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Wzrósł eksport mleka w proszku
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Eksport mleka w proszku zwiększył się niemal o połowę! To efekt wysokich
cen światowych artykułów mleczarskich i wzrostu krajowej produkcji.
Znacznie obniżył się natomiast eksport masła.
Jak informuje IERiGŻ, eksport artykułów mleczarskich w I kwartale 2019 roku wzrósł o prawie 3,5
proc. do poziomu 1,13 mld l (w przeliczeniu na mleko surowe).

Eksport mleka w proszku w górę
Najbardziej zwiększył się eksport mleka w proszku – o ponad 40 proc.! Na ten wynik
wpłynęły wysokie ceny utrzymujące się na światowym rynku oraz – w efekcie wzrost
krajowej produkcji. Większy niż przed rokiem był również eksport jogurtów i innych napojów
mlecznych. A także mleka płynnego i śmietany (od 13,6 do 14,3 proc.) oraz lodów (+36 proc.).

Wzrósł eksport mleka w proszku, eksport masła obniżył się

Pomimo wzrostu produkcji spadł eksport masła (- 28,2 proc.). Przyczyna? Zahamowanie
spadku krajowego spożycia, pod wpływem obniżek cen detalicznych tego tłuszczu (- 6,4 proc.
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w okresie od grudnia 2018 roku do kwietnia tego roku).

Nadwyżka eksportu nad importem
429,9 mln l – tyle wyniósł natomiast wolumen importu (-4 proc.). Jego wartość wzrosła (+8,6
proc.) do 252,0 mln EUR, co spowodowane było wyższymi niż przed rokiem cenami importowymi
wszystkich przetworów.
W efekcie w I kwartale tego roku ilościowa nadwyżka eksportu nad importem przetworów
wzrosła do 700,5 mln l (w ekwiwalencie surowca). Czyli o ponad 8 proc. w porównaniu
z poprzednim rokiem. Natomiast wartość dodatniego salda obrotów podwyższyła się o około 2 proc.
do 307,1 mln EUR.
– Wpływy ze sprzedaży przetworów mlecznych wzrosły o 4,9 proc. do 559,1 mln EUR.
O czym zadecydowały wyższe niż przed rokiem ceny uzyskiwane w eksporcie mleka
w proszku i suszonej serwatki (po 16,6 proc.). A także masła, serów i twarogów oraz lodów
(o 1,3-4,5 proc.) – podaje IERiGŻ.
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