
Brazīlijas un Urugvajas koksnes šķeldas eksporta apjoma 

pieaugums, bet Čīles piegādes kritums 

 

Eikalipta plantācijas Latīņamerikā ir nozīmīgs piegādes avots celulozes 

rūpnīcām Ķīnā un Japānā. Tomēr pēdējo piecu gadu laikā Latīņamerikas 

daļa kopējā Āzijas importa apjomā ir samazinājusies, jo 

Dienvidaustrumāzijā ir vairāk pieejama plantāciju šķiedra (galvenokārt 

no Vjetnamas) un Latīņamerikas vietējo celulozes rūpnīcu pieprasījums 

pēc šķiedras ir lielāks. Rezultātā kopējais eksporta apjoms no kontinenta 

ir pastāvīgi samazinājies kopš 2018. gada, kad tika sasniegts rekordliels 

eksporta apjoms - 4,6 miljoni sauso metrisko tonnu – ( odmt ). 

Pēdējo desmit gadu laikā Čīle ir bijusi nozīmīgākā eksportētāja 

Latīņamerikā. Tomēr 2021. gadā tā samazināja sūtījumus, savukārt 

Brazīlija un Urugvaja palielināja savu daļu no kontinenta šķeldas 

piegādes ārzemju tirgiem. 

2022.gada pirmajā ceturksnī sūtījumi no visām trim eksportētājvalstīm - 

Brazīlijas, Čīles un Urugvajas - salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni 

palielinājās, kopējam apjomam sasniedzot divu gadu maksimumu - 

gandrīz vienu miljonu sauso metrisko tonnu (Oven Dry Metric Ton - 

odmt). Gan Brazīlija, gan Urugvaja sasniedza rekordaugstu apjomu, bet 

Čīle nosūtīja ievērojami mazāk nekā tās pēdējo desmit gadu vidējais 

ceturkšņa apjoms. Neraugoties uz Čīles sūtījumu pieaugumu 22. gada 1. 

ceturksnī, kopējais eksportētais apjoms bija otrais zemākais gandrīz 

desmit gadu laikā. Praktiski viss eksports pēdējo desmit gadu laikā ir bijis 

uz Ķīnu un Japānu, kas vēsturiski ir bijis lielākais tirgus. Tomēr pēdējos 

gados sūtījumi uz Ķīnu ir palielinājušies no 27% no kopējā eksporta 

apjoma 2018. gadā līdz 53% 22. 1. ceturksnī. 

Laika gaitā Latīņamerikas cietkoksnes šķeldas eksporta cenas ir 

svārstījušās atkarībā no tirgus celulozes cenām un koksnes šķeldas 

piedāvājuma ierobežotības Klusā okeāna reģiona valstīs. Cenas sasniedza 

augstāko līmeni 2019. gada sākumā, kad koksnes šķeldas pieprasījums 

Ķīnā un Japānā bija augsts, bet koksnes šķeldas piedāvājums no 

Austrālijas un Dienvidāfrikas bija ierobežots. Tomēr kopš to augstākā 

līmeņa pirms trim gadiem cenas ir tendētas samazināties un 2022. gada 

1. ceturksnī vidēji bija 135 USD par tonnu (FOB) par šķeldu, ko nosūta uz 



Āziju. Šis līmenis bija zemāks par 10 gadu vidējo līmeni. gada sākumā 

eksporta cenas Urugvajā bija par aptuveni 25 USD par tonnu par tonnu 

augstākas nekā Brazīlijā un Čīlē (sk. diagrammu). 

 


