Vācijas skujkoku zāģmateriālu cenas septembrī samazinājās
par 21%
Pašreizējā situācija Vācijas kokmateriālu tirgū joprojām ir nestabila un
lielā mērā atkarīga no būvniecības nozares pieaugošā kokmateriālu
pieprasījuma. Pašreizējais kopējais vietējo zāģmateriālu cenu kritums
Vācijā nav tik izteikts, kā pēdējā laikā tika izteiktas bažas, galvenokārt
tāpēc, ka rūpnieciskās koksnes un enerģētiskās koksnes cenas ir
saglabājušās stabilas.
Tiešais zāģmateriālu cenu krituma iemesls ir būvniecības nozares
izaugsmes gaidu samazināšanās augsto procentu likmju un augstās
inflācijas apstākļos. Pieprasījums pēc zāģmateriāliem un citiem
būvmateriāliem strauji samazinās, gaidot arī prognozēto ekonomiskās
izaugsmes samazināšanos. Rezultātā arī cenas ir “zem spiediena” - gan
kokmateriālu vairumtirgotājiem, gan mežu īpašniekiem, jo zāģētavu
noliktavās lielākoties ir pietiekami krājumi.
Saskaņā ar Vācijas Federālā statistikas biroja datiem Vācijas skujkoku
zāģmateriālu cenas septembrī salīdzinājumā ar pagājušo gadu
samazinājās par gandrīz 21%. Arī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
(augustu) cenas ir samazinājušās par gandrīz 5 %.
Lapu koksnes tirgus situācija ir labāka nekā skujkoku koksnes tirgus, kur
cenas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir samazinājušās tikai par 5 %,
bet joprojām ir par 19 % augstākas nekā tajā pašā periodā pērn. Cenu
tendence citiem no koksnes izgatavotiem būvmateriāliem, piemēram,
kokšķiedras plātnēm, bija maz mainījusies, samazinoties salīdzinājumā ar
iepriekšējiem mēnešiem, bet joprojām ievērojami pārsniedzot
iepriekšējā gada to pašu periodu.
Skujkoku apaļkoksnes, īpaši egļes, cenas ir tālu no gada vidū sasniegtā
augstākā līmeņa. Tomēr šā gada 4. ceturksnī egļes cenas varēja zināmā
mērā stabilizēties, lai gan tās bija aptuveni par 15-20 % zemākas nekā
vasarā.
Runājot par konkrētām cenām, šoruden svaigi nocirstie 2.b kategorijas
egļu apaļkoki tiek pārdoti robežās no EUR 90/m3 līdz EUR 105/m3.
Garākus b kategorijas egļu baļķus tirgo par 105-110 EUR/m3. Aizvien ir

liels samazinājums cenā par mizgraužu koksni - 20 līdz 25 EUR/m3, un tās
lielākoties svārstās no 65 līdz 75 EUR/m3.
No otras puses, priedes cena samazinājās tikai mēreni un dažkārt pat
saglabājās stabila. Priedes apaļkoku, 2b šķiras apaļkoku cena ir no 70 līdz
75 EUR/m3.
Arī taras koksnes cena ir samērā stabila. Saskaņā ar Vācijas Meža
īpašnieku asociācijas statistikas datiem vidējā cena ir 60 euro par
kubikmetru. Papīrmalkas cenas ir strauji pieaugušas. Sertificēta, svaigi
nocirsta papīrmalkas cena sasniedz 42 EUR/m3.
Kopumā situācija kokmateriālu tirgū joprojām ir ļoti nestabila, un,
protams, daudz kas ir atkarīgs no turpmākās attīstības būvniecības
nozarē - un no tās pieprasījuma pēc kokmateriāliem. Neskatoties uz to,
Vācijas Meža īpašnieku asociācija ziņo, ka kokzāģētavu noliktavas ir
lielākoties piekrautas ar svaigi zāģētiem egļes baļķiem.
Tā kā ekonomikas prognozes ir bēdīgas un būvniecības aktivitāte
samazinās, Vācijas mežu īpašnieki bieži vien ir spiesti slēgt īstermiņa
līgumus ar kokzāģētavām. Tas tuvākajos mēnešos varētu izraisīt arī
turpmākas cenu korekcijas.

