Latvija: Koksnes cenas ir sasniegušas pārejošu minimumu,
turpmāks kritums nav gaidāms
Latvijas kokapstrādes uzņēmums SIA "Kronus" 2022. gada ceturtajam
ceturksnim prognozē, ka koksnes cenas ir sasniegušas īslaicīgu zemāko
punktu, nākotnē būtiski izejmateriālu cenu kritumi nav gaidāmi, tāpēc
nav ieteicams atlikt uz vēlāku laiku nepieciešamos kokmateriālu
iepirkumus, ziņo uzņēmums.
Uzņēmums norāda, ka, lai gan izejmateriālu cenas sāka samazināties jau
vasaras sākumā un turpināja samazināties arī augustā, turpmāka
galaproduktu cenu samazināšanās nav gaidāma, jo augstās enerģijas
cenas rada ievērojamu ražošanas izmaksu pieaugumu gan zāģmateriālu,
gan gatavo produktu ražošanā.
Kā ziņo Zviedrijas kokzāģētavu grupa "Vida Group", pēdējais
elektroenerģijas cenu pieaugums par vienu Zviedrijas kronu par
kilovatstundu nozīmē ražošanas cenu pieaugumu par aptuveni 16
miljoniem euro gadā, kas atbilst 10% izmaksu pieaugumam.
"Kronus" norāda, ka, ņemot vērā spēkā esošos līgumus ar
elektroenerģijas piegādātājiem, enerģijas sadārdzināšanās Latvijas
kokrūpniecības uzņēmumos drīzumā ietekmēs cenas.
Tajā pašā laikā, saskaņā ar uzņēmuma uzturētajiem datiem, Eiropā ir
augsts pieprasījums pēc šķeldas un malkas, ko rada augstās enerģijas
izmaksas. Cilvēki ziemas periodā apkures vajadzībām cenšas
nodrošināties ar malku, granulām un skaidu briketēm, tāpēc pēdējo
nedēļu laikā šo preču cenas ir vairāk nekā divkāršojušās, un "Kronus"
tirgus eksperti uzskata, ka malkas cenām vēl ir iespēja augt.
Uzņēmums arī norāda, ka gandrīz visos Eiropas tirgos ir būtisks
pieprasījums pēc taras dēļiem un sajūtama to apjomu trūkums kopumā
Kā iemeslu deficītam "Kronus" min attiecīgā sortimenta sīkbaļķu
zāģēšanas samazinājumu, kā rezultātā krasi saruka taras dēļu
pieejamība. Mazā un vidējā diametra zāģbaļķi šobrīd nonāk uzreiz
kurināmās malkas sortimentu kategorijā. Ir liela nepieciešamība
nodrošināt pieprasījumu pēc taras dēļiem īpaši iepakojuma un
dārzkopības nozarē.

Uzņēmums arī informē, ka ir palielinājies pieprasījums pēc paletēm
kopumā un t.s. divpalešu taras dēļiem, kā arī vērojams stabils
pieprasījums pēc dārzkopībai nepieciešamajiem ražojumiem, kas
izgatavoti no taras dēļiem.
Pēc "Kronus" teiktā, to pastiprina fakts, ka nākamajā sezonā no tirgus ir
izslēgti dārzkopības produktu piegādātāji no Baltkrievijas un Krievijas.

