
 

REUNIÓN DO 26 DE SETEMBRO DE 2017 

A 23ª reunión do Consello Económico do MMO tivo lugar o 26 de setembro 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:  

 As entregas de leite da UE aumentaron en xullo de 2017 en 220 000 t mentres 

que a recollida acumulada de xaneiro a xullo diminuíu un 0,3 %. A caída de 

produción en xullo en Francia, Países Baixos, Dinamarca e Alemaña foi máis que 

compensada por un aumento en Irlanda, Italia, Polonia e Reino Unido. A 

produción de leite, así como a produción de manteiga e LDP, aínda é maior este 

ano que no mesmo período de 2015. 

 Os prezos medios do leite ao produtor na UE  alcanzaron os 34,2 c / kg en xullo 

de 2017, un 7% máis que a media dos últimos 5 anos e un 33% máis que en xullo 

de 2016. As previsións para agosto apuntan a un novo aumento. 

 Coa excepción dos produtos baseados na proteína (LDP e soro en po), os prezos 

dos produtos lácteos da UE están moi por encima das referencias a medio prazo. 

A relación de graxa-proteína é maior que nunca (4:1) con prezos récord de 

manteiga (647 € / 100 kg) e prezos de LDP a nivel de intervención. Os prezos dos 

queixos son do 3% ao 17% mais altos que a media de 5 anos, confirmando a súa 

mellor remuneración que a manteiga + LDP. Un € máis forte (+ 16% desde 

principios de 2017) está facendo que os produtos lácteos da UE sexan máis caros 

que os de Oceanía ou Estados Unidos no mercado mundial. 

 As existencias de intervención pública de LDP ascenden a 357 000 t, ás cales se 

deben engadir unhas 11 000 t compradas a finais do verán. 

 A avaliación dos niveis de stocks da UE baseada nunha visión residual (produción 

+ importacións - consumo - exportacións) mostra niveis de stocks privados de 

LDP de normais a baixos. A forte demanda de manteiga xunto cos stocks 

historicamente baixos prevén un déficit de preto de 70 000 toneladas ao final do 

ano. Os stocks de queixos recuperáronse na primavera, pero volveron a diminuír 

de novo desde xullo. 

 

 



 O conxunto da produción mundial de leite creceu un 0,17% en xaneiro-xullo, 

principalmente debido aos EE. UU.  A nova campaña en Oceanía comezou con 

aumentos substanciais tanto en NZ como en Australia e as perspectivas apuntan 

a unha maior expansión. O crecemento en EE. UU. (+ 2% en agosto) é 

principalmente impulsado pola zona do suroeste. 

 As exportacións globais aumentaron en xullo nun 6% (equivalente  leite). China 

lidera as importacións globais (crecemento do 27%) seguida do sueste asiático 

(+ 12%). O comercio de LDP creceu en xullo axudado por prezos baixos, pero 

podería debilitarse a finais de ano. A pesar dos altos prezos, a UE aumentou nun 

56% a exportación de manteiga a Estados Unidos. As exportacións de queixo da 

UE, nata e fórmulas infantís tamén están aumentando. As exportacións da UE de 

leite líquido a China diminuíron en beneficio de NZ. Os Fat Filled Powders  

consolídanse como unha categoría de produtos con 450 000 t producidos na UE, 

principalmente para a exportación a África subsahariana. 

 O consumo interno de leite líquido continúa co seu declive estrutural. O 

consumo de manteiga diminúe en volume, pero aumenta o seu valor. Os altos 

prezos de manteiga poden provocar a substitución por graxas vexetais. O 

consumo de produtos ecolóxicos crece a un ritmo de 2 díxitos en Francia (aínda 

que sobre unha base relativamente baixa) agás o de leite líquido debido a unha 

escaseza de subministración. 

 As perspectivas da Comisión de outono a curto prazo  manteñen un incremento 

do 0,7% na recollida do leite da UE en 2017 e un +1% máis para 2018. O rabaño 

leiteiro da UE en xeral estase contraendo (excepto en Irlanda, Austria e Polonia) 

e a taxa de sacrificio estabilizouse. A maior oferta pode ser transformada 

principalmente en queixo grazas ao bo comportamento das exportacións e ao 

consumo interno. 

 A Comisión presentou o resumo do informe da economía agraria para os 

produtos lácteos baseado nos datos da FADN 2014 (Rede Contable Agraria 

2014). A renda das explotacións leiteiras caeu en 2014 pero superou a media 

europea. A produtividade por explotación aumentou un 5% entre 2012 e 2014. 

O endebedamento das explotacións leiteiras (20%) é superior á media da UE. As 

subvencións totais diminuíron en 2014 pero aínda representaban uns 14 000 € 

por explotación de media. 

 A debilidade do dólar EE. UU e os altos prezos das forraxes despois da recente 

seca son un motivo de preocupación, pero agárdase que os prezos do leite  

permanezan firmes nos próximos meses, a pesar da posible caída de prezo da 

manteiga (corrección dos niveis récord) e do LDP (remate da intervención 

pública). 

 

 

A Coruña, 28 de setembro de 2017 



 

 



 



 

 



 

 


