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Galicia, terra e leite sen cotas: entre riscos e oportunidades 

Galicia produce uns 2.600 MKg de 
leite, o 38% do leite de vaca de 
España (FEGA 2016) 

 28% a principios dos 1990s:  

 39% nos anos finais das cotas 

Sinales de perda de peso de G/E (<38% no 
2016) 

 

Qué nos espera no futuro: ?? 

Manter ou aumentar a produción de leite é posible nun marco sen cotas baixo parámetros de 
competitividade...  

... pero para afrontar este escenario compre: 

1) Analizar as opcións de mercado,  

2) E definir os retos de organización 



5. Opcións de mercado para o leite galego  
 



1. A onde vai o leite que se produce en Galicia? 

(*) Datos 2016. Estimación propia a partir de FEGA e EIP (Ine) 

Produción: 
2.600 M. kg 

+50 M. kg import 

1.150 M. Kg (44%) 
Industria láctea do resto de 
España (UHT, Queixo, UF, LP...) 

1.500 M. kg (56%) 
Procesado en Galicia (*) 

1.000 ML 
Industria envasado 

(leite, batidos, nata) 

215 ML 
Industria queixeira 

35 ML 
Iogures e postres 

110 ML 
Leite conc/cond 

75 ML 
PI (LP e manteiga) 

40 ML 
Leite e nata vrac 



2. Dúas notas sobre o leite procesado en Galicia 
(que non por sabidas deixan de ser preocupantes) 

Primeira:  

Retroceso en leite procesado 

1) En Galicia  procesáronse 130 ML de leite 
menos no 2016 que no 2015 

2) Galicia asume boa parte da caída do  
leite envasado de España (115 de 175 
ML) 

3) Unha produción de queixos estancada, 
mentes en España aumentaba un 10% 

Segunda:  

Diferenciais negativos de prezos  

1) Leite procesado: 0,56 €/Kg de LE (0,85 € en 
España) 

2) Leite envasado: 0,49 €/L (0,56 en España) 



3. Opcións de mercado para (mais) leite de Galicia? 

As opcións teóricas son múltiples: 

- Enviar mais cisternas para fóra de Galicia 

- Envasar mais leite en Galicia 

- Facer mais iogures e postres UF 

- Mais produtos industriais (LDP/Manteiga...) 

- Destinalo a produtos de nova xeración 

- Etc. 

Na prácticas, as opcións reais son limitadas: 

 Pola  competencia doutras zonas produtoras 

       (Xa vimos como Galicia está perdendo peso, na produción e no envasado)  

 Polas tendencias do consumo 

 Pola escasa capacidade da transformación e de proxectos industriais en 
multiprodutos  e por carencias en grupos industriais 

 Polas debilidades na organización 

 



O mercado español, como mercado de referencia 

1. O mercado español é o mercado de 
referencia para o leite de Galicia:  

- como MMPP na industria láctea de fóra 

- como destino final do leite UHT envasado en 
Galicia 

A evolución recente deste mercado ven 
marcada por: 

 Un aumento importante da produción 

 Un consumo doméstico estancado 

 A perda de peso de Galicia no conxunto 

 A redución do déficit exterior, que ten 
asumido boa parte do aumento da 
produción, pero non  todo.  

Consecuencia: 

i) aparecen as primeiras sinais de excedentes 
estruturais. 

ii) acumúlanse os stocks na industria láctea (unhas 
130 mT adicionais no 2015 s/2013)* 

iii) unha parte do leite acóllese ó réxime de 
intervención, onde seguen almacenadas 40 mT de 
leite en forma de LDP 

--------------- 
* Estimación propia en base a EIE e EIP (Ine) 

 



... un consumo en retroceso 

2. O consumo de lácteos en España 
mostra unha tendencia negativa (*)  

Mentes a produción aumentaba, o 
consumo doméstico de produtos lácteos... 

- caía en leite envasado  

- estabilizábase en UF  

- ralentizábase en queixos 

Hai outros compoñentes da demanda 
interior que evolucionan en positivo 
(HORECA, Industria Alimentaria) 

En cómputo global non cabe esperar un 
aumento da demanda con potencial para 
absorber unha produción en expansión. 

------- 
(*) Estimacións en base á EPF (INE) A caída tan acusada 
que rexistra a EPF para 2016 ofrece dudas; pendente de 
contrastar con outras fontes (efecto de cambios 
metodolóxicos) 

 



O recurso á redución do déficit exterior 

3. O aumento da produción de leite 
permitiu reducir o déficit exterior nun 
dobre eixo: 

- Substitución das importacións de leite en 
cisterna por produción propia 

- Aumento das exportacións de queixo 

De cara ó futuro: 

i) Reducir + as importacións de leite cisterna?:  

 Non: xa non hai cisterna para substituír. 

ii) Reducir o déficit en queixos?:  

 Seguir aumentando as exportacións 
pode ser un obxectivo asumible;  

 Reducir as importacións parece  mais 
dudoso: pola presión dos países 
exportadores, por competencia en prezos 
ou polas pautas de consumo consolidadas. 

iii) Outras opcións no mercado exterior?  

 Os produtos industrias  parece a 
opción máis realista 
 



A opción dos “produtos industriais” 

Un pouco de historia sobre o sector lácteo 
español: 

- deficitario  prioriza o consumo inmediato, o 
leite líquido 

- ausencia de excedentes estruturais  escasa 
necesidade de regulación 

Resultado:  

1) Unha limitada orientación a LP: 

- Un subsector residual: 18 mT de LP, unhas 
185 mT de LE (< 2,5% da produción láctea 
española) 

- Escasa integración na estrutura do sector: á 
marxe dos produtores e á marxe dos 
principais grupos lácteos. 

2) Un déficit estrutural de LP próximo ás 50 mT 

4. Leite en po e manteiga no sector lácteo español: 
unha actividade residual 

Produtos industriais  mT (LE) % LE 

Nata vrac 115 1,5 

Manteiga 50 0,6 

LEP/LDP 185 2,3 

Leite conc/cond. 140 1,7 



Un mercado cunha problemática específica: 

- Un mercado esencialmente inestable, que se 
reflexa na volatilidade dos prezos (LDP, 
Manteiga) 

- Variabilidade do prezo equivalente 
resultante. 

 

 

 

 
 

A opción dos “produtos industriais” 

5. Os produtos industriais como estratexia 
de volume 

 Un déficit estrutural de LP próximo ás 50 mT 
(500 mil toneladas Equivalente Leite) 

 Posible substitución das importacións por 
produción interior 

 Oportunidades adicionais de exportación. 

Un mercado que non se pode abordar 

sen unha estratexia de colaboración entre 

produtores e industria, só posible 

asumindo retos de organización 



6. Retos de organización 
 



A organización nun escenario con obxectivos de produtos 
industriais 

Pensemos nunha estratexia de futuro cunha dobre orientación: 

1) Produtos de Gran Consumo (PGC) como base ou soporte: 

 un mercado relativamente estable, pero limitado e en regresión 

2) Produtos Industriais (PI) como opción de regulación de excedentes e crecemento 

 un mercado inestable, con elevada volatilidade, pero o único con potencial real de 
crecemento. 

-------- 

Este escenario sería novidoso en España, pero é o escenario no que se desenvolve boa parte 
do sector lácteo europeo co que compartimos mercado. 

O novo escenario implica cambios importantes nas relacións entre produtores e industria.  

As condiciones cambiantes dos mercados obrigan a introducir criterios de equilibrio, 
flexibilidade e seguridade nas relaciones para limitar os riscos, tanto na viabilidade da 
produción de leite como no aprovisionamento da industria. 

Produtores e industria van ter que tomar decisións coordinadas de xestión de volumes e de 
xestión de prezos. 

-------- 



Instrumentos de colaboración produtores-industria 

Esta estratexia require instrumentos operativos de colaboración 1) Na xestión de prezos; 2) Na 
xestión de volumes, e  3) Na posta en marcha de proxectos específicos 

A integración cooperativa é a opción convencional de vertebración, maioritaria nos países do 
Norte da UE, pero limitada en España (< do 20% do sector) e minoritaria en Galicia.  

Hai espazo para avanzar na liña de integración a partir das actuais estruturas cooperativas, 
que precisarían de cambios estruturais e organizativos nas liñas seguidas polos grandes grupos 
cooperativos europeos 

O paquete lácteo contempla instrumentos alternativos: 1) Os contratos;  2) As organizacións 

de produtores (OP), 3) a Interprofesión 

A validez teórica dos contratos e das OP para enmarcar as relación entre produtores de leite e 
industria láctea non se pon en dúbida...  

... pero os atrasos na súa implantación están lastrando un enfoque de presente e de futuro 
para o sector. 

Hai dudas sobre o Paquete lácteo nas condicións actuais do mercado, nas que merece a pena 

deterse: 

1. A viabilidade dos contratos nun contexto de volatilidade de prezos  

2. O dobre prezo-dobre volume como modelo de flexibilidade e seguridade  

3. As OP profesionais como interlocutores coa industria e como modelo de 

participación en proxectos industriais 

 



Instrumentos de colaboración produtores-industria 

1. Os contratos nun contexto de volatilidade de prezos.   

Os contratos son plenamente compatibles coa volatilidade de prezos a través de fórmulas 

de indexación. Como exemplo: a aplicación do Índice INLAC A dende 2012 ata 2017, 

houbera dado uns resultados moi próximos ós prezos publicados polo FEGA (diferencias 

medias anuais <1,5 ct/L, e >1 ct/L en 4 dos 6 anos) 

 



Instrumentos de colaboración produtores-industria 

2. Dobre prezo-dobre volume como modelo de flexibilidade e seguridade 

Os contratos deben asegurar a súa viabilidade a medio-longo prazo, a pesar das condicións 

cambiantes derivadas dos mercados abertos como son os do leite e produtos lácteos.  

Por eso os contratos deben combinar os elementos de seguridade cos de flexibilidade, tanto 

en prezo como en volume.  

Esto é posible con modelos de DOBLE VOLUME / DOBLE PREZO: 

- UN VOLUME “A” a un PREZO “A” INDEXADO a indicadores de mercado, debe asegurar 

un “aprovisionamento base” da industria e unha saída á “produción normal” da 

explotación 

- UN VOLUME ADICIONAL “B” a un PREZO “B” indexado a prezos de produtos industriais 

pode dar saída a un plus de produción compatible cos mercados , só limitada pola 

capacidade de procesado. 



Instrumentos de colaboración produtores-industria 

3. O potencial de OP profesionais como interlocutores e partícipes na 

transformación 

Cunha perspectiva de futuro, nun escenario sen déficit de produción para o mercado 

de referencia e en pleno proceso de concentración...  

 ¿... pode ser viable un modelo no que cada industria láctea “X” organice o seu 

aprovisionamento de leite en base a relacións individuais con cada un dos seus “N” 

proveedores? 

 ¿... pode un produtor de leite, aínda tendo certo tamaño, confiar os seus investimentos 

na explotación en que sempre vai haber unha empresa que lle vai recoller e pagar o leite?  

O papel negociador  dos contratos asignado ás OP parece claro e de interés mutuo.  

Pero ademais as OP poden convertirse na figura clave para a vertebración do sector, 

incluída a participación dos produtores na transformación. 

As OP son a figura mais clara e accesible para que os produtores se impliquen nas 

“decisións portas afora da explotación” ás que tradicionalmente  estiveron alleos. 

Pero para que unha OP poida asumir este papel fai falla unha certa capacidade 

operativa, un escenario que despois de 6 anos da súa constitución, parece ter un 

avance limitado. 



Reflexións finais 

Urxe abordar un proceso de análise e discusión sobre os factores que están limitando a 

aplicación real dos contratos e o funcionamento  operativo das organizacións de 

produtores. 

A situación do sector lácteo galego ten carencias importantes que afectan á produción, á 

transformación e á organización.   

Hai sinales de sobreprodución no mercado de referencia (España, EU), e contamos cunha 

capacidade e estrutura industrial moi limitada para xestionar excedentes.  

 

 Para rematar,  deixo dúas preguntas que poderían entrar no debate:  

¿Qué estratexias ou proxectos temos encima da mesa que aporten algunha luz sobre o 
futuro do sector lácteo galego 

¿Quén/s debe/n, quén/s pode/n  ou a quén/s corresponde  definir e liderar unha 
estratexia  para o futuro do sector lácteo galego?  

Moitas grazas. 
 


