
Igaunija: Skujkoku baļķu cenas turpina kristies 2022. gada 3. 

ceturksnī 

 

Eiropā notiekošais karš un Krievijas izraisītā enerģētiskā krīze ir izraisījusi 

nenormālas norises Igaunijas koksnes tirgū, un koksnes sortimentu cenas 

ir būtiski mainījušās. 2022. gada 3. ceturksnī skujkoku zāģbaļķu cenas 

turpināja samazināties, bet lapu koku zāģbaļķu cenas pieauga. Neticami 

augstās papīrmalkas un malkas cenas būtiski pieauga, neraugoties uz to 

jau tā ārkārtīgi augsto līmeni. 

Saskaņā ar Igaunijas Privāto mežu centra cenu statistiku 2022. gada 3. 

ceturksnī skujkoku apaļkoku cenas turpināja samazināties. Priežu baļķu 

cenas samazinājās par gandrīz 5%, egļu baļķu cenas - par gandrīz 9% un 

egļu sīkbaļķu cenas - par 11,5%. Protams, līdz trešā ceturkšņa sākumam 

cenu kritumā savu lomu spēlēja diezgan intensīvais apaļkoku imports no 

Krievijas un notiekošā mizgraužu invāzija, taču arvien lielāku ietekmi sāk 

atstāt arī ekonomikas atdzišana. Salīdzinājumā ar cenām pirms gada 

priedes baļķu cenas ir krietni pieaugušas, bet egles zāģbaļķu cenas ir 

nedaudz samazinājušās. 

Gada laikā priedes apaļkoksnes cena ir palielinājusies par 17,8 % (19,4 

euro/m3) un priedes sīkkoksnes cena - par 12,6 % (12,3 euro/m3). Tajā 

pašā laikā egļu zāģbaļķi ir kļuvuši lētāki par 4,3 % (4,5 euro/m3) un egļu 

sīkkoksne - par 4,5 % (4,4 euro/m3). Pamatojoties uz Privāto mežu 

centra cenu statistiku, septembrī kubikmetrs priedes zāģbaļķu maksāja 

128,43 eiro, sīkbaļķu - 109,82 eiro, egles zāģbaļķu - 100,19 eiro, bet 

sīkbaļķu - 93,41 eiro. 

Igaunijas papīrmalkas tirgū ir turpinājies straujš cenu pieaugums. Cenu 

pieaugums lapu koksnei ir bijis aptuveni divreiz straujāks nekā 

skujkokiem. Tomēr tas nenozīmē, ka skujkoku papīrmalkas cena ir 

palielinājusies nedaudz. Trīs mēnešu laikā priedes papīrmalkas cena 

palielinājās par 18,3 %, egles papīrmalkas cena - par 21 %, apses 

papīrmalkas cena - par 40 % un bērza papīrmalkas cena - par 40,5 %. 

Ņemot vērā šādus cenu pieauguma procentus, ir saprotams, kāpēc bērza 

papīrmalkas koksnei joprojām pieder dārgākā sortimenta tituls. 

Visu šķirņu cenas ir visu laiku augstas, un tas nozīmē, ka, salīdzinot ar 

situāciju pirms gada, cenu pieaugums ir bijis ārkārtīgi liels. Tā, piemēram, 



priedes papīrmalkas koksne ir kļuvusi dārgāka par 138,2 % (50,6 

euro/m3), egles papīrmalkas koksne - par 145,7 % (52,2 euro/m3), bērza 

papīrmalkas koksne - par 171,6 % (78,6 euro/m3) un apses papīrmalkas 

koksne - pat par 182,9 % (59,7 euro/m3). 

Par iemeslu šādam neprātīgam cenu kāpumam, papildus Krievijas 

koksnes cenu samazinājumam, jāmin arī Eiropu pārņēmusī enerģētikas 

krīze un lielāks pieprasījums pēc enerģētiskās koksnes, kā arī no tā 

izrietošais ārkārtīgi lielais enerģētiskās koksnes cenu kāpums. 

Pamatojoties uz Privāto mežu centra cenu statistiku, 2022. gada trešā 

ceturkšņa beigās vidējā cena par priedes papīrmalku bija 87,18 €/m3, 

par egles papīrmalku - 87,96 €/m3, par bērza papīrmalku - 124,39 €/m3 

un par apses  - 92,31 €/m3. 


