
Kokapstrādes iekārtu pārdošanas apjoms pasaulē līdz 2027. 

gadam sasniegs 6,1 miljardu ASV dolāru 

 

Pēc COVID-19 notikušajām pārmaiņām uzņēmējdarbības ainavā 

kokapstrādes mašīnu globālais tirgus 2020. gadā tika lēsts 4,3 miljardu 

ASV dolāru apmērā, un tiek prognozēts, ka līdz 2027. gadam tas sasniegs 

pārskatīto 6,1 miljardu ASV dolāru apjomu. Izaugsme ar CAGR ( 

Kombinētais gada pieauguma temps jeb CAGR ir ieguldījuma vidējais 

gada pieauguma temps noteiktā laika periodā, kas ir ilgāks par vienu 

gadu. Tas ir viens no visprecīzākajiem veidiem, kā aprēķināt un noteikt 

peļņu no atsevišķiem aktīviem, ieguldījumu portfeļiem un visa, kas laika 

gaitā var palielināties vai samazināties. ) par 5,1 % visā pārskata periodā 

no 2020. līdz 2027. gadam. Paredzams, ka viens no ziņojumā 

aplūkotajiem segmentiem - virpas - līdz pārskata perioda beigām 

sasniegs 4,8 % CAGR un 2,9 miljardus ASV dolāru. 

Pēc pandēmijas un tās izraisītās ekonomiskās krīzes ietekmes uz 

uzņēmējdarbību agrīnas izvērtēšanas, ēvelēšanas instrumentu segmenta 

izaugsme nākamajā septiņu gadu periodā ir koriģēta līdz 5,9 % CAGR. 

Tiek lēsts, ka kokapstrādes mašīnu tirgus ASV 2020. gadā sasniegs 1,2 

miljardus ASV dolāru. 

 



Tiek prognozēts, ka līdz 2027. gadam Ķīnas, pasaules otrās lielākās 

ekonomikas, prognozētais tirgus apjoms sasniegs 1,2 miljardus ASV 

dolāru, un pārskata periodā no 2020. līdz 2027. gadam CAGR būs 7,8 %. 

Starp citiem ievērojamiem ģeogrāfiskajiem tirgiem ir Japāna un Kanāda, 

kurām prognozēts pieaugums attiecīgi 3,3 % un 4,2 % 2020.-2027. gada 

periodā. Tiek prognozēts, ka Eiropā Vācijas izaugsme būs aptuveni 4 % 

CAGR. 

Vispasaules zāģu segmentā ASV, Kanāda, Japāna, Ķīna un Eiropa noteiks 

5,1 % CAGR, kas tiek lēsts šim segmentam. Šo reģionālo tirgu kopējais 

tirgus apjoms 2020. gadā bija 578,3 miljoni ASV dolāru, bet līdz pārskata 

perioda beigām prognozētais apjoms sasniegs 817 miljonus ASV dolāru. 

Ķīna joprojām būs viens no visstraujāk augošajiem reģionālajiem tirgiem. 

Tiek prognozēts, ka līdz 2027. gadam Āzijas un Klusā okeāna reģiona 

tirgus, ko noteiks tādas valstis kā Austrālija, Indija un Dienvidkoreja, 

sasniegs 795 miljonus ASV dolāru, savukārt Latīņamerikas tirgus analīzes 

periodā attīstīsies ar 5,7 % CAGR. 


