
 

REUNIÓN DO 25 DE XULLO DE 2017 

A 22ª reunión do Consello Económico do MMO tivo lugar o 25 de maio de 2017, coa 

participación de especialistas das distintas etapas da cadea de subministración de leite: 

CEJA (Agricultores mozos), COPA-COGECA (Produtores e cooperativas), ECVC (Vía 

Campesiña), EMB (Consello Europeo de Produtos Lácteos), EDA (Industria de produtos 

lácteos), Eucolait (Comercio de produtos lácteos) e Eurocommerce (Venda polo miúdo). 

As presentacións e a información compartida durante a reunión mostraron o seguinte:  

 A recollida de leite da UE diminuíu un 1,1% no período xaneiro-maio de 2017, é 

dicir, unhas 700 000 t. A caída da produción en maio en Alemaña e Francia foi 

máis que compensada pola subida de Irlanda, Italia, Polonia e España, o que 

supuxo un incremento mensual moderado do 0,1% nese mes. 

 Os prezos medios da UE do leite ao produtor alcanzaron os 32,9 c / kg en maio 

de 2017, un 2,5% máis que a media dos últimos 5 anos e un 25% máis que en 

maio de 2016. As estimacións de xuño apuntan a un lixeiro aumento ata 33,1 c / 

kg. 

 Con excepción do LDP e o soro en po, os prezos dos produtos lácteos da UE 

melloraron en xeral nas últimas semanas. A disparidade de prezos entre proteína 

e graxa acentuouse con novos niveis récord de manteiga (575 € / 100 kg) e unha 

nova diminución dos prezos LDP (-9% en 4 semanas ata 182 € / 100 kg). Os prezos 

do queixo están xeralmente nos seus niveis máis altos en 4 anos, facendo que a 

combinación de queixo + soro sexa máis remunerativa que a manteiga + LDP. 

Estas novidades, xunto cun maior custo de € (+ 9% desde principios de 2017) fan 

que os produtos lácteos da UE sexan menos competitivos que os de Oceanía ou 

Estados Unidos. 

 As existencias de intervención pública de LDP aumentaron a finais de maio tras 

as compras en abril e maio. Só se liberaron 140 t desde que se abriu un concurso 

a finais de 2016. 

 A avaliación dos niveis de stocks da UE en base a unha visión residual (produción 

+ importacións - consumo - exportacións) mostra os niveis normais de stocks de 

LDP privados. A escaseza no mercado de manteiga é unha realidade, cun déficit 

estimado de preto de 60 000 t a finais de ano. As existencias de queixos son 

rapidamente reconstruídas, pero a demanda segue forte, polo que se espera que 

os prezos continúen firmes. 



 A produción mundial de leite diminuíu un 0,25% no período xaneiro e maio, 

principalmente impulsada pola UE. NZ e Australia pecharon as súas respectivas 

tempadas con cifras negativas pero as perspectivas para a próxima campaña 

apuntan a un incremento do 2-3%. O crecemento en Estados Unidos diminuíu un 

pouco, pero aínda se espera un aumento do 1,45% para a segunda metade do 

2017. 

 As exportacións globais mostraron unha tendencia á alza máis clara no mes de 

maio, notablemente debido ao LDP. China reforza a súa posición como socio 

principal para a UE (en valor), seguido polos EE. UU. e Arabia Saudita. A evolución 

positiva das exportacións do LDP pode diminuír se os compradores esperan 

prezos máis baixos. O comercio de manteiga está afectado por altos prezos e 

baixa dispoñibilidade, o que non se espera que cambie nos próximos meses. As 

exportacións de queixo en xaneiro-maio aumentaron un 6,3% e confirmando 

unha demanda global sostida. 

 Os altos prezos da manteiga tradúcense en prezos máis elevados ao consumidor 

nalgúns Estados membros (Bélxica, Francia, España). O impacto no consumo 

interno aínda está por avaliarse. As vendas de produtos ecolóxicos en Francia 

seguen crecendo, agás o leite líquido. Os produtos de alto valor engadido 

(sobremesas, leites enriquecidos) adoitan mostrar un mellor comportamento 

nas vendas polo miúdo. 

 As Perspectivas a Curto Prazo da Comisión publicadas recentemente prevén un 

incremento global do 0,7% na recollida de leite na UE, cun comportamento 

bastante heteroxéneo nos Estados membros: forte incremento en Irlanda, 

Polonia e Italia, estabilidade en Francia e diminución de Alemaña e  Países Baixos. 

As temperaturas altas e o clima seco poden deteriorar a produtividade dos 

pastos e cultivos, pero isto non debería ter unha gran influencia sobre a 

dispoñibilidade de alimentos. 

 

 A Comisión presentou un balance de proteínas da UE recentemente publicado, 

ofrecendo unha visión xeral da situación da oferta e demanda da UE para as 

proteínas dos pensos. Os co-produtos (materias ricas en proteínas) representan 

o 58% do peso total de proteínas usadas en pensos con só 37% de autosuficiencia 

mentres que procede  dos cultivos un 41% do peso total das proteínas usadas e 

cun 92% de orixe da UE. 

 

 A situación do mercado considérase como positiva, sendo a demanda LDP e os 

prezos o único inconveniente (pero compensado por un rendemento positivo no 

resto da carteira de produtos lácteos). Non obstante, necesítase tempo para que 

os produtores compensen as perdas sufridas durante a crise. 

 

A Coruña, 27 de xullo de 2017 



 

 



 

 



 

 



 



 

 


