
 

REUNIÓN DO 27 DE MARZO DE 2018 

A 25ª reunión Consello Económico do MMO tivo lugar o día 27/03/2018, coa 

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

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

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

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

As presentacións e información intercambiadas durante a reunión mostraron o 

seguinte: 

 As entregas de leite da UE aumentaron en 2017 en  1,8 % (+ 2,7 millóns t). A 

produción en xaneiro de 2018 continuou crecendo (+ 4% interanual 

equivalente a +500.000 t). Isto significa aproximadamente un terzo do que se 

pode considerar como crecemento sustentable durante todo un ano. A 

produción de queixo, manteiga e LDP tamén está en aumento (esta última nun 

10% en xaneiro).  

 Os prezos medios do leite en granxa na UE caeron significativamente en 

xaneiro (-4.7%) empuxados principalmente por Alemania (-8%), Holanda (-10%) 

e Bélxica (-11%). O nivel de prezos (35,6 c/kg) aínda está moi por encima do 

ano pasado e a media dos últimos 5 anos. 

 Os prezos da maioría dos produtos lácteos aumentaron nas últimas semanas. 

Só o LDP mantense nunha tendencia descendente constante, acumulando unha 

diminución do 8% ata o momento en 2018. Os prezos máis altos da manteiga 

compensan amplamente a diminución do LDP, de modo que o prezo teórico 

equivalente ao leite melloraría levemente desde febreiro. Os prezos de LDP na 

UE e os EEUU converxeron nas últimas semanas, pero o produto de EEUU 

segue sendo un 8% máis barato. 

 As existencias na intervención pública de LDP chegaron a 376.000 t a fins de 

febreiro. Este volume diminuirá despois das vendas en febreiro e marzo. 

 A avaliación dos niveis de existencias da UE baseada nun enfoque residual 

(produción + importacións - consumo - exportacións) mostra niveis normais a 

baixos de existencias privadas de LDP a pesar do aumento da produción. Dada 

a demanda de apoio, debería haber espazo para liberar as existencias de 

intervención pública, especialmente despois do pico de produción en maio. As 

existencias de manteiga nunca foron tan baixas como na actualidade, xa que 

anticipan prezos récord e posibles tensións entre a oferta e a demanda na 

segunda metade do ano. As existencias de queixo son normais en relación cos 

niveis de demanda. 



 A produción mundial combinada de leite medrou un 1,7% en 2017, liderada 

pola UE e os EE. UU. A produción de Nova Zelanda sufriu seca desde decembro 

(4,9% de recolección total en xaneiro, 7% de redución en sólidos lácteos). A 

produción en Australia e Sudamérica está a recuperarse dos baixos niveis da 

tempada pasada. 

 As exportacións globais expandíronse o ano pasado pero non foron tan 

dinámicas como na última década (+ 6% en equivalente lácteo). O valor das 

exportacións da UE aumentou nun 14% en 2017, con China expandindo o seu 

peso relativo, seguido de Estados Unidos e Arabia Saudita. As exportacións de 

leite e LDP da UE alcanzaron volumes récord o ano pasado, o que confirma a 

sólida demanda mundial. As exportacións de manteiga foron máis baixas a 

prezos máis altos. As cifras de xaneiro son positivas excepto por LEP. Bielorrusia 

converteuse nun xogador importante, especialmente en queixo, manteiga, leite 

líquido e soro de leite en po. A demanda en China é máis forte que nunca, coa 

produción de leite diminuíndo e un mellor acceso ao mercado para o queixo e a 

fórmula infantil. A demanda nos EEUU tamén creceu, pero cumpriuse 

principalmente cunha maior produción nacional. As importacións de Alxeria 

expandíronse en 2017 estimuladas polos altos prezos do petróleo; os esforzos 

para promover a produción nacional poderían aumentar a autosuficiencia local 

no mediano prazo. 

 Os volumes e prezos do consumo polo miúdo de manteiga mostran un 

mercado bastante pouco abastecido. As vendas de leite líquido diminúen 

estruturalmente debido a un cambio nos patróns de consumo. Os produtos 

lácteos orgánicos mostran unha taxa de crecemento moito mellor en Francia 

que os convencionais. A demanda interna de queixo segue sendo robusta.  

 A Comisión presentou as perspectivas para 2018 e 2019. Espérase que a 

recollida de leite da UE aumente nun 1,4% en 2018, a maior parte do 

crecemento terá lugar na primeira metade do ano. Espérase que tanto a 

demanda interna como as exportacións se expandan (en 0.9% e 4% 

respectivamente).  

 Biolait presentou datos sobre o sector lácteo orgánico francés e os beneficios 

dun enfoque colectivo a nivel de produtores para a subministración de leite 

orgánico.  

 A oferta actualmente supera a demanda. A magnitude desta preocupación pon 

a existencia das existencias de LDP en segundo plano. Requírese un axuste da 

produción de leite na UE. 

A Coruña, 17 de abril de 2018 

 

Nota: Documento traducido ao galego pola Asociación Galega Terra e Leite. 



  



 

 

 

  



 



 


