Forest2Market publicerar den första transaktionsbaserade virkesprisrapporten för Sverige, Finland,
Baltikum och nordvästra Ryssland.
Prisindexet ökar transparensen kring virkespriserna till nytta för skogsindustrin, skogsbruket och
bioenergibranschen i området.
Helsingfors, 15.5.2017-- Forest2Market har publicerat det första prisindexet för Östersjöområdet. Indexet är ett
transaktionsbaserat prisriktmärke (benchmark) för skogsindustrin, skogsbruket och bioenergibranschen i
Skandinavien (Sverige och Finland), Baltikum (Estland, Lettland och Litauen) samt nordvästra Ryssland.
Prisindexet för det första kvartalet år 2017 ger vid handen bland annat att det finns betydande skillnader i
priserna för virket vid fabrik (dvs pris vid väg plus fjärrtransportkostnader) mellan olika massafabriker och
sågverk i Sverige.
•

Massafabriker: de högsta råvarukostnaderna för barramassaved vid fabrik var 26 procent högre än de
lägsta. På årsnivå innebär detta en potentiell inbesparing på över 250 miljoner kronor (26 miljoner euro)
för fabriken med de högsta råvarukostnaderna. En fabrik som konsumerar 2,5 miljoner kubikmeter
massaved årligen och betalar det högsta noterade priset kunde, genom att minska sina råvarukostnader
till marknadens genomsnitt med 43 kronor per kubikmeter (4,5 euro per kubikmeter), spara mer än 100
miljoner kronor (10,4 miljoner euro).

•

Sågverk som använder tallstock: de högsta råvarukostnaderna var 20 procent högre än de lägsta. På
årsnivå innebär detta en potentiell inbesparing på 65 miljoner kronor (6,8 miljoner euro) för fabriken
med de högsta råvarukostnaderna. En såg som sågar 500 000 kubikmeter årligen och betalar det högsta
noterade priset kunde, genom att minska sina råvarukostnader till marknadens genomsnitt med 67
kronor (7 euro) per kubikmeter, spara in mer än 33 miljoner kronor (3,4 miljoner euro).

•

Sågverk som använder granstock: de högsta råvarukostnaderna var 34 procent högre än de lägsta. På
årsnivå innebär detta en potentiell inbesparing på 125 miljoner kronor (13 miljoner euro) för fabriken
med de högsta råvarukostnaderna. En såg som använder 500 000 kubikmeter årligen och betalar det
högsta noterade priset kunde, genom att minska sina råvarukostnader till marknadens genomsnitt med
151 kronor (15,7 euro) per kubikmeter, spara in mer än 75 miljoner kronor (7,8 miljoner euro).

Det nya prisriktmärket kompletterar Forest2Markets produktsortiment, som nu innehåller prisrapporter,
prestationsriktmärken och skräddarsydda analyser på viktiga virkesmarknader I Nordamerika, Brasilien,
Skandinavien, Baltikum och Ryssland.
Tack vare prisriktmärket för Östersjöområdet kan virkesköpare och -säljare på ett tydligt och tillförlitligt sätt
jämföra sin prestation mot marknaden, göra en exakt bedömning av priserna på marknaden och bygga upp

starka partnerskap samt definiera, bedöma och justera strategiska beslut på basis av verkliga data. Fabriker med
höga råvarukostnader kan använda sig av indexet för att sänka sina kostnader, medan fabriker med låga
råvarukostnader kan använda data för att påvisa att de skapar så mycket värde som möjligt i värdekedjan.
Den här nivån av genomskinlighet kommer in i ett kritiskt skede för industrin i regionen. “I dagens läge, när USA
har infört tullar på barrvirke från Kanada, har svenska sågar en möjlighet att exportera mera sågat virke till USA”,
säger Pete Stewart, grundare och verkställande direktör på Forest2Market. ”Den här möjligheten öppnar sig
bara om de är kostnadseffektiva. Prisindexet innebär en strategisk fördel i det här sammanhanget.”
Antti Kämäräinen, direktör för Forest2Market i Skandinavien, ser en liknande nytta av prisindexet i Finland: ”För
tillfället är kostnaderna för containerfrakt svidande höga. Med hjälp av prisindexet kan sågverken minska sina
kostnader i början av värdekedjan, vid inköp av virke. Det här lindrar inverkan av de höga fraktkostnaderna på
lönsamheten. Efterfrågan på virke kommer att öka under det tredje kvartalet år 2017 i Finland, vilket ytterligare
kommer att understryka råvaruprisernas betydelse.”
Också ryska fabriker har ett behov av att kontrollera sina priser. ”Under de senaste åren har kostnaderna för
inhemsk råvara stigit med över 10 procent årligen i lokal valuta”, säger Vasylysa Hänninen, som är direktör för
Forest2Markets verksamhet i Baltikum och Ryssland. ”Den svaga rubeln har dolt effekten av de snabbt stigande
råvarukostnaderna, vilket har lett till att fabrikerna verkat mer konkurrenskraftiga och lönsamma än vad de i
verkligheten är. Under det senaste året har rubeln stärkts. När växelkursen stabiliseras, kommer effekten av den
svaga rubeln att försvinna och lönsamheten kommer att minska. Med hjälp av prisindexet kan fabrikerna betala
mindre för träråvarorna och säkerställa sin konkurrenskraft på den internationella marknaden. ”

FOREST2MARKET
Forest2Market erbjuder parter i värdekedjan för rundvirke, trävaror, papper, bioenergi och biokemiska
produkter lösningar för affärsverksamheten, som baserar sig på täckande data, erfarenhet från branschen och
en oberoende position. Forest2Market, med en internationell expertis på leveranskedjan för trä och fiber, har
huvudkontor i Charlotte (North Carolina). Regionkontor finns i Kennewick (Washington), i Curitiba i Brasilien och
Helsingfors. http://www.forest2market.com

Page 2

©2017 Forest2Market, Inc.

