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Metsäalan tulevaisuusfoorumi

Globalisaatiokehityksen
tempoilevuus suuri
Yritykset ja julkinen valta
panostavat uusiin tuotteisiin.

Keskitytään nykyiseen tuotantoon
maailmalla.

Riski: väärät tuote/
politiikkavalinnat (bio-Valco).

Riski: tilanteen hallitsemattomuus.

Panostaminen
uusiutumiseen suuri

Panostaminen
uusiutumiseen pieni

Julkinen valta panostaa uusiin
tuotteisiin.

Keskitytään nykyiseen tuotantoon
maailmalla.

Riski: liian pienet markkinat.

Riski: heikko kannattavuus.

Globalisaatiokehityksen
tempoilevuus pieni
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Sisältö
Minkälainen Suomen metsäsektorin tilanne/toimintaympäristö on ja millä
eväillä metsäsektori voi jatkossa pärjätä?
Minkälaisiin erilaisiin kehityskulkuihin, haasteisiin ja riskeihin metsäsektorin
olisi syytä varautua (ja millä tavoin)?
Minkälaiset metsäalaan vaikuttavat tekijät olisi joka tapauksessa syytä
huomioida metsäteollisuutta, metsien käytön politiikkaa ja t & ktoimintaa koskevissa linjauksissa?

Tausta
Esitys pohjautuu ”Suomen metsäsektorin menestystekijät” –selvitystä varten
koottuun aineistoon:
- metsäsektoria ja globalisaatiota koskevat raportit + muu kirjallisuus
- 10 asiantuntijahaastattelua
- 2-vaiheinen delfoi-kysely (mukana 51 asiantuntijaa, joista 45/41 vastasi)

Metsäalan toimijoilla
on yhteinen
perustulkinta
tilanteesta ja
tarvittavista
toimenpiteistä
(monista
näkemyseroista
huolimatta):

Mistä murroksessa on kyse?
-

Globaali kustannuskilpailu, korkea tuottovaatimus ja markkinoiden
uusjako määräävät pitkälle eteenpäin suunnan myös metsäalalla

-

Tämän myötä nykytuotannon painopiste siirtyy edullisemman
kustannustason ja kasvavien markkinoiden maihin

-

Tälle kehitykselle ei ole näköpiirissä esteitä eikä siihen liity
merkittäviä riskejä tai epävarmuustekijöitä

Mitä on tehtävä?
-

Suomessa/länsimaissa on jatkettava tehostamista/sopeuttamista

-

Suomessa/länsimaissa uudet tuotteet/toiminnot ovat ratkaisuna alan
kasvuun, kannattavuuteen, vetovoimaan ja kestävyyteen

-

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen on saatava merkittävästi lisää
voimavaroja ja uusia toimintatapoja

MUTTA:
Uskotaanko metsäalalla tähän tulkintaan ja toimitaanko sen mukaan?
Onko maailma nyt ja jatkossa oletusten mukainen?
Entä jos tulkinta onkin vajavainen tai vanhentunut?
”Maailman parasta metsäosaamista” - onko sisältö oikea?
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Suomen metsäalan hyväksyttävyys tulevaisuudessa
Avautuminen
Bioenergian tuotanto
Ilmapiiri
Metsien ekologinen kestävyys
Metsien suojelu-, virkistys- ja matkailukäyttö
Metsänomistajien puunmyyntitulot
Osingot
Pitkäjänteisyys
Puun käyttö rakentamisessa
Työpaikat ja verotulot
Uudet tuotteet

Kuinka todennäköisenä pidät sitä, että uusien tuotteiden avulla
ylletään tuotannon kaksinkertaistamiseen vuoteen 2030 mennessä?
(delfoi-kyselyn ykköskierrokselta 12/2006)
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Metsäalan uusiutumisen esteitä Suomessa (delfoi-aineiston tulkintaa)
Yrityksille riittävän suuret lisäpanokset eivät nykytilanteessa ole mahdollisia ja/tai
pääoma on kiinni vanhassa tuotantokoneistossa
Valtiolta ei helpolla liikene merkittävää lisärahoitusta metsäalalle,
ei varsinkaan jos metsäalan näkymät eivät parane eivätkä Suomelle koituvat hyödyt
pysy/kasva
Metsäalalla on vakava pula tuoteideoista, joista voisi syntyä suuren mittakaavan
liiketoimintaa (useita ituja toki on, erit. biojalosteissa ja energiassa)
Metsäalan yritystoiminnassa ”pääsyn esteet” ovat merkittäviä
sekä metsätaloudessa että metsäteollisuudessa

Välitilinpäätös:
Entinen meno jatkuu Suomessa – tosin uusiutumismantran säestyksellä?
Onko suuryritysten päästrategiana kasvu vanhoissa tuotteissa muualla?

Maailman ja
metsäalan tuleva
kehitys: paljon
epävarmuutta ja
yllätystekijöitä

”McWorld” ei ole ainoa mahdollinen kehityskulku:
-

Monet ”metsäalan perustulkinnan” keskeiset
taustaoletukset – kuten vapaakaupan syveneminen,
”talouden rauha”, energian ja etelän kuidun halpuus –
ovat epävarmalla pohjalla

-

Maailman poliittinen ilmapiiri vuoteen 2025 nähdään
konfliktiherkäksi (83 % kyselyn vastaajista) ja
kulttuurien kohtaamisia sävyttää epäluuloisuus (50 %)

-

Ns. villit kortit otettava vakavasti, erityisesti
ilmastonmuutos, bioenergia, kaupan esteet ja
”talousnationalismin” nousu, investointeihin liittyvät
riskit maailmalla ja Venäjän kehitys

Monet erilaiset kehityskulut ovat mahdollisia
Varauduttava muihinkin kuin ”vanhoihin tuttuihin”
haasteisiin ja riskitekijöihin!
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Tempoilevan globalisaation skenaario (esitetty delfoi:n kakkoskierroksella):
- kauppa melko vapaata, mutta monet maat asettavat esteitä taloudellisten ja poliittisten intressien mukaan
- paljon ennakoimattomuutta; energian ja muiden strategisten tuotantotekijöiden hinta nousee
- ei globaalia sääntelyä, poikkeuksena laiha sopu ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutustoimista
- metsätuotteiden kysyntä kasvaa lähinnä ei-OECD -maissa
- läntiset metsäyhtiöt painottavat investointeja nopean kasvun maihin ml. Venäjä
- sekä tuottoisia että epäonnistuneita investointeja maailmalla; jokunen läntinen tehdas kansallistetaan

Onko tempoileva globalisaatio:
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VILLIEN KORTTIEN MAHDOLLISUUS JA MERKITTÄVYYS
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1. Uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden kysyntä
moninkertaistuu kestävyyden arvojen korostuessa (16)

17 %
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2. Metsäteollisuuden tuotanto Suomessa romahtaa (11)

10 %

5

3. Syntyy uusia ”hybridituotteita” eri alojen yhteistyönä (21)

3%

4. Yritysvaltausten seurauksena metsäyhtiöitä pilkotaan (12)

6

5%

5. Osa metsäalan toimista uusilla markkina-alueilla epäonnistuu (4)

7

3%

6. Julkinen panostus metsäalaan romahtaa Suomessa (6)
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3%

7. Suomalainen yhteiskunta ajautuu kriisiin ja turvaa taas metsäalaan (4)
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8. Perinteisen metsäsektorin tuotteiden kysyntä kasvaa voimakkaasti (4)

20 %
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9. Energia- ja ilmastopolitiikka lisää bioenergian kysyntää ja
bioenergiaraaka-aineiden hintaa merkittävästi (25)

11 %

10. Paperin kulutus Venäjällä kasvaa ja maa rajoittaa voimakkaasti
raakapuun vientiä, mikä pakottaa muutoksiin Suomessa (14)
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11. Villi kortti ei ole mahdollinen (0)
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Globalisaatiokehityksen
tempoilevuus suuri
Perusasetelma: julkinen valta ja
yritykset sitoutuvat yhdessä
uusiin tuotteisiin.
Riski: Uusille tuotteille löytyisi
markkinoita, mutta osataanko tehdä
oikeita tuote/politiikkavalintoja?
Panostaminen
uusiutumiseen suuri
Perusasetelma: julkinen valta
sitoutuu uusiin tuotteisiin,
mutta yritykset eivät.
Riski: Uusille tuotteille löytyisi
markkinoita, mutta ovatko ne liian
pienet kiinnostaakseen yrityksiä?

Perusasetelma: yritykset keskittyvät
ydinliiketoimintaan maailmalla, koska
voitot voivat olla suuret oikeilla valinnoilla.
Julkinen valta toimii riskien takaajana.
Riski: Ovatko toiminnan riskit liian suuret
hallittaviksi? Voiko tapahtua jopa tuotantolaitosten kansallistamisia?
Panostaminen
uusiutumiseen pieni
Perusasetelma: yritykset keskittyvät ydinliiketoimintaan maailmalla, mutta julkinen
valta panostaa muiden alojen kehittämiseen.
Riski: Jääkö tuotto liian alhaiseksi? Voiko
kehitys johtaa yritysvaltauksiin? Irtautuvatko
yritysten ja suomalaisen yhteiskunnan
tavoitteet toisistaan?

Globalisaatiokehityksen
tempoilevuus pieni

6

Mihin metsäalan/Suomen on syytä varautua?

Eri kehityskuluista
löytyy samojakin
tekijöitä
Onko maallamme
malttia varautua?

Metsän ja muun biomassan merkitys korostuu. Tuleeko
siitä jopa ”strateginen raaka-aine” ja näemmekö
sen myötä ”metsän paperilta”?
Metsän/biomassan/maan käytön kansallinen ja/tai
kansainvälinen säätely lisääntyy, mikä voi
vaikuttaa hintoihin ja käyttömuotoihin
Metsien käytön tutkimuksessa/politiikassa lisää painoa
monialaisuudelle, yhteensovittamiselle ja
ennakoinnille (riskienkin)
Uudet tuotteet/hyödyt ovat tärkeitä metsäalan
näkymien ja hyväksyttävyyden kannalta
Metsäalan uusiutuminen edellyttää uudenlaista
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta sekä
ohjaus- ja rahoituskeinojen tarkistamista?
Julkisen vallan panostus riippuu viime kädessä
metsien käytön synnyttämien hyötyjen määrästä
ja laadusta
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