
 

Krievijas kokmateriālu un koksnes izstrādājumu eksports otrajā 

pusgadā, visticamāk, piedzīvos divciparu kritumu 

Krievijas zāģmateriālu eksports, kam ES kopš 10. jūlija ir noteikusi 

sankcijas kopā ar citiem koksnes izstrādājumiem, janvārī-jūnijā pieauga 

par 3,4 %. Krievijas ziņu laikraksta Kommersant avoti norādīja, ka, kamēr 

Krievijas uzņēmumi cenšas pielāgot savu eksporta orientāciju uz 

Tuvajiem Austrumiem un Āziju, eksperti prognozē divciparu kritumu 

tādu produktu eksportā kā granulas, zāģmateriāli un saplāksnis. 

 

Krievijas kokmateriālu eksportētāju sūtījumi uz ārvalstīm gada pirmajā 

pusgadā palielinājās par 3,4 % līdz 13,4 miljoniem kubikmetru. 

Attiecīgais Krievijas statistikas departaments plašsaziņas līdzekļiem 

paziņoja, ka pieprasījums no Krievijas draudzīgajām valstīm palielinājies 

par 8 %, tādējādi radot pamatu eksporta pieaugumam. 

 

Koksnes eksports uz draudzīgajām valstīm veidoja 72 % (9,6 miljoni 

kubikmetru) no Krievijas koksnes eksporta. Ķīna importēja vairāk nekā 

6,5 miljonus kubikmetru, kas ir aptuveni puse no kopējā sūtījumu 

apjoma. Otrajā vietā ierindojās Uzbekistāna ar vairāk nekā 976 000 

kubikmetru importu. 

 

Tikmēr nedraudzīgās valstis, galvenokārt Eiropas Savienība un Amerikas 

Savienotās Valstis, samazināja savu importu par gandrīz 7 %, sasniedzot 

3,8 miljonus kubikmetru. Viena no valstīm ar lielāko importa apjomu ir 

Singapūra, kas importēja aptuveni 650 000 kubikmetru koksnes 

izstrādājumu, un Singapūra iepriekš pat nebija iekļuvusi importētājvalstu 

pirmajā desmitniekā. 

 

Kā minēts iepriekš, lielākā daļa tirgus dalībnieku uzskata, ka importa 

pieauguma tendence gada pirmajā pusgadā neturpināsies 2022. gada 

atlikušajos mēnešos, gluži otrādi, straujš kritums ir neizbēgams. 

 



Tas galvenokārt saistīts ar to, ka 10. jūlijā stājās spēkā ES sankcijas 

attiecībā uz Krievijas kokmateriālu un to galveno pārstrādes produktu 

importu. Vienīgie izņēmumi no sankcijām ir mīkstās mēbeles, saliekamās 

būvkonstrukcijas, metilspirts, celulozes (izņemot pusfabrikātu un ķīmiski 

mehāniskās celulozes) un papīra izstrādājumi. 

 

Turklāt ASV no jūlija beigām ievestajiem Krievijas zāģmateriāliem 

piemēroja 35 % muitas tarifu, taču tas neietekmē saplāksni, apaļo 

koksni, avīžpapīru, celulozi un higiēnas produktus. Nozares pārstāvji 

norādīja, ka šie uzņēmumi gatavojas straujai darbības rezultātu 

pasliktināšanai, jo eksports uz nedraudzīgām valstīm līdz šim ir 

turpinājies, lai gan to apgrūtina loģistikas problēmas. 

 

Agrāk Irāna, Turcija, Ēģipte un dažas citas Tuvo Austrumu un Āzijas 

valstis bija gatavas kļūt par transporta mezgliem, gan eksportējot 

Krievijas preces uz trešajām valstīm, gan importējot preces uz Krieviju no 

nedraudzīgām valstīm. 

 

Taču eksperti ir pesimistiskāki. Krievija sagaida jūtamu, divciparu  

procentuālu meža produktu, tostarp apaļkoku, granulu, zāģmateriālu un 

saplākšņa, eksporta kritumu. Mežizstrādes apjomi, visticamāk, 

samazināsies, jo samazināsies pieprasījums pēc apaļkokiem no koksnes 

pārstrādes rūpnīcām. Zāģbaļķu ražošana un eksports arī var 

samazināties, taču mazāk nekā augstākas pievienotās vērtības produktu 

ražošana un eksports. 


