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Vai man izdosies pateikt jums kaut ko
jaunu?

Meža nozare ir nozīmīga Latvijas
tautsaimniecībai
•

1996.
2000.
2004.
2007.
2009.
2010

Ekonomists; 31. maijs, 1936.g.;

30 %
43%
35%
25%
18%
21%

Nepieciešams palielināt pievienoto vērtību
•

Ekonomists; 31. maijs, 1936.g.;

• "Ekonomistu apvienības 2010" biedrs Edmunds Krastiņš, Nozare.lv,;
7. septembrī, 2011.g.;
Analizējot Latvijas kokapstrādes eksporta struktūru, redzams, ka esam līderi
mazapstrādātas koksnes eksportēšanā, arī atsevišķu koka izstrādājuma
eksportā - finieris, vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF plātnes). Diemžēl
nācies dzirdēt, ka Latvijas ekonomiskā vide neveicina kokrūpnieku pāreju uz
augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanu

Nepieciešams meža nozari uztvert kā veselumu
•

Ekonomists; 15. aprīlis, 1938.g.;

•

LETA; 15. aprīlis, 24.novembris, 2011.g.;

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: “Esmu gandarīta par Latvijas meža
nozares vienotību, kad pat krīzes laikā visi nozares dalībnieki prata rast
kopīgu valodu, risināt jautājumus kompleksi, tādējādi pat ekonomiskās krīzes
laikā meža nozare saglabāja savas spēcīgās pozīcijas tautsaimniecībā un
turpināja attīstīties un celt nozares uzņēmumu konkurētspēju”.

Maiji paredzēja, ka 2012. gadā būs pasaules gals
•2009. gads; Meža avīze Nr.153
Viņaprāt, veco mežu īpatsvars valsts un privātajos mežos vairs nav liels, un, ja
tagad meži tiks intensīvi izstrādāti, pēc 5–6 gadiem mums vairs nebūs ko
cirst, bet ārzemju investori sacīs paldies un pārcelsies uz citu zemi, jo viņi jau
sen vēlējās, lai valsts mežu apsaimniekotāji cirstu vairāk.
• 2011. gads
Ja turpināsim mežos saimniekot tāpat kā līdz šim, pēc 10 gadiem Latvijā vairs
nebūs ko cirst, intervijā aģentūras BNS biznesa informācijas portālam "Baltic
Business Service" atzina ekspremjers Aigars Kalvītis.
•

Ekonomists; 15. jūlijs, 1931.g.;

Meža nozare Latvijā 2011.gadā
• Tiešā nodarbinātība
kopā ar netiešo
kopā ar meža īpašniekiem, kas pēdējo 5 gadu laikā
ir guvuši ienākumus no meža
• Gala produktu vērtība
• Eksports

~1,34 miljardu Ls

~1,18 miljardu Ls

• Īpatsvars IKP

~ 5%

• Īpatsvars apstrādes rūpniecības IKP >20%

~ 44 tūkst.
~ 84 tūkst.
~ 140 tūkst.

Vai nozares attīstība
pēdējos 20 gados ir bijusi pašplūsmā?
Centralizēta ekonomikas vadīšana brīva tirgus apstākļos nevar pastāvēt!
Tomēr uzņēmējdarbības vides veidošana ir arī pašu uzņēmēju rokās, tādēļ tie ir
līdzdarbojušies Latvijas Meža politikas veidošanā un aktīvi piedalās tās īstenošanā:
– Darbojas kopīgas nozares atbalsta un attīstības organizācijas
•

VMF Latvija, MeKA, Meža informācijas centrs, Meža nozares kompetences centrs, LKF, LMĪB u.c.

– Lai neatpaliktu no globālās attīstības, tiek atbalstīti instrumenti godīgas konkurences
veicināšanai nozares iekšienē
– Tiek atbalstīta ilgtermiņa domāšana un biznesa pieeja, t.i.:
•
•
•

Resursu pieejamības plānošana;
Cilvēkresursu attīstība
Investīcijas modernākās iekārtās gan no efektivitātes, gan no darba drošības, gan no vides draudzīguma
viedokļa

– Tiek atbalstīti nozari stabilizējoši pasākumi un uzņēmumi
– Tiek atbalstīta prasība pēc ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas, jo vēlas pārstrādāt
tikai tādu koksni, kas izaudzēta un iegūta mežos, kur saprātīgi sabalansētas vides,
sociālās un biznesa intereses, tādēļ savas kompetences ietvaros piedalās:
•
•

FSC un PEFC sistēmas attīstībā Latvijā;
Normatīvo aktu izstrādē.

Darba vietas reģionos
(piemērs – zāģētavas)

Nozares eksporta dinamika

Avots: CSP, LKF

Ietekmē tirgus

Ietekmē Z-valstu
koncernu politika

Ietekmē atbalsts
AER

Ietekmē tirgus

TIRGI
Būvniecības
tirgus

Enerģētikas
tirgus

Papīrrūpniecības
tirgus

Pārējie

Zāģmateriāli

Malka

Papīrmalka

Mēbeles un
mēbeļu detaļas

Profilētie
zāģmateriāli

Kurināmā šķelda

Celulozes šķelda

Produkti
transporta
nozarei

OSB, kokšķiedru
plātnes

Skaidas un to
produkti

Papīra un kartona
izstrādājumi

Citi

Namdaru un
galdniecības
izstrādājumi

Celuloze un
pārstrādātā
makulatūra

Koka
būvkonstrukcijas

2010.g.

1222 milj. Ls=

404 milj. Ls

208 milj. Ls

210 milj. Ls

400 milj. Ls

t.sk. eksp.

1051 milj. Ls=

380 milj. Ls

115 milj. Ls

196 milj. Ls

360 milj. Ls

2011.g. P

1340 milj. Ls =

470 milj. Ls

230 milj. Ls

230 milj. Ls

410 milj. Ls

t.sk. eksp.

1175 milj. Ls=

455 milj. Ls

120 milj. Ls

215 milj. Ls

385 milj. Ls
Avots: CSP, LKF

Cik katrs sektors ir liels un kādas ir tā
izaugsmes iespējas?

tūkst. LVL

- eksports

- Uz tālāku pārstrādi LV

Resursu pieejamība, milj. m3

Avots: VMD, LKF

Cik katrs sektors ir liels un kādas ir tā
izaugsmes iespējas?

tūkst. LVL

100%

- eksports

- Uz tālāku pārstrādi LV

Cik katrs sektors ir liels un kādas ir tā
izaugsmes iespējas?

tūkst. LVL

20%
100%

80%

- eksports

- Uz tālāku pārstrādi LV

Klasiskā pirmapstrāde
• Jānodrošina optimāla resursu plūsma
• Klasiskā pirmapstrāde – viens no “darba zirgiem”
tautsaimniecībai un eksportam (liels apgrozījums,
kapitālietilpība, procesu standartizācija, efektivitāte),
jāapzinās “romantikas trūkums” un ierobežotās iespējas
nišas produktiem
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Cik katrs sektors ir liels un kādas ir tā
izaugsmes iespējas?

tūkst. LVL

75%
20%
100%

80%

- eksports

25%

- Uz tālāku pārstrādi LV

Tālākapstrādes stimulēšana ilgtermiņā
Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU)

Lielie uzņēmumi

Specifika – pirms kļūt par nopietnu
eksportētāju, tam ir nepieciešams
ilgāka termiņa “ieskriešanās” posms,
kurā vietējais tirgus sastādīs 60%100% no pārdošanas apjoma

Specifika – kapitālietilpīgi un orientēti uz
eksportu, bieži vien lielu koncernu
sastāvdaļa (Latvijā tikai viena no
ražotnēm, stratēģiskie lēmumi tiek
pieņemti mātes kompānijā)

Priekšnosacījumi izveidei un
attīstībai:
Priekšnosacījumi izveidei un attīstībai:
• Vietējā tirgū pieejams izejmateriāls
• Vietējā tirgū pieejams izejmateriāls
(zāģmateriāli, plātnes, furnitūra)
(zāģmateriāli, plātnes, furnitūra)
• R&D atbalsts
• Infrastruktūra
• Kvalificēts darbaspēks
• Kvalificēts darbaspēks
• Pirktspējīgs un pietiekami liels
• Izmaksu konkurētspēja ar citiem
vietējais tirgus
reģioniem
Latvijas meža nozare ir sniegusi savu pienesumu - izejmateriālu pieejamība, R&D (MeKA)
Lai turpinātu tālākapstrādes sektora attīstību Latvijā,
nepieciešama aktīva rīcība no citām iesaistītajām pusēm (pamatā – valsts un pašvaldībām)
– stimuli vietējam tirgum (kultūras un sabiedriskās celtnes), infrastruktūra un biznesa vide,
konkurētspējīga izglītības sistēma
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Tālākapstrādes stimulēšana ilgtermiņā
vai
Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) un Lielie uzņēmumi
Specifika – pirms kļūt par nopietnu
eksportētāju, tam ir nepieciešams
ilgāka termiņa “ieskriešanās” posms,
kurā vietējais tirgus sastādīs 60%100% no pārdošanas apjoma

Specifika – kapitālietilpīgi un orientēti uz
eksportu, bieži vien lielu koncernu
sastāvdaļa (Latvijā tikai viena no
ražotnēm, stratēģiskie lēmumi tiek
pieņemti mātes kompānijā)

Priekšnosacījumi izveidei un
attīstībai:
• Vietējā tirgū pieejams izejmateriāls
(zāģmateriāli, plātnes, furnitūra)
• R&D atbalsts
• Kvalificēts darbaspēks
• Pirktspējīgs un pietiekami liels
vietējais tirgus

Priekšnosacījumi izveidei un attīstībai:
• Vietējā tirgū pieejams izejmateriāls
(zāģmateriāli, plātnes, furnitūra)
• Infrastruktūra
• Kvalificēts darbaspēks
• Izmaksu konkurētspēja ar citiem
reģioniem
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Cik katrs sektors ir liels un kādas ir tā
izaugsmes iespējas?

tūkst. LVL

75%
20%
100%

80%

- eksports

25%

- Uz tālāku pārstrādi LV

Nozares paplašināta izpratne - piemērs
Koka māja

2
m

3
m
Koksnes enerģija

MWh

“Domā plašāk” jeb interesei jābūt abpusējai

Koksnes pieprasījuma bilance ES27

2030

2020
Enerģētika

2010

Produkti

Avots: MANTAU, Wood resource balance, EUwood – team 2010 (VERKERK/LINDNER/ANTTILA/ASIKAINEN: EFISCEN forest resources and constraints; LEEK, N.:
Post -consumer wood; OLDENBURGER J.: Landscape care wood; SAAL, U.: Industrial residues; MANTAU/SAAL: Wood industry; PRINS, K.: Policy options;
JONSSON, R. EFSOS calculations)
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Latvijas Enerģētikas stratēģijā 2030 fiksētā
64%
esošā situācija (2010.gadā) Siltums
Transports 25%
Elektrība 11%

1,5
%
6,3
%
30,6
%

26,4
%

32,2
%
AVOTS: Latvijas
Enerģētikas
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Koksnes biomasas potenciāls
Eksporta apjomi (2010.gads – CSP dati):
Enerģijai:
4,4
milj.m3

Skujukoku šķelda 1 607 tk.t
Lapukoku šķelda
305 tk.t
Granulas
590 tk.t
Briketes
167 tk.t
Zāģskaidas
45 tk.t

3,9 milj. m3
koksnes
pārstrādes
atliekas un
produkti
(1m3 ≈ 0,7t)

Malka
4,8 milj. m3
999 tk.t
apaļkoksne, kas
Skuju k.
1 480
nav lietkoksne
papīrmalka
tk.m3
Lapu k.
1 929
KOPĀ: 8,7 milj.m3
papīrmalka
tk.m3
Papildu iespējas koksnes biomasas iegūšanai (LLU un LVMI «Silava» dati):
Mežizstrādes atliekas – celmi, krūmi, zari,
… milj. m3
galotnes
koksnes
Kopšanas cirtes meža infrastruktūras objektos,
biomasa
t.sk. atmirušās koksnes izvākšana no meža
Apauguma novākšana no grāvjiem, ceļmalām
u.c.
Enerģētikas
stratēģijā
8,7 + … milj. m3 ≈ 60
2030.g.pret 2010.g.
PAVISAM: koksnes biomasas, ko var

Celulozei:
4,3
milj.m3

+20 PJ

novirzīt enerģētikai Latvijā

PJ

+…
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?
• Kas ir zāģbaļķis, ja
to sašķeldo
celulozes ražošanai?
Vai papīrmalka?
• Kas ir finierklucis, ja
to saskalda malkā un
nokurina? Vai
kurināmā koksne?
• Kas ir malka, ja tā
papildina dzīves
vidi? Vai interjera
priekšmets?
AVOTS: Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts
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Meža nozares organizāciju mijiedarbība
Latvijas mežizstrādātāju
asociācija

Latvijas neatkarīgo
mežizstrādātāju asociācija

Latvijas Kokmateriālu ražotāju un
tirgotāju asociācija

Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un
eksportētāju asociācija

Latvijas mēbeles





Vides
organizācijas

Valsts un pašvaldība

Sabiedrības
pārstāvji

Latvijas Biomasas
Asociācija

Latvijas Koks

Latvijas Kokrūpniecības federācija

Meža nozares informācijas centrs
Meža un koksnes produktu
pētniecības un attīstības institūts
Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un
uzskaites vadība
Latvijas meža nozares tehnoloģiskā
platforma
Kompetences centrs
Meža īpašnieku
biedrība

Latvijas privāto mežu īpašnieki
un apvienības

Latvijas Meža īpašnieku un
apsaimniekotāju konfederācija

A/s „Latvijas valsts meži” – valsts
mežu pārvaldītājs

Latvijas
Lauksaimniecības
Universitāte
Koksnes Ķīmijas institūts

Mežzinātnes institūts
Silava

Attīstības potenciāls
Attīstības scenārijs:
A scenārijs – meža nozares kā prioritāras nozares jautājumi tiek risināti kompleksi

2013. gadā
Nozares lielums:
1,4 mljrd. Ls

2009. gadā
Nozares lielums:
0,8 mljrd. Ls

2010. gadā
Nozares lielums:
1,2 mljrd. Ls

2015. gadā
Nozares lielums:
1,9 mljrd. Ls

Paldies!

