
 
A 29ª reunión do Consello Económico do MMO tivo lugar o 29/03/2019, coa participación de 
expertos da cadea de subministración de leite: CEJA (mozos agricultores), COPA-COGECA 
(produtores e cooperativas), EMB (Consello Europeo de Produtos Lácteos), EDA (industria de 
produtos lácteos), Eucolait (comercio de produtos lácteos) e Eurocommerce (venda polo 
miúdo). ECVC (Vía Campesiña) non estivo presente. As presentacións e información 
intercambiadas durante a reunión amosaron o seguinte: 
 

 As entregas de leite da UE baixaron en xaneiro 2018 nun 1,5%. En termos de volume, 

esta redución é equivalente á de xaneiro de 2017. FR, NL e DE produciron 180.000 t 

menos en total, mentres que PL mostrou o maior crecemento. A produción de  LDP 

diminuíu nun 8,5%, o leite enteiro en po un 6,4%, a manteiga un 1,9% e a do queixo e 

o leite líquido nun 1%. 

 Os prezos medios do leite en granxa na UE baixaron ata os 35 c / kg en xaneiro, 

lixeiramente por debaixo do nivel do ano anterior, pero un 3% por riba da media dos 

últimos 5 anos. Os índices de prezos do leite e dos custos operativos amosan unha 

redución das marxes brutas no cuarto trimestre de 2018, en particular, polo aumento 

dos custes de alimentación (aínda que en liña co histórico de referencia). 

 Os prezos dos produtos lácteos melloraron en xeral no que vai de ano, especialmente 

para LDP (+ 9,3%), queixo cheddar (+8,7) e o leite enteiro en po (+5,4%) . A diminución 

máis acusada no prezo corresponde á manteiga (-4%), aínda que en comparación coa 

media dos último cinco anos, os prezos da manteiga son os máis altos agora (+14%), 

mentres que o LDP rexistra o prezo máis baixo (-6%). Os prezos dos produtos lácteos 

de Oceanía aumentaron debido a eventos meteorolóxicos que poden comprometer a 

produción láctea (El Niño). O prezo do LDP e a manteiga son competitivos nos 

mercados mundiais en comparación con EE.UU e Oceanía.  

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

+ importacións - consumo - exportacións) amosa o nivel máis baixo de existencias 

privadas de LDP dos últimos catro anos (e baixando dada a competitividade da UE e a 

boa demanda de importacións). Pola contra as existencias de manteiga son altas en 

comparación con 2017 e 2018, situándose lixeiramente por riba das 150.000 t. As 

existencias de queixos foron diminuíndo nos últimos meses, debido a unha menor 

oferta de leite e ao bo desempeño das exportacións. 

 A oferta mundial de leite medrou a un ritmo máis lento cara a finais de 2018, o que 

resulta nunha taxa combinada do 1% para o total do ano. As previsións meteorolóxicas 

adversas e os prezos máis baixos do leite poden provocar un modesto crecemento da 

produción nos vindeiros meses en USA e Oceanía. Estímase un crecemento mundial da 

oferta de leite no primeiro semestre do ano 2019 do 0,5%.  

 As exportacións globais combinadas aumentaron en 2018. A UE e Nova Zelandia 

mantivéronse como exportadores líderes en 2018, aínda que reducindo levemente a 

súa produción (mentres que en EEUU expandiuse nun punto porcentual). Arxentina e 



Uruguai aumentaron substancialmente a súa cota de exportación (debido ás 

exportacións de leite enteira en po) pero cuns volumes máis baixos. A demanda en 

Oriente Medio e no norte de África mellorou gracias aos altos prezos do petróleo. 

China mantén unha posición de importación predominante, a pesar da desaceleración 

no seu crecemento económico. Se ben a súa sólida demanda é considerada positiva, o 

aumento do peso dun solo actor nos mercados mundiais xera algúns riscos. A UE 

exportou volumes récord de queixo e LDP en 2018. As exportacións de suero de leite 

en po na UE tamén aumentaron, beneficiadas polos maiores aranceis aplicados en 

China para os produtos dos EEUU. A fórmula infantil é considerada como a historia 

máis exitosa para as exportacións da UE nos últimos anos. 

 A incerteza sobre o resultado do Brexit pode debilitar os prezos dos produtos lácteos, 

xa que algúns informes indican que se están acumulando existencias considerables no 

Reino Unido para o caso dun escenario sen acordo. Os aranceis anunciados polo Reino 

Unido para os produtos lácteos non deterían o comercio (queda por ver se os actores 

da cadea de subministro soportarán a carga económica).  

 Con respecto ás vendas ao por menor, o caso da manteiga parece estar 

desaparecendo na maioría dos estados membros: o consumo está aumentando a raíz 

dos prezos máis baixos ao consumidor. No entanto, aínda se manifesta unha 

diminución do consumo de leite líquido. As marcas ecolóxicas, as rexionais e o “leite 

cidadán” amosaron un desempeño dinámico en Francia.  

 A Comisión presentou as últimas perspectivas a curto prazo, proxectando un aumento 

da produción de leite na UE do 0,7% en 2019 (a maior parte na segunda parte do ano). 

 No marco da iniciativa de transparencia de mercados, a Comisión presentou as súas 

ideas para o sector lácteo. A industria láctea alertou sobre a complexidade de recoller 

e monitorizar os prezos e a produción dos produtos ao por menor. 

 A Comisión presentou un resumo dos fondos da UE destinados a campañas de 

promoción en 2018: uns 27,5 millóns de euros foron adxudicados a 12 campañas do 

sector lácteo.  

 A situación do mercado considérase equilibrada, cun crecemento da oferta e da 

demanda por debaixo da media dos últimos anos. 

 

 

 

 

 

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



 

 



 



 


