Meža nozares rādītāji 2007.gadā
Meža nozares prognozes
2009.gadam

• Nodarbināto skaits ~ 56 000;
• Realizētās produkcijas vērtība ~ 1, 5 miljardi Ls;
• Nozares eksports ~ 1 miljards Ls;

Biedrība “Latvijas Kokrūpniecības federācija”
izpilddirektors Kristaps Klauss

• Ārējās tirdzniecības bilance ~ +0,55 miljardi Ls

2009. gada raksturojums

Meža nozares rādītāji 2008.gadā
1.

Tirgi:
Slikts, bet stabils pieprasījums;
Globālajos tirgos ir pārprodukcija => milzīga konkurence, kur iespēja ražot un
pārdot ir tikai vislētākajam;
2. Resursi:
1. Privātie meža īpašnieki nav motivēti pārdot koksni
2. Imports ir nenozīmīgs
3. Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM) piedāvā un piegādā apaļkoksni
stabili, bet nepietiekošā apjomā (no pieprasījuma viedokļa)
4. LVM piegādā 60% kokmateriālu tieši ražotājam, 40% - caur starpniekiem
3. Ražošana:
1. Finansu pieejamība
• Vai būs pietiekami resursi, lai varētu piedāvāt konkurētspējīgus
pēcmaksājuma termiņus?
• Vai būs pieejamas eksporta garantijas?
2.
Resursu pieejamība
• Vai būs pietiekams apaļkoksnes piedāvājums tirgū par reģionā
konkurētspējīgām cenām?
1.
2.

• Nodarbināto skaits ~ 46 000;
• Realizētās produkcijas vērtība ~ 1,3 miljardi Ls;
• Nozares eksports ~ 0,8 miljardi Ls;
• Ārējās tirdzniecības bilance ~ +0,5 miljardi Ls

Ko nozare jau ir šobrīd izdarījusi?
• Optimizācija mežsaimniecības un kokapstrādes uzņēmumos
– Ražošanas jaudas pielāgotas noieta tirgus līmenim (lai gan tirgū
pieprasījums nav zudis, noturēt agrākos ražošanas līmeņus
neļauj pašizmaksa un resursu pieejamība);
– Optimizēts darbinieku skaits;
– Optimizētas darbaspēka izmaksas (atlaižot darbiniekus un
apvienojot darba pienākumus);
– Optimizētas citas izmaksas, piemēram, vairāk iegādājoties
efektīvus ārpakalpojumus (uzmērīšana, loģistika u.c.)
• Pateicoties kokmateriālu izsoļu mehānismiem, kas radīti vairāku
gadu garumā, kokmateriālu iegāde no a/s “Latvijas valsts meži”
2009. g. tiks realizēta par reģionā konkurētspējīgām cenām. Šobrīd
vēl pastāv būtiskas neatbilstības ilgtermiņa mežizstrādes līgumu
turētāju pašizmaksā, bet aktīvi tiek meklēti risinājumi
• Nepārtraukti notiek dažādu tirgu monitoringi un tirgus dalībnieki
tiek informēti par attīstības tendencēm

Attīstības scenāriji
Scenārijs nr.1 – optimālais.
– Nenotiek ievērojama finanšu līdzekļu izņemšana jebkurā pievienotās
vērtības ķēdes posmā (no meža īpašnieka līdz eksportspējīgas
produkcijas ražotājam) ;
– Valsts mežos papildus tiek palielināts maksimāli pieļaujamais
ciršanas apjoms par 4 milj. m3 un no tiem 2 milj. m3 tiek piedāvāti
tirgū 2009.gadā. Kopā a/s “Latvijas valsts meži” 2009. g. un 2010. g
tirgū piedāvās 8 milj. m3 (katru gadu).
– Privātais meža īpašnieks tirgū realizē 1,5 milj. m3
– Apaļkoksnes imports ir nenozīmīgs

Scenārijs nr.2 – draudošais.
– Nenotiek ievērojama finanšu līdzekļu izņemšana jebkurā pievienotās
vērtības ķēdes posmā (no meža īpašnieka līdz eksportspējīgas
produkcijas ražotājam);
– A/s “Latvijas valsts meži” 2009.gadā tirgū piedāvā 6 milj. m3 , un
tikpat daudz apaļkoksnes 2010.gadā;
– Privātais meža īpašnieks tirgū realizē 1,5 milj. m3
– Apaļkoksnes imports ir nenozīmīgs

2009. gads finanšu rādītājos

2009. gads finanšu rādītājos
Meža nozares komersantu produkcijas realizācija sadalījumā pa gadiem
(miljardos Ls)

Scenārijs nr.1
kopā
eksports

vietējais
tirgus

Scenārijs nr.2

KOKSNES RESURSU PIEEJAMĪBA LATVIJĀ

2009. gads finanšu rādītājos
Meža nozares ārējās tirdzniecības bilance
• 2005. gadā: +536 miljoni Ls

miljoni kubikmetru

• 2006.gadā: + 502 miljoni Ls
• 2007.gadā: +548 miljoni Ls
• Prognozētais 2008. gadā: +502 miljoni Ls
• 2009.gadā Scenārijs Nr. 1: ~ +600 miljoni Ls
• 2009.gadā Scenārijs Nr.2 :~ + 411 miljoni Ls
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KOKSNES RESURSU PIEEJAMĪBA
LATVIJĀ

Šodienas temats

miljoni kubikmetru
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Par Latvijas mežsaimniecības ilgtspējības
nodrošināšanas jautājumiem saistībā ar
plānotajiem koksnes ciršanas apjomiem valsts
mežos.

Koksnes plūsma Latvijas mežsaimniecības un kokapstrādes
nozarēs un enerăētiskās koksnes resursu apjomi
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Par Latvijas mežsaimniecības ilgtspējības
nodrošināšanas jautājumiem saistībā ar
plānotajiem koksnes ciršanas apjomiem valsts
mežos.
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Siltuma tarifi
Apstiprinātie Latvijas pilsētu siltumtarifi (bez PVN) 2008/09.g. 01.10.2008. (LSUA biedri)
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Kristaps Klauss
Biedrības „Latvijas Kokrūpniecības federācija” izpilddirektors
Tālr. 67067368
Mob.t. 29473857
Fakss 67860268
e-pasts: kristaps.klauss@latvianwood.lv

Olaine

"Salaspils Siltums"

"Liepājas Enerăija"

Rēzekne

"Jūrmalas Siltums"

"Saldus Siltums"

"Fortum Jelgava"

Cēsis, SIA "CB"

"Jēkabpils Siltums"

Paldies par uzmanību!

"Daugavpils Siltumtīkli"

"Rīgas Siltums"

"Lielvārdes Remte"

Bauskas siltums

"Wesemann - Sigulda"

"Aizkraukles Siltums"

Ogres PA "Mālkalne"

"PĜaviĦu KP

"Valmieras Siltums"

"Komforts", Tukums

Ventspils

"Krāslavas Nami"

"Limbažu Siltums"

"Tukuma Siltums"

Alūksne - "Simone"

Valka

"Madonas Siltums"

"Kuldīgas Siltumtīkli"

"Rūjienas Siltums"

Talsi -"Bio - Enerăija"

Mālpils "Norma K"

"Ludzas Bio-Enerăija"

10

"Vangažu Namsaimnieks"

15

+ Vietējie atjaunojamie energoresursi =
vides piesārĦojuma risinājums

