Polijas kokrūpniecība nonākusi krīzē, jo paredzams, ka
izejvielu cenas strauji pieaugs
Polijas kokrūpniecības nozare protestē pret Valsts mežu lēmumiem, kuru
rezultātā strauji pieaug koksnes cenas. Šīs nozares pastāvēšanai bīstama
ir arī pakāpeniskā atteikšanās no vides aizsardzības sertifikātiem, ko veic
Valsts mežu reģionālās struktūrvienības, - apgalvo Polijas kokrūpniecības
pārstāvji. Augstās koksnes cenas jau ir skārušas, cita starpā, logu, durvju,
mēbeļu un palešu ražotājus. Polijas koksne pašlaik ir visdārgākā Eiropā.
Valsts mežu sniegtajā algoritmā aprēķināts, ka izejmateriāla cenas
pieaug par aptuveni 50-60 procentiem. Piemēram, šobrīd kubikmetrs
priedes “Uz celma” maksā gandrīz PLN 400 (EUR 82/m3). Pēc
paaugstināšanas tā būs vairāk nekā PLN 600 (EUR 123/m3).
"Valsts meži neņem vērā visus aicinājumus atbalstīt nozari un paaugstina
cenas ilgtermiņa klientiem, kas valstī pārstrādā koksni un nodarbina 400
000 strādnieku," paziņojumā norāda Polijas kokrūpniecības pārstāvji.
Viņi norāda, ka pašreizējās situācijas dēļ var tikt zaudētas līdz pat 100
000 darbavietu.
''Neviens nevar izturēt šādu pieaugumu, mēs jau slēdzam ražotnes un
atlaižam cilvēkus,'' saka Polijas Kokrūpniecības tirdzniecības kameras
direktors Rafals Šeflers (Rafał Szefler) un piebilst, ka dārgākas izejvielas
nozīmē arī dārgākus koksnes izstrādājumus. Tirgū pieejamie lētākie
materiāli - dēļi vai celtniecības kokmateriāli - galvenokārt ir importēti.
"Ārkārtīgi augstas koksnes cenas Polijas patērētājiem sadārdzinās papīru,
grāmatas, burtnīcas, pārtikas produktu iepakojumu, medikamentus,
celtniecības kokmateriālus, paliktņus un mēbeles, kā arī palielinās
inflāciju Polijā," uzsvērts paziņojumā.
Pēc uzņēmēju domām, koksne Polijā pašlaik ir visdārgākā visā Eiropā.
"Pastāv reāls risks, ka tā vietā, lai vietējie uzņēmumi pārstrādātu koksni
no Polijas mežiem, mēs importēsim gatavos produktus un eksportēsim
apaļo koksni. Tas ir ekonomikas un reputācijas absurds, kas ir ārkārtīgi
kaitīgs Polijas ekonomikai," teikts paziņojumā.

Polijas valsts meži: Turpināsies koksnes cenu pieaugums

Valsts meži apstiprina, ka koksnes cenas palielināsies, taču ne tik ļoti, kā
apgalvo uzņēmēji. Kā skaidro biroja pārstāvji, šīs izejvielas cenām ir
jāpalielinās, jo pieaug tirgus cenas.
"Tas, ka cenu pieaugums sasniegs 40-50 %, nav nekāda patiesība. Valsts
meži nosaka minimālo cenu, un šī galīgā cena ir atkarīga no pircēja. Mēs
nosakām savu rezerves cenu - sākumcenu -, pamatojoties uz pārdošanas
cenu pēdējo 9 mēnešu laikā. Šā perioda vidējo cenu esam samazinājuši
par 20 procentiem, un no šī līmeņa uzņēmēji iesniegs piedāvājumus
nākamajam gadam. Valsts meži kā Valsts īpašuma pārvaldītājs nevar
neievērot tirgus noteiktās cenu vērtības. Vienāda minimālā cena tiks
piemērota gan procedūrās, kas paredzētas pastāvīgajiem klientiem, gan
atklātajās izsolēs. Tas ir tāpēc, ka cenas, ko uzņēmumi piedāvāja šā gada
izsolēs, vairāk nekā divas reizes pārsniedza cenu līmeni, kas iegūts
procedūrās parastajiem klientiem. Rezultātā ievērojama daļa klientu
nepabeidz savus pirkumus izsoļu sistēmā," saka Rafals Zubkovičs (Rafał
Zubkowicz) no Valsts mežu departamenta un piebilst: Tagad, kad esam
izlīdzinājuši sākumcenu, mēs ceram, ka arī galīgās cenas tiks izlīdzinātas
un vairāk uzņēmumu varēs iegādāties kokmateriālus no Valsts mežiem.
Turklāt, kā uzsver amatpersonas, - ja cenas būtu pārāk zemas, koksni
varētu iepirkt ārvalstu uzņēmumi, un rezultātā - tās varētu pietrūkt
Polijas uzņēmumiem.

