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1. A relevancia do complexo lácteo na economía 
galega 

 

A pesar das dificultades, e da percepción social de que se trata dun sector en 

crise permanente, nas 3 décadas transcorridas desde a integración na UE o 

sector lácteo proseguiu en Galicia cun notable dinamismo.  

Nun contexto de acelerada reestruturación, que provocou que o número de 

explotacións baixara de 100.000 a menos de 9.000, a produción de leite 

multiplicouse por 1,7 e as entregas á industria fixeron máis que duplicarse (de 

1.206 millóns de litros en 1985 a 2.520 en 2016). 

Como consecuencia: 

• Incrementouse a participación de Galicia na produción láctea española: do 

26,9% en 1985 ao 38,0% en 2016. 

• O leite consolidouse como a principal liña de especialización do agro galego: 

24,1% do valor da produción agraria en 1990, 25,1% en 2014. 
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-Datos aínda máis significativos:  

• As explotacións especializadas no leite, sendo o 13% das existentes no noso 

agro (unhas 10.000), ocupan 1/3 da superficie agraria (SAU) e xeran o 42% 

do valor da produción (44% se sumamos as bovinas mixtas) (Enquisa sobre a 

estrutura das explotacións agrarias de 2013). 

• No sector lácteo están a maioría das explotacións de mediana e grande 

dimensión que constitúen o “núcleo duro” do sector agrario galego: das 

10.000 explotacións cunha produción anual superior a 48.000 euros en 2013, 

o 65% pertencen á Orientación Técnico-Económica (OTE) bovino de leite. 

• Nas últimas décadas Galicia non só reforzou a posición de primeira zona 

produtora, con muita diferenza, de España, senón que se consolidou entre as 

10 primeiras rexións lácteas da UE. 
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Estimación do peso no PIB 

Con datos de 2014, o complexo lácteo (actividades de produción e 

transformación industrial do leite) aporta o 1,85% do PIB galego: 1,49% as 

explotacións e 0,35% a industria. Peso económico similar ao complexo pesqueiro 

(2,2%) ou o complexo da madeira (1,8%); case duplica o da industria textil e confección 

(1,1%) e non moi lonxe da industria do automóbil (2,8%). 

A relevancia do complexo lácteo vese reforzada por dous elementos: 

• Os fortes encadeamentos con outras actividades. 

• O papel crucial en muitas comarcas rurais da metade septentrional  pilar do 

sostemento económico e demográfico desas comarcas. 

 

Non obstante, eses datos ilustran xa a debilidade estrutural do complexo: a 

carencia dunha industria á altura do sector produtor. Do VAB do complexo o 81% 

procede das explotacións, mentres a industria unicamente engade 24 céntimos a 

cada euro de VAB da produción láctea  Unha cadea produtiva que se limita 

esencialmente á obtención de materias primas e derivados simples. 

Datos ilustrativos (sen saír de España): en Cataluña ou Asturias o VAB da 

industria láctea alcanza un valor en relación á produción de leite que multiplica 

por 6 a cifra galega. 



6 

Cadro . Aproximación ao peso do complexo lácteo no PIB de Galicia 2014

VEB (millóns 

de euros)

% VEB da 

economía galega

Total economía galega 49.925,1 100,0%

1.699,7 3,4%

% explotacións lácteas na produción agraria 43,8%

 1. Explotacións lácteas 744,5 1,49%

 2. Industria láctea 176,9 0,35%

Complexo lácteo (1+2) 921,4 1,85%

Fonte: Elaboración propia a partir de IGE: Contas económicas de Galicia 2014

          e INE: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2013.

Sector agrario (Agricultura, gandaría, caza e 

servizos relacionados)
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Cadro 3. Principais indicadores da industria láctea en Galicia e España  2013 

  

Valor 
das 

vendas 
(millóns 

de 
euros) 

Compras 
de 

materias 
primas 

(millóns 
de euros) 

Valor 
Engadido 

Bruto 
(millóns de 

euros) 
Nº de 

ocupados 

Investimentos 
en activos 
materiais 

(millóns de 
euros) 

Galicia 1.376 917 156 1.977 22 

España 8.522 5.025 1.591 24.480 194 

Galicia/ España (%) 16,1% 18,2% 9,8% 8,1% 11,3% 

Fonte: MAGRAMA, en base á Encuesta industrial anual de empresas 2013 do INE.  

 

Outros datos que ilustran a debilidade estrutural do complexo 

-Galicia produce o 38% do leite de vaca de España; pero a industria láctea 

localizada na nosa Comunidade supón só o 16% da española no valor das 

vendas e menos do 10% no VAB e no emprego.  

- Debilidade muito maior das industrias de capital galego. 
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2. Elementos que condicionan o contexto actual 
e futuro do sector 

 

Partindo desa realidade, o contexto recente e o previsible nos próximos anos 

está marcado principalmente por catro elementos (referidos aos mercados e as 

políticas): 

a. Tendencias dos mercados mundiais de produtos lácteos: previsible un 

incremento da demanda e prezos altos; pero cunha forte volatilidade (como 

mostra a conxuntura dos 4 últimos anos). 

b. Custos das materias primas para a alimentación animal: previsión de que se 

consoliden a alza e volatilidade que se constatan desde 2007. 

c. Mudanzas na demanda española: evolución desigual do consumo dos 

diferentes produtos lácteos; atención dos consumidores ao prezo fronte á 

calidade; peso crecente das marcas de distribuidor. 

d. Reforma da Política Agraria Común (PAC) 2014-2020: desaparición do 

sistema de cotas e consolidación da liberalización do mercado lácteo 

europeo; modificacións nas axudas directas ás explotacións (tendencia á 

igualación dos pagos por hectárea; busca dunha nova lexitimidade –sobre 

todo ambiental- para as axudas). 
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d1. Desaparición das cotas, culminando a liberalización do sector 

lácteo na UE 
 

-Os cambios na política láctea da UE desde 2003 
 

A regulación do sector na UE experimentou importantes modificacións a partir da 

reforma da PAC de 2003, que foron na liña dunha crecente liberalización 

(debilitamento do sostenemento dos prezos). 

 

Efectos desa progresiva liberalización: 

-Incremento da volatilidade dos prezos do leite na UE. 

-Vinculación deses prezos coas oscilacións dos produtos industriais nos mercados 

internacionais. 

 

Impacto en Galicia: evolución do prezo do leite nos anos 2011-2017: 

-Acusada volatilidade, cuns prezos que se manteñen case sempre por baixo da 

media española e europea. 

-O diferencial co resto de España acentúase nas fases de crise, mentres que se 

acorta nas de alza dos prezos  maior volatilidade en Galicia. 

-En cambio, nos últimos anos as oscilacións son aquí menos intensas que na UE. 
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-Nese contexto, que efectos a medio prazo cabe prever da desaparición das 

cotas ? 

Dúas cousas parecen claras: 

-Vai fomentar o aumento da produción na UE, coa conseguinte presión á baixa 

sobre os prezos. 

-Facilitará que a produción se concentre nas zonas con maiores vantaxes 

competitivas (menores custos de produción, proximidade aos centros de 

consumo e/ou existencia dunha industria láctea sólida). 

De feito, isto é o que ven sucedendo desde 2008, a raíz da “aterraxe suave” e a 

posterior eliminación das cotas. 

As explotacións galegas afrontan esa liberalización desde unha posición de 

desvantaxe, por varios motivos: tamaño inferior ao comunitario, nivel baixo de 

axudas directas, altos custos na compra de alimentos. 

A iso hai que unir dous problemas máis graves: debilidade da industria, lonxanía 

aos principais centros de consumo. 

Fronte a esas debilidades, a principal baza das explotacións galegas é o 

potencial para reducir os custos, en base aos alimentos producidos na 

explotación. 
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d2. Reforma das axudas directas da PAC; tendencia á igualación dos 

pagos por hectárea 
 

Cambios iniciados coa reforma da PAC 2014-2020 e que se acentuarán no futuro: 

i. Tendencia á igualación dos pagos por hectárea (“converxencia” externa e 

interna das axudas). 

ii. Vinculación das axudas directas coa provisión de bens públicos (sobre todo 

ambientais). 

i. O modelo que se perfila a medio prazo ten un perigo para as explotacións 

lácteas galegas: que as axudas da PAC, que alcanzan unha cuantía comparativa 

baixa por traballador e por explotación, se vexan reducidas ao tender a pagos por 

hectárea uniformes (dado o nivel relativamente alto nestas explotacións das 

axudas por hectárea). 

Xa no futuro inmediato: a pesar do modelo de aplicación da PAC 2014-2020 

aprobado en España (que busca manter o statu quo), non será posible escapar 

dunha certa igualación das axudas por hectárea dentro de cada “rexión”. O que 

vai penalizar ás explotacións lácteas máis intensivas. 

ii. Elemento adicional: necesidade de buscar unha “adaptación intelixente” aos 

novos requisitos ambientais (no actual período os do “pagamento verde”). 
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Para afrontar todos eses cambios no escenario partimos, como principal activo, 

dun núcleo de explotacións cun nivel tecnolóxico comparable ás zonas 

desenvolvidas da UE. 

Pero hai tres cuestións que é preciso abordar (polos axentes privados e as 

políticas públicas –dos Gobernos español e galego-): 

i. O modelo produtivo das explotacións. 

ii. A debilidade da industria (do tecido industrial e cooperativo). 

iii. A organización da cadea; relacións entre gandeiros, industrias e distribución. 

 


