
Rietumāfrikas kokmateriālu tirdzniecības pāreja uz jauniem 

noteikumiem 

 

Tā kā tikai dažas valstis eksportē ievērojamus apaļkoku apjomus, 

Rietumāfrikas kokmateriālu tirdzniecība pāriet uz jaunu regulējumu. 

Paredzētais pieprasījuma pieaugums no pircēju puses Ķīnā vēl nav 

īstenojies, tāpēc ražotāji nav saskatījuši iespēju paaugstināt cenas. Ir 

ziņots, ka ir vērojams neliels pieprasījuma kritums pēc okoumes koksnes 

Filipīnu tirgum, kas ietekmēs Gabonas ražotājus, jo aptuveni 60 % 

okoumes eksporta ir paredzēts Filipīnu tirgum. 

Baļķu eksporta aizliegums reģionā ir veicinājis pieprasījumu pēc 

mobilajām zāģētavām. Ir zināms, ka Beļģijas mobilo zāģētavu ražotājam 

ir pilns pasūtījumu saraksts, lai piegādātu iekārtas pircējiem Kamerūnā 

un Gabonā, un, kā ziņots, uzņēmums Kamerūnā ir izveidojis montāžas 

rūpnīcu. 

Tirdzniecības avoti, kas atsaucas uz Mežsaimniecības pārvaldes datiem, 

apgalvo, ka Gabonā ir 233 kokzāģētavas, ieskaitot kokzāģētavas, kas zāģē 

tikai vietējam tirgum. 

Kamerūnā turpinās Harmattana sezona, kas ir sausa un putekļaina, un 

tas var pārtraukt ražošanu. Dienvidos joprojām tiek ziņots par nelielām 

lietusgāzēm. Baļķu ieguve samazinās, un mežizstrāde ir selektīvāka, lai 

apmierinātu pašreizējo pieprasījumu starptautiskajos tirgos. 

Saskaņā ar Kamerūnas Mežsaimniecības komisijas (MK) Kokrūpniecības 

attīstības nodaļas (TIDD) datiem koksnes izstrādājumu eksports 2023. 

gada janvārī samazinājās līdz 21 649 kubikmetriem salīdzinājumā ar 

2022. gada janvārī reģistrētajiem 23 349 kubikmetriem. Tas atbilst 

apjoma un vērtības samazinājumam par 7-8 %. Zemo eksporta apjomu 

varētu skaidrot ar uzņēmējdarbības nenoteiktību, kas ir traucējusi 

vietējās uzņēmējdarbības aktivitātes. 

No galvenajiem eksportētajiem produktiem 2023. gada sākumā 

samazinājās gaisa un žāvēšanas iekārtās žāvētu zāģmateriālu eksports. 

Šo divu produktu kopējais apjoms 2023. gada janvārī salīdzinājumā ar 

2022. gada janvāri samazinājās par 11%. 



Zāģbaļķi veidoja 66 % no kopējā koksnes eksporta apjoma šā gada 

janvārī salīdzinājumā ar 69 % 2022. gada janvārī. Finiera eksports veidoja 

5,3 % un 5,1 % no kopējā eksporta attiecīgi 2023. un 2022. gadā. TIDD 

dati arī liecina, ka 2023. gada janvārī valsts kopumā nopelnīja 9,16 

miljonus eiro salīdzinājumā ar 10,04 miljoniem eiro 2022. gada janvārī. 

2023. gada janvārī Kamerūnā bija septiņdesmit četri eksportētāji, un 

galvenās eksportētās sugas bija tīkkoks (56 %), ceiba (9 %), vawa (9 %), 

denya (6 %) un eikalipts (5 %). Janvārī eksportēto sagatavju apjoms 

strauji samazinājās. 

Indija veidoja 57 % no kopējā eksporta apjoma, bet AAE, ASV, Beļģija un 

Ēģipte - attiecīgi 6 %, 5 %, 4 % un 4 %. 


