
Paletes un iepakojuma cenas saglabāsies augstas piegādes 

ķēdes izmaksu spiediena dēļ 

 

Lai gan izejmateriālu cenas ir samazinājušās, tomēr citi dārgie 

izejmateriāli saglabās augstas palešu un iepakojuma izmaksas, paziņoja 

Fefpeb. 

Eiropas Koka palešu un iepakojuma ražotāju federācija (Fefpeb) ir 

brīdinājusi Eiropas piegādes ķēdes, ka paredzams, ka, saglabājoties 

augstām izejvielu cenām, kas nav izejvielas, tuvākajā nākotnē saglabāsies 

augstas svarīgu produktu, piemēram, palešu un iepakojuma, izmaksas. 

Saskaņā ar dažiem Eiropas nozares indeksiem 2022. gada trešajā 

ceturksnī (3. ceturksnī) samazinājās iepakojuma ražošanā izmantoto 

izejvielu - palešu koksnes un tērauda (naglu izgatavošanai) - izmaksas. 

Tomēr Fefpeb norādīja, ka augstās enerģijas un kurināmā izmaksas 

paaugstina loģistikas, kā arī kokmateriālu termiskās apstrādes un 

žāvēšanas ceplīžu likmes. 

Tikmēr citi dārgāki izejmateriāli, kā arī darbaspēks, tagad veido 

ievērojami lielāku daļu no preču, piemēram, palešu un iepakojuma, 

cenas nekā iepriekš, kas ir būtiski palielinājis šo preču faktisko cenu. 

Saskaņā ar Transport Intelligence, Upply un IRU sagatavoto Eiropas kravu 

autopārvadājumu tarifu salīdzinošo ziņojumu (European Road Freight 

Rates Benchmark Report) 3. ceturksnī vidējās Eiropas kravu 

autopārvadājumu līgumcenas sasniedza visu laiku augstāko līmeni (129,7 

indeksa punkti), kas ir par 5,4 punktiem vairāk nekā 2. ceturksnī un par 

19,6 punktiem vairāk nekā tajā pašā periodā pērn. 

Neatlikti pasūtījumu tirgū likmes pieauga līdz 142,6 punktiem, kas ir par 

6 punktiem vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī un par 26,4 punktiem 

vairāk nekā iepriekšējā gadā. 

Ziņojumā piebilsts, ka dīzeļdegvielas izmaksas parasti veido vienu 

trešdaļu no kopējām darbības transporta izmaksām, bet tagad tās var 

veidot 50 % no izmaksām. 

Tirgus un patēriņa datu uzņēmums Statista norādīja, ka OPEC jēlnaftas 

groza vidējā mēneša cena pieauga no 85,41 ASV dolāra 2022. gada 

janvārī līdz 117,72 ASV dolāriem jūnijā. 



Tikmēr Eiropas Savienības aģentūra Eurostat paziņoja, ka stundas 

darbaspēka izmaksas eiro zonā gada otrajā ceturksnī pieauga par 4% un 

par 4,4% salīdzinājumā ar to pašu ceturksni iepriekšējā gadā. Šāds 

ražošanas resursu izmaksu pieaugums ietekmē visu veidu ražošanas 

uzņēmumus visā Eiropā, tostarp palešu un iepakojuma nozari. 

"Pēc tam, kad izejvielu izmaksas bija sasniegušas visu laiku augstāko 

līmeni, pēdējos mēnešos tās ir nedaudz samazinājušās," sacīja Fefpeb 

ģenerālsekretārs Fonss Celaerts. "Tomēr nacionālās asociācijas visā 

Eiropā ziņo, ka enerģijas, transporta un darbaspēka izmaksas, kas 

joprojām ir augstas, joprojām būtiski ietekmē ražotāju un remontētāju 

maksātās cenas. 

"Palešu un iepakojuma uzņēmumi visā Eiropā cieši sadarbojas ar saviem 

klientiem, lai mazinātu šīs nepārtrauktās spriedzes ietekmi," norādīja F. 

Celaerts. "Tikmēr Fefpeb turpinās uzraudzīt šo situāciju un informēt tirgu 

par jaunākajiem notikumiem." 

Nesenajā Fefpeb biedru kongresā, kas septembra beigās notika Florencē, 

Itālijā, tika apspriestas pašreizējās problēmas, ar kurām saskaras nozare. 

Pasākumā, kura nosaukums bija "Koka paletes un iepakojums ilgtspējīgas 

ekonomikas centrā", notika prezentācijas un diskusijas par pašreizējām 

krīzēm, tostarp par enerģijas un pārvadāšanas izmaksu risināšanu, 

nozares spēcīgo vides aizsardzības rādītāju uzlabošanu un par to, kā 

nākotnē pieņemt darbā un noturēt talantīgus darbiniekus. 


