
 

REUNIÓN DO 25 DE SETEMBRO DE 2018 

A 27ª reunión do Consello Económico do MMO tivo lugar o día 25/09/2018, 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 amosaron o 

seguinte: 

 As entregas de leite da UE aumentaron no período xaneiro a xullo en un 1,7 %. 

A pesar das condicións meteorolóxicas excepcionais do verán, as entregas 

incrementáronse en Bélxica, Alemaña, Polonia, Reino Unido e Francia, pero 

caendo o contido de graxa e proteína. Pola contra reportáronse caídas da 

produción en Letonia, Lituania, Suecia, Irlanda, Finlandia e Holanda. A 

produción de LDP e manteiga foron bastante planas ao longo dos últimos 3-4 

meses, mentres que a produción de queixo aumentou a un ritmo constante. 

 Os prezos medios do leite en granxa na UE comezaron a subir en xuño, 

chegando en xullo a 32,8 c / kg, sendo un 0.6% superior á media de 5 anos. 

Espéranse máis incrementos de prezos nos próximos meses. 

 Os prezos dos produtos lácteos amosan diferentes tendencias. Os prezos da 

manteiga mantéñense estables por riba de 5.500 €/t. O prezo do LDP 

aumentou un 20% desde abril, pero diminuíu nas últimas dúas semanas. Coa 

excepción do Emmental, os prezos do queixo están nunha tendencia crecente. 

A taxa de US $/EUR aumentou en setembro. O LDP da UE é o máis competitivo 

de entre os principais países exportadores. Pola contra, os prezos da manteiga 

na UE son un 51% e un 34% máis altos que en Oceanía e en EEUU, 

respectivamente. 

 As existencias na intervención pública de LDP totalizaron 282.000 t a finais de 

agosto. Deducindo as vendas en agosto-setembro, as existencias estarían ao 

redor de 245.000 toneladas. 

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

(produción + importacións - consumo - exportacións) amosan un descenso 

gradual do total dos stocks de LDP, con algún stock público pasando a privado, 

antes de atopar o seu destinatario final. Os stocks de manteiga mantéñense 

baixos, por baixo do nivel das 100.000 t, pero o consumo caeu durante o cálido 



verán. Os stocks de queixo están chegando aos niveis máis altos dos últimos 

sete anos, debido ao aumento da produción e o estancamento das 

exportacións, pero non se informan excesos de stock. 

 A produción mundial de leite segue freándose. O crecemento combinado 

descendeu a + 1,5% ata xullo de 2018, principalmente debido á desaceleración 

na UE e EE. UU. A produción en Nova Zelandia comezou forte nesta nova 

estación. A produción en América do Sur é robusta, pero con condicións 

climáticas mixtas. 

 As exportacións globais medraron en xaneiro–xullo, pero nos últimos 2-3 

meses, situáronse por debaixo dos niveis de 2017, principalmente no leite en 

po. A participación de China nas exportacións da UE (en valor) diminuíu 

lixeiramente, con EEUU, Hong Kong e Arabia Saudí, seguíndoa no ranking. A UE 

perdeu tres puntos de cota de mercado en 2018, en beneficio dos Estados 

Unidos. A exportacións de manteiga da UE están caendo debido aos prezos non 

competitivos e non poderán excluírse importacións de terceiros países. As 

exportacións de LDP da UE e do mundo recuperáronse en xullo logo de dous 

meses de contracción. As exportacións da UE de soro de leite a China 

expandíronse rapidamente en xullo, beneficiadas polas altas tarifas impostas 

aos produtos de EEUU. 

 As ventas polo miúdo de manteiga amosan incrementos xerais nos prezos pero 

menores volumes. A demanda interna de queixos é robusta, tanto en termos 

de volume como de prezos. As ventas polo miúdo de leite líquido continúan en 

declive. 

 A Comisión presentou unha actualización das perspectivas a curto prazo para 

2018 e 2019. O crecemento da produción leiteira da UE proxectase máis baixa 

que nos exercicios anteriores á luz da evolución do rabaño e do impacto das 

altas temperaturas. Estímase un crecemento do 0,8% para todo o ano, con un 

incremento adicional do 0,9% en 2019. 

 A interprofesional láctea española (INLAC) presentou os resultados dunha 

campaña nacional para promover o consumo de leite e de produtos lácteos 

baseada nas boas prácticas dietéticas sobre unha base científica e médica 

sólida. 

 A valoración do mercado caracterizase por incertezas e opinións diverxentes 

sobre o efecto potencial da seca do verán, o brexit e as tensións comerciais 

provocados pola situación xeopolítica.  

 

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

 



 
 

 

 



 

 

 



 

 


