
Krievijas saplākšņa rūpniecība piedzīvo krīzi 

 

Krievijas saplākšņa rūpniecība, ko visvairāk skāra ES sankcijas, turpināja 

samazināties. Krievijas vietējā saplākšņa tirgū bija vērojams jaudas 

pārpalikums, jo eksports samazinājās par 16 %. 

Analītiķi apgalvo, ka šī situācija var novest pie mazo uzņēmumu 

sabrukuma. Pat ņemot vērā Krievijas valdības solījumu novērst bankrotu, 

eksperti negaida, ka situācija stabilizēsies līdz gada beigām. Saskaņā ar 

attiecīgo aģentūru statistikas datiem šā gada pirmajā pusgadā atsevišķu 

veidu saplākšņa mazumtirdzniecības cenas samazinājās pat par 25 %. 

Konkrēti, 10 mm bieza bērza saplākšņa 1525x1525 pārdošanas cena 

samazinājās līdz 19-22 tūkstošiem rubļu (317-368 eiro) par kubikmetru 

(bez PVN). 

Kā skaidro eksperti, šis produkts ir viens no vismazāk ienesīgajiem starp 

koksnes paneļiem. Laminēta saplākšņa ar izmēriem 1220x2440 un 

biezumu 18 mm cena ir 3,4-3,6 tūkstoši rubļu par kubikmetru (EUR 58-

61) 

Cenu kritumu izraisīja mazāks eksports Rietumu sankciju dēļ, kas formāli 

stājās spēkā 10. jūlijā, bet ir spēkā jau kopš aprīļa. Pirms tam no 4 

miljoniem kubikmetru Krievijā saražotā saplākšņa 3 miljoni kubikmetru 

tika eksportēti, no kuriem 60 % tika eksportēti uz ES. 

Šā gada pirmajā pusgadā saplākšņa ražošana Krievijā samazinājās par 

gandrīz 1,9 miljoniem kubikmetru, kas ir pat 15 % kritums. Saskaņā ar 

Rosstat datiem saplākšņa ražošana jūnijā bija tikai 2,745 miljoni 

kubikmetru, kas arī ir rekordzems rādītājs. 

 

Daži tirgus analītiķi uzskata, ka šī lejupslīdes tendence turpināsies visu 

gadu.  

 

Saskaņā ar aģentūras aplēsēm Krievijas saplākšņa eksports šā gada 

pirmajā pusgadā samazinājās par 21 %. Pašreizējā situācijā nevar izslēgt, 

ka daži mazie uzņēmumi varētu pamest tirgu. Samazinājumi saplākšņa 

nozarē ietekmē visu vērtību ķēdi: ražotāji turpina samazināt koksnes 



iepirkumus, tāpat kā piegādātāji. Rezultātā rudens pirmajos mēnešos 

koksnes piedāvājums var kļūt nepietiekams un galaprodukta cena var 

pieaugt. 

Alekseja Mordašova uzņēmums Sveza, uz kuru arī attiecas ASV sankcijas, 

minēja, ka visas grupas ražotnes darbojas, bet ar samazinātu darba slodzi 

(jūnija beigās jaudas noslodze bija tikai 30-35 %). Tas ir saistīts ar 

stingriem ārējiem ierobežojumiem un Rietumu tirgu faktisko slēgšanu 

Krievijas kokrūpniecības produktiem. 

Krievijas Rūpniecības un tirdzniecības ministrija paziņoja, ka tā ir 

informēta par situāciju saplākšņa rūpnīcās un ka reģioni katru nedēļu 

ziņo par ražošanas apjomu izmaiņām. Tiks darīts viss iespējamais, lai 

novērstu rūpnīcu slēgšanu un bankrotus un palīdzētu šiem uzņēmumiem 

pārvarēt grūtos laikus ar minimāliem zaudējumiem. 

Rūpniecības un tirdzniecības ministrija strādā arī pie dažu likumprojektu 

grozīšanas, lai stimulētu eksportu, un, no otras puses, tiek strādāts pie 

tā, lai novērstu šķēršļus preču transportēšanā - ritošā sastāva (gan jūras, 

gan dzelzceļa) kokrūpniecības uzņēmumiem. 

 


