
 

 

Més dificultats en l'exportació de fruites i hortalisses 
 

 

 

La major distància als mercats comunitaris situa els exportadors espanyols de fruites i 

hortalisses en desavantatge competitiu pel que fa a el cost de el transport enfront de la 

resta de productors comunitaris, com Holanda. El cost de el transport d'un quilo de 

fruites i hortalisses procedent d'Espanya al seu principal mercat, Alemanya, és superior 

en 14 cèntims a el cost d'Holanda. Un nou peatge a les carreteres aprofundiria en aquest 

desavantatge i impactaria negativament en la competitivitat de les exportacions 

espanyoles, segons FEPEX. 

 

El cost de transport per exportar un quilo de fruites i hortalisses des d'Espanya a 

Alemanya és de 0,18 cèntims quilo, segons les estimacions de FEPEX, mentre que el 

cost de el mateix producte exportat des d'Holanda, el principal competidor d'Espanya en 

el mercat comunitari és de 0,04 euros quilos, fet que suposa que a l'exportador espanyol 

li costa 14 cèntims més que a l'holandès. 

 

En el cas de les vendes al Regne Unit, el cost mitjà de transport de fruita procedent 

d'Espanya és també de 0,18 cèntims/quilo mentre que el cost d'Holanda és de 0,08 

cèntims/quilo, 10 cèntims menys. I en el cas que el mercat sigui França, el cost de el 

transport del quilo de fruita i hortalissa exportada des d'Espanya a França és de 0,10 

cèntims/quilo i el d'Holanda és de 0,05 cèntims/quilo, 5 cèntims menys . 

 

Les dades sobre el cost de el transport en l'exportació espanyola posen en evidència el 

desavantatge enfront dels principals competidors comunitaris com Holanda, per la 

distància als mercats europeus. Aquesta desavantatge competitiu s'agreujaria, si 

finalment s'implanta un nou peatge a les carreteres d'alta capacitat (autovies i autopistes) 

a partir de l'any 2024 que podria estendre a totes les carreteres de país, tant nacionals, 

regionals com locals, segons recull el Pla de Recuperació Transformació i Resiliència 

remès a Brussel·les. 

  

L'estudi sobre els costos de transport en l'exportació espanyola ha estat realitzat pel 

director de FEPEX, José María Pozancos, en el marc d'una anàlisi dels reptes econòmics 

de el sector espanyol durant un curs sobre Organitzacions de Productors de Fruites i 

Hortalisses, organitzat pel MAPA la setmana passada. 
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