
Ziemeļamerikas zāģmateriālu tirgus negatīvās perspektīvas 

2023. gadam 

 

Procentu likmju un hipotekāro kredītu likmju pieaugums, visticamāk, 

izraisīs ekonomiskās aktivitātes tempa kritumu 2023. gadā, radot 

pesimistisku ainu Ziemeļamerikas mājokļu un līdz ar to arī kokmateriālu 

tirgiem nākamajā gadā. 

Māju būvniecība, kā arī hipotekāro kredītu likmes un pirktspēja tieši 

ietekmē pieprasījumu pēc zāģmateriāliem, jo lielākā daļa Ziemeļamerikas 

māju tiek būvētas no koka. Nesenā procentu likmju paaugstināšanas 

vētra, visticamāk, izraisīs ASV mājokļu būvniecības kritumu par 16 % 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 2023. gadā tas būs līdz 1,3 miljoniem, 

bet 2024. gadā, sagaidāms, ka vispārējā ekonomika uzlabosies, tas atkal 

pieaugs līdz 1,55 miljoniem (1. tabula). 

Spēcīgie pamatfaktori - rekordliels pieprasījuma pieaugums, liels 

pieaugušo iedzīvotāju skaits, kas ir vecumā, kad cilvēki iegādājas 

mājokļus, rekordaugsts pašu kapitāls, mājokļu fonda novecošanās un 

vēsturiski zems pārdodamo mājokļu krājumu līmenis -, kas veicināja 

pieprasījuma kāpumu pandēmijas laikā (kad zemās procentu likmes 

izraisīja mājokļu pircēju pirkšanas azartu un izraisīja cenu kāpumu), 

joprojām saglabājas zem šī līmeņa robežas. Ņemot vērā šos faktorus, kas 

ir skujkoku zāģmateriālu galapatēriņa tirgus pamatā, uzsāktā mājokļu 

celtniecība saglabāsies virs pirmspandēmijas līmeņa.. 

Šai īslaicīgajai lejupslīdei 2023. gadā visos zāģmateriālu tirgos, izņemot 

rūpniecisko ražošanu, 2024. gadā, iespējams, sekos tirgus izaugsmes 

atjaunošanās. Tomēr sagaidāms, ka dzīvojamo ēku remonta un 

atjaunošanas (R&R) nozares atveseļošanās prasīs ilgāku laiku. Ilustrācijai: 

R&R izdevumi 2021. gadā pieauga par gandrīz četriem procentiem, 2022. 

gadā - par aptuveni 19 %, bet 2023. gadā, iespējams, kritīsies par 21 % 

(1. grafiks). Tomēr, ņemot vērā vēsturiskos standartus, naudas summa, 

ko iedzīvotāji, domājams, tērēs mājokļa remontam, joprojām būs liela. 

Tas ir saistīts ar augošo pašu kapitālu mājoklī, ar jaunu un pirmo reizi 

iegādāto mājokļu trūkumu pieaugošās nepieejamības dēļ, kā arī ar 

dzīvojamā fonda novecošanos. Turklāt gaidāms, ka ASV mājokļu 

īpašnieki, kas tos iegādājās pandēmijas laikā, kad likmes bija zemas, 



paliks savos mājokļos, lai saglabātu zemās hipotēku likmes. Šiem 

faktoriem vajadzētu likt mājokļu īpašniekiem izvēlēties remontēt vai 

paplašināt savus pašreizējos mājokļus, nevis pārcelties un iegādāties 

dārgākus. 

 

Paredzams, ka ASV mājokļu remontdarbu izdevumi 2023. gadā 

samazināsies par 21%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, līdz 163,8 

miljardiem ASV dolāru, kas joprojām būs ievērojami virs 149,5 miljardu 

ASV dolāru vidējā apjoma 2010. gadu otrajā pusē. Paredzams, ka 2024. 

gadā tie samazināsies vēl vairāk - līdz 161,0 miljardiem ASV dolāru. 

Savukārt prognozēts, ka 2023. gada 1. pusgadā ASV rūpnieciskās 

ražošanas apjoms samazināsies procentu likmju kāpuma. Tas notiks ASV 

tautsaimniecības izaugsmes palēnināšanās dēļ, bet pēc tam atsāksies 

pieauguma tendence. Tas skaidrojams ar to, ka  ISM Purchasing 

Managers’ Index (nozares vadošais rādītājs) jau vairāk nekā divus gadus 

ir uzrādījis izaugsmi, norādot, ka tuvākajā laikā rūpnieciskā ražošana, 

visticamāk, turpinās attīstīties. Turklāt rūpniecības preču krājumi ir 

nelieli un tos nepieciešams atjaunot. 



Tirgus vājināšanās seko diviem nestabiliem gadiem. Pandēmija 

pamudināja valdību samazināt procentu likmes, kas savukārt izraisīja 

mājokļu iegādes uzplaukumu un kokmateriālu cenu kāpumu līdz 

rekordaugstam līmenim. Kokrūpniecības uzņēmumi centās apmierināt 

pieprasījumu darbaspēka trūkuma un transporta problēmu apstākļos. 

2022. gadā zāģmateriālu cenas strauji samazinājās, un gaidāms, ka 2023. 

gadā tās turpinās kristies. Tās saglabāsies virs vēsturiskajiem vidējiem 

rādītājiem, jo pieauga ražošanas izmaksas, tirgotājiem bija jāatjauno 

krājumi. Sagaidāms, ka darbaspēka un piegādes ierobežojumi, tomēr, 

turpinās apgrūtināt ražošanu nākamo divu gadu laikā. 

Kokmateriālu cenu kritums jau tuvojas noslēgumam. Vairākos lielākajos 

ražošanas reģionos cenas patlaban ir zemākas par mainīgajām 

izmaksām, tāpēc dažas kokzāģētavas Rietumos ierobežo ražošanu pat 

tad, kad krājumi ir tuvu rekordzemam līmenim. Kokmateriālu cenas 

turpinās pieaugt 2023. gada pirmā ceturkšņa sākumā. Tirgotāji izmantos 

zemākās cenas pēdējo gandrīz trīs gadu laikā, lai atjaunotu savus 

izsīkušos noliktavu krājumus. Lai gan sākotnēji gaidāms cenu kāpums, 

tomēr galapatēriņa tirgus aktivitātes lejupslīde otrajā ceturksnī izraisīs 

būtisku zāģmateriālu cenu kritumu. 

Augstās cenas, kas tika sasniegtas pandēmijas laikā, lika kokmateriālu 

ražotājiem ieguldīt līdzekļus jaudas paplašināšanā, ko plānots uzsākt 

2023. gadā. Šis palielinātais piedāvājums vairāk nekā apmierinās tirgu 

samazināšanos un saglabās lejupvērstu spiedienu uz cenām visu pārējo 

2023.gada laiku. Tomēr tiek prognozēts, ka cenas būs ļoti svārstīgas līdz 

2024. gadam, jo COVID-19 sekas saglabājas un mazie krājumi liek 

tirgotājiem pirkt tik daudz koksnes, lai apmierinātu tūlītējās vajadzības - 

turklāt par augstākām cenām, nekā viņi vēlas. Tas izraisīs strauju cenu 

kritumu, un nākamajā gadā šis cikls atkārtosies. 

Kopējais pieprasījums pēc skujkoku zāģmateriāliem Ziemeļamerikā 2023. 

gadā samazināsies par 8,3 % līdz deviņu gadu zemākajam līmenim pēc 

1,6 % krituma 2022. gadā, jo samazināsies galapatēriņa tirgi, un recesija 

joprojām saglabājas iespējama. Tomēr, 2024. gadā tiek prognozēts 7,5 % 

pieaugums līdz 62,5 BBF. Ziemeļamerikas skujkoku zāģmateriālu 

pieprasījumu veicina patēriņš ASV. Tā kā 2021. gadā cenas sasniedza 

rekordaugstu līmeni, patēriņš ASV sasniedza 15 gadu maksimumu. 



ASV zāģmateriālu patēriņš 2022. gadā samazinājās par 0,5 %, un 2023. 

gadā tas samazināsies vēl par 9,1 %, jo pasliktināsies tirgus aktivitātes. Tā 

ir reakcija uz ASV Federālo rezervju sistēmas procentu likmju 

paaugstināšanu, lai palēninātu ekonomikas pārkaršanu. Turklāt 

nedzīvojamo ēku tirgu kavē vājais pieprasījums pēc komerctelpām un 

mazumtirdzniecības telpām. Tomēr, 2024. gadā uzlabojoties situācijai 

šajos tirgos, pieaugs arī ASV kokmateriālu patēriņš. Gaidāms, ka 2023. 

gadā tas pieaugs par 8,7 %, sasniedzot 52,14 BBF ( billion board foots ). 

Kanādā zāģmateriālu patēriņš gada griezumā samazinājās katru ceturksni 

no 2021. gada trešā līdz 2022. gada otrajam ceturksnim. Aktivitāte sāka 

sarukt salīdzinājumā ar augsto līmeni iepriekšējā gadā. Kanādas 

kokmateriālu patēriņš šo tendenci mainīja šā gada trešajā ceturksnī, un 

paredzams, ka gada pieaugums turpināsies līdz 2023. gada pirmajam 

ceturksnim. Tomēr, tāpat kā ASV, arī Kanādas iekšzemes zāģmateriālu 

patēriņš 2023. gadā kopumā kritīsies procentu likmju pieauguma dēļ. Pat 

ja 2024. gadā tirgos būs vērojams kāpums, Kanādas kokmateriālu 

patēriņš 2024. gadā samazināsies vēl par 0,9 %. Nesenās augstās cenas 

izraisīja Ziemeļamerikas eksporta samazināšanos. Būtisks iemesls tam ir 

tas, ka paredzams, ka 2022.-23. gadā turpinās samazināties eksports uz 

Ķīnu. Sankcijas, kas noteiktas Krievijai pēc tās iebrukuma Ukrainā, vairāk 

Krievijas kokmateriālu virzīs uz Ķīnu, samazinot pieprasījumu pēc 

Ziemeļamerikā ražotiem kokmateriāliem. Ķīna arī noteica jaunus 

karantīnas ierobežojumus priedes zāģmateriālu importam no 

Ziemeļamerikas, kas krasi sadārdzināja dienvidu dzeltenās priedes un 

SPF ( spruce, pine, fire ) zāģmateriālu piegādes izmaksas. 

 

Visbeidzot, spēcīgais iekšzemes patēriņš un salīdzinoši augstās cenas vēl 

vairāk kavēs Ziemeļamerikas eksportu uz Ķīnu. Rezultātā Ziemeļamerikas 

eksports uz ārzemēm 2023. gadā samazināsies par 7,9 % pēc straujā 23 

% krituma 2022. gadā. Paredzot, ka Ķīna mazinās ierobežojumus 

Ziemeļamerikas priedei, paredzams, ka eksporta apjoms jūrā 

palielināsies par 11%. 


