desmit lielāko ražotāju apgrozījuma īpatsvars – 54% (Tabula Nr. 3-42.).
3-42. tabula Latvijas 10 lielākie mēbeļu ražotāji 95
Nr.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uzņēmums
Avoti SWF
Daiļrade Koks
Attēls R
Elīza-K
Pinus GB
Troll Smiltene
Eibe-L
Ring Baltic
Hoppekids
Valmieras mēbeles

Galvenā darbības joma
Priedes koka mēbeļu ražošana
Masīvkoka mēbeļu ražošana
Mēbeļu detaļu ražošana
Mīksto mēbeļu ražošana
Dažāda veida mēbeļu ražošana
Citu mēbeļu ražošana
Masīvkoka priedes mēbeļu ražošana
Biroja un veikalu mēbeļu ražošana
Bērnu mēbeļu ražošana
Korpusa mēbeļu ražošana
KOPĀ (TOP 10):
Īpatsvars
KOPĀ (100 uzņēmumi)

Apgrozījums,
tūkst. EUR
24 000
12 791
8 631
7 422
6 847
5 164
4 830
4 358
4 358
3 715
82 308
54%
151 230

Projekta ietvaros tika apzināti 504 Latvijas mēbeļu nozares apgrozījuma dati no Lursoft datu
bāzes, kuri 2011.gadā bija 168 658 tūkst. eiro jeb 169 milj. eiro. Analizējot 10 un 100 lielāko
uzņēmuma apgrozījuma attiecību pret visiem mēbeļu ražotājiem, izriet, ka 10 lielākie saražo
49% no kopējā apjoma, savukārt, 100 lielākie – 90% no kopējā nozarē saražotā apjoma.
Saskaņā ar CSP sniegto informāciju izriet, ka meža nozarē 2011.gadā ekonomiski aktīvās
vienības bija 510, tikai par dažiem uzņēmumiem mazāk nekā to uzrāda Lursoft esošā datu
bāze. Vislielākais uzņēmumu skaits darbojas ar apgrozījumi līdz 50 000 latu gadā, tie
pārsvarā ir MVU un galvenais produkcijas noiets ir pašmāju tirgus (Tabulu Nr.3-43.).
96

3-43. tabula Latvijas mēbeļu uzņēmumu dalījums pēc apgrozījumu amplitūdas
Apgrozījuma amplitūta
Apgrozījums no 0 Ls līdz 50 000Ls

95
96

Uzņēmumu skaits
333

50 000 - 100 000 Ls (neieskaitot)

62

100 000 - 200 000 Ls (neieskaitot)

43

200 000 - 300 000 Ls (neieskaitot)

17

300000 - 400 000 Ls (neieskaitot)

14

400 000 - 500 000 Ls (neieskaitot)

5

500 000 - 600 000 Ls (neieskaitot)

7

600 000 - 700 000 Ls (neieskaitot)

2

700 000 - 800 000 Ls (neieskaitot)

1

800 000 - 900 000 Ls (neieskaitot)

1

900 000 - 1 000 000 Ls (neieskaitot)

2

1 000 000 - 5 000 000 (neieskaitot)

22

500 000 - 10 000 000 (neieskaitot)

0

Market review „Producers of Furniture 2011”, Estonia
CSP dati
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10000000 un vairāk
Kopā:

1
510

Lielāko mēbeļu sarakstā ir visi iepriekš minētu mēbeļu uzņēmumi, kas tika ņemti no Lursoft
datu bāzēm. Vēl tikai jāpiemin, ka šajos uzņēmumos tiek nodarbināti 2 219 darbinieks, kas ir
38% no visiem 510 mēbeļu uzņēmumiem, kur tā kopējais skaitlis ir 5 869 strādājušo (Tabula
Nr. 3-44.).
3-44. tabula Latvijas 23 lielāko mēbeļu uzņēmumu saraksts pēc CSP
Vidējais nodarbināto skaits
2011.gadā

Uzņēmums

Nr.

97

1

'PINUS GB' SIA

257

2

'AVOTI SWF' SIA

242

3

'TROLL SMILTENE' SIA

192

4

'EIBE-L' SIA

180

5

'TROLL SIGULDA' SIA

137

6

'VALMIERAS MĒBELES' SIA

117

7

'ERKE' Liepājas SEZ SIA

110

8

'HOPPEKIDS' SIA

108

9

'SC KOKS' SIA

100

10

'COSYBED' SIA

83

11

'KONTO' SIA

78

12

'AVE MTP' SIA

71

13

'WENDEN FURNITURE' SIA

69

14

'DIŽOZOLS PLUS' SIA

65

15

'BOLDERĀJA SERVISS' SIA

65

16

'LĀMA' SIA

59

17

'MANS 1' SIA

56

18

'SMILTENES KOKS' SIA

53

19

'RIPO FABRIKA' SIA

47

20

'ACCENTA' SIA

40

21

'MARKS M' SIA

40

22

'ĒDELVEISS EG' SIA

30

23

'RING BALTIC' SIA
Lielākie uzņ. (kopā)

20
2219

Īpatsvars
Mēbeļu nozare (kopā)

38%
5869

Sakārtojot pēc darbinieku skaita, tad TOP 10 uzņēmumu skaits pamainās no TOP 10, kas
tika uztaisīt no Lursoft iegūtās informācijas datu bāzes. Zīmīgi, ka lielākais uzņēmums pēc
apgrozījuma nav lielākais uzņēmums, kurā tiek nodarbināti visvairāk darbinieki. Tas nozīmē,
ka uzņēmums sistemātiski domā par apgrozījuma palielināšanu un cilvēku darba ražīguma
rēķina.

97

CSP dati
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Lietuva
Projekta ietvaros un konsultācijās ar Lietuvas nozares asociācijām, Lietuvas statistikas biroju,
varam secināt, ka nav pieejams kopējs mēbeļu ražotāju saraksts un arī to apgrozījuma
rādītāji.

3.4.

Realizācijas kanālu vispārējs novērtējums

Mēbeļu ražotājiem, kuri cenšas apgūt Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu tirgus un citus
98
noieta tirgus, jāpārzina tirdzniecības struktūra un konkrētā reģiona tirgus specifika . Sakarā
ar to, ka Baltijas valstu galvenais mēbeļu realizācijas tirgus ir ES, tad projekta ietvaros
detalizētāk tiek apskatīta mēbeļu izplatīšanas jeb tirdzniecības struktūra Eiropā.
Eiropas tirgū lielākie mēbeļu ražotāji tradicionāli tiek klasificēti šīs jomas specializētajos un
ne-specializētajos (tradicionālajos) ražotājos. Attēlā Nr. 3-7. vizuāli attēlota tipiskākās mēbeļu
piegādes ķēde, sākot no ražotāja līdz gala patērētājam.
Tajā uzskatāmi redzama atšķirība starp specializētu ražoto mēbeļu piegādes posmiem, kur
notiek sadarbība ar starpniekiem un mēbeļu mazumtirgotājiem, un nespecializētu ražotās
produkcijas plūsmu līdz galapatērētājam99:
 Specializētās mēbeles - veido aptuveni 80% no ES mēbeļu tirgus. Tās tiek realizētas gan
caur plašiem veikalu tīkliem, kas vairāk raksturīgs Eiropas Ziemeļvalstīs, gan individuāli,
kas pārsvarā ir raksturīga iezīme ražotājiem no tādām Eiropas dienvidu valstīm kā Itālija,
Spānija un Portugāle.
 Ne-specializētās mēbeles - pie pircējiem nonāk caur universālveikaliem, Do-It-Yourself
(DIY) veikaliem un lielveikaliem, kur tās tiek iepirktas no specializētajiem starpniekiem,
saviem starpniekiem vai tieši no ražotāja. Caur šo tirdzniecības kanālu tiek realizēti
aptuveni 20% no visa mēbeļu mazumtirdzniecības apjoma ES.

3-7.att. Nozīmīgākās izplatīšanas ķēdes ES tirgū
Jaunattīstības valstīs mēbeļu fiziskais sadalījums pa tirdzniecības kanāliem eksportētājiem
var būt ierobežots. Pirmreizēji eksportējot mēbeles, labākais noieta kanāls ir importētāji, kas
pārzina tirgu un spēj atrast drošāko un efektīvāko tālākas mēbeļu tirdzniecības kanālu.
98
99

Trade structure and channels for dining and living room furniture, CBI Ministry of Foreign Affairs
Trade structure and channels for dining and living room furniture, CBI Ministry of Foreign Affairs
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Apgūstot jaunos pārdošanas kanālus, ražotājam ir iespēja vai nu paplašināt sadarbību ar
esošo mēbeļu iepircēju vai piedāvāt savu saražoto produkciju gala patērētājam tieši no savas
noliktavas100.
 Tirdzniecības (pircēju) grupas – šās grupas pārstāvji izmaksu minimizēšanai starpnieku
pakalpojumiem, kad vien tas iespējams, veic pasūtījumus tieši piegādātājam – ražotājam.
Šis mēbeļu tirdzniecības kanāls tiek izmantots, veicot liela apjoma pasūtījumus, kur tieša
sadarbība ar labi zināmiem piegādātājiem ir būtiska. Šīs grupas pārstāvji darbojas kā
aģenti, kas veic iepirkumus individuāliem grupas dalībniekiem (mazākiem mēbeļu
mazumtirgotājiem) un kā finanšu starpnieki ražotāju un mazumtirgotāju darījumos. Pircēju
grupas mērķis ir palīdzēt tās locekļiem konkurēt ar lielo mēbeļu veikalu ķēdēm, kuru
pārsvars mēbeļu tirgū pieaug arvien vairāk101.
 Importētāji – veicot pirkumu uz sava rēķina, importētājs iegūst īpašumtiesības uz iegādāto
preci un kļūst atbildīgs par tās tālāku izplatīšanu savā valstī un/vai citos ES tirgos.
Importētāji, kas nav sasaistīti ar ražotāja zīmolu, parasti nodarbojas ar preču pirkšanu un
pārdošanu, rūpējas par importa un eksporta procedūrām, kā arī preču uzglabāšanu
noliktavās. Daudzi importētāji veic tiešu mēbeļu pārdošanu specializētajiem
mazumtirgotājiem un universālveikaliem caur ekspozīcijas centriem, kamēr citiem ir savs
personīgais pārdošanas personāls, kas regulāri apmeklē mazumtirgotājus un pieņem
pasūtījumus102.
 Aģenti – šie neatkarīgie uzņēmumi darbojas kā pircēja un pārdevēja starpnieki - ved
sarunas un kārto darījumus saistībā ar nepieciešamajām pirkuma pilnvarām un
instrukcijām. Aģenti neveic pirkšanas un pārdošanas darījumus uz sava rēķina. Tie
pārstāv vienu vai vairākus lielražotājus/ piegādātājus/ mazumtirgotājus. Bieži vien
pirkšanas aģentam ir savs birojs piegādātāja valstī. Tirdzniecības aģenti, kas atrodas
realizējamās preces mērķa valstī, arī ir neatkarīgi uzņēmumi, kas uz līgumu pamata
sadarbojas ar vienu vai vairākiem ražotājiem. Daži no šiem aģentiem veic preču
pārdošanu arī no ražotu noliktavām, lai segtu savu klientu īstermiņa pieprasījumu. Ja
aģents izveido pats savu preču noliktavu, tas reāli kļūst par vairumtirgotāju un preču
izplatītāju103.
 Vairumtirgotāji – spēlē galveno lomu mēbeļu realizācijā, piegādājot preces neatkarīgajiem
vai specializētajiem mēbeļu veikaliem. Vairumtirgotāji parasti specializējas viena veida
produkta izplatīšanā, taču bieži vien piedāvā arī plašāku produktu sortimentu. Realizācijas
paplašināšanās rezultātā, kad mazumtirgotāji un tirdzniecības aģentu pārstāvji savā
darbībā pārkāpj tradicionālās tirdzniecības kanālu sadalījuma robežas, vairumtirgotājiem
nācies pārskatīt savas pozīcijas mēbeļu realizācijas līdzšinējā struktūrā. Savukārt tiem,
kuri zaudējuši daļu sava biznesa, šī situācija mudinājusi darboties reģionāli vai daudz
šaurākā produktu nišā104.
 Vietējie piegādātāji – straujās ražošanas izmaksu paaugstināšanās ietekmē daudziem
ražotājiem pazeminoties konkurētspējai (īpaši, kur ir darbietilpīgas ražošanas līnijas),
mēbeļu ražotāji arvien biežāk spēlē arī importētāju lomu. Respektīvi, kā importētāji viņi
meklē ražotājus, kas strādā ar pasūtījumiem un var saražot detaļas ar zemākām
izmaksām, nevis pērk gatavas mēbeles. Galvenā priekšrocība ir tā, ka šīm detaļām ir savs
dizains, sava kvalitāte un krāsu specifikācija, paplašinot vietējo ražotāju produktu portfeli
un palīdzot veidot savu tirgus profilu105.
 Citi tirdzniecības kanāli – bez augstāk minētajiem ir vēl daudzi citi termini, kas tiek
izmantoti, lai apzīmētu dažādus tirgus spēlētājus, kas piedalās plašajā mēbeļu
izplatīšanas ķēdē. Piemēram, „izplatītājs” ir termins, ko lieto personas vai organizācijas
apzīmēšanai, kas izraudzīta konkrēta ražotāja zīmola produktu pārdošanai uz līguma
pamata. „zīmolu veikali” apzīmē kādu, kas nopircis tiesības pārdot noteikta zīmola preces
noteiktās pārdošanas vietās. Arvien plašāku popularitāti ES gūst ražotāju izveidoti veikali –
autleti (outlet), kas ir piemērs ražotāju/piegādātāju izveidotai vertikālai integrācijai ar
nolūku realizēt neizpārdotās sezonas preces tieši to gala patērētājam bez starpniekiem,
un ir draudi mazumtirgotājiem, īpaši Itālijā, Portugālē un Beļģijā 106.
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Mazumtirdzniecības sektorā ir divi mēbeļu tirdzniecības pamatkanāli – specializētais kanāls,
kur visi mazumtirdzniecības uzņēmumi specializējušies mēbeļu vai kāda konkrēta veida
(virtuves, guļamistabu vai vannas istabu) mēbeļu pārdošanā, un ne-specializētais kanāls, kur
bez mēbelēm mazumtirdzniecības uzņēmumi pamatā nodarbojas ar citu preču pārdošanu 107.
 Specializētie mazumtirgotāji – neskatoties uz IKEA dominanci, mēbeļu vairumtirdzniecība
ES ir diezgan reģionalizēta. Mazumtirdzniecības struktūra variē atkarībā no izplatāmo
preču klāsta un valsts. Veikalu tīkli ar lieliem saloniem ir izplatīti ES centrālajās un ziemeļu
valstīs. Tajā pašā laikā individuālie veikali ar nelieliem saloniem ir tipiski Itālijā, Spānijā un
jaunajās ES dalībvalstīs. Tiek izdalīti trīs specializēto vairumtirgotāju tipi: veikalu tīkli,
neatkarīgie speciālizētie mazumtirgotāji un organizētās franšīzes veikali108.
 Ne-specializētie mazumtirgotāji – mēbeļu pārdošanas apjomi nespecializētajos ražotāju
tirdzniecības vietās palielinās, ko veicina ne tikai patērētāju vēlme pēc plašākām izvēles
iespējām vietās, kur iespējams iegādāties mēbeles, bet arī spēja pircējam piedāvāt labas
kvalitātes mēbeles par pievilcīgām cenām. Ir divi galvenie ne-specializētās
mazumtirdzniecības tipi: universālveikali, DIY veikali un hipermārketi, un
mazumtirdzniecība internetā109.
Katrā tirdzniecības kanālā vērojamas atšķirīgas cenas un to augstākais līmenis, kas atkarīgs
no tā, kāda veida mēbeles attiecīgi tiek pārdotas. Šo sadalījumu vispārinot, augstāks cenu
līmenis ir neatkarīgo specializēto vairumtirgotāju piedāvātajiem produktiem, savukārt zemāks
– galvenokārt ne-specializēto mazumtirgotāju produktiem. Var novērot, ka vairāki
mazumtirgotāji, kas attīsta biznesu tikai ar interneta starpniecību, var operēt ar vēl zemāku
cenu līmeni, tā kā atsevišķu posteņu izmaksas atšķirībā no tradicionālajiem mazumtirgotājiem
110
ir jūtami zemākas .
Cenu nozīme produktu realizācijas kanālos
Mērķa tirgus apgūšanas stratēģijā galvenais aspekts ir veiksmīgi izstrādāta cenu politika.
Cenu noteikšana faktiski ir vienīgais tirgus apgūšanas stratēģijas elements, kas turpmāk
veidos eksportētāja peļņu, jo jebkura veida aktivitātes rada izmaksas. Cena ir arī galvenais
aspekts, salīdzinot un izvērtējot savu piedāvājumu attiecībā pret konkurentu piedāvāto. Tā kā
mēbeles nav pirmās nepieciešamības prece, šis sektors ir jūtīgs pret kritumiem ekonomikā.
Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc ražotāji pakļauti cenu spiedienam. Papildus spiedienu uz
cenām tirdzniecības kanālos rada lielie mazumtirgotāji, veicot iepirkumus lielos daudzumos.
Mēbeļu tirgū vitāli svarīga ir cenu starpības uzturēšana starp dažādiem tirdzniecības kanāliem
un izmaksu kontrole. Mazumtirgotājiem ir svarīgi nepieļaut, ka šīs cenu starpība kļūst pārāk
maza, veicot savu preču cenu paaugstināšanu. Ļoti daudzās ES valstīs tas novedis pie tā, ka
vairāki veikali bankrotēja. Respektīvi, veiksmīgai pastāvēšanai mazumtirgotājam jābūt
pareizajam līdzsvaram starp izmaksām, labiem mazumtirdzniecības uzcenojumiem un
pārdošanas apjomiem111.
Tabulā Nr. 3-45. ir uzskatāmi attēloti piemēri teorētisko uzcenojumu aprēķināšanai koka
galdam, kur ietvertas pieskaitāmās izmaksas (t.i. telpu uzturēšana, personāls, pārdošanas un
vispārējās izmaksas), kas kopā veido aptuveni 35%.
3-45. Tabula Saražotā koka galda cenu kalkulācijas aprēķins112
Pozīcijā
Materiāla izmaksas (ieskaitot koksnes sertifikācija un 15%
nepārdotās produkcijas)
Tiešās darbaspēka izmaksas (ieskaitot dizainera izmaksas)
Citas izmaksas (piemēram, iepakojums, mārketings, paraugu
transportēšanas)
Pašizmaksa
Uzcenojums (pieskaitāmās izmaksas, t.sk. peļņas procents,
piemēram, šajā gadījumā 35%)
Eksporta cena (FOB)
Tirdzniecības aģenta uzcenojums (piem., zems – ne caur aģentu,

Zemākais
25

Augstākais
25

25
9

25
9

59
21

59
21

80

80
10
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augstākais – 10%)
Aģenta pārdošanas cena
Ievedmuita* (mēbeļu detaļām – 2.7%)
Citas izmaksas (piem., transports, apdrošināšana, pārkraušanas,
bankas pakalpojumi)
Izkraušanas izmaksas vai CIF cena
Importētāja/ vairumtirgotāja uzcenojums (piem, zems ir 20%,
augsts – 35%)
Importētāja/ vairumtirgotāja pārdošanas cena
Mazumtirgotāja uzcenojums (piem, zems – 80%, augsts – 100%)
Neto pārdošanas cena
PVN (piem., Nīderlandē – 19%)
Cena gala patērētājam vai mazumtirgotāja cena

3
17

90
3
17

100
20

110
38

120
96
216
41
257

148
148
296
56
352

*Ja jūsu valstī tiek piemērota Vispārējā prerenču sistēmas (VPS) tarifi valstī, tad ievedmuitas nodokli var samazināt līdz nullei.

Vācijas produktu realizācijas kanālu (mazumtirdzniecības) raksturojums
Latvijas saražotās mēbeļu galvenais realizācijas jeb eksporta tirgus ir Vācija, tādēļ projekta
ietvaros detalizētāks tiks izklāstīt Vācijas mazumtirdzniecības produktu realizācijas kanālu
struktūra jeb esošos izplatīšanas pārstāvjus.
Pēc definīcijas mēbeļu veikalus var klasificēt kā liela mēroga mazumtirdzniecības centrs, kuru
tiek piedāvātas veikalu un mājas mēbeles, kā arī citus produktus, sākot no virtuvēm līdz
mazām mēbeļu detaļām. Pēdējie apkopotie statistikas dati rāda, ka kopējais Vācijas mēbeļu
tirgus apjoms mērāms apmēram 21 miljrd. EUR vērtībā un pēdējā desmitgadē mājas mēbeļu
pieprasījums samazinājies līdz ~ 20%.
Reģionālā līmenī būtiska nozīme ir IKEA veikaliem un to izplatīšanas kanāliem. Protams, ka ir
daži citi konkurenti kā citi reģionālie izplatīšanas centri. Mazumtirdzniecības veikaliem ir
tendence koncentrēties apdzīvoto pilsētu teritorijā vai to tuvumā. Zemāk esošajā tabulā Nr. 346. apskatāmi lielākie Vācijas mazumtirgotāji un to apgrozījums.
3-46. Tabula Lielākie Vācijas mēbeļu mazumtirdzniecības uzņēmumi 113
Uzņēmums
IKEA
Krieger-Gruppe (Höffner, Möbel Walther, Möbel Kraft)
Lutz-Gruppe
Porta Möbel
Tessner-Gruppe
Segmüller
Poco/Domäne
Dänisches Bettenlager
Schaffrath

Apgrozījums, miljrd.EUR (2009)
3.340
1.900
1.500
1.100
1.090
1.050
0.895
0.791
0.620

Vācijā joprojām pastāv sīva konkurence mēbeļu mazumtirdzniecības sektorā. Tādēļ lielākais
mēbeļu mazumtirdzniecības uzņēmums spēj piedāvāt produkciju no 25 līdz 35 tūkst. kv.m.
lielā teritorijā. Iezīmējās arī citu konkurentu nākotnes plāni ir būvēt vēl lielākus
mazumtirdzniecības centrus, piemēram, uzņēmums „Segmüller” plānot objektu būvniecību 45
tūkst. kv.m. apjomā. Attīstības prognoze rāda, ka mēbeļu tirdzniecība joprojām ir un būs
konkurētspējīga. Turpmākos gados būs manāms koncentrācijas process, kur daudzi vidēja
līmeņa tirgotāji tiks pārņemti. Tik tiešām nākotnes potenciāls mēbeļu mazumtirgotājiem ir
labas, jo tirgū relatīvi maz labi un zināmi ražotāju zīmolu. Kā rezultātā mazumtirgotājiem
jādomā, ka uzlabot ikvienas mājas labiekārtošanu, piedāvājot patērētājiem plašu produktu
klāstu un sniedzot eksperta konsultācijas114.
2008.gadā mazumtirdzniecības tirgū ar klasisko mēbeļu veikalu starpniecību tika pārdoti 50%
mēbeļu. 2010.gadā šis īpatsvars samazinājās līdz 40%. Saskaņā ar „Furniture Today”
(2012.gada aprīlis) tirgus pētījumu, straujāk augošais mēbeļu tirdzniecības kanāls uz šodienu
ir tiešs ražotāja – patērētāja kontakts, t.i. tirdzniecība ar internetā un mazumtirdzniecība ar
dizaineru veikalu starpniecību. Šādā veidā pašreiz tiek pārdota gandrīz 1/5 visu mēbeļu.
113
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Saskaņā ar šo pētījumu, mēbeļu pārdošanas apjomi ASV 2012.gadā pieaugs par 2%
salīdzinājumā ar 2011.gadu115.
Eiropas mazumtirdzniecības tīklu ķēdē nozīmīgs tirgus dalībnieks ir uzņēmuma grupa
„Kingfischer plc”, kas ir trešā lielākā mazumtirdzniecības grupa pasaulē ar 988 veikaliem
astoņās valstīs Eiropā un Āzijā. Šobrīd kopējie pārdošanas apjomi sasnieguši gandrīz 11
miljrd. mārciņas. Grupu veikalu ķēdē ietilpst zemāk esošā attēlā Nr. 3-8. ietvertie zīmoli.116 Arī
Latvijā ražotās mēbeles nonāk kādā no esošajām mazumtirdzniecības ķēdēm.

3-8.att. Trešā lielākā mazumtirdzniecības uzņēmuma izplatīšanas tīkli
Kā nozīmīgs mēbeļu izplatīšanas tirgus dalībnieks ir Zviedrija koncerns „IKEA”, tirgū darbojās
kopš 1943.gadā un uz doto brīdi produkciju izplatot 320 uzņēmuma veikalos 38 pasaules
valstīs. 2011.gadā uzņēmuma pārdošanas ieņēmumi mērāmi 24.7 miljrd. eiro vērtībā.

Baltijas valstu produktu realizācijas kanālu raksturojums
Baltijas valstīs ražoto mēbeļu realizācijas kanāli ir saistīti ar uzņēmumu darbības veidu un
izveidošanas mērķi. Tā kā mēbeļrūpniecības attīstības scenāriji ir katrā valstī ir atšķirīgi, tad
arī realizācijas kanālu izmantošanas intensitāte būtiski atšķiras. Tas izskaidrojams ar to, ka
daudzi investori gan Lietuvā, gan Igaunijā ienāca ar jau esošu tirgu un investēja papildus
ražošanas kapacitātes izveidei, vai pat pārcēla savas ražotnes. Otra tendence, ir neskatoties
uz IKEA dominanci, galvenokārt Lietuvā, ir sadarbība ar ES valstu mēbeļu
vairumtirdzniecības tīkliem. Mazumtirdzniecības struktūra variē atkarībā no izplatāmo preču
klāsta un valsts. Visās Baltijas valstīs mēbeļnieki, tāpat kā daudzi Latvijas uzņēmumi,
sadarbojas arī ar lielajiem katalogiem „Otto", „Heine", „Bon Prix" u.c.
Igaunija
Igaunijā raksturīgi ir lielāko uzņēmumu saistība ar saviem realizācijas kanāliem, Tā lielākais
mīksto mēbeļu ražotājs „Bellus Bed” nepārtraukti paplašina savu tirdzniecības tīklu. piemēram
Ukrainā tam ir jau vairāk kā 20 veikalu. Savukārt dāņu uzņēmumam „Flexa Group” ir 100
veikali vairāk kā 30 valstīs, bet visa ražošana no Dānijas ir pārcelta uz Igauniju. Arī biroja
mēbeļu lielākais ražotājs AS „Standard” intensīvi darbojas Krievijas tirgus virzienā.
Šī iemesla dēļ lielākie Igaunijas mēbeļu ražotāji ir ieinteresēti jaunu tirgu apgūšanā un aktīvi
sadarbojas kopīgās marketinga aktivitātēs (piem.,izstāde Ķelnē).
Latvija
2011.gada sākumā SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
(MeKA), veica pētījumu „Mēbeļu nozares novērtējums”, kuras ietvaros veikta aptauja par 778
mēbeļu uzņēmumiem, kuri ir iesniegušu savas darbības pārskatu par 2009.gadu uzņēmuma
reģistra datubāzē „Lursoft”. Aptaujas mērķis izpētīt un iegūt aktuālāko informāciju par mēbeļu
nozarē uzņēmumu aktivitāti Latvijā, produkciju un to potenciālu nākotnē. Mērķa sasniegšanai
bija nepieciešams iegūt informāciju par produkcijas veidiem, to kvalitāti un izplatīšanas
kanāliem, noieta tirgiem, uzņēmumu izkliedētību, tehnoloģiju pielietošanu un klientu struktūru.
Kopumā savu dalību apstiprināji 41% (318 respondenti) apzināto uzņēmumu.
Pētījuma rezultāti rāda, ka Latvijas mēbeļu nozares galvenā produkcijas patērētāju grupa ir
privātpersonas, ko atzīmējuši 226 aptaujātie uzņēmumi. Kā otra nozīmīgākā grupa ir
juridiskās personas, ko atzīmējuši 186 uzņēmumi. Trešā nozīmīgākā grupa ir dažādas
pašvaldības un valsts iestādes (35 uzņēmumi). Latvijas mēbeļu nozares uzņēmumu
galvenais saražotās produkcijas izplatīšanas veids ir esošo un bijušo klientu rekomendācijas
jeb „no mutes mutē” informācijas izplatīšana, t.i. to atzīmējuši 250 aptaujātie uzņēmumu. Tikai
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15 aptaujātie uzņēmumi produkcijas izplata ar savu sagatavoto produkcijas katalogu un 5
uzņēmumi to dara ar piegādātāju vai starpnieku katalogu (Attēls Nr. 3-9.)117.

3-9.att. Mēbeļu nozares uzņēmumu populārākiem izplatīšanas veidi Latvijā, 2010./2011.g.
Veicot detalizētāku analīzi par citiem izplatīšanas veidiem, rezultāti rāda, ka ļoti populārs
veids, ka izplatīt informāciju par uzņēmuma produkciju ir informācijas izplatīšana interneta
vidē un mājaslapas izveidošana. Vēl pie nozīmīgiem izplatīšanas veidiem uzņēmumi atzīst
savu vai starpnieku saloni un veikali, sadarbība ar dizaineriem, arhitektiem, būvniekiem, kā
arī reklāma un dažādi informatīvie bukleti 118.
Protams, ka ir atsevišķi uzņēmumi, kas savu produkciju izplata jau Eiropas līmeņa
tirdzniecības tīklos, bet to skaits no Latvijas ir samērā neliels. Viens no veiksmīgiem
uzņēmumiem, kas izplata produkciju pa dažādiem Eiropas izplatīšanas kanāliem ir
uzņēmums „ERKE”.
Vēlāk, 2000.gadā, kad „ERKE" jau sākusi ražot masīvkoka mēbeles, uzņēmumu gribējuši
nopirkt dāņu mēbeļu ražotāji. Dāņi bijuši vieni no lielākajiem masīvkoka mēbeļu ražotājiem
Eiropā, bet līdz ar darbaspēka izmaksu pieaugumu nācies uzņēmumu slēgt un meklēt
ražošanas jaudas citur. Savukārt daļa no dāņu uzņēmējiem tagad kļuvuši par „ERKE"
aģentiem Eiropā, ar kuru starpniecību uzņēmumā ražotās mēbeles nonāk gan lielveikalu
tīklos, gan specializētajos mēbeļu veikalos. Vienlaikus liepājnieki, tāpat kā daudzi Latvijas
mēbeļnieki, sadarbojas arī ar lielajiem katalogiem „Otto", „Heine" un „Bon Prix". Pašlaik
mēbeļu izgatavošanā galvenokārt izmanto vietējo priedi. Nedaudz arī ozolu un dižskābardi,
ko importē no Bosnijas - Hercegovinas. Vienu brīdi paši mēģinājuši piedāvāt produkciju gala
patērētājiem un izstrādāt savu dizainu. „Tomēr tāda izmēra uzņēmumam sabalansēt trīs
vaļus, uz kuriem turamies, - dizainu, tirgu un cenu - ir ļoti grūti. Izdevīgāk tikai ražot, realizējot
klientu dizainu un izmantojot aģentus, kuriem ir savs noliktavu tīkls un loģistika119.
Medijos publiskotā informācija norāda uz to, ka esošajiem mēbeļu ražotājiem pasūtījumu
apjoms ir lielāks nekā plānots, diemžēl kopējais mēbeļu skaits turpina samazināties. Esošo
jaudu noslodzes dēļ šobrīd ražošanas apjomu palielināšanas vairs nav iespējama, tāda
situācija ir novērojama vairāku produktu ražotāju darbībā. Tādu kā IKEA, Otto katalogi un vēl
vairāki mēbeļu tirgotāji ar lielu interesi raugās uz pasūtījumu izvietošanu Austrumeiropā, bet
problēma ir saistīta ar to, ka nav ražotāju, kas tos izpildītu, jo daudziem pasūtījuma portfelis
jau pārsniedz teju vai to fiziskās iespējas. Investēt jaunas mēbeļu ražotnes izveidē gan
vietējie uzņēmēji nav gatavi, ja arī pasūtījumi no potenciālajiem ārvalstu pircējiem būtu.
Ieguldīt naudu mēbeļu ražošanā gan pašmāju uzņēmējiem, gan potenciālajiem investoriem
liedz neskaidrība par to, kas notiks Latvijā. Turklāt šogad turpina paaugstināties
energoresursu izmaksas 120.
117

MeKA, pētījums „Mēbeļu nozares novērtējums”, 2011
MeKA, pētījums „Mēbeļu nozares novērtējums”, 2011
http://www.latforin.info/index.php?id=70&tx_ttnews[pointer]=4&tx_ttnews[tt_news]=3475&tx_ttnews[backPid]=53&cHash=3b3a6aeeae
120
Laikraksts „Dienas Bizness”
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Lietuva
Arī Lietuvā mēbeļu tirdzniecības kanāli daļai uzņēmumu ir līdzīgi kā Igaunijā. Tā, piemēram,
lielākais biroja mēbeļu ražotājs „Narbutas & co” savu biznesu attīstīja tieši uz Baltijas un
austrumu kaimiņvalstu apguvi ar saviem veikaliem, pēdējos gados mēģinot tāpat ieiet arī
Ziemeļvalstu tirgu. Arī pēc bankrota šis uzņēmums atsāk darbību tādā pašā virzienā. Līdzīgi
kā Igaunijā arī Lietuvā ienāk ārvalstu investori ar jau gatavu tirgu, tā piemēram uzņēmums
„Baldeka” 70% saražoto biroja mēbeļu eksportē uz Norvēģiju un pārējām Skandināvijas
valstīm policijas un pasta vajadzībām.
Bet pats lielākais apjoms apmēram divas trešdaļas no saražotā ir pēc IKEA pasūtījuma un
tiek realizēts pa tā tirgus kanāliem. Tas rada būtisku neprecizitāti eksporta statistikā (Lietuvas
ekspertu viedoklis), jo no IKEA loģistikas noliktavām prece aiziet uz veikaliem dažādās
valstīs, bet uzņēmumu atskaitēs parādās tikai Zviedrija. Analizējot priekš IKEA ražojošo
uzņēmumu darbību, var secināt ka šie uzņēmumi ir uzņēmušies arī iniciatīvu iekarot
Baltkrievijas, Krievijas un citu NVS valstu tirgu, ienākot tajā gan ar ražošanu, gan
mazumtirdzniecību.
Islandes kompānija „Felit”, kura gatavojas atvērt IKEA veikalus uz franšīzes noteikumiem,
nolēmuši darbību sākt arī Latvijas un Igaunijas tirgos. Vispirms tiek plānota tirdzniecības
centra atvēršana Lietuvā.

Investīciju loma nozares attīstībā

3.5.

Kapitāla piesaiste parāda nozares investīcijas pamatlīdzekļu iegādei (zeme, ēkas, nepabeigto
būvniecības objektu izmaksas, iekārtas un mašīnas un citi pamatlīdzekļi). Bruto
kapitālieguldījumi atspoguļo nozares potenciālu un pamatu ilgtspējīgai attīstībai nākotnē.
Mēbeļu ražošanas apakšnozarē investīciju īpatsvars kokrūpniecības nozarē ir visai zems,
turklāt šī ir vienīgā apakšnozare, kas 2010. gadā uzrādījusi investīciju samazinājumu.
Mēbeļu ražošanas apakšnozarē Latvijā starp Baltijas valstīm ir vismazākais investīciju
apmērs, turklāt Latvija ir vienīgā, kas 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu uzrādīja
investīciju samazinājumu 121 (Tabula Nr. 3-47).
3-47.Tabula Bruto kapitālieguldījumu materiālās lietās mēbeļu nozarē Baltijas valstīs no
2008.g. līdz 2010.gadam (milj. EUR) 122
ES-27
Igaunija
Latvija
Lietuva

2008
4 014.08
17.6
16.8
51.5

2009
n.a.
7.2
5.5
15.7

2010
n.a.
10.3
4.4
31.7*

% izmaiņas
43.06
-20.00
101.91

Piezīme: Saskaņā ar atjaunotajiem statistikas datiem, Lietuvas bruto kapitālieguldījumi mēbeļu rūpniecībā 2010.gadā
ir 37.3 milj. eiro, kas ir par 137.6% vairāk nekā 2009.gadā.

Igaunija
Investīciju apjoms ir samazinājies pēdējos gados. No vienas puses investīcijas apjoms varētu
un vajadzētu būt lielākām kā tas bija ekonomikas izaugsmes gados (2006.un 2007.g.), bet no
otras puses ir saprotams, ka daudziem mēbeļu uzņēmumiem trūkst finanšu resursi
ieguldījumiem. Pilnīgi dabiski, ka galvenokārt tiek ieguldīts iekārtās, tehnoloģijas,
infrastruktūrā un nekustamajos objektos123. Sākot ar 2010.gadu Igaunijas mežu nozarē un
mēbeļu ražošanā investīcijas pieaugušas, bet joprojām stipri atpaliekot no investīcijas
rādītājiem 2007.gadā (Tabula Nr. 3-48).

121
122
123

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), par Pollaris procesu: http://www.liaa.gov.lv/lv/investicijas/polaris/.
Eurostat
Mööblitööstuse klastri strateegia 2011-2015, Tallin, 2011
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3-48.Tabula Bruto kapitālieguldījumu materiālās lietās Igaunijas mēbeļu nozarē no 2005.līdz
2010.gadam (tūkst.EUR) 124

Meža
nozare (16,
17 un 31)
Mēbeļu
ražošana

2005

2006

2007

2008

2009

2010

126 224

184 604

23 181

50 524

%
izmaiņas

145 557

93 271

41 975

73 729

75.6%

35 754

17 636

7 195

10 552

46.2%

2011.gadā pieauga investīcijas apjoms vairāk nekā divas reizes. Vairāk kā 2/3 investīciju bija
ieguldīti iekārtās un aprīkojumos 125.
Saskaņā ar Igaunijas investīciju un tirdzniecības aģentūras datiem pēdējie nozīmīgākie
investīciju projekti ir dāņu bērnu mēbeļu rūpnīcas pārcelšana uz Igauniju, Igaunijas mēbeļu
ražotāja „Viisnurk” izsolē iegādātā 13 milj. eiro vērtā vieglo plātņu rūpnīcu par 4 milj. eiro,
viena no vadošo Vācijas mēbeļu ražotāja veikala atvēršana Igaunijā un Somijas veikalu
mēbeļu ražotāja produkcijas ražošanu nodošana Igaunijas uzņēmumam.
2012.gadā Dānijas bērnu mēbeļu ražotājs „Flexa Group” pārcēla rūpnīcu uz Igauniju un
uzņēmumā „Flexa Eesti” palielināja darbinieku skaitu no 210 uz 240. „Flexa Eesti” ir daļa no
dāņu grupas Flexa Holding. Pēdējo gadu statistiskas dati rāda, ka uzņēmums ierindojas
lielāko Igaunijas mēbeļu ražotāju sarakstā. Uzņēmuma vadības lēmums par rūpnīcas
pārcelšanu ir saistīts darbaspēka izmaksām, kas Igaunijā ir zemākas par trešdaļu vai pat pusi
nekā Dānijā126.
Igaunijas mēbeļu ražotājs „Viisnurk” iegādājās īpašuma izsolē vieglo plātņu rūpnīcu par 4 milj.
eiro. Lēmums par Püssi rūpnīcas iegādi ir stratēģisks ieguldījums, jo šobrīd esošo rūpnīcas
jaudas, strādājot 24 stundas un 7 dienas nedēļā, nespējam apmierināt pieaugošo
pieprasījumu. Rūpnīcas iegādes ļaus saražot līdz 70 tūkst.m3 vieglās plātnes un palielināt
produkcijas realizācijas tirgus, jo šobrīd 83% saražotā apjomi tiek eksportēti. Rūpnīcu
uzbūvēja MKT Holding un kopējās celtniecības izmaksas un iekārtu vērtība pārsniedza
14.700.000 €. MKT Holding tika atzīts par maksātnespējīgu 2010.gada oktobrī127.
Vācijas uzņēmums „German Hulsta” atver salonu Igaunijā, kurā pārdosies jau Igaunijas tirgū
zināmie mēbeļu zīmoli – Rolf Benz, Parado huelsta, Arte M, Ruf, Loddenkemper un Femira.
2008.gadā uzņēmuma apgrozījums bija 267.5 milj. eiro, tajā tiek nodarbināti ap 1 400
darbinieku un augstas kvalitātes mēbeļu ražošana notiek Vācijā 128.
Somijas veikalu mēbeļu uzņēmums „Finnish Puume” uz līguma pamata nodot produkcijas
ražošanu uzņēmumam „Velma Mööbel”. Pasūtījumu realizēšanai tiek uzcelta ražotne 1 100
kv.m. platībā. Līdz šim uzņēmums veiksmīgi darbojies Somijas tirgū no 1999.gada. Šāda
veida Igaunijas un Somijas mēbeļu uzņēmuma sadarbība ir abpusēja izdevīga, t.i. Somija
samazina produkcijas ražošanas izmaksas, savukārt, Igaunijas pusē kompetence
profesionālu produktu ražošanā129.
Ārvalstu investoru interese par darbības uzsākšanu vai ražotņu pārcelšanu uz Igauniju ir gana
liela, to pierāda dažādi lielāki un mazāki investīciju projekti. Arī citu nozaru pārstāvji ir
ieinteresēti ieguldīt mēbeļu nozarē. Igaunijas uzņēmums „Sverix”, kas nodarbojas priedes
koka dārza mēbeļu ražošanu, stabili darbojas tirgū pēdējos gados, ir atsācis sadarbību ar
Zviedrijas koncernu „IKEA”, uzsākot durvju un logu ražošanu. Ekonomisko pārmaiņu laikā
labus attīstības rezultātus uzrāda tie uzņēmumi, kuri ir pietiekami elastīgi un koncentrējas uz
savu kompetenču attīstību un jaunu tirgu apgūšanu. Citu jomu pārstāvētie uzņēmumi labprāt
investē mēbeļu nozarē, to darījis arī Skype, ieguldot miljoniem eiro mēbeļu uzņēmuma
„Sarkop”, kas nodarbojas ar mēbeļu ražošanu, projektēšanu un montēšanu 130. Protams, ka
vērojami pretējas darbības, kad uzņēmumi ir spiesti samazināt ražošanas kapacitātes
pieprasījuma samazināšanās dēļ. Igaunijas presē publiskota ziņa, ka viens no lielākajiem
mēbeļu eksportētājiem „Bellus Furnitur” plāno pārtraukt ražotnes Kosel darbību š.g.
decembrī. Uzņēmuma vadība šādu lēmumu pieņēmuši, balstoties uz to, ka uzņēmuma
124

Statistics Estonia, Enterprises investments in fixed assets at current prices by number of persons employed, year, economic activity (EMTAK 2008) and
indicator
125
http://www.latforin.info/index.php?id=70&tx_ttnews[tt_news]=4687&tx_ttnews[backPid]=63&cHash=999971de2b
126
http://balticbusinessnews.com/article/2011/11/24/why-nordic-manufacturers-love-to-move-production-jobs-to-estonia
127
http://www.investinestonia.com/en/news/estonian-furniture-maker-viisnurk-acquires-softboard-factory
128
http://www.investinestonia.com/en/news/german-furniture-company-to-open-showroom-in-estonia
129
http://bbn.ee/article/2012/8/21/finnish-furniture-company-to-move-to-tartu
130
http://www.toostusuudised.ee/default.aspx?themeid=F826A03A-2A50-4C80-B5AC-1BDD0BB5885E&PublicationId=aee86225-8619-4088-be67c0385e0b3546&viewtype=full&title=Investeeringud
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ražošanas jaudas pārsniedz esošo pieprasījumu un mūsdienu reālās vajadzības. Uzņēmuma
četrās rūpnīcās Igaunijā tika nodarbināti 420 strādnieku, kur Koselas rūpnīcā strādāja 60
darbinieki. Pēc esošajām ražošanas izmaiņām, uzņēmums plāno vairāk koncentrēties uz
pārdošanas apjoma kāpumu jaunajos tirgos, piemēram , Krievijā, Vācijā. Pagājušajā gadā
uzņēmuma ieņēmumi mērāmi apmēram 27 milj. eiro vērtībā131.

Latvija
Mēbeļu ražošanas apakšnozarē bruto kapitālieguldījumi jau 2008. gadā reaģēja uz
ekonomisko situāciju, kapitālieguldījumiem samazinoties vairāk nekā divas reizes (Tabula Nr.
3-49.). Daļa nozares pārstāvju uzskata, ka nākotnē jaunu tehnoloģiju apgūšana būs primārais
investīciju virziens, tāpat arvien nozīmīgākas kļūs investīcijas jaunu eksporta tirgu apguvei un
mārketingam.
3-49.Tabula Bruto kapitālieguldījumu materiālās lietās mēbeļu nozarē no
2005.līdz2010.gadam (tūkst. LVL) 132

Meža
nozare
Mēbeļu
ražošana
Biroja un
veikalu
mēbeļu
ražošana
Virtuves
mēbeļu
ražošana
Matraču
ražošana
Citu
mēbeļu
ražošana

2005

2006

2007

2008

2009

2010

155 574

270 130

298 684

279 361

60 056

93 702

%
izmaiņas
56.03%

24 330

24 383

37 980

11 815

3 869

3 095

-20.01%

3 046

4 013

5 168

2 077

590

264

-55.20%

1 074

1 108

1 489

1 536

160

103

-35.48%

88

192

387

31

13

2

-85.29%

20 122

19 070

30 936

8 171

3 106

2 726

-12.25%

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) piesaista ārvalstu investīcijas Latvijas
uzņēmumiem. Līdz šim investīciju piesaiste ir realizēta kā aktīvs atbalsts ārvalstu investoriem,
kas izrādījuši interesi vai jau pieņēmuši lēmumu investēt Latvijā133. Kā būtisks signāls
mēbeļniekiem ir plāni saistība ar Islandes kompāniju „Felit”, kura gatavojas atvērt IKEA
veikalus uz franšīzes noteikumiem arī Latvijas un Igaunijas tirgos. Vispirms tiek plānota
tirdzniecības centra atvēršana Lietuvā.
Veiksmīgākie investīciju projekti:
Uzņēmums „Avoti SWF”
Lielākais Latvijas mēbeļu ražotājs SIA Avoti SWF pēdējos četros gados veicis četras
nozīmīgas investīcijas darbības uzlabošanā un paplašināšanās jomā. No 2009.gada līdz
2011.gadam realizētais kopējais investīcijas apjoms, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu,
sastāda 2.92 milj. lati, no kuriem ES fonda atbalsts – 999 tūkst. lati. Pēdējā nozīmīgākā tiek
plānota realizēt tuvākajos trīs gadus, t.i. atvieglotas konstrukcijas masīvkoka mēbeļu ražotnes
būvniecība par 4 milj. LVL. Turpmāk tekstā tiks uzskaitīti uzņēmuma nozīmīgākie investīciju
projekti.
2012. gada 17.septembrī SIA Avoti SWF ir noslēgusi līgumu ar VA „Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra” par projekta „Atvieglotas konstrukcijas masīvkoka mēbeļu ražotnes
izveide” īstenošanu. Projekta ietvaros iegādāsies jaunas iekārtu līnijas (atvieglotās
konstrukcijas brusveida profilu masīvkoka mēbeļu komponentu izgatavošanas un
daudzkomponentu mēbeļu plātņu izgatavošanas tehnoloģiskās līnijas), kā arī veiks ražotnes
būvniecību. Projekta rezultātā uzņēmums ražos un eksportēs atvieglotas konstrukcijas
131
132
133

http://www.ap3.ee/article/2012/10/23/bellus-sulgeb-tehase-ja-koondab-iga-7-tootaja
CSP
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), par Pollaris procesu: http://www.liaa.gov.lv/lv/investicijas/polaris/.
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masīvkoka mēbeles. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 4 028 tūkst. lati, bet no tiem
struktūrfondu līdzfinansējums ir 1 410 lati. Plānotais realizācijas laiks ir 36 mēneši.
2011.gadā uzņēmums jau īstenojis LIAA atbalstītu un ES līdzfinansētu projekts „Masīvkoka
rāmju – pildiņu ieviešana ražošanā”. Projekta iegādātas jaunas iekārtas - divpusējo
caurplūdes tipa apstrādes iekārtu, automātiskā divpusējo formatēšanas un urbšanas līniju,
iepakošanas līniju, skaidu nosūkšanas sistēmu, automātisko urbjmašīnu, profilēto mēbeļu
detaļu apdares tehnoloģisko līniju, saspiesta gaisa kompresoru, iepakošanas līniju, lai varētu
uzsākt jauna produkta - mēbeļu frontālo detaļu no masīvā koka - rāmju un rāmju durtiņu ar
pildiņu ražošanu un eksportēšanu. Kopējās projekta izmaksas 1 9122 tūkst. lati, no kuriem
628 tūkst. lati veidoja ES fonda līdzfinansējums (ERAF).
2010.gadā īstenots projekts „Kokapstrādes uzņēmuma ražotnes paplašināšanās” par kopējo
summu 188 tūkst. latu, no kuriem ERAF līdzfinansējums sastādīja – 85 tūkst. lati. Projekta
mērķis bija paplašināt SIA Avoti SWF ražošanu un modernizēt koksnes atlikumu un brāķēto
detaļu pārstrādi, plānojot iegādāties četras jaunas iekārtas - optimizācijas garināšanas
iekārtu, koksnes defektu remonta iekārtu, precīzas garināšanas zāģi un šķeldotāju kopā ar
dzirnavām.
Savukārt, 2009.gadā īstenots investīcijas projekts „Jauna produkta ieviešana ražošanā” par
kopējo summu 816 tūkst. lati, no kuriem ESF līdzfinansējums – 286 tūkst. lati. Projekta
rezultātā tika ieviests ražošanā jauns produkts - koka kafijas galds bez metāla sasaistes
detaļām. Projekta ietvaros tika iegādātas 3 papildus ražošanas iekārtas.
Uzņēmuma panākumu pamatā ir ilggadēja un veiksmīga sadarbība ar globālo mēbeļu
mazumtirdzniecības tīklu IKEA SIA Avoti SWF piedāvā masīva priedes un egles koka
mēbeles dekoratīvas profilētas grīdas logu un durvju līstes kokskaidu briketes Uzņēmuma
misija Ražot pieejamas cenas kvalitatīvas un videi draudzīgas masīvā koka mēbeles un
profilētas līstes plašam patērētāju lokam realizējot efektīvu uzņēmuma attīstību.
Uzņēmums „EKJU”
Baltijā vadošais riska kapitāla uzņēmums „BaltCap” ir vienojies ar dārza mēbeļu ražošanas
uzņēmumu „EKJU” par investīcijām 1,5 miljonu eiro apmērā. Paredzams, ka investīcijas tiks
ieguldītas uzņēmuma ražotnes modernizācijā un apgrozāmajos līdzekļos. "Jau šobrīd 95%
uzņēmuma produkcijas tiek eksportēta. EKJU savu produkciju šobrīd eksportē uz Angliju,
Dāniju, Franciju,Zviedriju, Norvēģiju, Īriju, Spāniju, Holandi un Zviedriju. BaltCap investīciju
projekts tiek īstenots ar privāto investoru ieguldījumu un Eiropas Savienības Struktūrfondu
finansējumu, kuru administrē Latvijas Garantiju aģentūra. SIA "EKJU" ir Baltijā lielākais dārza
mēbeļu ražotājs, kurā tiek nodarbināti vairāk nekā 180 darbinieki. 2011.gadā uzņēmums
134
strādāja ar 6,8 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 13% vairāk nekā pirms gada .
Uzņēmums „Kvist”
2012.gada rudenī atklāta Mālpilī oficiāli atklātajā Dānijas koka mēbeļu ražošanas kompānijas
AS "Kvist Industries" ražotnē SIA "Kvist" līdz šim ieguldīti vairāk nekā trīs miljoni eiro jeb 2,1
miljons latu. Līdzās šim ieguldījumam, plānojam nākamo trīs gadu laikā investēt vēl apmēram
miljons latu katru gadu. Lēmums par investīciju ieguldīšanu Latvijā pamatots ar izejvielu
pieejamību un salīdzinoši lētajām ražošanas izmaksām. "Kvist" darbības profils būs augstas
kvalitātes liekti līmētu mēbeļu un mēbeļu detaļu ražošana. Lai gan ražotnē darbība sākta tikai
šogad, tās apgrozījums jau sasniedzis apmēram 1,4 miljonus latu, nodarbinot 160
darbiniekus. Uzņēmuma pieder vēl divas ražotnes - viena Dānijā un viena Slovākijā. Līdz šim
bija arī viena ražotne Norvēģijā, tomēr tieši tā tagad ir pārcelta uz Latviju zemāku ražošanas
izmaksu dēļ. Protams, ka lēmumu ietekmēja arī kokmateriālu pieejamība. Tādēļ šobrīd
notiekot vairāku pasūtījumu pārbāzēšana uz Latviju. 99% saražotās produkcijas - koka
plauktu un krēslu sagataves - tiks eksportēti. Latvijā saražotie izstrādājumi tiks eksportēti uz
dažādām Eiropas valstīm, taču AS "Kvist Industries" ir līgumi ar mēbeļu piegādēm uz Ameriku
un Japānu, tāpēc, ja šajos pasūtījumos būs liekti līmētās mēbeles vai to detaļas, tās attiecīgi
tiks ražotas Latvijā - Mālpils ražotnē. Dānijas kompānija "Kvist Industries" mēbeļu rūpnīcu
"Laiko" Mālpilī iegādājās 2011.gada novembrī, pārpērkot to no AS "Swedbank" 135
Uzņēmums „Daiļrade Koks”
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SIA „Daiļrades koks” ir iegādājies mēbeļu rūpniecības „Sāga”, izveidojot jaunu uzņēmumu ar
nosaukumu „Tukuma mēbeles”, kļūstot par 100% uzņēmuma līdzīpašnieku. Jaunajā rūpnīcā
ražo ne tikai masīvkoka un korpusa mēbeles, bet jaunu produktu – liekti līmētās mēbeles,
radot līdz 200 darba vietām136. Kā ziņots, kopējās investīcijas ar rūpnīcas iegādi un
apgrozāmajiem līdzekļiem veido gandrīz divus miljonus eiro (1,4 miljonus latu). Investīcijas
plānots atpelnīt aptuveni piecu gadu laikā. Nākamgad plānotais ražotnes apgrozījums ir trīs
miljoni latu. “Tukuma mēbeles” plāno atjaunot rūpnīcā visu ražošanas klāstu – masīvkoka un
korpusa mēbeles, kā arī liekti līmētās mēbeles un komplektējošās daļas.
Saskaņā pēc Latvijas bankas datiem par ārvalstu investīciju apjomu Latvijas meža nozarei
izriet, ka 2011.gadā ĀTI meža nozarē tika veiktas 309.4 milj. latu apmērā, visvairāk koksnes
un tā izstrādājumu ražošanā, tad mežsaimniecības un mežizstrādes sektorā. Pavisam mazi
ĀTI apjomi mēbeļu ražošanā. Meža nozares kopumā 2011.gadā ĀTI pieauga par 26.2%,
savukārt, analizējot katru apakšsektoru, izriet ka vislielākais investīciju kāpums ir koksnes un
tā izstrādājumu, t.i. par 33.6%. Mēbeļu nozarē ĀTI bija vērojams kritums 28.4% apmērā
(Tabula Nr. 3-50).
3-50.Tabula Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijas mēbeļu nozarē no 2005.g.līdz
2011.g.(milj.LVL)137
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

120,5

111,1

164,6

194,2

207,4

245,1

309,4

%
izmaiņas
26,2%

Mežsaimniecība

19,3

17,1

44,6

70,3

88,3

96

115,2

20,0%

Kokapstrāde
Mēbeļu
ražošana

95,3

88,1

113,1

119,1

113,5

141

188,4

33,6%

5,9

5,9

6,9

4,8

5,6

8,1

5,8

-28,4%

Meža nozare

3-51.Tabula Latvijas tiešās investīcijas ārvalstīs no 2005.g.līdz 2011.g.(milj.LVL)

Meža nozare
Mežsaimniecība
Kokapstrāde
Mēbeļu
ražošana

138

%
izmaiņas

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

4,7
0

5
0

9,2
0

10,8
1

10,7
1

10,2
0,2

24,1
1,5

136,3%

4,7

5

9,2

9,8

9,7

9,8

22,2

126,5%

0

0

0

0

0

0,2

0,4

650,0%

100,0%

Analizējot Latvijas tiešās investīcijas dinamiku ārvalstīs jāsecina, ka to apjomi ir nelieli, bet tie
2011.gadā salīdzinājumā ar 2005.g. viennozīmīgi palielinājušies (Tabula Nr. 3-51.).

Lietuva
Analizējot Lietuvas rūpniecības produkcijas indeksa rādītājus un ārvalstu investīcijas var
novērot tendences, ka strauja mēbeļu nozares izaugsmes sākās līdz ar ārvalstu investīciju
ieplūšanu, bet pastiprinātai ārvalstu investīciju plūsmu izraisīja ne tikai mēbeļu nozares
uzplaukumu, bet nostiprināja sektora tirgu. Piemēram, nozīmīgu devumu Lietuvas mēbeļu
nozares izaugsmei deva Zviedrijas koncerna „IKEA” ienākšana, kas var kalpot par pamatu
ārvalstu investoru ienākšanai, saskatot ilgtermiņa biznesa iespējas.
Lietuvas mēbeļu ražotājiem sākot ar 2013.gadu vietējā tirgū var nākties saskarties ar lielāku
konkurenci. Jau 2012.gada pavasarī Lietuvā plānots uzsākt veikalu tīkla IKEA tirdzniecības
centra būvniecību 30 000 kvadrātmetru platībā. Jaunā tirdzniecības centra būvniecībā plānots
investēt 45 miljonus eiro. Savukārt kopējās investīcijas kompleksa izveidē tiek lēstas 100
miljonu eiro apmērā. Paredzēts, ka jaunais tirdzniecības centrs savas durvis apmeklētājiem
vērs vaļā 2013.gada rudenī. Šobrīd veikalu tīklā IKEA ietilpst ap 326 mēbeļu veikali vairāk
nekā 40 pasaules valstīs139.

136

Laikraksts „Dienas Bizness”
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2010.gads Lietuvas meža nozarē veiktas būtiskas investīcijas salīdzinājumā ar 2009.gadā to
kāpums mērāms 63% apjomā, bet mēbeļu nozarē investīcijas veiktas milzīgos apjomos,
gandrīz 1.4 reizes vairāk 2010.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (Tabula Nr. 3-52.).
3-52.Tabula Bruto kapitālieguldījumu materiālās lietās Lietuvas mēbeļu nozarē no 2005.līdz
2010.gadam (tūkst. EUR) 140

Meža
nozare
Mēbeļu
ražošana

2005

2006

2007

2008

2009

2010

%
izmaiņas

156 454

248 194

232 961

179 765

69 249

112 592

62.6%

43 803

67 878

66 360

50 303

15 635

37 289

138.5%

Saskaņā ar informāciju publiskajos medijos, tad joprojām tiek realizēti vērienīgi investīciju
projekti mēbeļu nozarē. Mēbeļu uzņēmumi ieguldījuši investīcijas jaunās iekārtās un
ražošanas tehnoloģijās, kā arī paplašinot produkcijas noieta tirgus ģeogrāfisko izvietojumu.
Ārvalstu investori labprāt iegulda finanšu resursus Lietuvas mēbeļu nozares izaugsmes
veicināšanā. Nozīmīga investoru daļa izmanto tā saucamos industriālos parkus, piemēram,
Alytus Industrial Park, kura teritorijā izveidoti trīs nozīmīgi mēbeļu uzņēmumi – UAB
„Svenheim”, UAB „Baldeka, „Sofa Brands”, UAB „Narbutas & Ko”.
UAB „Svenheim” un UAB „Baldeka”
Uzņēmumi UAB „Svenheim” un UAB „Baldeka” dibināti ar Norvēģijas investoru kapitālu.
Uzņēmums „Svenheim” nodarbojas ar nekustamo īpašumu pārvaldību (pieder 50 000 kv.m.
lielas telpas), savukārt uzņēmums „Baldeka” biroja, mājas, virtuves detaļu ražošanu.
Apmēram 70% saražotās produkcijas tiek eksportētas uz Norvēģiju un pārējām Skandināvijas
valstīm. Esošākais produkts ir biroja mēbeļu ražošanas Norvēģijas policijas un pasta
vajadzībām. Uzņēmuma attīstībā jau ieguldīti 9 milj, eiro un 2012.gadā uzņēmums sasniedz
12 milj. eiro lielu apgrozījumu. Tiek plānotas nākamās investīcijas un turpmākajos trīs gados
ieguldīs vēl 2 milj. eiro, lai paplašinātu ražošanu 141.
Uzņēmums „Sofa Brands”
Lielbritānijas investoram piederošais uzņēmums „Sofa Brands”, kas izveidots 2005.gadā,
nodarbojas ar saliekamo mīksto mēbeļu detaļu ražošanu. Uzņēmuma darbības attīstībā tika
ieguldīti aptuveni 6 milj. eiro, radot 240 darba vietas un gatavo produkciju eksportējot uz
Lielbritāniju. Uzņēmums strādā arī ar Vācija un Lietuvas klientiem, kas produkciju uzplata
lielākajos pasaules tirdzniecības tīklos142.
UAB „Narbutas & Ko”
Lietuvā, Ukmergē tika atvērta lielākā biroja mēbeļu rūpnīca UAB „Narbutas & Ko”. Lai šobrīd
šis uzņēmums atgūstas no balkrota, bet tā veiktās investīcijas vairāk nekā 20 milj. eiro
vērtībā, radot 30 000 kv.m. lielu ražotni, noteikti sekmējis investīcijas plūsmu Lietuvas
virzienā143.
UAB „Vakarų medienos grupė” un „Mebelain” (SBA group)
Lietuvas uzņēmēji investē attīstības projektos Baltkrievijā, Mogiļevas brīvās ekonomiskās
zonas teritorijā. Projekts realizēts Lietuvas investoriem no „Vakarų medienos grupė” (VMG)
un „Mebelain” (SBA grupas uzņēmums) sadarbojoties ar Zviedrijas kompāniju „IKEA”. 2012
gada vidū ražošanu uzsāks divi kokrūpniecības uzņēmumi. Pateicoties Lietuvas uzņēmēju
investīcijām, Mogiļovas apgabalā tiks radīts kokapstrādes komplekss, kur ietilps trīs mēbeļu
sagatavju ražošanas rūpnīcas un 15 miljonu eiro vērta mēbeļu ražošanas rūpnīca. Abu
uzņēmumu projekti ir savstarpēji saistīti, tā kā jaunajā mēbeļu ražotnē „Mebelain", kas pieder
Lietuvas koncernam „SBA", paredzēts izmantot jaunizveidotajā kokapstrādes kompleksā
saražotās kokskaidu plātnes un finiera loksnes. SBA ir veikušas otrās lielākās investīcijas
Austrumu reģionā. Pirmās investīcijas bija 2005.gadā sadarbībā ar mēbeļu ražotāju ZAO
„Novo Mebel” Krievijā, Tulas apgabalā. Turklāt šie projekti nedraud ar papildus konkurenci
140

Statistics Lithuania,Main finacial indicators of enterprises by size class of enterprises, economic activity (N ACE 2), statistical indicators and year
www.alytus-industrial-park.eu
www.alytus-industrial-park.eu
143
www.alytus-industrial-park.eu
141
142

51 / 71

vietējiem ražotājiem, tā kā visa produkcija tiks ražota eksportam. Abu projektu realizācijas
rezultātā Baltkrievijā tiks iepludināts ārvalstu kapitāls aptuveni 80 miljonu eiro apmērā, kā arī
tiks radītas aptuveni 1 146 jaunas darba vietas: kokapstrādes kompleksā - vairāk kā 870
darba vietas un jaunajā mēbeļu ražotnē - 276 darba vietas144.
UAB „Germanika” (SBA Group)
Lietuvas lielākais mēbeļu ražotājs „SBA Group” veicis 11 milj.eiro lielas investīcijas rūpnīcas
„Germanika” darbības paplašināšanā, kas pabeigta šā gada sākumā un kas ir viena no
sešām rūpnīcām, kas atrodas Lietuvā. Investīcijas ļāvušas palielināt darbinieku skaitu no 180
līdz 400 strādājošajiem. Šādu investīciju realizēšanos rūpnīcā „Germanika” sekmējis
2010.gadā noslēgtais līgums ar IKEA, saskaņā ar to IKEA vajadzībām vajadzēs saražot
produkciju par 43.5 milj. eiro gadā145.
AB „Klaipedos Mediana” (UAB „Vakaru Medionos Grupe”)
AB „Klaipedos Mediana” ir lielākais uzņēmuma UAB „Vakaru Medionos Grupe”. Viens no
uzņēmuma vēriengākajiem investīciju projektiem ir jaunas rūpnīcas izveide 16 tūkst. kv.m.
platībā, aprīkojot ar modernākajām iekārtām, tehnoloģiskajā ražošanas līnijām. Šobrīd
gandrīz 100% apmērā, produkcija tiek saražota IKEA vajadzībām. Šā projekta īstenošanai
tika piesaistīti ES struktūrfondu līdzekli.
UAB „Baltic Furniture Components”
UAB „BFC” ir Kauņā bāzētais mēbeļu detaļu ražotājs, kura pārdošanas apjomi 2011.gadā
mērāmi 7.2 milj. eiro vērtībā. Uzņēmums šogad saņēmis ES fondu atbalstu 32 tūkst. eiro
vērtībā, lai ieviestu kreatīvās un uzstādīšanas biznesa pārvaldības sistēmas, kas ļautu
palielināt darbības efektivitāti un darbaspēka ražīgumu. Uzņēmums gada sākumā ar ES
fondu atbalstu programma „New possibilities” jau īstenojis eksporta tirgus veicināšanas
projektu par kopējo summu 67 tūkst. eiro, kas ļāva uzņēmuma piedalīties trīs starptautiskās
izstādēs un saņemts FSC sertifikāts.

3.6. Mēbeļu nozares konkurētspējas un tirgus attīstības iespējas
Baltijas valstīs
3.6.1. Baltijas mēbeļu nozares SVID analīze
Lai identificētu problēmas, kas traucē Baltijas valstu mēbeļu nozares konkurētspēju projekta
ietvaros veikta to SVID analīze un esošās un vēlamās situācijas salīdzinājums starp
references valstīm. Rezultātā identificējot problēmas, kas kavē Latvijas mēbeļu nozares
izaugsmi.

Igaunija
3-53.tabula Igaunijas mēbeļu nozares SVID analīze









Stiprās puses
Sakārtota profesionālās izglītības
sistēma;
Liberālā ekonomiskā vide ārvalstu
investoru piesaistē;
Ģeogrāfiskā atrašanās vieta;
Salīdzinoši
zemas
darbaspēka
izmaksas
Salīdzinoši zemas izejvielu iegādes
izmaksas;
Pieaugošie nozares produktivitātes
rādītāji;
Funkcionāli orientēts mārketings un
izrietošās iniciatīvas
Uzņēmumu
līdzšinējā
pieredze








Vājās puses
Pieaugošās izejvielu un enerģijas
cenu kāpums;
Esošais sadarbības trūkums starp
uzņēmumiem
Mazi, individuāli pasūtījumi rada
augstāku cenu izejmateriāliem;
Mēbeļu
rūpniecība
ražošanas
efektivitāte ir zema
Vidējā līmeņa vadītājiem zināšanas
un prasmes par mūsdienu mēbeļu
ražošanu ir nepilnīgas
Produkta
attīstība
fokusējas
galvenokārt uz uzņēmuma produktu
dizainu, nav iesaistīti profesionāļi
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eksporta tirgos;
Atbilstošas
kompetences
un
konkurētspējīgi produkti
Valsts
institūciju
atvērtība
un
gatavība sadarboties
Vietējie resursi, nozares tradīcijas un
kompetences;
Vienots redzējums par sadarbības
nepieciešamību;
Iespējas
Pozitīvā
Skandināvijas
valstu
ietekme Spēcīgu ārvalstu mēbeļu
zīmolu ražotāju ienākšana;
Darba ražīguma kāpināšana;
Biznesa
specialitātes iegūšanas
sistēma uzņēmējiem;
Ilgtermiņa
ieguldījumi
masveida
kvalitātes uzlabošanas pasākumos;
Ciešāka
sadarbība
starp
uzņēmumiem un valsts pārvaldi
konkurētspējas stiprināšanā;
Savu mēbeļu zīmolu attīstīšana;
Augsto
tehnoloģiju
integrācija
biznesā un izglītībā, inovāciju
radīšanā;
Kopēju interešu projektu īstenošana
Mācīties vienam no otra, t.sk. labās
prakses
piemēru
savstarpējā
apmaiņa;
Finansiāls atbalsts jaunu un lielu tirgū
ieiešanā












Ieejot
jaunajos
noieta
tirgos,
Igaunijas ražotāji ir pārāk mazi;
Nav
vienota
mēbeļu
nozares
mārketinga;
Uzņēmumos
esošo
ražošanas
iekārtu jaudas tiek nepietiekami
noslogotas;
Atsevišķi ražotāji mēbeļu nozarē
prasa augstas cenas, bet veic sliktas
kvalitātes piegādes
Draudi
Pieaugoša konkurence no Polijas,
Lietuvas un Krievijas ražotājiem;
„Lēto” mēbeļu piedāvājumu spiediens
no Austrumiem;
Darbaspēka izmaksu pieaugums
Kvalificēta darbaspēka trūkums
Pieaugošās izejmateriālu cenas

Lai veicinātu ilgtspējīgu un uz ienākumiem orientētu nozares izaugsmi, Igaunijas mēbeļu
ražotāji izveidojuši klastera attīstības stratēģiju un realizē ES projektu ar centrālo mērķi
orientēties uz eksporta iespējām un konkurētspējīgu produktu stiprināšanu. Saskaņā ar to
nozarei izstrādāts īpašs rīcības plāns eksporta ienākumu palielināšanai, produktu attīstībai un
ražošanas izmaksu samazināšanas jomā (Attēls Nr.3-10.)
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PALIELINĀT IGAUNIJAS MĒBEĻU NOZARES KONKURĒTSPĒJU

Kopīgi izejmateriālu
iegādes no Āzijas

APakšuzņēmumi, kas
specializējušies mēbeļu
ražošanā

Profesionālās un
augstākās izglītības
programmas
līdzdarbojas nozares
attīstības veicināšanā

Mācību
programmu
atjaunošana

Izejvielu
izmaksu
samazināšana

Vidējā līmeņa vadītāju
attīstība

Iekārtu piegādātāju
partneru apakšlīgumi

Ražošanas
efektivitātes
palielināšana

Atbalsta programma
"Lean (racionāla)
ražošana mēbeļu
nozare'"

Mēbeļu dizaina
veicināšana

Produktu
attīstība

Mājas lapas izstrāde
"Mārketinga iespējas"

Ārvalstu mārketinga
ekspertu iesaistīšana uz
12 mēnešiem

Dalība starptautiskajās
izstādes

Eksporta
apgrozījuma
pieaugums
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3-10.att. Igaunijas mēbeļu nozares konkurētspēju veicinošās aktivitātes

Igaunijā ar ilgtermiņa skatījumu izstrādājusi ilgtspējīgu profesionālas izglītības sistēmu, kas
paredz izaugsmes iespējas jauniem kvalificētiem darbiniekiem. Igaunijai salīdzinājumā ar
Latviju ir izdevies saglabāt un turpināt attīstīt mēbeļu nozares izaugsmi, tāpāt kā lietuviešu
mēbeļu nozare spējusi to izdarīt. Igaunijas mēbeļu nozares attīstība starp ES dalībvalstīm tiek
atzīmēta kā visveiksmīgākā, lielākoties pateicoties pozitīvai Skandināvijas valstu ieteikmei un
pieredzes apgūšanai, it īpaši ārpakalpojumu izmantošanā ražošanas un piegādes jomā.
Neatkarīgi no produktu zīmola, tā ārpakalpojumu veidā ir spējusi saglabāt īpašu vietu vietējā
tirgū, piedāvājot, būvniekiem un citiem uzņēmumiem virtuves, iebūvētās mēbeles, biroja un
viesnīcas mēbeles. Šādā veidā mēbeles tiek eksportēta mazāk nekā 10% apjomā no kopējā
eksporta apjoma. Tomēr pēdējos gados iezīmējās tendence, ka uz Igauniju pārceļas spēcīgi
ārvalstu zīmolu ražotāji kā piemēram, Dānijas bērnu mēbeļu ražotājs „Flexa”, „Puustelli”,
ziemeļvalstu ražotājs „Kaluste” un citi šī reģiona pārstāvji. Šo ražotāju ienākšanai kalpo
liberālā ekonomiskā vide un ģeogrāfiskais tuvums, kā arī salīdzinoši zemās darbaspēkas un
izejvielu iegādes izmaksas147.
Analizējot produktivitātes rādītājus no realizācijas ieņēmumiem, tad vidējie pārdošanas
ieņēmumi uz vienu strādājošo ir 40 000 EUR, bet labākais rādītājs, kas ir sasniegts ir pat
~90 000 EUR uz vienu strādājošo. Piemēram, Somijā vidējais pārdošanas ieņēmuma apjoms
uz vienu darbinieku ir 65 500 EUR, bet maksimālais – 120 000 EUR. Pēc šiem skaitļiem var
secināt, Igaunijas produktivitātes rādītāji strauji tuvojas Ziemeļvalstu sasniegtajiem
rādītājiem148.
Tādēļ ir jāatrod jaunas konkurences priekšrocības, kur galvenais konkurētspējas faktors
Igaunijas mēbeļu nozares izaugsmei būtu darba izpilde un darba ražīguma pieaugums. Vidējā
PV uz vienu strādājošo ir 11 000 EUR gadā, kur veiksmīgākajiem uzņēmumiem, t.i. līdz 20
000 EUR gadā uz 1 darbinieku. Piemēram, šis rādītājs ir aptuveni divas reizes lielāks. Lai šo
rādītāju palielināt, nepieciešams ieguldīt ilgtermiņa attīstība aptuveni 6-8% no kopējā valsts
IKP masveida kvalitātes uzlabošanas pasākumos profesionālo un tehnisko izglītību jomā. Ne
mazāk svarīgs būtu izveidot biznesa specialitātes iegūšanas sistēma uzņēmējiem, lai radītu
sistemātisku izmaksu ietaupījumu vairākās darbības jomās. Igaunijas mēbeļu nozarei kopumā
grūti konkurēt ar lielajām mēbeļu nozares valstīm kā Poliju, Krieviju un Lietuvu bez ciešas
sadarbības starp uzņēmumiem un valsts atbalsta149.
Igaunijas mēbeļu nozares starptautiskā konkurētspēja uzlabojusies, neskatoties uz izejvielu
un enerģijas cenu pieaugumu, kas tiek kompensēts ar efektivitātes pieaugumu biznesā,
146

Mööblitööstuse klastri strateegia 2011-2015, Tallin, 2012
Mööblitööstuse klastri strateegia 2011-2015, Tallin, 2011
Mööblitööstuse klastri strateegia 2011-2015, Tallin, 2011
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Mööblitööstuse klastri strateegia 2011-2015, Tallin, 2011
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mārketingā un samazinot cenas materiāliem, lai mazinātu riskus produktu eksportētājiem.
Sakarā ar to, ka uzņēmumi, kas darbojas mēbeļu sektorā ir mazi, tādēļ ļoti svarīgi, lai
veicinātu šo uzņēmumu sadarbību. Lai to panāktu, viens ātrs un efektīvs risinājums ir
uzņēmumu-uzņēmumu (b2b) tīkla izveide. Igaunijas mēbeļu ražotājiem ik gadu jāmēģina
palielināt to konkurētspēju, sadarbojoties150.
Lai iekarotu un noturētos gala produktu realizācijas tirgos, kad tuvākajos gados palielināsies
konkurence iekšējā tirgu un uzņēmumi spēs nopelnīt vairāk uz produktu uzcenojuma rēķina,
eksportējot un iesaistoties lielāko loģistikas ķēžu sistēmā, dos panākumus tikai īsākā laika
periodā, nevis ilgtermiņā. Galvenie ietekmējošie faktori Igaunijas mēbeļu nozares pozitīvai
attīstībai nākotnē ir spēja iegūt ražošanas resursus par zemāku cenu (gan darbaspēks, gan
enerģija), kā arī liberālie biznesa noteikumi un apmācības sistēmas attīstīšana, savienojot to
ar augstās tehnoloģijas risinājumiem151.
Inovācijas mēbeļu nozarē, īpaši produktu attīstībā (dizains, jauni materiāli u.c.), sekmē
starptautiskās zināšanas pārņemšana lokālos tirgos, lai ātri un efektīvi nodarbotos ar
ražošanu. Tādēļ būtisks attīstības elements ir kvalificēts darbaspēks. Profesionālas izglītības
un politikas izstrāde, kā arī atbalsts eksportējošajiem uzņēmumiem ir nozīmīgs valsts
izaugsmei, kas var palielināt nozares konkurētspēju. Ievērojami un ātri jāpalielina pētniecības
un augstākās izglītības iestādes ar kompetencēm par jaunām iespējām un materiāliem
mēbeļu ražošanā. Tādēļ darbojoties šajā virzienā ir nepieciešams nākotnē cieša sadarbība
starp uzņēmējiem, dizaineriem, pētniecības institūcijām un izglītības iestādēm, ko vajadzētu
iestrādāt valsts attīstības programmās 152.

Latvija
3-54.tabula Latvijas mēbeļu nozares SVID analīze
















150
151
152

Stiprās puses
Ģeogrāfiskais stāvoklis;
Piegāžu ātrums;
Nelielais attālums līdz lielajiem
mēbeļu noieta tirgiem
Augstas kvalitātes mēbeles, kas ir
pieprasītas arī ārzemēs, piemēram,
Skandināvijā
Spēcīgas
mēbeļu
rūpniecības
tradīcijas
Iespējas
Zemākas transportēšanas izmaksas;
Ātrākas produkcijas piegādes;
Attīstīt savu zīmolu
Lai
izvairītos
no
konkurences
tradicionālajos produktu noieta tirgos,
mainīt stratēģiju par labu investīcijām
tehnoloģijās, produktu attīstībām un
biznesa modeļu inovācijām;
Veidot spēcīgu nacionālā līmeņa
dizaina skolas;
Efektīvi
izmantot
ES
atbalstu
uzņēmējdarbības
un
ražošanas
modernizācijas
un
vadības
kompetences nostiprināšanas jomā;
Orientēties
uz
mazāk
krīzes
skartajiem noieta tirgiem;
Orientēties
uz
energoietilpīgu








Vājās puses
Sīvākie konkurenti vietējā tirgū ir
Lietuvas un Polijas mēbeļu ražotāji;
Darbaspēka aizplūšana uz ārvalstīm,
līdz ar cilvēku aizplūšanu samazinās
patēriņa pieprasījums

Draudi
Zema ražošanas produktivitāte un
neliels inovatīvo tehnoloģiju un jaunu
produktu īpatsvars daļā nozares
uzņēmumu
Vāja un nepietiekami koordinēta
meža nozares attīstības sadarbība ar
saistītajām nozarēm kopējā valsts
ilgtspējīgas attīstības kontekstā

Mööblitööstuse klastri strateegia 2011-2015, Tallin, 2011
Mööblitööstuse klastri strateegia 2011-2015, Tallin, 2011
Mööblitööstuse klastri strateegia 2011-2015, Tallin, 2011
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ražošanas procesu un pāreja uz
ekoprodukcijas segmentu;
Gūt labumus no sadarbības ar
pētniecības centriem;
Izveidot spēcīgu mēbeļu klasteri
Eksports uz Skandināvijas valstīm,
piemēram, skolas un biroja mēbeļu
ražošanas sektorā, kur Latvijas
ražotāji var konkurēt ar cenu un
kvalitāti; reģionālā atrašanās vieta ir
izdevīga šādam eksportam
Patērētāju orientēšanās uz videi
draudzīgu materiālu izmantošanu un
enerģijas
taupīšanu,
rada
priekšnosacījumus plašākai koksnes
izmantošanai būvniecībā arī Latvijā

Eiropas, arī Latvijas mēbeļu ražotājiem ir zināmas priekšrocības salīdzinājuma ar
importētājām mēbelēm no valstīm, kuras nav ES. Sarūkot pieprasījumam pēc mēbelēm un
līdz ar to realizācijas cenām, arvien būtiskāku lomu spēlē šo mēbeļu transportēšanas
izmaksas un piegāžu ātrums. Īpaši transportēšanas izmaksas būtiskas ražotājiem Āzijā un
Dienvidamerikā, kuri savus izstrādājumus realizē ES tirgū. Tāpēc kā galvenais Latvijas
mēbeļu ražotāju panākuma atslēga tiek minēta izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis un nelielais
attālums līdz lielajiem mēbeļu noieta tirgiem, kas ļauj ātri saražot un piegādāt pircēju
pieprasītās mēbeles nelielās partijās.
Vietējie mēbeļu ražotāji Latvijas tirgū atraduši savu nišu, kā arī veiksmīgi attīsta mēbeļu
eksportu. Tomēr šobrīd nopietnas bažas uzņēmējiem rada ekonomiskā krīze Grieķijā un citur
Dienvideiropā, kas daudzu Eiropas valstu pircējiem liek būt piesardzīgiem tēriņos. Turklāt, kā
atzīst paši mēbeļu ražotāji, skapis, galds vai krēsli nav pirmās nepieciešamības prece,
nedrošos laikos mēbeļu iegādi cilvēki atliek līdz finansiāli mierīgākam brīdim. Tiek
prognozēts, ka Latvijas mēbeļu ražotajiem 2012.gads būs veiksmīgs un apgrozījums pieaugt
pat nedaudz (~4-5%), taču notikumu attīstība Grieķijā, Portugālē un Spānijā var ieviest
zināmas negatīvas korekcijas Latvijas galvenajos mēbeļu noieta tirgos kā Vācijā un
Skandināvijas valstīs. Latvijas tirgū sīvākie konkurenti pašmāju ražotājiem ir Lietuvas un
Polijas uzņēmumi, kuri piedāvā lētāku produkciju. Iemesls, kāpēc poļu un lietuviešu mēbeles
var nopirkt par zemākām cenām, ir gan izvēlētie materiāli, gan tas, ka šajās valstīs
iespējamas mazākas ražošanas izmaksas, galvenokārt pateicoties zemākiem nodokļiem, kā
arī ar uzņēmumu lielajām jaudām, norāda mūsu valsts mēbeļu ražotāji. Tāpēc pircējam
pašam jāizvēlas, dot priekšroku lētākajām skaidu plātņu mēbelēm vai dārgākajām mēbelēm
no masīvkoka, kas tradicionāli tiek uzskatītas par ilglaicīgāku ieguldījumu 153.

Lietuva
Lietuvas mēbeļu nozares stiprās, vājās puses, kā arī iespēju un draudu konstatēšanai tiek
izmantot SVID analīzes metodika un zemāk esošās tabulā Nr. 3-55. redzams analīzes
rezultātu.
3-55.tabula Lietuvas mēbeļu nozares SVID analīze




153

Stiprās puses
Stabila starptautiskā uzņēmuma
IKEA pasūtījumu un investīciju
plūsma nozarē;
Zemas izejvielu un darbaspēkas
izmaksas;
Stratēģiska valsts politika jaunu
investoru piesaistē;
Ļoti straujš eksporta kāpums pēdējos







Vājās puses
Liela atkarība no viena galvenā
pircēja (IKEA);
Vājas iespējas veikt savu produktu
attīstību;
Ierobežota mārketinga pieredze
Nav spēcīgu vietējo zīmolu;
Sīva konkurence produktu zemo

http://www.latforin.info/index.php?id=70&tx_ttnews[tt_news]=4429&tx_ttnews[backPid]=111&cHash=3bb46723e2
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gados;
Eksporta izaugsme sedz vietējā
tirgus zaudējumus;
Lielie mēbeļu uzņēmumi izmanto
modernas ražošanas tehnoloģijas;
Spēja
elastīgi
izpildīt
nelielus
pasūtījumus;
Augsta
stratēģiskā
vadības
kompetences galvenajiem nozares
līderiem;
Vietēju izvejvielu resursu bagātība;
Pieaug to uzņēmumu skaits, kas
eksportē;
Dziļa nozares vertikālā integrācija;
Dalība
IKEA
biznesu
sistēmā
nodrošina iespēju nodarboties ar
masveida produkcijas ražošanu;
Salīdzinoši
mazie
ražotāju
ekspluatācijas izmaksas un augstā
produkcijas kvalitāte konkrētajā tirgus
segmentā;
Ģeogrāfiskais tuvums lielākajiem
mēbeļu tirgiem;
Spēcīgas
mēbeļu
rūpniecības
tradīcijas
Iespējas
Tirgus pieprasījums pēc globālās
ekonomiskās krīzes
Izveidot spēcīgu savu produktu līniju
un zīmolus, pakāpenisko samazinot
atkarību
no
starptautiskajiem
lielajiem klientiem (piem., IKEA);
Lai
izvairītos
no
konkurences
tradicionālajos produktu noieta tirgos,
mainīt stratēģiju par labu investīcijām
tehnoloģijās, produktu attīstībām un
biznesa modeļu inovācijām;
Veidot spēcīgu nacionālā līmeņa
dizaina skolas;
Efektīvi
izmantot
ES
atbalstu
uzņēmējdarbības
un
ražošanas
modernizācijas
un
vadības
kompetences nostiprināšanas jomā;
Orientēties
uz
mazāk
krīzes
skartajiem noieta tirgiem;
Orientēties
uz
energoietilpīgu
ražošanas procesu un pāreja uz
ekoprodukcijas segmentu;
Gūt labumus no sadarbības ar
pētniecības centriem;
Izveidot spēcīgu mēbeļu klasteri;
IKEA palīgs Lietuvas ilgtermiņa
stratēģijas īstenošanā


















izmaksu jomā;
Vāja sadarbība starp uzņēmumiem,
kas neietilpst ekonomiskajās grupās;
Sadarbības
trūkums
starp
uzņēmumiem
un
pētniecības
institūcijām;
Vāja inovāciju ieviešana MVU;
Ierobežotās vidējā līmeņa vadītāju
praktiskās kompetences;
Ierobežots skaits mazāku uzņēmumu
vadītāju koučings

Draudi
IKEA nolemj aiziet no Lietuvas;
Lietuvas valdības politiskie lēmumu
par vietējā izejvielu sadārdzināšanu;
Globālā ekonomiskā krīzes krasi
samazināt pirktspēju;
Joprojām stagnācija banku sektorā
rada ierobežotas kredīta iespējas;
Tirgus
atveseļošanās
var
būt
īslaicīga;
Kvalificētu darbaspēku emigrācija;
Ilgākā laika periodā rastos augsti
kvalificētu trūkums inženierzinātnēs
un tehnoloģijas jomās;
Pasliktinoties labvēlīgajiem biznesa
nosacījumiem
Lietuvā,
varētu
samazināt ārvalstu investoru interesi
un skaitu;
Nodokļu
sloga
paaugstināšana
iznicinātu daudzus uzņēmumus;

Lietuvas mēbeļu nozares izaugsme un attīstība ir atkarīga no pasaule līmeņa uzņēmuma
IKEA realizētās stratēģijas un no darbības specializēšanas uz tradicionālajiem produktiem vai
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uz augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu. No tā izriet 4 iespējami nozares attīstības
scenāriji un izrietošās sekas (Attēls Nr.3-11.).
IKEA ilgtermiņa stratēģiskā interese Lietuvā
Scenārijs "Vēl nav vakars"

Scenārijs "Saulainā diena"

Dinamiska nozares attīstība, veidojās sadarbības kultūra, bet
Dinamiska nozares attīstība, īpaši lielo uzņēmumu izaugsmē,
samērā lēna, uzņēmumi koncentrējās prioritāri uz savu produktu
organizētās ražošanas kompetences ļauj iekļūt starptautiskā apritē,
zīmoliem, palielinās mārketinga pieredze, nozare ir pievilcīga
vietējam tirgum atbilst vājas mazo uzņēmumu vajadzības, arvien
investoriem un kreditoriem, lielāki ieguldījumi tehnoloģijā un dizainā,
vairāk tiek piedāvāts augstas kvalitātes produktu ārvalstu ražotājiem,
nozare pievilcīga jauniem, talantīgiem speciālistiem, ciešaka saikne
nozarē joprojām vājš pieprasījums pēc kvalificēta darba spēka
starp ražošanu un pētniecības institūcijām
Orientēšanās uz tradicionālajiem produktiem
Liels skaits uzņēmumu piedzīvo milzīgus zaudējumus, lielie
uzņēmumi sadalās mazākos uzņēmumos, mēbeļu nozares zaudē
stratēgiskās pozicījas Lietuvā, attiecībā pret lielajiem uzņēmumiem
lielāks uzsvars uz to skaitu vietējā tirgū, mazie uzņēmumi bankrotē,
apgrūtināta finansu resursu pašpietiekamība, sektors kļūst
nepievielcīgs jauniem, talantīgiem speciālistiem

Orientēšanās uz augsta pievienotās vērtības produktiem
Mazie ražotāji orientējas uz klasteru darbību, izplata un ievieš
zīmolus, liela uzmanību uz tirdzniecību, būtiski paplašinā produktu
klāstu, investīciju un kapitāla trūkums modernizācijai, koncentrēties
uz produktu inovācijām un produktu dizainu, lieli zaudējumi lielajiem
uzņēmumiem

Scenārijs "Tumša nakts

Scenārijs "Lietainais rīts"
IKEA zaudēs stratēģisko ieinteresētību Lietuvā

3-11.att. Lietuvas mēbeļu nozares attīstības scenāriji atkarībā no IKEA realizētās stratēģijas
Lietuvas mēbeļu nozare skaidrot, ka var iegūt daudz labumus no tādiem lieliem klientiem kā
IKEA, it īpaši ekonomiski un finansiāli grūtajos laikos. Starp 30 lielākajiem piegādātājiem no
Baltijas valstīm uzņēmuma IKEA, lielākā daļa ir Lietuvas mēbeļu ražotāji un gandrīz neviens
no Igaunijas. Publiskā mediju telpā nav īsti skaidrs, kāpēc igauņu mēbeļu uzņēmumi nevēlās
kāpināt savu eksportu ar šī koncerna starpniecību, jo 2011.gadā koncerns IKEA plānoja atklāt
12 tirdzniecības centrus 7 valstīs, bet šobrīd uzņēmuma produkcija tiek piedāvāta 280
veikalos (tirdzniecības centos) 26 valstīs, veidojot pārdošanas ieņēmumus 23.4 miljardus latu
(334 miljardus kronu) vērtībā un peļņu 2.7 miljardu latu (39 miljardus kronu) vērtība.
Galvenais iemesls, kāpēc Lietuvā iegāja IKEA, ir zemākas izmaksas un valsts nāca ar labāku
stratēģisko pieeju jaunu investoru piesaistē, salīdzinājumā ar Igauniju. Daži Igaunijas mēbeļu
nozares pārstāvji uzskata, ka IKEA vilciens ir aizgājis uz visiem laikiem no Igaunijas.
Uzņēmuma IKEA loma Lietuvas mēbeļu ražošanā ir ļoti milzīga, piemēram, pirms lielās krīzes
iestāšanās Lietuvas mēbeļu ražotāji nopelnīja divas trešdaļas no to eksporta ienākumiem,
izmantojot IKEA. Šāda tendence turpinājās arī 2011.gadā. Mēbeļu eksports ir galvenais
faktors, kas spēj ražotājiem segt vietējā tirgu esošos zaudējumus, kā arī krīzes periodā
pierādījās fakts lētas un labas kvalitātes mēbeles bija īpaši pievilcīgas un pieprasītas Eiropā
un Ziemeļamerikā. Pateicoties IKEA, Lietuvā desmit mēbeļu ražotāji ir auguši. Saskaņā ar
statistiku, kopš 2011.gada pēdējo piecu gadu laikā, Lietuvas mēbeļu un interjera apdares
produkcijas eksports audzis par 11%, bet Igaunija pieaudzis tikai līdz 4% un Latvijā ir vēl
zemāk, t.i. 3%. Piemēram, krīzes periodā, Lietuvā mēbeļu eksports samazinājās par 15%,
Igaunijā par 18%, bet Latvijā – par 33%. Lai gan nevar viennozīmīgi teikt, ka Igaunija mēbeļu
nozares uzņēmumi nav piegādājuši savu produkciju koncernam IKEA, šāda situācija esot
bijusi kādus 6 līdz 7 gadus atpakaļ (t.i. 2004. un 2005.gadā), bet sakarā ar IKEA koncepcijas
maiņu, t.i. pārcelt ražošanu uz lētāku valstī, Igaunijas vietējie mēbeļu ražotāji nolēma meklēt
citus klientus, kā arī attīstīt paši savu zīmolu. Lai arī Igaunijas mēbeļu uzņēmumus apmierina
IKEA piedāvātā cenu un izmaksu struktūra, bet sadarbībai ar IKEA nepieciešamas milzīgas
investīcijas arī no piegādātāju puses. Bet tādā gadījumā iespējamās sadarbības rezultātā,
IKEA pieprasa zemākas cenas ik gadu, citādi piegādes līgumus atdot citiem. Šāda biznesa
veids Igaunijas uzņēmumiem neļauj attīstīt biznesu ilgākā laika periodā. Ilgtermiņa sadarbība
starp IKEA un Lietuvas mēbeļu ražotājiem ļāvis īstenot koncerna plānu atvērtu vienu no
saviem veikaliem tieši Lietuvā, nevis Igaunija vai Latvijā. 154
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4. MĒBEĻU NOZARU ATTĪSTĪBU IETEKMĒJOŠO FAKTORU
ANALĪZE BALTIJAS VALSTĪS
Mēbeļrūpniecības attīstību ietekmējošie faktori tradicionāli koncentrējas sekojošās lietās –
aprīkojums, pieprasījums, darbaspēks un finansējums. Lai salīdzinātu Baltijas valstu
konkurētspēju, pētījumā apskatīta tā faktoru izpausme, kas saistīta ar valstīs realizētoatbalsta
politiku un atbalsta instrumentiem.
Tā kā galvenie atbalsta instrumenti ir saistīti ar ES fondu līdzfinansējumu un visās Baltijas
valstīs darbojas vienādi kritēriju publiskā finansējuma izmantošanai atbalsta sniegšanai un
saņemšanai, pētījumā ir analizēts kā katrā valstī šos instrumentus izmanto mēbeļrūpniecībā.

4.1.

Nacionālie un ES atbalsta mehānismi

4.1.1. Klasteru programma
Baltijas valstīs īstenoto klasteru atbalsta programmu projektos starp visaktīvāk pārstāvētajām
jomām ir arī mēbeļu un koka māju ražošana. Šajās jomās darbojas klasteri visās trīs Baltijas
valstīs. Klasteriem kopējais pieejamais finansējums gan katrā valstī ir atšķirīgs - Latvijā
programmas finansējums ir 3,4 miljoni latu, Igaunijā - 9,5 miljoni eiro (6,68 milj. latu), savukārt
Lietuvā - 54,2 miljoni eiro (38,09 milj. latu) no šajā plānošanas periodā pieejamajiem ES
struktūrfondu līdzekļiem155.

Igaunija
Igaunijā klasteru atbalsta programmu 2008.gada augustā sāka „Enterprise Estonia" institūcija, kas veicina uzņēmējdarbību un reģionālo attīstību Igaunijā. Programmas mērķis ir
paaugstināt uzņēmēju starptautisko konkurētspēju, uzsākot kopīgus attīstības projektus.
Programma izveidota, ņemot vērā reģiona īpatnības, MVU īpatsvaru, izaicinājumus
ekonomikā, kā arī grūtības konkurēt globālajā tirgū. Programmā atbalstīti kopumā 19 klasteru
projekti, tostarp trīs klasteri izveidoti koka, mežsaimniecības un mēbeļu sektorā. Programmā
tiek atbalstītas tādas aktivitātes kā kopīgs mārketings, tirgus izpēte un jaunu partneru
meklējumi, kā arī klasteru partneru vajadzību apzināšana utt. Ievērojamu daļu no kopējā
finansējuma saņēmis loģistikas klasteris. Spēcīgs atbalsts paredzēts EKO klasterim - 490
tūkst. eiro, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar energoefektīvu būvniecību un informēšanas
pasākumiem par ekoloģisku dzīvesveidu156. Klasteru programma izveidota, ņemot vērā
reģiona īpatnības un mazo un vidējo uzņēmumu dominēšanu, izaicinājumus ekonomikā, kā
arī grūtības konkurēt starptautiskajos tirgos. Klasteros iesaistītiem uzņēmumiem bija svarīgi
samazināt produkcijas izmaksas, neskatoties, ka palielinājās darbaspēka un izmantotās
enerģijas izmaksas. Tādēļ motivējošie bija izmaksu optimizācijas iespējas, ko varētu panākt,
sadarbojoties, iegādājoties materiālus lielākus apjomus par zemākām izmaksām, kā arī
optimizējot loģistikas izmaksas. Rezultātā iegūtos brīvos finansu resursus varētu investēt
iekārtās un jaunu produktu izstrādē157.
Mēbeļu ražotāju klasteris
Klasteru veidošanos valstī tiek finansēta no ERAF līdzekļiem. Igaunijā klasteru nozīme
uzņēmējdarbības vides uzlabošanā ir būtiska loma, to apliecina 2011.gada decembrī jaunu
divu klasteru atbalstīšana, kur viens no klasteriem ir mēbeļu nozares klasteris. Mēbeļu
nozare ar augstas pievienotās vērtības ražotajiem un produktiem ieņem būtisku vietu
Igaunijas ekonomikā, tā pēdējo piecu gadu periodā spēja attīstīt pozitīvu tirdzniecības bilanci.
Mēbeļu nozares klastera misija ir palielināt Igaunijas mēbeļu rūpniecības konkurētspēju, kas
orientēta uz aktīvu kopdarbību produktu realizācijā un eksporta attīstību. Šajā klastera
programmā ir iesaistīti 14 partneri, uzņēmumi „Bellus Furniture OÜ”, „Standard AS”, „Kalla
Mööbel OÜ”, „AS Sarkop”, „Pinea OÜ”, „Tarmel Furniture OÜ”, „Brain Team OÜ”, „OÜ
Ermatiko”, Igaunijas mēbeļu rūpniecības asociācija (Estonian Furniture Industry Association),
Tallinas Tehniskā universitāte (Tallinn University of Technology), Igaunijas Dizaineru
asociācija (Estonian Association of Designers), NVO Igaunijas tirdzniecības un piegādes ķēžu
pārvaldības asociācija (NGO Estonian Purchasing and Supply Chain Management
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Association), Tallinas Būvniecības skola (Tallinn Construction School) un Valgas rajona
Profesionālās izglītīabs centrs (Valga County Vocational Training Centre). Kopējā atbalstāmā
summa šā klastera īstenošanaii ir 666.4 tūkst. eiro (486.3 tūkst. lati), kas veido 70% no
kopējās pieteiktās summas. Igaunijā. Lielākās klastera aktivitātes ir saistītas ar starptautisko
marketingu. Piemēra, 2013.gada janvārī jau otro reizi ar šīs programmas ietvaros Igaunijas
mēbeļnieki darbosies Ķelnes mēbeļu izstādē gandrīz 1000 kvadrātmetru stendā
Laika periodā no 2009.-2011.gadā Igaunijā atbalstīt 13 klasteri par kopējo summu 5.6 milj.
eiro (3.9 milj. lati).158
Koka māju klasteris
Igaunijas koka māju klasteris tika izveidots ar mērķi uzlabot starptautisko konkurētspēju,
palielināt pievienoto vērtību un eksporta apgrozījumu klasterī esošajiem uzņēmumiem,
izmantojot starptautisko sadarbību starp uzņēmumiem, pētniecības, attīstības un izglītības
iestādes, kopīgi īstenojot aktivitātes mārketinga, produktu attīstības un kompetences
pilnveidošanas jomās. Sākumā klasterī apvienojās 20 organizācijas, no kurām 12 bija koka
māju ražotāji. Šobrīd tajā ir 25 organizācijas, tostarp 17 koka māju ražotāji 159.
Pērnavas koka klasteris
Pērnavas koka klasteris (Pärnu Wood Cluster) apvieno koka un mēbeļu ražotājus no
Igaunijas Pērnavas reģiona, kas turpina attīstīties uz senajām kokapstrādes tradīcijām šajā
reģionā. Klastera izveides pirmsākumi meklējami 2008.gada rudenī, apvienojoties sešiem
kokmateriālu uzņēmumiem un Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Pērnavas
reģionālajam birojam tika iesniegts pieteikums Igaunijas uzņēmumu klasteru attīstības
programmā (cluster development programme of Enterprise Estonia). Klasteris piedāvā plašu
sortimentu koksnes izstrādājumos, kā arī dažādus nepieciešamos risinājumus koka ēkām.
Klasterī esošie uzņēmumi ražo zāģētas un ēvēlētus zāģmateriālu, koka izstrādājumu , koka
mājas, durvis un logus, mēbeles, iekštelpu mēbeles, saunas, to detaļas un citus
izstrādājumus. Šobrīd klasteri darbojās 13 uzņēmumi, t.i. Ainulaadsed Puutööd OÜ (mēbeles,
kāpnes, koka izstrādājumu restaurācija), Akko Wood OÜ (masīvkoka mēbeles), Empro Grupp
OÜ (mēbeles, durvis, logi un kāpnes), Foreco Homes and Houses AS (māju un ēku koka
karkasa sienu moduļi), Mööbliproff OÜ (masīvkoka mēbeles, mīkstās mēbeles), Marmande
OÜ (bērza zāģmateriāli), Pakkpuit OÜ (ēvelēti zāģmateriāli, kokmateriāli saunai un pirts
piederumi), Pinus Abja OÜ (bērza līmētie koksnes materiāli), Pärnu Mööblivabrik OÜ (virtuves
un dizaina mēbeles), Tammuru Puit OÜ (dārza mēbeles un masīvkoka mēbeles), Taritvo AS
(masīvkoka mēbeles), S.S. Vigala Puu OÜ (masīvkoka mēbeles un mēbeļu detaļas) un
Varleton OÜ (saunas, pirtis un to piederumi, ēvelētie zāģmateriāli). Produkti tiek ražoti uz
pasūtījuma un pateicoties savstarpējo uzņēmumu sadarbībai spēj saražot produktus lielajās
partijās (pasūtījumiem). Pērnavas koka klastera mērķis ir būt par labu partneri saviem
klientiem visā Eiropā, kā arī nodrošināt augstas klases kokmateriālus un mēbeles, kam
raksturīga liela izturība un mūsdienīgs dizains160.

Latvija
Arī Latvijas klasteru programmas mērķis ir veicināt nozares savstarpēji nesaistītu
komersantu, pētniecības, izglītības un citu institūciju sadarbību, tādējādi atbalstot komersantu
konkurētspējas celšanu, atpazīstamību ārvalstu tirgos, eksporta palielināšanu un jaunu
produktu izstrādi. Klasteru izveides priekšnoteikums bija vismaz 20 uzņēmumu un vienas
pētniecības institūcijas līdzdalība, tomēr realitātē dažādu interese bijusi krietni augstāka Latvijā klasteru darbībā iesaistījušies aptuveni 350 partneru, tostarp vairāk nekā 290
uzņēmumu. Līgumus ar 11 klasteru vadītājiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
(LIAA) parakstīja š.g. septembra sākumā. Klastera projekta „Latvijas koka būvniecības
eksporta un konkurētspējas attīstībai" izmaksas lēstas 362,3 tūkst. latu apmērā. Klasterī
paredzētas divu veidu aktivitātes: vietējā tirgū (ciešāka integrācija, biedru kompetences
kāpināšana, sadarbība ar zinātniskajām institūcijām u.c.) un ārējā tirgū (eksporta
palielināšana, konkurētspējas uzlabošana, pārrobežu sadarbība u.c.). Paredzētas arī
tirdzniecības misijas uz tādiem mērķa tirgiem kā Skandināvija, Lielbritānija un Francija 161.
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Latvijas koka būvniecības klasteris
Koka māju ražotāji dibinājuši Latvijas koka būvniecības klasteri, kura darbības vērstas uz
biznesu un eksportu. Klasteris sevī apvienos gan guļbūvju, gan koka karkasa māju ražotājus,
kas darbojas šajā nozarē jau vairākus gadus un sevi ir pierādījuši gan Latvijā, gan ārpus tās
robežām. Apvienojoties plānots veikt kopīgas mārketinga aktivitātes, darbinieku apmācību, kā
arī citus konkurētspēju veicinošos pasākumus. Klastera darbībā paredzēts pretendēt arī uz
Eiropas Savienības līdzfinansējumu, kas dos iespēju uzņēmumiem veikt aktivitātes eksporta
tirgos, pētīt iespējas izmantot jaunus produktus un risinājumus koka būvniecībā, paaugstināt
darbinieku kvalifikāciju un veicināt sadarbību. Klastera dibinātāji ir desmit Latvijas koka ēku
būvētāji un nozares uzņēmumi, kuru vidū ir, piemēram, SIA "Dores Fabrika" un SIA
"Husvik"162.
Viens no ES struktūrfondu finanšu resursu pārvaldītājiem Latvijā ir Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra (LIAA). Plānošanas periodā 2007.-2013.gadam tiek īstenotie investīciju
projekti saistībā ar iekārtu iegādi un ražotņu būvniecību, darbības paplašināšanu. Mēbeļu
nozarē šādu atbalstu saņēmuši deviņi. uzņēmumi Tas nebūt nenozīmē, ka netiek veiktas
citas investīcijas ,t.sk. ārvalstu investoru veiktas investīcijas. Zemāk esošās tabulā Nr. 4-1. ir
uzskaitīt īstenotie projekti un to kopējās izmaksas. Deviņu īstenoto projektu investīciju apmērs
ir 4.7 milj. eiro, no kuriem SF piesaistītais finansējums sastāda 1.6 milj. eiro.
4-1.tabula Ar ES atbalstu īstenotie investīciju projekti mēbeļu uzņēmumos163
Projekta
pieteicējs
Avoti SWF

Avoti SWF

Avoti SWF

SC Koks

Galdniecīb
aA

Varpa

Atbalsta programma
Atbalsts ieguldījumiem
mikro, maziem un vidējiem
komersantiem īpaši
atbalstāmajās teritorijās
Jaunu produktu un
tehnoloģiju izstrāde –
atbalsts jaunu produktu un
tehnoloģiju ieviešanai
ražošanā
Jaunu produktu un
tehnoloģiju izstrāde –
atbalsts jaunu produktu un
tehnoloģiju ieviešanai
ražošanā
Jaunu produktu un
tehnoloģiju izstrāde –
atbalsts jaunu produktu un
tehnoloģiju ieviešanai
ražošanā
Atbalsts ieguldījumiem
mikro, maziem un vidējiem
komersantiem īpaši
atbalstāmajās teritorijās
Atbalsts ieguldījumiem
mikro, maziem un vidējiem
komersantiem īpaši
atbalstāmajās teritorijās

Projekta
nosaukums
Kokapstrādes
uzņēmuma
ražotnes
paplašināšana
Jauna produkta
ieviešana
ražošanā

Masīvkoka rāmju
-pildiņu ieviešana
ražošanā

Ciparu tehnoloģiju
ieviešana SIA
"SC Koks"
mēbeļu ražošanā
Kokapstrādes
ražotnes
modernizēšana
SIA "Galdniecība
A"
SIA "Varpa"
konkurētspējas
paaugstināšana,
paplašinot dārza
mēbeļu
izstrādājumu

Projekta
kopējā
summa,
LVL
187550

Saņemtais
SF
finansējum
s
85250

815252,6
4

285338,42

1912222,
36

628143,51

125538

36015

91396,96

25932,2

138790,7
1

73243,58
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sortimentu un
samazinot
ražošanas
izmaksas

Lietuva
Lietuvā klasteru veidošanā iezīmējas lielākās atšķirības Baltijas valstu vidū. Šeit klasteru
veidošana dažādās nozarēs ir pirmējā attīstības stadijā. Tomēr ir daži klasteri, kas darbojas
veiksmīgi, piemēram, Mūsdienīgu mājokļu attīstīšanas klasteris. Kā citi sektori, kam Lietuvā
varētu būt augsts potenciāls klasteru veidošanai, minēta arī kokapstrāde un mēbeļu
ražošana. Tāpat klasterus iespējams veidot biotehnoloģiju jomā un „eko" dimensijā. Lietuvas
Ekonomikas ministrijā skaidrots, ka pašlaik klasteru veidošanai valstī pievērsta liela uzmanība
un tiek radīta labvēlīga vide inovatīviem klasteriem. Tāpat tiek attīstītas starptautiskās
attiecības un veicināta integrācija starptautiskos klasteros164.
Kā būtisks valsts atbalsta mehānisms ir valstī esošie industriālie parki, kuros Lietuvā
veiksmīgi ienāk arī lieli mēbeļu ražošanas uzņēmumi. Kā veiksmīgu piemēru var minēt Alītus
parku, kurā atrodas 3 nozīmīgi mēbeļu uzņēmumi. Alytus Industrial Park teritorijā ir trīs lieli
investīciju projekti mēbeļu nozarē – UAB „Svenheim”, UAB „Baldeka,un „Sofa Brands”.

4.2.

Valsts īstenotā politika

Projekta uzdevums bija salīdzināt iepirkumu politiku, bet tiekoties ar Lietuvas un Igaunijas
uzņēmumiem tika konstatēts, ka nepastāv atšķirības valstīs esošajā publisko iepirkumu
politikā. Realitātē šīs politikas piemērošanu dažādi traktē iepirkumu veicēji, kā rezultātā
Latvijā nereti lielākos projektos iepirkumos uzvar Lietuvas vai Igaunijas kompānijas, bet
Lietuvā ļoti bieži Polijas kompānijas.

Igaunija
Igaunijas mēbeļrūpnieki prognozē, ka publiskie iepirkumi Igaunijā būtiski samazināsies, jo
pateicoties efektīvai ES fondu apguvei visas skolas ir jau apmēbelētas. Pārējais tirgus
nebūsiet lielāks par 10 miljoniem eiro.

Latvija
Uzsākti centralizēti iepirkumi mēbeļu piegādei valsts un pašvaldību iestādēm. Valsts
reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) aicina uzņēmējus iesniegt piedāvājumus divos
centralizēto iepirkumu konkursos - par pārtikas preču piegādi un mēbeļu piegādi Elektronisko
iepirkumu sistēmas dalībniekiem. Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) abos minētajos
katalogos tiks izmantots „reģionālais princips", kas nozīmē, ka pretendents savas preces var
piedāvāt arī pa atsevišķiem Latvijas reģioniem. Reģionu uzņēmēji aktīvi piedalīties ar savu
piedāvājumu iesniegšanu izsludinātajos konkursos. Reģionālajiem uzņēmējiem ir atviegloti
dalības nosacījumi EIS - pretendentiem, kuri startēs atsevišķos reģionos attiecīgi ir noteiktas
diferencētas prasības par pretendenta iespējām, saimniecisko un finansiālo stāvokli. Šī bija
jauna iespēja uzņēmumiem no attālākiem Latvijas reģioniem piedāvāt savu preci EIS reģiona
ietvaros, kas nozīmē, ka uzņēmējam jānodrošina piegādes tikai viena vai dažu reģionu
ietvaros, jo katram reģionam - Rīgai un četriem reģioniem, tiks noteikti savi uzvarētāji,
tādējādi paverot plašākas iespējas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Mēbeļu iepirkumā
uzņēmējiem bija iespēja piedāvāt savas preces piecās grupās - „Biroja mēbeļu komplekti",
„Krēsli", „Metāla mēbeles", „Mācību mēbeles" un „Mēbeles medicīnas iestādēm" 165.
Šādi tirgus notikumi, kā piemēram, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
izsludinātajā iepirkuma konkursā par mēbeļu iegādi un uzstādīšanu 49 skolu mācību telpās
uzvarējis Lietuvas mēbeļu ražošanas uzņēmums UAB "Ergolain projektai" ar piedāvājumu par
1.27 miljoniem latu. Vietējie mēbeļu ražotāji norāda uz to, ka izsludinātajā iepirkuma konkursā
mēbeļu piegāde un uzstādīšana jāveic 60 dienu laikā, kā nepieciešamie 9000 skolas galdu un
164
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http://www.latforin.info/index.php?id=70&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=4289&tx_ttnews[backPid]=111&cHash=bbe19dfbb3
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krēslu apjoms, kādu Latvijā patērē divos gados, Latvijas ražotāji to nespētu saražot, kur nu
vēl piedāvāt zemāko cenu. Diemžēl jāsecina, ka šobrīd esošā valsts iepirkuma sistēma
nesekmē vietējā ražotāju produkcijas izmantošanu166.

Lietuva
Lietuvas mēbeļrūpniecība ir ļoti specializēta un lielākā daļa nozares asociācijā ietilpstošie
uzņēmumi ir saistīti IKEA pasūtījumiem, tādēļ asociācija tikai konstatē to, ka publiskajos
iepirkumos darbojas galvenokārt Polijā ražotu mēbeļu komplektētāji.

A ar
166
www.financenet.lv
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5. MĒBEĻU NOZARES DALĪBNIEKU SADARBĪBU
MEHĀNISMS BALTIJAS VALSTĪS
Rūpniecības, tai skaitā mēbeļrūpniecības sektors jebkuras valsts tautsaimniecībā ir ļoti
būtisks, faktiski tas ir tautsaimniecības skelets uz, kura balstās pakalpojumu (servisa)
ekonomika. Tādēļ katrā valstī šiem sektoriem ir tiešā saite ar valsts pārvaldi. Vērtējot Baltijas
valstu mēbeļrūpniecības pozīciju tautsaimniecības struktūrā jāatzīmē, ka tikai Latvijā
mēbeļrūpniecība nav ekonomikas (tautsaimniecības) ministrijas tiešā atbildības jomā.
Iespējams tas veidojies tādēļ, ka teorētiski mēbeļrūpniecībai kopumā pieeja vietējiem koksnes
resursiem nav būtiskākais izaicinājums. Tādēļ katrā valstī valsts un ražošanas sektora
sadarbība ir veidojusies pēc atšķirīga modeļa. Latvijā mēbeļrūpniecība attīstījās masīvas
koksnes un liekti līmētu produktu jomā, tādēļ ir loģiska tās atrašanās kopā ar pirmapstrādes
un koka būvniecības sektoriem Zemkopības ministrijas atbildības jomā. Savukārt Lietuvā un
Igaunijā meža nozare ir sagadījusies starp vides un ekonomikas ministrijām. Nevar noliegt, ka
tas ietekmē arī nozares dalībnieku sadarbības modeļus un lobija aktivitātes.

Igaunija
Igaunijā ir trīs lielas asociācijas, kas skaidri nodala savas interešu jomas.
Pirmapstrādes sektoru pārstāv un lobiju organizē galvenokārt Vides ministrijā Igaunijas
kokapstrādātāju un mežizstrādātāju asociācija http://www.empl.ee
Tā īsteno arī savu klastera projektu
Koka māju ražotājus apvieno Igaunijas Koka māju
.http://www.puitmajaliit.ee .Tā īsteno arī savu klastera projektu.

būvniecības

asociācija

Igaunijas mēbeļu ražotāju asociācija http://www.furnitureindustry.ee pārstāv lielākos mēbeļu
ražotājus ar apmēram 165 miljonu eiro ražošanas apjomu un 3500 nodarbinātajiem. Savu
biedru lobiju balstoties uz šiem rādītājiem realizē galvenokārt caur Ekonomikas ministriju un
Tallinas pašvaldību. Tā īsteno arī savu klastera projektu.

Latvija
Latvijas meža nozares klasteru struktūra ir samērā sarežģīta un liels iesaistīto organizāciju
skaits, kuru pastāvēšanai nozīmīgs ir savstarpējā mijiedarbība (Attēls Nr. 5-1.). Tādēļ
konkrētu apakšsektoru izaugsmes veicināšanai sāk veidoti citi, specializēti nozares klasteri,
viens no tādiem ir Latvijas koka būvniecības klasteris.
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5-1.att. Latvijas meža nozares klasteris167

Lietuva
Pēc 1990.gada Lietuvas ražošana piedzīvojusi būtiskas strukturālās pārmaiņas, jo pateicoties
kooperatīvās kultūras trūkumam un pieaugošai tendencei uzņēmumiem sadarboties ar
Rietumvalstu uzņēmumiem, sāka attīstīties atsevišķas ražošanas nozarēs klasteri, t.sk.
mēbeļu nozarei. Pēc sekundāro informāciju analīze, tad Lietuvas meža nozarē identificēti 2
klasteri – kokrūpniecības un mēbeļu nozares klasteris (Attēls Nr. 5-2.).

167

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/Meza_nozare_katalogs_LV.pdf
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Piegādtāji (valsts
un privātie meža
īpašnieki)

Transports
Mēbeles

KOKRŪPNIECĪBA
(kokapstrāde, papīra
un kartona sektors)

Enerģija

Būvniecība

Mašīnbūve un
iekārtas

Metāla pārstrāde
Ķīmikālijas

5-2.att. Lietuvas kokrūpniecības nozares klasteris168
Lietuvas mēbeļu nozarē ir novērojama tendence, ka tiek veidotas tās saucamās industriālās
biznesa grupas, kur katras grupas ietvaros darbojas vairāki uzņēmumi, kas vairumā gadījumā
ir specializējušies konkrētu produktu ražošanā. Jaunākā publiskotā informācijas medijos un
pēc asociācijas „Lietuvos mediena” datiem, Lietuvā pastāv 4 industriālas biznesa grupas –
Vakaru medionos Grupe, Libros Grupe, SBA Group un Baltic American Concord, kuru
kopējais pārdošanas apjoms 2011.gadā bija 251 milj. eiro. Detalizētāks industriālo biznesa
grupu apakšuzņēmumu sarakstu skatīt attēlā Nr. 5-3.

MĒBEĻU INDUSTRIĀLĀS BIZNESA GRUPAS

Dirvonu
lentpjuve

Boen
Lietuva

Libros Grupe

USEG

UMP

Baltic American
Concord (BAC)

AMG

Sakuona

Kauno
baldai

Šilutes
baldai

Klaipedas
baldai

Klaipedos
mediona

Vakaru medienos
grupe (VMG)

SBA Group

5-3.att. Lielākās mēbeļu industriālās biznesa grupas

168

Robertas Jucevicius, presentation „Clusters & „clusters” in Lithuania,
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6. MĒBEĻU TIRGUS ATTĪSTĪBAS TENDENCES PASAULĒ
Globālie procesi un esošā mēbeļu rūpniecības statistikas norāda ir pierādījums tam, ka notiek
būtiskas strukturālas izmaiņas šajā nozarē un kā galvenie faktori šīm izmaiņām tiek minēti:
 mēbeļu ražošanās mainās salīdzinās priekšrocības, kas padara šo produktu ražošanu
mazāk ienesīgu attīstītākajās valstīs;
 stabils mēbeļu pieprasījuma pieaugums jaunattīstības tirgos un vietējās rūpniecības
attīstība nākotnē;
 Ieguldījumi tehnoloģijās un jaunās iekārtās īpaši orientētas un veidotas eksporta
vajadzībām, piemēram, Ķīna, Vjetnama un Polija;
 Internacionāla darbība ir ieguvums pasaules mērogā, piemēram, IKEA.
Par pasaules IKP prognozes rāda, ka 2012.gadā samazināsies pret iepriekšējo gadu, bet jau
2013.gadā tas varētu pieaugt, lielākos uz jauno un jaunattīstības valstu ekonomikas pamata
(Attēls Nr. 6-1.).

6-1. att. Pasaules IKP dinami līdz 2013.gadam 169
Arī 2013.gada prognozes rāda, ka 2012.gadā būs neliels kāpums mēbeļu tirdzniecības
apjomos no 113 miljrd. dolāru (88 miljrd. EUR) uz 116 miljrd. dolāru (90 miljrd. EUR), kas būs
par 2.7% vairāk (Attēls Nr. 6-2.). Savukārt, prognozes par mēbeļu pieprasījumu dažādos
ģeogrāfiskajos reģionos norāda uz sekojošo, Rietumeiropā vērojama lejupslīde, bet pasaulē
plānots patēriņa kāpums vidēji par 3%, jo sekmējis tirgus izaugsme jaunattīstības valstīs kā
Ķīna, Dienvidamerika, Krievija, Katara un Dienvidāfrika (Attēls Nr. 6-3. un 6-4.)

6-2. att. Pasaules mēbeļu tirdzniecība no 2000 līdz 2012.gadam, miljrd. dolāri 170

169
170

IMF, World Economic Outlook, January 2012
CSIL Furnitue Outlook: Global Trends and forecasts for the furniture sector, 2012
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6-3. att. Pasaules mēbeļu patēriņš prognozes pa reģioniem 2012 171

6-4. att. Pasaules mēbeļu patēriņš prognozes pa valstīm 2012172
Ņemot vērā atšķirīgos izaugsmes tempus un ekonomiskos rādītājus eiro zonas valstīs un
UNECE reģionā (ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas dalībvalstīs), prognozes attiecībā uz
globālo mēbeļu patēriņu 2012.gadā ir dažādas. Piemēram, kontrasts prognozēts starp
Rietumeiropas mēbeļu tirgiem un Centrālās un Austrumeiropas tirgiem, kur patēriņa
pieaugums prognozēts 2,5% apjomā. Ziemeļamerikas tirgū mēbeļu patēriņš varētu pieaugt
par 2,0%. Kopējais mēbeļu patēriņš starptautiskajā tirgū, galvenokārt pateicoties stabili
augstam pieprasījumam jaunattīstības valstu tirgos, 2012.gadā varētu pieaugt par 3,3%173.
Pēdējo pāris gadu laikā strauji pieaugušas mēbeļu ražošanas izmaksas Āzijā. Tostarp arī
darbaspēka izmaksas, kas mēbeļu rūpniecībā sastāda ievērojamu daļu no kopējām
ražošanas izmaksām, tāpēc vairums ražotājiem nav izdevies saglabāt konkurētspēju. Tāpat
174
paaugstinājušās arī ražošanas izejvielu - koksnes un tekstila – cenas .
Augstā inflācija ražotājvalstīs (piemēram, Ķīnā) kombinācijā ar recesiju patēriņa valstīs liek
uzdot jautājumu, cik ilgi šāda situācija var turpināties. Patiesībā attīstība mēbeļu rūpniecībā
eksportam uz ārzonām jau samazinājusies, kā rezultātā palielinājies saražotās produkcijas
patēriņa īpatsvars reģionālajos vai pašmāju tirgos. Tāpēc patēriņa valstīs mēbeļu ražošanas
apjomi dažos gadījumos atsāk palielināties. Ķīna savas pozīcijas mēbeļu ražošanā patlaban
zaudē tādām zemāku darbaspēka izmaksu valstīm kā Indonēzija un Vjetnama, kā arī dažām
jaunākajām jaunattīstības valstīm, t.sk. Bangladešai un Kambodžai 175.
171

CSIL Furnitue Outlook: Global Trends and forecasts for the furniture sector, 2012
CSIL Furnitue Outlook: Global Trends and forecasts for the furniture sector, 2012
Forest products annual market review 2011-2012, New York and Geneva, 2012
174
Forest products annual market review 2011-2012, New York and Geneva, 2012
175
Forest products annual market review 2011-2012, New York and Geneva, 2012
172
173
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Lielā divdesmitnieka (G20) valstis, kuru vidū ir ASV, Kanāda, Japāna, vadošās Eirozonas
valstis un Ķīna, Brazīlija, Indija un Krievija, 2010.gadā veidoja aptuveni 85% no kopējā
pasaules mēbeļu patēriņa. „Csil” pieļauj iespēju, ka 2012.gadā jaunattīstības valstīs mēbeļu
patēriņa kāpums būs lielāks nekā rūpnieciski attīstītajās valstīs. Eiropā kopumā 2012.gadā
prognozēta stagnācija un pat kopējā mēbeļu patēriņa apjoma samazinājums, kā iemesls ir
recesija Rietumeiropā. Neliels pieaugums gaidāms tikai Centrāleiropā, Austrumeiropā un
Krievijā. Vairāk kā par 6% prognozēts mēbeļu patēriņa pieaugums Āzijā un Klusā okeāna
reģiona valstīs176.
Tiek prognozēts, ka mēbeļu patēriņa pieaugums būs daudz lielāks jaunattīstības valstīs nekā
attīstības valstīs. Analizējot detalizētāk mēbeļu nozares izaugsmi reģionu līmenī, izriekt, ka
Eiropā mēbeļu pieprasījuma ziņā būs vērojama zināma stagnācija, it īpaši Rietumeiropas
valstīs, un izaugsme būt vērojama Centrālajā un Austrumeiropas valstīs, kā arī Krievijā. Lēna
izaugsmes mēbeļu nozarē būs vērojama arī Ziemeļamerikā, vairāk būtisks kāpums būs
Tuvajos Austrumos, Āfrikā, Dienvidamerikā un īpaši pieprasījuma pieaugums būs Āzijas un
Klusā okeāna reģiona valstīs177.
Mēbeļu uzņēmumiem jāsaprot, ka viņu bizness piedzīvo transformāciju mainīgās patērētāju
gaumes un ekonomiskā spiediena dēļ. Tiem jāspēj atrast jaunu veidi, kā uzrunāt patērētājus
piedzīvojušās ekonomiskās krīzes ietekmē. Patērētāji sāk tērēt mazāk un ietaupīt vairāk. Šo
segmentu ietekmē saistītie negatīvie apstākļi, kā ierobežota kredītu piešķiršana, ekonomiskā
nedrošība, palielinātais inflācijas drauds, zema dolāru vērtība, straujš inovāciju kāpums,
palielinot produktu cenas, bet ievērojot principu, darīt lietas labāk, ātrāk un lētāk. Taču
apsveicami, ka biznesā notiek reorganizācija, ļaujot katram uzņēmējam atrast savu pieeju
klientu piesaistē178..
Galvenās 12 tendences:
1. Īstermiņa domāšana: finanšu krīzes rezultātā cilvēki mazāk uzticas lielām organizācijām,
viņi pērk, pamatojoties uz īstermiņa pieprasījuma, kā arī saprot, ka inovācijas pieprasa
pielietot dārgas tehnoloģijas. Paralēli iemācījušies ieņemt nogaidošu attieksmi.
2. Zīmola spēks: uzņēmumi ir zīmolu lojalitātes veidošanas spēks, palīdzot patērētājiem
orientēties mūsdienu sarežģītajā pakalpojumu un produktu klāstā.
3. Patēriņa apzināšanās: arvien mazāk naudas tiks tērēt, meklējot produktu ar lielāku
izturību un noturību, kā rezultātā biznesā nepieciešams radīt produktus ar dažādu
vajadzību apmierināšanai.
4. Vienkāršība: multi-funkcionalitāte produktos būs liela nozīme, jo patērētāji iegādāsies
produktus, kas spēs veikt vairāk uzdevumus, samazinot reizē izmaksas.
5. Mobilā iepirkšanās: pateicoties mobilajiem telefoniem, kas kļūst par virtuālās kredītkartes
un mobilo datu apstrādes termināliem, kas veicinās klientiem atteikties no dažādu
uzņēmumu klientu kartes lojalitātes priekšrocībām.
6. Emocionālu zīmolu nozīme: zīmoli ar spēcīgu emocionālo saturu sekmēs produktus
pārdošanu ar lielāku cenu.
7. Reputācija: uzņēmumiem jādomā par labu „online” reputāciju, ja vēlās būt uzticams
klientu acīs.
8. Uzvedības segmentācija: klientu segmentēšana pēc demogrāfijas ir novecojusi, tā vietā
nepieciešams izveidot profilus pēc tā, ko klienti dara jūsu interneta lapā, tādā veidā
sekmējot pārdošanas apjomus.
9. Zaļā domāšana: ekoloģiskā pēdas nozīme uz uzņēmējdarbības nākotnē būs būtiska, jo
tiek veikts oglekļa audits, lai noteikt konkrētā produkta dzīves cikla analīzi, tādā veidā
parādot konkrētā produkta ietekmi uz vidi, sekmējot tā priekšrocības attiecībā pret
konkurentiem.
10. Kolektīvā inteliģence: uzņēmumi no plaša lietotāju loka var saņemt ātri, rentablu un ērtu
risinājumu uz dažādiem uzņēmējdarbības efektivitātes un optimizācijas jautājumiem,
pretī par iesaistīšanos piedāvājot labumu.
11. Tradicionāla pārdošanas modeļu attīstība: šobrīd esošo pārdošanas modeļus
pielietojamību ietekmē dažādas spēcīgas interneta vietnes, sociālie mediji un tiešsaistes
pārskati.
12. Pastāvīgs biznesa spiediens: kas saistīts ar „labāk, ātrāk un lētāk” principu ienākšana
uzņēmējdarbībā179.
176

"European Woodworking. Markets. Products. Technology", 2012
Trends that define business in 2012, Furniture and Bedding mazagine, ISSUE – JANV/FEB 2012
Trends that define business in 2012, Furniture and Bedding mazagine, ISSUE – JANV/FEB 2012
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Trends that define business in 2012, Furniture and Bedding mazagine, ISSUE – JANV/FEB 2012
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IKEA loma mēbeļu nozares attīstībā
Zviedrijas koncerns „IKEA” piedāvā mājas mēbeles ar labu dizainu un funkcijām par
salīdzinoši zemām cenām, ko var atļauties lielākā daļa cilvēku. Šobrīd ir vairāk nekā 320
IKEA veikali 38 valstīs. 2011.gadā IKEA Group kopējie pārdošana apjomi pieauga par 6.9 %,
veidojot 24.7 miljrd. EUR. Kopējie ieņēmumi no pārdošanas uz komercobjektu iznomāšanas
mērāmi 25.2 miljrd. EUR apmērā. Peļņa pieauga par 10.3 % līdz 2.97 miljrd. EUR, kas tika
panākts kāpinot pārdošanas apjomus un veicot izmaksu struktūras pilnveidošanu. Uzņēmums
spēja piedāvāt saviem klientiem produkciju par 2.6% lētāk, neskatoties uz tajā laikā
pieaugušo izejvielu cenu kāpumu. Nākotnē uzņēmums plānot padarīt mājas ikdienas dzīvi
labāku, piedāvājot mēbeles ar skaistu dizainu, funkcionalitāti un par pieņemamām cenām.
Turpināt kāpināt produkcijas apgrozījumu jau esošajos un jaunajos tirgos. Šajā aspektā,
uzņēmuma peļņas ieņēmums investē uzņēmuma attīstībā, atverot jaunus veikalus, šobrīd ir
ieplānoti septiņi jauni veikali, t.sk. Baltijā – Lietuvā. IKEA arvien vairāk un arī nākotnē lielu
akcentu veltīs tādu produktu ražošanai, kas ir videi draudzīgi un to ražošanai izmantot
atjaunojamos dabas resursus180.
Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju zviedru mēbeļu koncerns IKEA plāno investēt vienu
miljardu viesnīcu biznesā, atverot vismaz 100 viesnīcas visā Eiropā, piemēram, Vācijā,
Beļģijā, Lielbritānijā, Nīderlandē un pat Baltijas valstīs. Sākumā uzņēmums veicis darbības
saistībā ar īpašumu iegādi visā Eiropā, bet plašākai sabiedrības nesniedz informāciju, kad
varētu plānot atvērt savu viesnīcu. Viesnīcas būvniecība tiek plānota finansēt no uzņēmuma
zīmola „IKEA” ieņēmumiem, kas pēc nesen veiktajiem novērtējums ir 9 miljonus eiro vērts. Šā
brīža koncepcija neparedz viesnīcās izmantot IKEA zīmolu un ierīkotas tās ar IKEA mēbelēm,
kuras ierindotas lēto mēbeļu grupā un ko spēj samontēt pats gala lietotājs. Šī koncepcija
paredz atvērt lētas un praktiskas viesnīcas centrālajās vietās, kas nosaka atbrīvoties no visa
liekā un nevajadzīgā, kā, piemēram, no restorāniem viesnīcā, bet tā vietā nodrošināt labas
brokastis, ātrgaitas interneta pieslēgumu un efektīvu uzņemšanu bez formalitāšu kārtošanas,
ka parasti veic atstājot viesnīcu.181
Koncerna „IKEA” nākotnes produktu stratēģijas ir cieši saistītas koksnes resursu patēriņu
uzņēmuma produktu saražošanai. 2010.gadā vislielākais koksnes patēriņš IKEA produkcija
saražošanai bija tādās valstīs kā Polija, Vācija, Lietuva, aiz sevis atstājot tādas valstis kā
Ķīna, Krievija un Zviedrija (Attēls Nr. 6-5.).

6-5.att. Koncerna „IKEA” koksnes patēriņš 2010.gadā182
180
181
182

http://www.eubusiness.com/news-eu/sweden-company-ikea.i0w/?searchterm=furniture
http://www.eubusiness.com/news-eu/sweden-company-ikea.i0w/?searchterm=furniture
From forest to furniture, IKEA EU Affairs
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7. LATVIJAS MĒBEĻU NOZARES REALIZĒJAMIE
IZAICINĀJUMI
Izpētes rezultāti ļauj izdarīt sekojošus secinājumu un identificēja izaicinājumus Latvijas
mēbeļu ražošanas konkurētspējas stiprināšanai Baltijas reģionā:
Secinājumi
1. Mēbeļrūpniecības attīstību Lietuvā un Igaunijā ietekmēja ekonomiskie procesi un
pieņemtie lēmumi, kas bija pirms pētījumā ietvertā laika perioda. Abās valstīs tas ir
saistīts ar nopietnu ārvalstu investoru ienākšanu vietējā mēbeļrūpniecībā.
2. Latvijā minētajā laikā ārvalstu investori meklēja galvenokārt iespējas strādāt ar
zemāku pašizmaksu, kas balstīta ne tikai uz zemāku algu, bet arī uz darba drošības
un vides prasību atšķirību no rietumvalstīm.
3. Savukārt tā mēbeļrūpniecības daļa, kas attīstījās ar vietējo kapitālu visās trīs valstīs
notiek pēc līdzīga scenārija un veiktā analīze ļauj secināt, ka Latvijā pēc šī scenārija
attīstošies uzņēmumi ir ar vienādām un atsevišķos gadījumos pat labākām iespējām
paaugstināt konkurētspēju, kā kaimiņvalstīs.
4. Ņemot vērā eksporta tirgus dominēšanu visu trīs valstu mēbeļrūpniecībā, atsevišķie
uzņēmumi vai uzņēmumu grupas nav tiešie konkurenti un ir iespējamas arī kopīgas
marketinga aktivitātes globālajā tirgū.
5. Vietējā tirgū galvenā konkurence ir publiskajos iepirkumos, bet veiktā izpēte parādīja,
ka šajā tirgū, izņemot dažus lielus uzņēmumus un nelielus iepirkumus, dominē
starpnieki un ne vienā valstī, pēc iestāšanās ES, nav izdevies atrast labus kritērijus
instrumentus ražotāju atbalstam.
6. Mēbeļrūpniecības apjomu būtisks pieaugums Latvijā, lai sasniegtu kaimiņvalstu
līmeni ir iespējams tikai ar ārvalstu investīciju palīdzību. Pie tam šim investoram jānāk
ar saviem realizācijas kanāliem.
7. Vietējās mēbeļrūpniecības izaugsme ir iespējama galvenokārt attīstoties dizaina un
augstākas pievienotās vērtības virzienā. Tomēr tuvākajā laikā nav sagaidām šī tirgus
pieaugums. Dānijā laikā no 2005 līdz 2010.gadam darbu pārtrauca katrs piektais šajā
niša strādājošais uzņēmums.
Galvenie izaicinājums Latvijas mēbeļrūpniecībā ir darbaspēka un ražošanas izmaksu
pieaugums, kā pārvarēšanai nepieciešamas:
1. Piesaistīt investīcijas tehnoloģiju modernizēšanai;
2. Ieviest rūpnieciskā dizainu mēbeļu projektēšanā un ražošanā;
3. Attīstīt uzņēmumu sadarbību produktu attīstības, ražošanas un marketinga izmaksu
samazināšanai;
4. Attīstīt sadarbību ar valsts atbalsta institūcijām kopīgu marketinga aktivitāšu
veikšanai, kopīgi piesaistot ES fondu līdzekļus.
5. Motivēt jauniešus izvēlēties mēbeļu nozarei nepieciešamās profesijas un nepārtraukti
pilnveidot profesionālo izglītību.
6. Attīstīt Latvijas mēbeļu dizainu.
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