
Prognozes: Nākamgad Somijā palielināsies koksnes 

izmantošana, apaļkoku cenas samazināsies 

 

Nākamajā gadā Somijā palielināsies pieprasījums pēc koksnes, un 

koksnes tirdzniecība privātajos mežos turpinās būt aktīva, teikts Somijas 

Pellervo Taloustutkimus  ( PTT ) meža nozares prognozē. Galvenais 

jautājums koksnes tirgū ir, kā aizstāt Krievijas koksni. Pirmām kārtām ir 

iespējams atrast aizstājējus Somijā, un 2023. gadā būs vērojams ciršanas 

apjomu pieaugums. Baļķu cena samazināsies, bet celulozes cena turpinās 

pieaugt. 

"Krievijas importētās koksnes aizstāšana šogad nebūs problēma, jo 

koksnes izmantošana Somijas meža nozarē ievērojami samazināsies. 

Iemesls ir darba pārtraukums gada sākumā UPM rūpnīcās un iepriekšējie 

ražošanas jaudas samazinājumi," saka pētījumu direktore Paula Horne. 

Nākamgad koksnes patēriņš Somijas meža nozarē palielināsies par 

gandrīz sešiem procentiem jeb gandrīz četriem miljoniem kubikmetru, jo 

palielināsies ražošana gan celulozes, gan koksnes produktu rūpniecībā. 

Pavasarī tika izteikti pieņēmumi, ka imports no citām valstīm varētu 

palielināties un daļēji aizstāt Krievijas importu. Tas nav noticis, bet 

importa apjomi no Baltijas valstīm un Zviedrijas ir acīmredzami 

samazinājušies. No janvāra līdz jūnijam koksnes imports uz Somiju 

samazinājās par 62 %. 

"Baltijas skujkoksne ir pieprasīta arī citur, un tās cena ir strauji pieaugusi. 

Tātad nav nekādu atvieglojumu attiecībā uz nepieciešamību pēc ārzemju 

koksnes, bet skatiens pievēršas pašmāju tirgum," uzsver Paula Horne. 

Ieguldījumi Somijas meža nozarē 2023. gadā īpaši palielinās vajadzību 

pēc papīrmalkas,  mežizstrāde palielināsies par aptuveni trim procentiem 

un sasniegs gandrīz 66 miljonus kubikmetru. Tomēr izmantojamās 

koksnes apjoms joprojām būs ievērojami mazāks nekā 2021. gadā. 

 

Koksnes tirdzniecība kļūst arvien aktīvāka, jo palielinās vajadzība pēc 

koksnes celulozes ražošanai 

 



Koksnes tirgū visā 2022. gadā tirdzniecības apjoms būs par 14 

procentiem mazāks nekā iepriekšējā gadā. Tomēr salīdzinājuma atskaites 

punkts ir ārkārtīgi rosīgais pagājušais gads, tāpēc darījumu skaits 

joprojām saglabājas augsts. Pagājušajā gadā izveidojās arī noliktavu 

uzkrājumi, kas samazina šā gada pieprasījumu. 

Nākamgad pieaugošais koksnes pieprasījums palielinās spiedienu uz 

iekšzemes koksnes tirgu. Koksne ir vajadzīga rūpniecībai, un meža 

īpašnieku nodoms pārdot koksni saglabāsies iepriekšējo gadu līmenī. 

Gada vidējā apaļkoku pārvadāšanas cena šogad palielināsies par 

aptuveni septiņiem procentiem. Nākamgad skujkoku apaļkoku gada 

vidējās cenas nedaudz samazināsies, jo acīmredzami kritīsies zāģbaļķu 

cenas. Skujkoku apaļkoku gada vidējā cena šogad kopumā palielināsies 

par aptuveni pieciem procentiem. Nākamajā gadā cenu pieaugums 

turpināsies aptuveni trīs procentu līmenī. Bērza papīrmalkas cena 

pieaugs vairāk nekā skujkoku papīrmalkas cena Krievijas importa 

pārtraukšanas dēļ. 

 


