
Kristaps Klauss
Latvijas Kokrūpniecības federācija





Tuvākie divi gadi

Tuvākie 10 gadi

Tuvākie 30 gadi



Apaļkoksnes resursi:

• Mizgrauzis/ Ziemeļvalstu pašpietiekamība/ «zaļo» sertifikātu prasības 
u.c. turpinās radīt disbalansu pieprasījumā starp dažādiem sortimentiem

• Smagas diskusijas par liegumiem putnu ligzdošanas laikā, Eiropas 
nozīmes biotopu  aizsardzības apjomu, zemes politiku Bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijas kontekstā utt.

• LVM pārdošanas programmas

Varam tos saukt visādi, tikai ne par «normāliem»

Tuvākie divi gadi



Tirgi:

• Brexit

• Covid - politika, produktivitāte, patēriņš

Varam tos saukt visādi, tikai ne par «normāliem»

Tuvākie divi gadi



Varam tos saukt visādi, tikai ne par «normāliem»

Latvija kā ražošanas vieta

• PVN reversais

• Darbaspēka izmaksas un pieejamība

• Bankas

• Publiskā infrastruktūra – ceļi, elektrība

Tuvākie divi gadi



Evolūcijai par ātru, revolūcijai par maigu

Izejvielu pieejamība

• Latvijas mežizstrādes apjomi samazināsies, importa iespējas nepieaugs

• Dēļu imports palielināsies, bet konkurence pēc tiem arī būs spraigāka

• Aprites ekonomika veicinās otreizējo pārstrādi

Tuvākie divi gadiTuvākie 10 gadi



Tirgi
• Zaļais kurss (Green deal) veicinās Eiropas ekonomiskās zonas tirgus 

protekcionismu, tajā pašā liekot ražotājiem darboties pēc dārgākiem 
standartiem

• Koksnes izmantošana būvniecībā būtiski palielināsies, pamatā uz to EEZ valstu 
rēķina, kur tā šobrīd nav plaši pielietota

• Lai arī kopējais patēriņš Eiropā absolūtajās vienībās samazināsies, bet koksnes 
produktiem ir iespēja aizstāt citus. Tas nebūs pašsaprotami

• Kokapstrādes un mežizstrādes blakus produktu izmantošana kļūs aizvien 
būtiskāka nozares konkurētspējā

Tuvākie divi gadiTuvākie 10 gadi

Evolūcijai par ātru, revolūcijai par maigu



Latvija kā ražošanas vieta

• Globalizācijas riski un ES politika veicinās «pēc iespējas vairāk ražots ES» nozīmību 

• Darbaspēka izmaksas aizvien vairāk izlīdzināsies ar ES vidējo, ES aizvien būtiskā 
mēģinās sašaurināt starpvalstu «nodokļu» konkurenci

• Finanšu institūcijas spiedīs kļūt par vēl lielākiem tirgus regulatoriem (piem., 
(ne)ilgtspējīgu biznesu apkalpošana)

• Eiropas fondi liks uzsvaru uz «finanšu instrumentiem», grantus paredzot nebūs tieši 
«zaļināšanai» un «inovēšanai»

• Kur tiks pieņemti lēmumi par Latvijas meža nozares attīstību?!

Tuvākie divi gadiTuvākie 10 gadi

Evolūcijai par ātru, revolūcijai par maigu



Ko sēsi, to pļausi… ja atļaus!

Tuvākie divi gadiTuvākie 10 gadi Tuvākie 30 gadi



www.lvkoks.lv

www.mezaipasnieki.lv

http://www.lvkoks.lv/
http://www.mezaipasnieki.lv/

