•

Egipte ha doblat en tres anys la seva importància com a destí de les exportacions
catalanes.

•

La Cambra de Comerç d’Alexandria signa amb Mercabarna un acord per
desenvolupar la gestió del mercat majorista d’aliments frescos.

•

El desenvolupament comercial entre Egipte i Espanya és fruit de la col·laboració
entre la Cambra de Barcelona i l’Oficina Comercial d’Egipte a Catalunya.

Les relacions comercials entre Egipte i Espanya, en general, i amb Catalunya, en particular, han
viscut una espectacular expansió en els darrers anys. De fet, dins del marc del pla de cooperació
entre ambdós països i amb l’objectiu d’arribar als 3.000 milions d’euros d’intercanvis (1.000 dels
quals amb Catalunya), se celebra aquests dies la setmana d’Egipte a Espanya a la Casa Llotja
de Mar, seu corporativa de la Cambra de Barcelona.
En matèria de comerç exterior, d’una banda Catalunya porta tres anys incrementant les
exportacions a Egipte, arribant el 2009 a un creixement superior al 23%, equivalent a un valor de
més de 172 milions d’euros. De l’altra, s’han adquirit béns a Egipte per valor de 165 milions. Això
suposa que la balança comercial afavoreixi aquest any a Catalunya per primer cop en la història
recent. Egipte ha esdevingut un destí per a les exportacions catalanes cada cop més important,
havent gairebé doblat la seva importància en només tres anys.
L’any 2009, les exportacions espanyoles a Egipte van créixer amb molta vitalitat, assolint més de
830 milions d’euros, davant dels 465 del 2007. Les importacions de béns i productes egipcis a
Espanya són importants (1440 M.€), gràcies al pes del sector de l’energia (més de 700 M.€/any).
Pel Govern egipci, la diversificació de les seves exportacions és una prioritat i ho prova la
celebració a Barcelona d’aquesta primera Setmana d’Egipte a Espanya.

!"#

$! %&

' %

( "$")*+

"%!"'

,( +& " $'-)*+"

Rachid Mohamed Rachid, ministre egipci de Comerç i Indústria encapçala la delegació que
participa a la Setmana d’Egipte a Espanya, acompanyat per 75 empreses egípcies de diferents
sectors. Es considera que aquesta delegació és la més gran que el govern egipci ha desplaçat a
un país estranger. Està composada per petites i mitjanes empreses, així com per grans
conglomerats empresarials. Els sectors majoritàriament representats són les infraestructures i
l’energia; la confecció i el tèxtil; els productes agroalimentaris; el sector bancari i els materials de
construcció.
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Paral·lelament, una trentena d’aquestes empreses volen trobar proveïdors de maquinària i
productes intermedis. La resta d’empreses presenten la seva producció, caracteritzada per un alt
grau de competitivitat, basat en preu i qualitat. Això és especialment significatiu en les empreses
del sector tèxtil i els productes agroalimentaris.
Es calcula que en el decurs de la Setmana d’Egipte a Espanya han de tenir lloc unes 600
trobades entre empresaris. A més, la Cambra de Comerç d’Alexandria ha de signar diversos
acords. Concretament, signarà amb Mercabarna un acord per desenvolupar la gestió del mercat
majorista d’aliments frescos i, amb la Cambra de Barcelona, un conveni de col·laboració.
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Un dels principals motius del desenvolupament sense precedents de les relacions comercials
entre Egipte i Espanya es troba en l’excel·lent col·laboració entre l’Oficina Comercial a Barcelona
de l’Ambaixada d’Egipte i la Cambra de Comerç de Barcelona. Cal dir que la Cambra barcelonina
acull a la seu edifici de la Diagonal aquesta oficina, fruit de l’acord de cooperació signat entre el
Govern egipci i la Cambra. Aquest conveni té com a objectiu l’augment del moviment comercial i
d’inversions entre Egipte i Catalunya, un objectiu complert, que ha superat totes les expectatives
d’ambdues parts.
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