Skujkoku zāģmateriālu tirdzniecība pasaulē ar lejupejošu
tendenci

2022. gada pirmajā pusgadā skujkoku zāģmateriālu tirdzniecība pasaulē
samazinājās par aptuveni 10 %. Lielāko daļu krituma noteica mazāks
pieprasījums pēc zāģmateriāliem Ķīnā, ASV un Vācijā.
Kokmateriālu cenas Kanādā un ASV no 2022. gada marta līdz jūlijam
saruka par aptuveni 50%, bet joprojām bija tuvu piecu gadu vidējam
līmenim.
Starptautiskais Krievijas koksnes produktu boikots radīja lielu
nenoteiktību Eiropas zāģmateriālu tirgū, un vasaras sākumā
zāģmateriālu cenas samazinājās.
Kokmateriālu imports uz Ķīnu 2020.-21. gadā samazinājās par 44%, un
2022. gadā to sūtījumi sasniegs zemāko līmeni desmit gadu laikā.
Zāģētavas visā pasaulē var atskatīties uz dažiem gadiem ar vēsturiski
augstu peļņu, jo kokmateriālu cenas bija rekordzemas un koksnes
izejmateriālu izmaksu pieaugums bija ierobežots. Saskaņā ar Wood
Resource Quarterly datiem pašreizējais peļņas līmenis ir augstākais
vismaz 25 gadu laikā.

Pasaules kokmateriālu tirgi

Krievijas apaļkoku eksporta apturēšana un samazinātais koksnes
pieprasījums Ķīnā veicināja starptautiskās skujkoku apaļkoku
tirdzniecības kritumu par 20 % pirmajā pusgadā 2022. gadā. Zāģbaļķu
cenas otrajā ceturksnī 2022. gadā pieauga visā pasaulē, izņemot
Okeāniju un Ziemeļeiropu. Pieaugums turpināja cenu pieauguma
tendenci, kas sākās 2020. gada sākumā. Rezultātā globālais zāģbaļķu
cenu indekss (GSPI), kas atspoguļo 20 pasaules reģionus, divu gadu laikā
ir palielinājies par 34 %.

Pasaules koksnes šķiedras tirgi

Ierobežotais koksnes šķiedras piedāvājums, nelielie celulozes krājumi un
rekordlielas celulozes tirgus cenas pēdējā gada laikā ir palielinājušas
papīrmalkas un šķeldas izmaksas.

Pasaules lapu koksnes šķiedras cenu indekss (HFPI) 2022. gada otrajā
ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni pieauga par 5,3 % un bija
par 13 % augstāks nekā pirms gada, savukārt pasaules skujkoksnes
šķiedras cenu indekss (SFPI) kopš 2021. gada otrā ceturkšņa ir
palielinājies salīdzinoši mazāk (+7 %).

Pasaules celulozes tirgi

Visu primāro celulozes veidu cenas 2./22. ceturksnī sasniedza jaunu
augstāko līmeni. Ievērojamais celulozes cenu pieaugums kopā ar tikai
nelielu kokšķiedras izmaksu pieaugumu ir radījis rekordlielu bruto peļņu
celulozes uzņēmumiem visā pasaulē.
Pasaules tirgus celulozes tirdzniecība 2022. gada pirmajā pusgadā
nedaudz samazinājās, ko noteica mazāks pieprasījums Ķīnā, Vācijā un
Itālijā. Amerikas Savienotās Valstis izcēlās kā vienīgais tirgus, kurā
ievērojami palielinājās imports, galvenokārt tāpēc, ka saglabājās liels
pieprasījums pēc dažādiem papīra izstrādājumiem.

Pasaules biomasas tirgi

Krievijas karš Ukrainā ir satricinājis Eiropas granulu tirgu. Pirms kara no
Baltkrievijas, Krievijas un Ukrainas 2021. gadā tika piegādāti aptuveni 3,5
miljoni tonnu, kas bija aptuveni 30 % no kopējā importa apjoma
kontinentā. Tomēr 2022. gada 2. pusgadā šī tirdzniecība, visticamāk, tiks
pārtraukta.

Vētrainais enerģijas tirgus Eiropā koka granulu cenas otrajā un trešajā
ceturksnī paaugstināja līdz ārkārtīgi augstam līmenim, kāds līdz šim nav
bijis.

