
 

 

REUNIÓN DO 28 DE NOVEMBRO DE 2017 

A 24ª reunión Consello Económico do MMO tivo lugar o día 28/11/2017, coa 

participación de expertos das distintas etapas da cadea de subministración de leite: CEJA 

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

Campesina), EDA (Industria de produtos lácteos), Eucolait (comercio de produtos 

lácteos) e Eurocommerce (Venda polo miúdo). O EMB (Consello Europeo de Produtos 

Lácteos) non estivo presente. As presentacións e información intercambiadas durante a 

reunión mostraron o seguinte: 

 As entregas de leite da UE aumentaron en setembro de 2017 en 440.000 t e as 

entregas acumuladas  de  xaneiro a setembro aumentaron en só un 0,4%. O 

crecemento recente foi especialmente notable en Alemaña, Francia e Irlanda. Só 

sete Estados membros notificaron caídas de produción no mes de setembro, e 

estas  referíanse a cantidades modestas. A produción de LDP e manteiga 

diminuíu un 6,1% e un 3,5%, respectivamente. A produción de queixo da UE 

aumentou en 90.000 t en 2017. 

 Os prezos medios do leite da UE ao produtor aumentaron a 36,7 c / kg en 

setembro de 2017, un 11% máis altos que a media dos últimos 5 anos e o 

segundo mellor prezo para setembro (despois do ano 2013) nos rexistros do 

MMO. As estimacións apuntan a unha estabilización de prezos en outubro. O 

índice sobre marxes brutas para a produción de leite mostra unha forte 

recuperación desde o terceiro trimestre de 2016 grazas á mellora dos prezos do 

leite e aos custos operativos máis baixos. 

 Coa excepción dos produtos a base de proteínas (LDP e soro en po), os prezos 

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

Os prezos da manteiga corrixiron abruptamente os seus niveis récord e se 

estabilizaron nuns 530 € / 100 kg. Os prezos LDP da UE están por baixo dos niveis 

de intervención pública (152 € / 100 kg), pero aínda un 14% por riba dos prezos 

dos Estados Unidos. Con flutuacións a curto prazo, a relación € / $ mantívose 

estable na media nos últimos meses, mantendo unha apreciación do 12% € / $ 

en 2017. 

 As existencias na intervención pública de LDP chegaron a  363 000 t. Este volume 

debería aumentar despois das 22 000 t compradas en setembro. 

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

+ importacións - consumo - exportacións) mostra uns niveis atípicos e axustados 

dos stocks LDP privados. Dada a demanda da exportación, debería haber marxe 



para liberar  existencias da intervención pública. As existencias de manteiga se 

manteñen baixas. As existencias de queixos son normais en relación aos niveis 

de demanda. 

 A produción total de leite no mundo creceu un 1,6% en xaneiro-setembro  e un 

2% desde maio. A UE está a liderar o crecemento desde setembro. EE. UU. 

Mantén un aumento constante anque menor no outono. A produción en NZ 

recuperouse en outubro, o  mes mellor da campaña. Cun crecemento medio da 

demanda do 1,5% a situación está cada vez máis desequilibrada. 

 As exportacións globais aumentaron este ano (+ 6% en equivalentes de leite) 

pero están por baixo de 2016 e 2015 desde agosto. Asia segue sendo a principal 

rexión de crecemento. A demanda en China foi maior do esperado; o aumento 

da produción nacional non impediu maiores importacións. Os servizos de 

alimentación son o principal motor de consumo de queixo e manteiga e as 

importacións en Estados Unidos. A dispoñibilidade de intervención pública pode 

ter influído nas exportacións de LDP da UE en setembro, pero espérase que se 

desenvolvan ao longo do resto do ano. Os altos prezos condicionaron a 

exportación de queixos da UE nos últimos dous meses. O comercio de manteiga 

diminúe algo debido aos altos prezos e baixa dispoñibilidade; aínda así a UE 

aumentou os envíos a EE. UU., China, Irán e Emiratos Árabes Unidos. 

 O consumo polo miúdo de leite líquido continúa co seu declive estrutural. Os 

volumes e os prezos para a venda polo miúdo de manteiga corroboran algunha 

escaseza este ano, pero as manifestacións de escaseza parecen bastante 

esaxeradas. O queixo comportouse mellor que a maioría das outras categorías 

de lácteos este ano. 

 A Comisión presentou as cifras anuais de produción de leite para 2016. Dos 168 

millóns de t de produción de leite, 163 millóns corresponden a leite de vaca. 

Deducindo o consumo na explotación, as vendas directas, o consumo e as 

perdas, as entregas totais ascenden a 153 millóns de toneladas. A UE-N13 EM 

aumentou a súa recollida mentres diminuíu a produción. 

 O crecemento global da produción mundial de leite está causando unha 

sensación de mercado baixista. A demanda permanece forte pero está superada 

pola oferta. Polo tanto, é necesaria unha corrección para abordar o desequilibrio 

actual e evitar a acumulación de existencias. 

A Coruña, 4 de decembro de 2017 



 

 



 

 



 



 


