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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (1)
◼
◼
◼

◼
◼
◼
◼
◼

Πληθυσμός: 43 εκατομμύρια ΑΕΠ
(ΑΕΠ): 188,34 δισεκατομμύρια δολάρια USD
Αύξηση του ΑΕΠ: 1,5%
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ: 3980 USD
Ανεργία: 11,4% ΔΝΤ (2019)
Αλγερινό Δηνάριο Συναλλαγματική ισοτιμία: 1 Ευρώ 141 DA
ΑΕΠ - πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης: 2,5% (εκτίμηση 2019) και 1,5%
(εκτίμηση 2020)
ΑΕΠ - κατά κεφαλήν: 3980 USD (2019) παγκόσμια κατάταξη: 110
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (2)
◼

ΑΕΠ - σύνθεση, ανά τομέα προέλευσης:
γεωργία: 13% βιομηχανία: 35% υπηρεσίες: 53% (2019 εκ.)

◼

ΑΕΠ - σύνθεση, κατά την τελική χρήση
οικιακή κατανάλωση: 42,7%
κρατική κατανάλωση: 21,4%
επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο: 42,7%
επενδύσεις σε αποθέματα: 7,6%
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών: 21% (2018)

◼

Ρυθμός ανάπτυξης βιομηχανικής παραγωγής: 0,9% (2019)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ(3)
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Πληθυσμός κάτω από το όριο της φτώχειας: 23% (2018) Εργατικό
δυναμικό: 11,82 εκατομμύρια (2018)
Εργατικό δυναμικό - κατά επάγγελμα: γεωργία: 30,1% βιομηχανία: 20,2%
υπηρεσίες: 48,4% (2019)
Ποσοστό ανεργίας: 11,4% ( 2019) 11,7% ( εκτίμηση 2020)
Ανεργία, νέοι ηλικίας 15-24 ετών: 25,2%
Έσοδα προϋπολογισμού: 52,08 δισεκατομμύρια USD (2018)
Δαπάνες προϋπολογισμού: 70,74 δισ. USD (2018)
Δημόσιο χρέος: 10,92% του ΑΕΠ (2019) 16,5% του ΑΕΠ (2018)
Πλεόνασμα προϋπολογισμού (+) ή έλλειμμα (-): -9,6% του ΑΕΠ (2019)
Πρωταρχικό επιτόκιο δανεισμού εμπορικής τράπεζας: 8% (2018)
Υπόλοιπο τρεχούμενου λογαριασμού: -16,90 δισ. USD (2018) -22,87 δισ.
USD (2017)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (4)
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Εξαγωγές 35,19 δισ. USD (2019) - πετρέλαιο, φυσικό αέριο και
προϊόντα πετρελαίου 97%
Εξαγωγές - εταίροι Ιταλία 16%, Ισπανία 11,7%, 9,9% ΗΠΑ, Γαλλία
12,6%, Βραζιλία 6%, Τουρκία 4,6%, Καναδάς 4,2% (2019)
Εισαγωγές 46,05 δισ. USD (2019) - κυρίως τρόφιμα, καταναλωτικά
αγαθά
Εισαγωγές - συνεργάτες Κίνα 18%, Γαλλία 9,1%, Ιταλία 8,4%,
Ισπανία 6,8%, Γερμανία 6,0%, 4% ΗΠΑ, Τουρκία 3,9% (2019)
Γεωργία - προϊόντα: σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σταφύλια, ελιές,
εσπεριδοειδή, φρούτα. πρόβατα, βοοειδή
Βιομηχανικά προϊόντα: πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ελαφριές
βιομηχανίες, εξόρυξη, ηλεκτρικά, πετροχημικά, επεξεργασία
τροφίμων
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
◼

◼

Η οικονομία της Αλγερίας
ρυθμίζεται
σε
πολλούς
τομείς δραστηριότητας από
το κράτος, κληρονομιά του
αναπτυξιακού μοντέλου της
χώρας
μετά
την
ανεξαρτησία.
Η κυβέρνηση της Αλγερίας
ξεκίνησε
την
τελευταία
20ετία
ένα
πρόγραμμα
ιδιωτικοποιήσεων κρατικών
επιχειρήσεων
αν
και
επιβλήθηκαν
περιορισμοί
στις εισαγωγές και την ξένη
συμμετοχή στις επενδύσεις
τα τελευταία 5 χρόνια.

1962 -1972

Σχεδιασμένη
οικονομία

1979-1987

Ανοικοδόμηση

1988-1993

Ιδιωτικοποιηση

1994-2015

Οικονομία της
Αγοράς

2015-

Οικονομία της
Αγοράς και
ελεγχόμενες
μεταρρυθμίσεις
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
◼

◼

Η Αλγερία θα πρέπει να συνεχίσει τις τεχνικές
προσαρμογές στην οικονομία και να συμπεριλάβει
ένα ευρύτερο φάσμα φορέων επιχειρήσεων και της
κοινωνίας των πολιτών στις διαβουλεύσεις της για
την διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής
Οι μακροπρόθεσμες οικονομικές προκλήσεις
περιλαμβάνουν τη διαφοροποίηση της οικονομίας
μακριά από την εξάρτησή της από τις εξαγωγές
υδρογονανθράκων, την ενίσχυση του ιδιωτικού
τομέα, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την
παροχή κατάλληλων θέσεων εργασίας για τους
νεότερους Αλγερινούς.
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ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΕ ΑΛΓΕΡΙΑΣ
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ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΕ ΑΛΓΕΡΙΑΣ (2)
◼

Τα καύσιμα και τα προϊόντα εξόρυξης αποτελούσαν το 95% των εισαγωγών
της ΕΕ από την Αλγερία το 2019. Οι χημικές ουσίες αντιπροσώπευαν το
δεύτερο σημαντικότερο εξαγόμενο προϊόν, αξίας περίπου 5% των
εξαγωγών της Αλγερίας προς την ΕΕ.

◼

Οι κύριες εξαγωγές της ΕΕ προς την Αλγερία είναι μηχανήματα (22%),
εξοπλισμός μεταφορών (11,5%), γεωργικά προϊόντα (14,1%), χημικά (15%)
και σίδηρος και χάλυβας (8,5%).
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ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΛΓΕΡΙΑΣ

ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΛΓΕΡΙΑΣ (2)
◼

Κύρια προϊόντα: Οι εισαγωγές της Ελλάδας είναι υδρογονάνθρακες, χαρτί,
μηχανήματα, φωσφορικό άλας.

◼

Κύρια προϊόντα: Οι εισαγωγές από την Ελλάδα της Αλγερίας είναι μάρμαρο,
μηχανήματα, σιδερένιες ράβδοι, χαλκοσωλήνες.

◼

Στατιστικά στοιχεία που καλύπτουν την περίοδο 2013-2019 δείχνουν ότι οι
διμερείς εμπορικές ροές κυριαρχούνται από μη καταναλωτικά αγαθά και
κυρίως από πετρέλαιο, φυσικό αέριο και προϊόντα πετρελαίου
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
◼
◼

Πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας στη χώρα προέλευσης των
προϊόντων που θα εξαχθούν στην Αλγερία. Το μέτρο ισχύει από την 1.1.18
Ισχύουν δασμολογικά μέτρα μία σειρά τελικών προϊόντων για το 2019 που
επηρεάζουν τις εξαγωγές από την ΕΕ. Τα δασμολογικά μέτρα με τη γενική
ονομασία DAPS (προσωρινός πρόσθετος δασμός) περιλαμβάνουν
επιβαρύνσεις από 30% έως 200% επιπλέον των υφισταμένων δασμών.
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ι
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΡΙΑΣ
◼

Οικονομική σταθερότητα

◼

Λειτουργική, σύγχρονη και διαρκώς βελτιούμενη υποδομή σύμφωνη με τα
διεθνή πρότυπα

◼

Ένα εξειδικευμένο, νέο και ανταγωνιστικό εργατικό δυναμικό

◼

Συγκριτικά χαμηλό κόστος συντελεστών παραγωγής
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ II
ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
◼

Βιομηχανία : κατεργασία μετάλλων, υδραυλικά , ηλεκτρικές και οικιακές
συσκευές,
χημικά
προιόντα,
αυτοκινητοβιομηχανία,
φάρμακα,
αεροδιαστημική, κατασκευή και επισκευή πλοίων, προηγμένη τεχνολογία,
επεξεργασία τροφίμων, υφάσματα και είδη ένδυσης, προϊόντα δέρματος και
ξυλείας, βιομηχανία ξύλου και επίπλων

◼

Γεωργία: εστιάζει κυρίως στη διαρκή υποστήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας
και της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών.

◼

Τουρισμός: Προβολή της Αλγερίας ως τουριστικού προορισμού. Ανάπτυξη
της προσφοράς του τουριστικού προϊόντος, επενδύοντας σε τουριστικά
κέντρα και θεματικό τουρισμό. Δυνατότητες μέσω σύμπραξης δημόσιουιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση του τουρισμού καναλιού
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ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (συν.)
◼

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση: Για την
εγκατάσταση ισχύος 22000 MW έως το 2030. Αυτό το πρόγραμμα
αφορά ηλιακή, θερμική, βιομάζα και αιολική ενέργεια.

◼

Τεχνολογίες Επικοινωνίας: ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, των
τεχνολογικών πάρκων, εισαγωγή του ηλεκτρονικού χρήματος και
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ασφάλεια δεδομένων κλπ.
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ III
◼

Γενικευμένοι περιορισμοί στην ξένη ιδιοκτησία: ελάχιστο ποσοστό
συμμετοχής της Αλγερίας 51% για όλους τους τομείς. Άρση του
περιορισμού την άνοιξη του 2020, με εξαίρεση στρατηγικούς τομείς, όπου
εξακολουθεί να ισχύει

◼

Κάθε ξένη επένδυση άνω των 5 δισεκατομμυρίων DZD πρέπει να εγκριθεί
από το Εθνικό Συμβούλιο Επενδύσεων.

◼

Οι ξένοι επενδυτές πρέπει να διατηρούν θετικό λογαριασμό σε ξένο νόμισμα
καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ I
◼

Υδρογονάνθρακες, Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο: Η Αλγερία είναι ένας από
τους δέκα κορυφαίους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου στον
κόσμο. Επίσης η υπάρχουσα υποδομή του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος
είναι πεπαλαιωμένη και ανεπαρκής για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων
στόχων παραγωγής της Αλγερίας.

◼

Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών: Αλγερινή κυβέρνηση και
δημόσιοι φορείς χώρας ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την
ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών καθώς και για την προστιθέμενη αξία
που δημιουργεί η μεταφορά τεχνογνωσίας στους τομείς των πληροφοριών
και των επικοινωνιών (ΤΠΕ).
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ II
◼

Δημόσια Έργα, Ανάπτυξη Υποδομών και Υδάτινοι Πόροι: Η
κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα σε δρόμους, σιδηροδρομικά δίκτυα,
αναβαθμίσεις αεροδρομίων, στέγαση, κατασκευή νοσοκομείων,
επεξεργασία νερού και ηλεκτροδότηση.

◼

Υγειονομική περίθαλψη: Παρά την απαγόρευση εισαγωγής
φαρμακευτικών προϊόντων που μπορούν να παραχθούν στην
εγχώρια αγορά, ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης εξακολουθεί
να είναι μια σχετικά ελκυστική αγορά. Η ζήτηση ιατρικού εξοπλισμού
είναι σημαντική και η συγκεκριμένη αγορά εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από εισαγόμενα προϊόντα.
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
◼

Δεδομένης της δυναμικής που αναπτύσσει ως αγορά και των πόρων που
απαιτούνται για την επιτυχή προβολή σε αυτήν την αγορά, η Αλγερία είναι
μια ελκυστική εξαγωγική αγορά για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

◼

Οι Έλληνες εξαγωγείς μπορούν να βρουν σημαντικές ευκαιρίες στην
Αλγερία εάν έχουν υπομονή και κατάλληλους αλγερινούς συνεργάτες ή
αντιπροσώπους για να βοηθήσουν να μεταφραστούν αυτές οι ευκαιρίες σε
πωλήσεις.
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Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το
Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Αλγέρι:
Δ/νση: 60, Boulevard Colonel Bougara, 16030, El Biar, Alger, Algerie
Τηλ.: (0021323) 377984
E-mail: ecocom-alger@mfa.gr
Website: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/office/812
Διευθυντής Γραφείου ΟΕΥ: Ιωάννης Κατσάρας – Σ. ΟΕΥ Α'
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