
 

REUNIÓN DO 26 DE XUÑO DE 2018 

A 26ª reunión do Consello Económico do MMO tivo lugar o día 26/06/2018, coa 

participación de expertos dos distintos elos 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 no período xaneiro a abril  en  un 2,1 % 

(+ 1 millón t). As condicións climáticas severas limitaron a expansión da 

produción en primavera. A produción de LDP e manteiga foi menor a produción 

en abril de 2017 pero no acumulado do período de 2018 subiu nun 6% e un 1,2 

% respectivamente. 

 Os prezos medios do leite en granxa na UE caeron en abril hasta los 32,6 c/kg, 

con unha caída global do 8%. Unha caída dos prezos máis aguda do habitual 

para esta estación. O nivel de prezos en abril foi un 1% inferior á media de 5 

anos. 

 Os prezos dos produtos lácteos están aumentando nas últimas semanas, 

principalmente na manteiga, con una rápida subida, ao igual que o ano pasado, 

ata aproximarse aos 6.000 €/tonelada. Os prezos da LDP aumentaron nos 

últimos dous meses. En paralelo con la eliminación unhas 100.000 toneladas de 

existencias de intervención pública, os prezos da LDP aumentaron nun 17% ata 

unha media de 1.540 €/tonelada. Mentres que a taxa de cambio $ a € caeu nun 

6% durante os meses de maio e xuño, a cotización da LDP en UE e EEUU 

converxe e os prezos da LDP en Oceanía están agora un 16% máis altos. 

 As existencias na intervención pública de LDP chegaron a 343.000 t a fins de 

maio. Despois das vendas en abril e xuño, as existencias situaranse por debaixo 

das 280.000 t. 

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

(produción + importacións - consumo - exportacións) mostra niveis baixos de 

existencias privadas de LDP. Unha forte demanda debería respaldar a 

recuperación do prezo xunto coa liberación de máis accións públicas. As 

existencias de manteiga mantense máis dun ano nos niveis máis baixas sen 

precedentes, cun déficit arredor de 30.000 t en abril. A produción crecente de 

queixo tradúcese en existencias máis altas e un consumo robusto. 



 A produción mundial combinada de leite medrou moderadamente un 1,9% en 

abril de 2018, principalmente debido a la desaceleración en UE e EEUU. A 

produción de Nova Zelanda estase recuperando despois dunha mellora no 

clima e uns prezos máis altos. A produción estase expandindo tamén en 

Australia, Arxentina, Brasil e Canadá, aínda que cunha menor magnitude. 

 As exportacións globais están expandíndose no que vai de ano. O valor das 

exportacións de China segue aumentando seguida de Estados Unidos e Hong 

Kong. As exportacións e queixo na UE en abril estaban á par que as de abril de 

2017, aínda que se podería esperar unha desaceleración á luz dos prezos á alza. 

As exportación de LDP de UE e o mundo son positivas, confirmando unha 

robusta demanda global (o mercado global dobrouse en 9 anos). A exportación 

de manteiga na EU é fixo este ano cos mercados favorecendo produtos 

competitivos de Oceanía, Ucraína e Bielorrusia. As relacións comerciais de 

Estados Unidos con socios importantes como China o México poderían alterar 

os fluxos da exportación nos vindeiros meses. 

 As ventas polo miúdo de queixo son altas, en particular en Italia, España e 

Inglaterra. A leite líquida polo contrario, mantén unha tendencia descendente 

excepto nos produtos orgánicos. O “caso da manteiga” segue sendo relevante 

aínda cunha intensidade menor en comparación co ano anterior: os prezos son 

en xeral altos e en algúns casos isto está exercendo presión sobre o consumo. 

 A Comisión presentou unha actualización das perspectivas para 2018 e 2019. O 

crecemento da produción leiteira da UE proxectase máis baixa que nos 

exercicios anteriores, xa que a recolección no primeiro trimestre de 2018 foi 

menor á esperada. Estímase un crecemento do 1,2% para todo o ano, cun 1% 

de incremento no terceiro trimestre e sen cambios no cuarto. 

 Unha breve presentación destacou os futuros contratos para o leite líquido que 

se lanzarán en agosto de 2018. Ademais dos contratos existentes para LDP, 

manteiga, suero de leite, este instrumento permite aos produtores cubrir os 

prezos do leite dunha maneira máis directa. 

 Tamén se presentou a iniciativa da Comisión sobre a transparencia do mercado 

e enviáronse . Enviáronse cuestionarios aos interesados para recadar os seus 

puntos de vista sobre o tema. 

 

 

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

 



  



 

 

 

 

 

 



 


