Fons comú de garantia d’estabilitat
El fons comú de garantia (FCG) seria una mena d’estalvi a mantenir entre els tres de la cadena
(productor, indústria i distribució), que en el cas que s’acomplissin els requisits de la llei sobre
competència (no es pot comprar per sota del cost de producció), podria servir per promoure
tota mena d’activitats encaminades a investigació i a donar a conèixer el sector lleter.
Objectiu: El preu percebut per produir llet hauria de reflectir el cost de l’activitat i el preu de
venda de la llet bàsica.
Proposta: Creació i manteniment d’un fons comú d’administració de costos
Metodologia: De la gestió econòmica anual (GT) obtenim:
1. Preu mitjà percebut pel Productor (Pp) €/l, que és, també, el preu pagat per la
Indústria
2. Preu mitjà venda llet envasada de llarga durada, MDD i PM (Pv) €/l
3. Llindar de la producció, que és el preu mínim al qual hauria de percebre el Productor
sense pèrdues, i que, inclou els costos d’oportunitat (CO)
Per a l’any en curs, l’objectiu serà que el preu a percebre (Pp) sigui, com a mínim, igual al
llindar actualitzat amb l’índex de preus al consum (IPC): LlindarIPC
Igualment s’actualitzarà el preu de venda (MDD, PM) segons IPC: : PvIPC
L’objectiu és que, per a cada mes de l’any en curs: El preu que ha de percebre el Productor
(Pp) no pot ser inferior al llindar actualitzat LlindarIPC
Per tant, si Pp < LlindarIPC → Fons de garantia paga al Productor
I si Pp < PpIPC (preu que paga Industria < preu que va pagar any anterior actualitzat amb IPC) →
Indústria paga al Fons de garantia
I si Pv < PvIPC o Pv > PvIPC (preu de venda – MDD i PM – menor o major que preu de venda any
anterior actualitzat amb IPC) → Distribució paga a Fons de garantia1
Què ha de rebre el Productor? Quant ha de pagar la Indústria? I quant la Distribució?
El Productor rebrà del fons la diferència entre el LlindarIPC i el preu percebut (Pp)
Aquesta diferència es pot repartir inversament proporcional als costos de producció de cada
part de la cadena de valor, emprant les dades del Ministeri. La Indústria pagarà la part
corresponent de la diferència, i igualment la Distribució pagarà la seva part.
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Si el preu de venda es menor que el de l’any anterior es considera una pràctica poc ortodoxa en el
context que el preu percebut pel productor no cobreix els costos de producció, i si es més alt, la
distribució obté uns guanys a costa de les pèrdues del productor. Si en la situació que el preu percebut
és inferior al llindar actualitzat, si el preu de venda actual iguala al de l’any anterior actualitzat es
considera que la distribució no aporti res al fons

