Stiprybės, Silpnybės, Galimybės ir Grėsmės kietųjų lapuočių vertės
grandinėje Pietų Baltijos regiono šalyse
Pietų Baltijos regionas – nepakankamai naudojamas lapuočių medienos potencialas?
Pietų Baltijos regiono šalys yra apsuptos miškų, kuriuose daugiausia vyrauja plačialapiai medžiai. Šie
miškai turėtų pasiūlyti aukštą, bet nepakankamai išnaudotą klestinčios regiono vertės grandinės,
paremtos kietųjų lapuočių medienos panaudojimų, potencialą bent jau dėl to, kad pats regionas turi
aukštą vietinių rinkų potencialą dėl puikaus jūrų transporto susisiekimo tarp visų sub-regionų.
Šie rezultatai gauti pasitelkus duomenis, gautus bendradarbiaujant su projektu “Hardwoods are
good”.
Išsamų
pranešimą
galite
rasti
projekto
tinklalapyje
adresu:
http://www.skogsstyrelsen.se/sv/Projektwebbar/Hardwoods-are-good/
Aspektai, į kuriuos orientuota SSGG (SWOT) analizė
Tam, kad būtų galima suformuoti bazę, dirbančią kad pagerinti regioninį supratimą, regioninį
bendradarbiavimą siekiant sukurti regioninę rinką ir vertės grandinę, paremtą kietųjų lapuočių
naudojimu, turi būti atsakyta į keletą klausimų.Pagrindinis klausimas yra: ar regione jau yra kažkas
panašaus į kietųjų lapuočių medienos grandinę, ar tai yra visiškai nauja idėja? Antra, reikia išsiaiškinti,
ar teisingas įspūdis, kad regione esantys miškai siūlo gerą žaliavą, kad būtų galima sukurti regioninę
vertės grandinę ar netgi prekės žeklą “South Baltic Hardwood” (“Pietų Baltijos kietieji
lapuočiai”).SSGG (SWOT) analizėje taip pat įvertinti kokybiškos lapuočių medienos auginimo aspektai,
pramonės/perdirbimo mastai, rinkos dalyvių, kurie augina, perdirba ir prekiauja lapuočių mediena
bendradarbiavimas, regioninė infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai ir ekonomikos galimybės, prekybos
mediena struktūros, konkurencija žaliavų rinkoje, miškotvarka, išsilavinimas ir mažų privačių valdų
mobilizavimas, medienos transportavimas keliais, darbo sąlygos ir darbo jėgos kompetencijos.
Pagrindinės išvados
Pietų Baltijos regiono šalyse yra geras potencialas vystyti regioninę kietųjų lapuočių medienos rinką,
įtraukiant beržus ir kitus lapuočius, pagrinde dėl natūralių sąlygų regione. Reikia papildomai įvertinti,
ar perdirbimo pajėgumai regione jau yra orientuoti į regioninės apvaliosios medienos ir kitų perdirbtų
produktų naudojimą, ar tai dar reikia paskatinti ir palengvinti. Prekybos ir transporto infrastruktūra
Baltijos jūra jau yra plačiai išvystyta. Tačiau išlieka klausimas, ar efektyvūs regioniniai ryšiai tarp
pirminių medienos perdirbėjų ir tolimensių gamintojų yra pakankamai išvystyti, kad būtų galima
puoselėti ir skatinti kietųjų lapuočių medienos vertės grandinę.
Tolimesnio lapuočių medienos vertės grandinės vystymo veiksmai
Iš šios analizės galima išskirti keturis pagrindinius veiksnius, kurie gali nurodyti, kaip padėti vystyti
kietųjų lapuočių medienos vertės grandinę regione: (1) Populiarinimas ir marketingas, (2) Žaliavų ir
galutinių produktų vertės optimizavimas, (3) Palengvinti verslo ryšius ir (4) Kompetencijų vystymas ir
inovacijos.
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