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ΑΛΓΕΡΙΑΑΛΓΕΡΙΑ  : : ΠύληΠύλη  τηςτης  ΑφρικήςΑφρικής



ΣτρατηγικήΣτρατηγική θέσηθέση στηνστην ΜεσόγειοΜεσόγειο
13 13 μεγάλαμεγάλα εμπορικάεμπορικά λιμάνιαλιμάνια
36 36 αεροδρόμιααεροδρόμια
ΟδικοίΟδικοί αξονεςαξονες απόαπό τηντην ΜεσόγειοΜεσόγειο στηνστην
ΥποσαχαρικήΥποσαχαρική ΑφρικήΑφρική
ΕνεργειακάΕνεργειακά δίκτυαδίκτυα ((διασύνδεσηδιασύνδεση μεμε ευρύτερηευρύτερη
περιοχήπεριοχή) ) 



ΈκτασηΈκταση: : 2.381.740 2.381.740 τετρτετρ..χλμχλμ..

ΠληθυσμόςΠληθυσμός::
 

33.769.669 33.769.669 κατ. 
Πυκνότητα:

 
14 κατ./km²

80% κατοικεί
 

στο
 

5% του
 

εδάφους

AAλγέριλγέρι
 

: : GMT +1GMT +1
ΜεγαλύτερεςΜεγαλύτερες

 
πόλειςπόλεις

ΑλγέριΑλγέρι::
 

4.250.000 4.250.000 κατκατ. . 

ΟράνΟράν
 

::
 

1.520.000 1.520.000 κατκατ.   .   

ΚωνσταντίνηΚωνσταντίνη
 

::
 

540.000 540.000 κατκατ.    .    

ΑνάμπαΑνάμπα
 

::
 
350.000 350.000 κατκατ. . 
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ΗΗ  οικονομίαοικονομία
 τηςτης

 ΑλγερίαςΑλγερίας

ΑΕΠΑΕΠ 138 138 διςδις $ 2$ 2οο στηνστην
ΑφρικήΑφρική
ΚατάΚατά κεφαλήνκεφαλήν ΑΕΠΑΕΠ $ 6.500$ 6.500
ΡυθμοίΡυθμοί ανάπτυξηςανάπτυξης 5% 5% τοτο
20082008
ΠληθωρισμόςΠληθωρισμός 3,5%3,5%
ΑνεργίαΑνεργία 1122%%
ΣυναλλαγματικάΣυναλλαγματικά αποθέματααποθέματα
$ 113 $ 113 διςδις ((τέλοςτέλος 2007)  2007)  
ΑποπληρωμήΑποπληρωμή εξωτερικούεξωτερικού
χρέουςχρέους

Βιομηχανία 
5%

Υδρογονάν
θρακες 
48%

Υπηρεσίες 
22%

Δημόσια 
Έργα 
9%

Δημόσιες 
Υπηρεσίες 

8%

Γεωργία 
8%
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ΚυριαρχίαΚυριαρχία τουτου τομέατομέα τωντων υδρογονανθράκωνυδρογονανθράκων
44,5% 44,5% τουτου ΑΕΠΑΕΠ καικαι 98% 98% τωντων εξαγωγώνεξαγωγών
$ 1,7 $ 1,7 διςδις ξένεςξένες επενδύσειςεπενδύσεις
ΦιλόδοξοΦιλόδοξο πρόγραμμαπρόγραμμα σεσε υποδομέςυποδομές ενεν
εξελίξειεξελίξει αξίαςαξίας 114444 διςδις $  $  
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ΔιμερέςΔιμερές
 

εμπόριοεμπόριο
 

ΕλλάδοςΕλλάδος
 

--
 

ΑλγερίαςΑλγερίας

20062006--2007 2007 σεσε
 

εκεκ. $ . $ 

20020066 20020077 ΜεταβολήΜεταβολή

ΕξαγωγέςΕξαγωγές
 

ΕλλάδοςΕλλάδος 222,9222,9 111,5111,5 --50,050,0

ΕΕξαγωγέςξαγωγές
 

ΑλγερίαςΑλγερίας 187,2187,2 208,9208,9 +11,6+11,6

ΌγκοςΌγκος
 

εμπορίουεμπορίου 410,1410,1 320,4320,4 --21,821,8

ΈλλειμμαΈλλειμμα
 

ΕλλάδΕλλάδοςος +35,7+35,7 --97,497,4

Πηγή: ΕΣΥΕ
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ΕξέλιξηΕξέλιξη
 ΕλληνοΕλληνο--αλγερινούαλγερινού

 εμπορίουεμπορίου
 2002 2002 --20072007

-100

-50

0

50

100

150

200

250

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ελληνικές Εξαγωγές

Ελληνικές Εισαγωγές

Εμπορικό Ισοζύγιο

ΥπουργείοΥπουργείο

 

ΕξωτερικώνΕξωτερικών

 

ΙούνιοςΙούνιος

 

20020088



ΠηγήΠηγή: : ΕΣΥΕΕΣΥΕ

Ελληνικές
 

εξαγωγές
 

προς
 

την
 

Αλγερία
 

2007

Δασμ. Κατηγορία Περιγραφή αξία

 

σε

 

€ μερίδιο

 

% 

74.07.10.00 Ράβδοι
 

από
 

χαλκό 20.399.526 25,1%

72.14.20.00 Ράβδοι
 

από
 

σίδηρο 18.479.438 22,8%

24.01.20.10 Καπνά
 

ακατέργαστα 6.171.799 7,6%

74.11.10.11 Σωλήνες
 

από
 

χαλκό 4.318.026 5,3%

73.05.12.00 Σωλήνες
 

από
 

σίδηρο 3.948.868 4,9%

21.06.90.92 Παρασκευάσματα
 

διατροφής 2.941.043 3,6%

27.10.19.99 Λιπαντικά
 

λάδια
 

πό
 

πετρέλαιο 2.663.883 3,3%

72.16.32.11 Είδη
 

από
 

σίδηρο 2.490.065 3,1%

27.13.20.00 Κοκ, άσφαλτος
 

πετρελαίου 2.347.772 2,9%

10.01.10.00 Σιτάρι
 

σκληρό 2.269.414 2,8%

30.03.90.90 Φάρμακα 1.672.511 2,1%
ΣΥΝΟΛΟ 81.217.431



ΠηγήΠηγή: : ΕΣΥΕΕΣΥΕ

Ελληνικές
 

εισαγωγές
 

από
 

την
 

Αλγερία
 

2007

Δασμ. Κατηγορία
Περιγραφή αξία

 

σε

 

€ μερίδιο

 % 

27.11.21.00 Φυσικό
 

αέριο 134.312.277 87,8%

27.10.19.21 Λάδια
 

από
 

πετρέλαιο 15.010.709 9,8%

79.01.11.00 Ψευδάργυρος
 

ακατέργαστος 3.145.083 2,1%

29.05.11.00
Μεθυλική

 
αλκοόλη 502.933

0,3%

ΣΥΝΟΛΟ 153.061.628
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ΤιΤι  εισάγειεισάγει  ηη  ΑλγερίαΑλγερία
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ΗΗ  ΑλγερίαΑλγερία  σήμερασήμερα
ΠροχωρούνΠροχωρούν οιοι μεταρρυθμίσειςμεταρρυθμίσεις
ΣταθερήΣταθερή ηη πορείαπορεία προςπρος τηντην οικονομίαοικονομία τηςτης αγοράςαγοράς
διαπραγματεύσειςδιαπραγματεύσεις

 
γιαγια

 
ένταξηένταξη

 
στονστον

 
ΠΟΕΠΟΕ, , υπεγράφηυπεγράφη

 συμφωνίασυμφωνία
 

συνεργασίαςσυνεργασίας
 

μεμε
 

ΕΕΕΕ
ΣταθεροποιημένοΣταθεροποιημένο μακροοικονομικόμακροοικονομικό περιβάλλονπεριβάλλον
ΣταδιακήΣταδιακή εξάλειψηεξάλειψη δασμώνδασμών
ΕκτεταμένοΕκτεταμένο πρόγραμμαπρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεωνιδιωτικοποιήσεων
ΑπελευθέρωσηΑπελευθέρωση –– εξυγίανσηεξυγίανση τραπεζικούτραπεζικού συστήματοςσυστήματος
ΚατασκευαστικήΚατασκευαστική έκρηξηέκρηξη λόγωλόγω τωντων ενεν εξελίξειεξελίξει μεγάλωνμεγάλων
έργωνέργων υποδομώνυποδομών ((υψηλάυψηλά έσοδαέσοδα απόαπό ενέργειαενέργεια) ) 
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ΤομείςΤομείς
 

μεμε
 

υψηλούςυψηλούς
 

ρυθμούςρυθμούς
 

ανάπτυξηςανάπτυξης

••ΕνέργειαΕνέργεια

••ΕργαΕργα
 

υποδομήςυποδομής

••ΚατασκευέςΚατασκευές

••ΔομικάΔομικά
 

υλικάυλικά

••ΤηλεπικοινωνίεςΤηλεπικοινωνίες

••ΑγροτικόςΑγροτικός
 

τομέαςτομέας

••ΤρόφιμαΤρόφιμα

••ΤουρισμόςΤουρισμός



ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά
 

τηςτης
 

αγοράςαγοράς
 

τηςτης
 

ΑλγερίαςΑλγερίας

Πληθώρα μικρών επιχειρήσεων λιανικής . 
Mικρή παρουσία υπεραγορών
Εκτεταμένο σύστημα διανομής κυρίως από
ιδιώτες
Το Carrefour από το 2006
Χρονοβόρος εκτελωνισμός
Η τιμή κυρίαρχος παράγων και ακολουθεί η
ποιότητα

ΚατάΚατά

 
κεφαλήνκεφαλήν

 
εισόδημαεισόδημα::

 
$6.500$6.500

ΡυθμόςΡυθμός

 
αύξησηςαύξησης

 
ΑΕΠΑΕΠ::

 
55%  (200%  (20088))

AAύξησηύξηση

 
εισαγωγώνεισαγωγών

 
2007:      25 %2007:      25 %



ΓενικέςΓενικές  παρατηρήσειςπαρατηρήσεις

ΑπαιτείταιΑπαιτείται επένδυσηεπένδυση σεσε χρόνοχρόνο καικαι προσπάθειεςπροσπάθειες γιαγια
καθιέρωσηκαθιέρωση στηνστην αγοράαγορά. . 
ΧρήσιμοςΧρήσιμος οο αξιόπιστοςαξιόπιστος τοπικόςτοπικός συνεργάτηςσυνεργάτης
ΗΗ αγοράαγορά τηςτης ΑλγερίαςΑλγερίας μπορείμπορεί νανα αποτελέσειαποτελέσει τηντην
βάσηβάση γιαγια τηντην ευρύτερηευρύτερη περιοχήπεριοχή ((υποσαχαρικήυποσαχαρική καικαι
ΔυτικήΔυτική ΑφρικήΑφρική) ) 
ΘετικήΘετική ηη εικόναεικόνα τηςτης ΕλλάδοςΕλλάδος στηνστην ΑλγερίαΑλγερία
ΚύριοιΚύριοι ανταγωνιστέςανταγωνιστές ελληνικώνελληνικών προϊόντωνπροϊόντων & & 
υπηρεσιώνυπηρεσιών: : ΓαλλίαΓαλλία, , ΙσπανίαΙσπανία, , ΙταλίαΙταλία, , ΤουρκίαΤουρκία
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ΓενικέςΓενικές  παρατηρήσειςπαρατηρήσεις

ΔενΔεν υπάρχουνυπάρχουν περιορισμοίπεριορισμοί στιςστις εισαγωγέςεισαγωγές
ΚατάργησηΚατάργηση αδειώναδειών εισαγωγήςεισαγωγής
ΣυσκευασίαΣυσκευασία –– σήμανσησήμανση : : ΣταδιακήΣταδιακή
προσαρμογήπροσαρμογή στιςστις προδιαγραφέςπροδιαγραφές τηςτης ΕΕΕΕ
ΤρόφιμαΤρόφιμα : 80% : 80% έωςέως τηντην ημημ. . λήξηςλήξης απόαπό τηντην
ημέραημέρα εισόδουεισόδου στηνστην χώραχώρα
ΤαΤα εισαγώμεναεισαγώμενα προϊόνταπροϊόντα πρέπειπρέπει νανα έχουνέχουν
σήμανσησήμανση στηνστην αραβικήαραβική καικαι προαιρετικάπροαιρετικά
στηνστην γαλλικήγαλλική
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ΕνέργειαΕνέργεια



EEνέργειανέργεια
ΟΟ δυναμικότεροςδυναμικότερος κλάδοςκλάδος τηςτης οικονομίαςοικονομίας τηςτης ΑλγερίαςΑλγερίας . . 
44% 44% τουτου ΑΕΠΑΕΠ, 98% , 98% τωντων εξαγωγώνεξαγωγών, 77% , 77% τωντων εσόδωνεσόδων τουτου
προϋπολογισμούπροϋπολογισμού
12,3 12,3 διςδις βαρβαρ. . βεβαιωμέναβεβαιωμένα αποθέματααποθέματα πετρελαίουπετρελαίου (15(15ηη) ) 
1, 5 1, 5 εκεκ. . b/db/d παραγωγήπαραγωγή (2006). (2006). ΣτόχοςΣτόχος 2010 : 2 2010 : 2 εκεκ. . b/db/d
4,5 4,5 τριςτρις m3 m3 βεβαιωμέναβεβαιωμένα αποθέματααποθέματα φυσικούφυσικού αερίουαερίου ((77ηη)). . 
17% 17% εξαγωγώνεξαγωγών LNG LNG 
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη τωντων υποδομώνυποδομών εξόρυξηςεξόρυξης καικαι εκμετάλλευσηςεκμετάλλευσης
πετρελαίουπετρελαίου : : επενδύσειςεπενδύσεις $ 46 $ 46 διςδις τηντην περίοδοπερίοδο 20082008--20122012

Υπουργείο

 
Ενέργειας: www.mem-algeria.org

SONATRACH: www.sonatrach-dz.com

http://www.mem-algeria.org/
http://www.sonatrach-dz.com/


ΕνέργειαΕνέργεια
ΚυρίαρχηΚυρίαρχη θέσηθέση τηςτης SONATRACH SONATRACH καικαι τηςτης
SONELGAZ (SONELGAZ (διανομέαςδιανομέας φυσικούφυσικού αερίουαερίου & & 
ηλεκτρισμούηλεκτρισμού) ) στοστο ενεργειακόενεργειακό γίγνεσθαιγίγνεσθαι
ΑναξιοποίητοΑναξιοποίητο τοτο ηλιακόηλιακό καικαι αιολικόαιολικό δυναμικόδυναμικό
ΚατασκευήΚατασκευή υβριδικούυβριδικού σταθμούσταθμού
ηλεκτροπαραγωγήςηλεκτροπαραγωγής 150 150 MWMW μεμε χρήσηχρήση ηλιακήςηλιακής
ενέργειαςενέργειας καικαι φυσικούφυσικού αερίουαερίου
ΣτόχοςΣτόχος 5% 5% τηςτης παραγωγήςπαραγωγής απόαπό ηλιακήηλιακή ενέργειαενέργεια
έωςέως 2015 2015 
ΠρόγραμμαΠρόγραμμα εκσυγχρονισμούεκσυγχρονισμού καικαι κατασκευήςκατασκευής νέωννέων
διϋλιστηρώνδιϋλιστηρών
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ΦυσικόΦυσικό  αέριοαέριο

55ηη παραγωγόςπαραγωγός, 3, 3ηη εξαγωγέαςεξαγωγέας, 3, 3οςος προμηθευτήςπρομηθευτής τηςτης ΕΕΕΕ
ΚομβικήΚομβική θέσηθέση στοστο σύστημασύστημα εφοδιασμούεφοδιασμού τωντων ευρωπαϊκώνευρωπαϊκών
αγορώναγορών
2 2 αγωγοίαγωγοί καταλήγουνκαταλήγουν στηνστην ΙσπανίαΙσπανία καικαι ΙταλίαΙταλία ((MEG MEG καικαι
TransmedTransmed))
3 3 υπόυπό κατασκευήκατασκευή
––

 
ΜΕΜΕDGAZ (DGAZ (υποθαλάσσιαυποθαλάσσια

 
σύνδεσησύνδεση

 
μεμε

 
ΙσπανίαΙσπανία))

––
 

GALSI (GALSI (υποθαλάσσιαυποθαλάσσια
 

σύνδεσησύνδεση
 

μεμε
 

ΣαρδηνίαΣαρδηνία) ) 
––

 
ΝΝIGEL IGEL ((μεταφοράμεταφορά

 
φυσικούφυσικού

 
αερίουαερίου

 
απόαπό

 
τηντην

 
ΝιγηρίαΝιγηρία

 
στηνστην

 
ΕυρώπηΕυρώπη) ) 
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ΑγωγοίΑγωγοί  φυσικούφυσικού  αερίουαερίου



ΤομέαςΤομέας  ΚατασκευώνΚατασκευών



ΤομέαςΤομέας  ΚατασκευώνΚατασκευών
AAξονεςξονες ανάπτυξηςανάπτυξης
1. 1. ΕργαΕργα

 
τομέατομέα

 
υδρογονανθράκωνυδρογονανθράκων

2. 2. ΕργαΕργα
 

υποδομήςυποδομής
 

κρατικούκρατικού
 

τομέατομέα
 

: : μεταφορέςμεταφορές
 ((αυτοκινητόδρομοιαυτοκινητόδρομοι, , αεροδρόμιααεροδρόμια, , λιμάνιαλιμάνια), ), 

διαχείρισηδιαχείριση
 

υδάτινωνυδάτινων
 

πόρωνπόρων
 

((φράγματαφράγματα, , σταθμοίσταθμοί
 αφαλάτωσηςαφαλάτωσης) ) νοσοκομείανοσοκομεία,,

 
κατοικίεςκατοικίες

3. 3. ΙδιωτικόςΙδιωτικός
 

τομέαςτομέας
 

: : κατοικίεςκατοικίες, , ξενοδοχείαξενοδοχεία, , 
τουριστικάτουριστικά

 
συγκροτήματασυγκροτήματα

Yπουργείο

 
Δημοσίων

 
Εργων

www.mtp-dz.com
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ΚατοικίαΚατοικία

ΑνάγκηΑνάγκη 250 250 –– 300 300 χιλιάδωνχιλιάδων νέωννέων κατοικιώνκατοικιών ετησίωςετησίως . . 
ΚτίζονταιΚτίζονται 130 130 χιλιάδεςχιλιάδες (30(30--40 40 χιλχιλ απόαπό ιδιώτεςιδιώτες) ) 
ΟλοκλήρωσηΟλοκλήρωση τοτο 2009 2009 προγράμματοςπρογράμματος κατασκευήςκατασκευής 1 1 
εκατομμυρίουεκατομμυρίου κατοικιώνκατοικιών
60% 60% τωντων οικιστικώνοικιστικών έργωνέργων μεμε κρατικήκρατική χρηματοδότησηχρηματοδότηση
ΛόγωΛόγω χαμηλήςχαμηλής τιμήςτιμής κατασκευήςκατασκευής ((προσφοράπροσφορά δημοσίουδημοσίου) ) 
δραστηριοποιούνταιδραστηριοποιούνται κυρίωςκυρίως κινεζικέςκινεζικές & & τουρκικέςτουρκικές εταιρείεςεταιρείες
ΣχέδιαΣχέδια γιαγια κατασκευήκατασκευή 10 10 νέωννέων πόλεωνπόλεων γιαγια αποσυμφόρησηαποσυμφόρηση
τηςτης παραλιακήςπαραλιακής ζώνηςζώνης
ΣημαντικέςΣημαντικές ανάγκεςανάγκες γιαγια ξένηξένη τεχνογνωσίατεχνογνωσία στιςστις
αντισεισμικέςαντισεισμικές κατασκευέςκατασκευές

ΥπουργείοΥπουργείο

 

ΕξωτερικώνΕξωτερικών
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ΈργαΈργα  υποδομήςυποδομής

ΥποδομέςΥποδομές μεταφορώνμεταφορών : $ 9,6 : $ 9,6 διςδις
δημόσιαδημόσια έργαέργα $11 $11 διςδις
διαχείρισηδιαχείριση υδάτινωνυδάτινων πόρωνπόρων $ 7,5 $ 7,5 
διςδις
στέγασηστέγαση καικαι υγείαυγεία $ 11 $ 11 διςδις
ανάπτυξηανάπτυξη νότιωννότιων επαρχιώνεπαρχιών 8,5 8,5 
διςδις $$
ΓεωργίαΓεωργία : 4 : 4 διςδις $    $    

ΒελτίωσηΒελτίωση συνθηκώνσυνθηκών
διαβίωσηςδιαβίωσης πληθυσμούπληθυσμού
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη υποδομώνυποδομών
ΑειφόροςΑειφόρος οικονομικήοικονομική
ανάπτυξηανάπτυξη
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη & & 
εκσυγχρονισμόςεκσυγχρονισμός ΔημόσιουΔημόσιου
ΤομέαΤομέα
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη νέωννέων
τεχνολογιώντεχνολογιών
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$ 1$ 144 44 διςδις
 

ΣυμπληρωματικόΣυμπληρωματικό
 

ΠρόγραμμαΠρόγραμμα
 

ΥποστήριξηςΥποστήριξης
 

στηνστην
 

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη
 2006 2006 --2009  2009  

ProgrammeProgramme
 

complcompléémentairementaire
 

dede
 

soutiensoutien
 

àà
 

lala
 

croissancecroissance
 

( PCSC)( PCSC)



ΕκσυγχρονισμόςΕκσυγχρονισμός οδικούοδικού ΑξοναΑξονα ΑνατολήςΑνατολής –– ΔύσηςΔύσης (1220 (1220 
χλμχλμ). ). ΚάθετοιΚάθετοι άξονεςάξονες προςπρος τιςτις ακτέςακτές καικαι τοτο ΟροπέδιοΟροπέδιο
ΕκσυγχρονισμόςΕκσυγχρονισμός επαρχιακούεπαρχιακού δικτύουδικτύου μήκουςμήκους 6.000 6.000 χλμχλμ.  .  
ΟδικόςΟδικός ΑξοναςΑξονας τουτου ΟροπεδίουΟροπεδίου ((RocadeRocade des des HautsHauts
PlateauxPlateaux) 1) 1350 350 χλμχλμ . . ΦάσηΦάση μελετώνμελετών
ΕκσυγχρονισμόςΕκσυγχρονισμός –– επέκτασηεπέκταση σιδηροδρομικούσιδηροδρομικού δικτύουδικτύου
ΚατασκευήΚατασκευή τουτου ΥπερσαχαρικούΥπερσαχαρικού ΑξοναΑξονα ((οδικόςοδικός άξοναςάξονας, , 
οπτικέςοπτικές ίνεςίνες, , φυσικόφυσικό αέριοαέριο) ) 
ΜετρόΜετρό ΑλγερίουΑλγερίου καικαι ΟράνΟράν
ΕκσυγχρονισμόςΕκσυγχρονισμός καικαι κατασκευήκατασκευή αεροδρομίωναεροδρομίων καικαι λιμένωνλιμένων

ΥποδομέςΥποδομές  μεταφορώνμεταφορών
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ΘαλάσσιεςΘαλάσσιες  μεταφορέςμεταφορές
1200 1200 χλμχλμ ακτογραμμώνακτογραμμών
2020--30% 30% ετήσιαετήσια αύξησηαύξηση τηςτης θαλάσσιαςθαλάσσιας κίνησηςκίνησης
60% 60% τηςτης συνολικήςσυνολικής κίνησηςκίνησης στοστο ΑλγέριΑλγέρι
30% 30% τηςτης επιβατικήςεπιβατικής κίνησηςκίνησης μεμε ΕυρώπηΕυρώπη
ΜεγάλεςΜεγάλες οιοι ανάγκεςανάγκες σεσε λιμενικέςλιμενικές
υποδομέςυποδομές

 
καικαι

 
εκσυγχρονισμόεκσυγχρονισμό

 
λιμένωνλιμένων

ΠρόγραμμαΠρόγραμμα εκσυγχρονισμούεκσυγχρονισμού
καικαι

 
επέκτασηςεπέκτασης

 
ιχθυοσκαλωνιχθυοσκαλων
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ΔιαχείρισηΔιαχείριση  ΥδάτινωνΥδάτινων  ΠόρωνΠόρων

300 300 κκ..μμ. . νερούνερού ανάανά κάτοικοκάτοικο ετησίωςετησίως (1.000 (1.000 κκ..μμ. . 
παγκοσμίωςπαγκοσμίως))
ΚατασκευήΚατασκευή 8 8 φραγμάτωνφραγμάτων
ΔιασύνδεσηΔιασύνδεση τωντων 8 8 υπαρχόντωνυπαρχόντων
ΚατασκευήΚατασκευή 9 9 μονάδωνμονάδων επεξεργασίαςεπεξεργασίας υγρώνυγρών
αποβλήτωναποβλήτων
11 11 νέοινέοι σταθμοίσταθμοί αφαλάτωσηςαφαλάτωσης έωςέως τοτο 20112011
$ 7,5 $ 7,5 διςδις απόαπό τοτο ΣυμπληρωματικόΣυμπληρωματικό ΠρόγραμμαΠρόγραμμα
ΥποστήριξηςΥποστήριξης στηνστην ΑνάπτυξηΑνάπτυξη
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ΔομικάΔομικά  υλικάυλικά
••ΑύξησηΑύξηση

 
ζήτησηςζήτησης

 
γιαγια

 
κάλυψηκάλυψη

 
αναγκώναναγκών

 
κατασκευαστικούκατασκευαστικού

 
τομέατομέα

••ΜεγάλεςΜεγάλες
 

οιοι
 

ανάγκεςανάγκες
 

καικαι
 

σταστα
 

βασικάβασικά
 

δομικάδομικά
 

υλικάυλικά
 

((τσιμέντοτσιμέντο))

••ΕισάγονταιΕισάγονται
 

υψηλήςυψηλής
 

ποιότηταςποιότητας
 

υλικάυλικά
 

όπωςόπως
 

πατώματαπατώματα, , χρώματαχρώματα, , πόρτεςπόρτες
 ––

 
παράθυραπαράθυρα, , ηλεκτρολογικάηλεκτρολογικά

 
––

 
υδραυλικάυδραυλικά

 
προϊόνταπροϊόντα

 
κυρίωςκυρίως

 
απόαπό

 
ΙσπανίαΙσπανία, , 

ΙταλίαΙταλία

••ΠροοπτικέςΠροοπτικές
 

ανάπτυξηςανάπτυξης
 

στιςστις
 

μεταλλικέςμεταλλικές
 

κατασκευέςκατασκευές
 

ιδιαίτεραιδιαίτερα
 

στονστον
 πετρελαϊκόπετρελαϊκό

 
τομέατομέα

 
((πετρελαϊκέςπετρελαϊκές

 
εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις) ) 

••ΑνάγκηΑνάγκη
 

σιδηροσωλήνωνσιδηροσωλήνων
 

γιαγια
 

τατα
 

δίκτυαδίκτυα
 

μεταφοράςμεταφοράς
 

πετρελαίουπετρελαίου
 

καικαι
 φυσικούφυσικού

 
αερίουαερίου

••ΣημαντικέςΣημαντικές
 

προοπτικέςπροοπτικές
 

γιαγια
 

ξένεςξένες
 

εταιρείεςεταιρείες
 

πουπου
 

αποκτούναποκτούν
 

εγχώριαεγχώρια
 παραγωγικήπαραγωγική

 
βάσηβάση
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ΤουρισμόςΤουρισμός



ΤουρισμόςΤουρισμός
1.2001.200 χλμχλμ ακτογραμμήςακτογραμμής, , πλούσιαπλούσια πολιτιστικήπολιτιστική κληρονομίακληρονομία
((φοινικικήφοινικική, , ρωμαϊκήρωμαϊκή, , αραβικήαραβική, , οθωμανικήοθωμανική), ), οροπέδιοοροπέδιο, , 
έρημοςέρημος, , 
1.500.000  1.500.000  τουρίστεςτουρίστες (6 (6 εκεκ. . στηνστην ΑίγυπτοΑίγυπτο καικαι ΜαρόκοΜαρόκο) ) 
$ 115 $ 115 εκεκ. . τατα έσοδαέσοδα απόαπό τοντον τουρισμότουρισμό ( $ 4 ( $ 4 διςδις στοστο ΜαρόκοΜαρόκο
& & ΤυνησίαΤυνησία))
67% 67% τωντων ξένωνξένων τουριστώντουριστών είναιείναι ΕυρωπαίοιΕυρωπαίοι
70% 70% τωντων ξενοδοχείωνξενοδοχείων ανήκουνανήκουν σεσε ιδιώτεςιδιώτες
ΕλλείψειςΕλλείψεις σεσε ξενοδοχείαξενοδοχεία καικαι ενεν γένειγένει τουριστικέςτουριστικές υποδομέςυποδομές
διεθνώνδιεθνών προδιαγραφώνπροδιαγραφών
ΑνάγκεςΑνάγκες εκσυγχρονισμούεκσυγχρονισμού συστήματοςσυστήματος τουριστικήςτουριστικής
εκπαίδευσηςεκπαίδευσης
ΟρισμόςΟρισμός 174 174 ΖωνώνΖωνών ΤουριστικήςΤουριστικής ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης ((ΖΕΤΖΕΤ) ) 
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ΚυβερνητικοίΚυβερνητικοί  ΣτόχοιΣτόχοι

ΠροσέλκυσηΠροσέλκυση 4 4 εκεκ. . τουριστώντουριστών έωςέως τοτο 20152015
ΔημιουργίαΔημιουργία 230.000 230.000 θέσεωνθέσεων εργασίαςεργασίας
187.000 187.000 νέεςνέες κλίνεςκλίνες
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη τουρισμούτουρισμού στηνστην ΣαχάραΣαχάρα
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη αθλητικούαθλητικού τουρισμούτουρισμού

Υπουργείο
 

Τουρισμού
www.mta.gov.dz
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http://www.mta.gov.dz/


ΑγροτικόςΑγροτικός  τομέαςτομέας
10% 10% τουτου αλγερινούαλγερινού ΑΕΠΑΕΠ, 3% , 3% τηςτης έκτασηςέκτασης είναιείναι
καλλιεργήσιμοκαλλιεργήσιμο (7% (7% αρδεύεταιαρδεύεται) ) 
ΗΗ παραγωγήπαραγωγή καλύπτεικαλύπτει μόνομόνο τοτο 30% 30% τηςτης ζήτησηςζήτησης
ΚυβερνητικόΚυβερνητικό πρόγραμμαπρόγραμμα ενεν εξελίξειεξελίξει γιαγια τηντην αναδιάρθρωσηαναδιάρθρωση
καικαι εκσυγχρονισμόεκσυγχρονισμό τουτου τομέατομέα ((PNDA) PNDA) 
ΑποτέλεσμαΑποτέλεσμα : : ΜέσηΜέση ετήσιαετήσια αύξησηαύξηση παραγωγήςπαραγωγής 8%  8%  
ΕκσυγχρονισμόςΕκσυγχρονισμός τηςτης αλιείαςαλιείας, , ανάπτυξηανάπτυξη τηςτης
ιχθυοκαλλιέργειαςιχθυοκαλλιέργειας, , μεταποίησηςμεταποίησης
ΠροοπτικέςΠροοπτικές γιαγια ελληνικέςελληνικές επιχειρήσειςεπιχειρήσεις
––

 
ΑγροτικόςΑγροτικός

 
μηχανολογικόςμηχανολογικός

 
εξοπλισμόςεξοπλισμός, , συστήματασυστήματα

 
άρδευσηςάρδευσης

––
 

ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία
 

--τυποποίησητυποποίηση
 

ελαιολάδουελαιολάδου
––

 
ΙχθυοκαλλιέργειεςΙχθυοκαλλιέργειες

 
((ευνοϊκόευνοϊκό

 
φυσικόφυσικό

 
περιβάλλονπεριβάλλον))

––
 

ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία
 

––
 

μεταποίησημεταποίηση
 

τροφίμωντροφίμων
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ΤρόφιμαΤρόφιμα

ΑνάγκεςΑνάγκες σεσε βασικάβασικά είδηείδη διατροφήςδιατροφής (18% (18% τωντων συνολικώνσυνολικών
εισαγωγώνεισαγωγών) ) 
$ 4 $ 4 διςδις εισαγωγέςεισαγωγές (40% (40% δημητριακάδημητριακά, 20% , 20% γαλακτοκομικάγαλακτοκομικά ) ) 
ΑπόΑπό τουςτους μεγαλύτερουςμεγαλύτερους εισαγωγείςεισαγωγείς δημητριακώνδημητριακών, , σίτουσίτου, , 
ζάχαρηςζάχαρης παγκοσμίωςπαγκοσμίως
ΕισαγωγέςΕισαγωγές :: ΟΑΙΟΑΙCC -- Office Office AlgerienAlgerien InterprofessionnelInterprofessionnel dede
CerealesCereales
ΚυριαρχίαΚυριαρχία γαλλικώνγαλλικών, , ισπανικώνισπανικών ιταλικώνιταλικών καικαι ––τελευταίατελευταία--
τουρκικώντουρκικών προϊόντωνπροϊόντων
ΔυνατότητεςΔυνατότητες γιαγια ελληνικάελληνικά προϊόνταπροϊόντα : : χυμοίχυμοί, , 
κονσερβοποιημένακονσερβοποιημένα τρόφιματρόφιμα, , ελιέςελιές, , τυριάτυριά, , σνακςσνακς κακα
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TTηλεπικοινωνίεςηλεπικοινωνίες
ΑπόΑπό τουςτους πλέονπλέον δυναμικούςδυναμικούς τομείςτομείς τηςτης οικονομίαςοικονομίας ΕτήσιαΕτήσια
έσοδαέσοδα $ 2,5 $ 2,5 διςδις
ΜέσοιΜέσοι ρυθμοίρυθμοί αύξησηςαύξησης έωςέως 2010 : 18% 2010 : 18% σταθερήςσταθερής, 19% , 19% τηςτης
κινητήςκινητής
12 12 εταιρείεςεταιρείες δραστηριοποιούνταιδραστηριοποιούνται στονστον τομέατομέα
ΔιείσδυσηΔιείσδυση
––

 
12% 12% σταθερήςσταθερής

 
τηλεφωνίαςτηλεφωνίας, , 

––
 

6060% % κινητήςκινητής
––

 
8% 8% ιντερνετιντερνετ

 
((3030% ADSL) % ADSL) 

ΕπενδυτικέΕπενδυτικέ ευκαιρίεςευκαιρίες : : ΙδιωτικοποίησηΙδιωτικοποίηση ΑΑlgerielgerie Telecom, Telecom, 
DjawebDjaweb (internet provider),(internet provider), τεχνολογίεςτεχνολογίες WiWi--Fi/WimaxFi/Wimax, , ««33ηςης

γενιάςγενιάς»» τηλεφωνίατηλεφωνία ((επίκειταιεπίκειται προκήρυξηπροκήρυξη διαγωνισμούδιαγωνισμού) ) 

www.mptic.dz

http://www.mptic.dz/


ΤομέαςΤομέας  ΥγείαςΥγείας

ΣημαντικήΣημαντική ζήτησηζήτηση σεσε φάρμακαφάρμακα καικαι εξοπλισμόεξοπλισμό ––
εξάρτησηεξάρτηση απόαπό εισαγωγέςεισαγωγές
ΑνωΑνω τουτου $ 1 $ 1 διςδις οιοι εισαγωγέςεισαγωγές φαρμάκωνφαρμάκων ετησίωςετησίως
ΚρατικήΚρατική ενθάρρυνσηενθάρρυνση γιαγια επιτόπιαεπιτόπια παραγωγήπαραγωγή
genericsgenerics
750 750 εκεκ. . γιαγια ιατρικόιατρικό εξοπλισμόεξοπλισμό (95% (95% εισάγεταιεισάγεται) ) 

185 185 νοσοκομείανοσοκομεία, 32 , 32 ειδικάειδικά κέντρακέντρα, 13 , 13 
πανεπιστημιακάπανεπιστημιακά νοσοκομείανοσοκομεία, 91 , 91 ιδιωτικέςιδιωτικές κλινικέςκλινικές

www.ands.dz

http://www.ands.dz/


ΔασμοίΔασμοί
5% 5% στιςστις πρώτεςπρώτες ύλεςύλες
15% 15% σεσε ημικατεργασμέναημικατεργασμένα προϊόνταπροϊόντα
30% 30% στοστο τελικότελικό προϊόνπροϊόν
ΣταδιακήΣταδιακή κατάργησηκατάργηση εισαγωγικώνεισαγωγικών δασμώνδασμών έωςέως τοτο
20172017
ΦΠΑΦΠΑ : 7: 7--17% 17% 
ΕλεύθερηΕλεύθερη δασμώνδασμών εισαγωγήεισαγωγή προϊόντωνπροϊόντων πουπου
πρόκειταιπρόκειται νανα επανεξαχθούνεπανεξαχθούν
ΜηχανήματαΜηχανήματα καικαι εξοπλισμόςεξοπλισμός γιαγια εκτέλεσηεκτέλεση έργωνέργων
απαλλάσσονταιαπαλλάσσονται δασμώνδασμών
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Αναλυτικός

 
κατάλογος

 
δασμών

 
ανά

 
προϊόν

www.caci.dz

http://www.caci.dz/


ΦορολογίαΦορολογία

20 20 -- 25% 25% σεσε επιχειρήσειςεπιχειρήσεις (corporate income (corporate income 
tax)tax)
12,5% 12,5% σεσε κέρδηκέρδη πουπου επανεπενδύονταιεπανεπενδύονται
77--17% 17% ΦΠΑΦΠΑ
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ΥψηλοίΥψηλοί
 

ρυθμοίρυθμοί
 

ανάπτυξηςανάπτυξης
MMεγάλαεγάλα

 
έργαέργα

 
υποδομήςυποδομής

ΑναδιάρθρωσηΑναδιάρθρωση
 

τουτου
 

χρηματοπιστωτικούχρηματοπιστωτικού
 

συστήματοςσυστήματος
ΜεγάλοΜεγάλο

 
πρόγραμμαπρόγραμμα

 
αποκρατικοποιήσεωναποκρατικοποιήσεων

ΣημαντικάΣημαντικά
 

συναλλαγματικάσυναλλαγματικά
 

αποθέματααποθέματα
ΕπενδυτικάΕπενδυτικά

 
κίνητρακίνητρα

ΠολιτικήΠολιτική
 

καικαι
 

μακροοικονομικήμακροοικονομική
 

σταθερότητασταθερότητα
ΧαμηλόΧαμηλό

 
κόστοςκόστος

 
ενέργειαςενέργειας

ΓραφειοκρατίαΓραφειοκρατία
ΑνεπαρκέςΑνεπαρκές

 
τραπεζικότραπεζικό

 
σύστημασύστημα

ΣποραδικήΣποραδική
 

πολιτικήπολιτική
 

βίαβία

+

-

ΕπενδυτικόΕπενδυτικό
 

περιβάλλονπεριβάλλον
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ΕπενδυτικόΕπενδυτικό
 

περιβάλλονπεριβάλλον

ΠαγκόσμιαΠαγκόσμια ΤράπεζαΤράπεζα :   :   τοτο 20020077 στηνστην 112525ηη θέσηθέση
παγκοσμίωςπαγκοσμίως μεταξύμεταξύ 178 178 κρατώνκρατών
ΕλεύθεροςΕλεύθερος επαναπατρισμόςεπαναπατρισμός κερδώνκερδών
24 24 ημέρεςημέρες οο μέσοςμέσος χρόνοςχρόνος γιαγια τηντην ίδρυσηίδρυση μιαςμιας
επιχείρησηςεπιχείρησης
ΕπίλυσηΕπίλυση διαφορώνδιαφορών : : ΗΗ ΑλγερίαΑλγερία έχειέχει υπογράψειυπογράψει
στιςστις σχετικέςσχετικές συμφωνίεςσυμφωνίες γιαγια τηντην διεθνήδιεθνή διαιτησίαδιαιτησία. . 
ΕμβρυακήΕμβρυακή λειτουργίαλειτουργία χρηματιστηρίουχρηματιστηρίου
ΗΗ ΕλλάδαΕλλάδα καικαι ηη ΑλγερίαΑλγερία έχουνέχουν υπογράψειυπογράψει
συμφωνίασυμφωνία γιαγια τηντην ΑμοιβαίαΑμοιβαία ΠροστασίαΠροστασία
ΕπενδύσεωνΕπενδύσεων
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ΕπενδυτικόςΕπενδυτικός  νόμοςνόμος  0606--08/200608/2006
ΑρμόδιαΑρμόδια ΑρχήΑρχή : : ΕθνικόςΕθνικός ΟργανισμόςΟργανισμός γιαγια τηντην ΠροώθησηΠροώθηση ΕπενδύσεωνΕπενδύσεων
AgenceAgence

 
NationaleNationale

 
dede

 
DDééveloppementveloppement

 
dede

 
l'Investissementl'Investissement

ΑίτησηΑίτηση γιαγια υπαγωγήυπαγωγή σεσε έναένα απόαπό τατα περιφερειακάπεριφερειακά κέντρακέντρα
εξυπηρέτησηςεξυπηρέτησης μιαςμιας στάσηςστάσης ((guichetguichet unique) unique) 
YYποχρέωσηποχρέωση γιαγια απάντησηαπάντηση εντόςεντός 30 30 ημερώνημερών
ΕλάχιστηΕλάχιστη συμμετοχήσυμμετοχή ξένουξένου επενδυτήεπενδυτή 15% 15% γιαγια αρχικόαρχικό κεφάλαιοκεφάλαιο <$ 25 <$ 25 
χιλχιλ. . καικαι 30% 30% γιαγια κεφάλαιοκεφάλαιο >$ 125 >$ 125 χιλχιλ. . 
AAτέλειατέλεια ΦΠΑΦΠΑ αγαθώναγαθών καικαι υπηρεσιώνυπηρεσιών
ΑπαλλαγήΑπαλλαγή απόαπό φόροφόρο επίεπί τωντων κερδώνκερδών γιαγια 3 3 έτηέτη
απαλλάσσονταιαπαλλάσσονται δασμώνδασμών τατα εισαγώμεναεισαγώμενα μηχανήματαμηχανήματα καικαι οο εξοπλισμόςεξοπλισμός
καθώςκαθώς καικαι τατα απαραίτητααπαραίτητα γιαγια τηντην λειτουργίαλειτουργία τηςτης επένδυσηςεπένδυσης οχήματαοχήματα
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ΚρατικήΚρατική επιδότησηεπιδότηση γιαγια υποδομέςυποδομές
ΜειωμέναΜειωμένα τέλητέλη εισαγωγήςεισαγωγής γιαγια αγαθάαγαθά
ΑπαλλαγήΑπαλλαγή απόαπό φόρουςφόρους ακίνητηςακίνητης περιουσίαςπεριουσίας
γιαγια 10 10 έτηέτη
ΑπαλλαγήΑπαλλαγή απόαπό φόρουςφόρους επίεπί τωντων κερδώνκερδών γιαγια
10 10 έτηέτη

Υπουργείο
 

Προώθησης
 

Επενδύσεων
Ministère des Participations et  de la Promotion des Investissements

www.mppi.dz

ΓιαΓια  επενδύσειςεπενδύσεις  σεσε  ΕιδικέςΕιδικές
ΑναπτυξιακέςΑναπτυξιακές  ΖώνεςΖώνες
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ΤραπεζικόΤραπεζικό
 σύστημασύστημα

••
 

ΚυριαρχίαΚυριαρχία
 

στηνστην
 

αγοράαγορά
 

6 6 κρατικώνκρατικών
 

τραπεζώντραπεζών

••
 

10% 10% τηςτης
 

χρηματοπιστωτικήςχρηματοπιστωτικής
 

αγοράςαγοράς
 

σεσε
 

ιδιώτεςιδιώτες

••
 

ΣημαντικόςΣημαντικός
 

αριθμόςαριθμός
 

ξένωνξένων
 

τραπεζώντραπεζών
 

λειτουργείλειτουργεί
 

στηνστην
 

χώραχώρα
 ((CITIBANK, SOCICITIBANK, SOCIΕΕTE GENERALE, PNB PARIBAS, TE GENERALE, PNB PARIBAS, 

SANTANDER) SANTANDER) 

••
 

ΠρόγραμμαΠρόγραμμα
 

ιδιωτικοποιήσεωνιδιωτικοποιήσεων
 

τραπεζώντραπεζών
 

ενεν
 

εξελίξειεξελίξει
 

((Credit Credit 
PopulairePopulaire

 
dd’’

 
AlgerieAlgerie--14% 14% τηςτης

 
αγοράςαγοράς

 
) ) --

 
ΑναστολήΑναστολή

 
λόγωλόγω

 
κρίσηςκρίσης

 τηςτης
 

αγοράςαγοράς
 

ακινήτωνακινήτων

••
 

ΑύξησηΑύξηση
 

χορηγήσεωνχορηγήσεων
 

σεσε
 

ιδιώτεςιδιώτες
 

(56% (56% τοτο
 

2006) 23,4% 2006) 23,4% τουτου
 

ΑΕΠΑΕΠ
 (92,3% (92,3% στηνστην

 
ΕλλάδαΕλλάδα)  )  

••
 

ΟιΟι
 

πληρωμέςπληρωμές
 

μεμε
 

επιταγέςεπιταγές
 

καικαι
 

πιστωτικέςπιστωτικές
 

κάρτεςκάρτες
 

σεσε
 

αρχικόαρχικό
 

στάδιοστάδιο

••
 

ΗΗ
 

συντριπτικήσυντριπτική
 

πλειοψηφίαπλειοψηφία
 

τωντων
 

συναλλαγώνσυναλλαγών
 

γίνεταιγίνεται
 

μετρητοίςμετρητοίς



ΠροκηρύξειςΠροκηρύξεις
 μειοδοτικώνμειοδοτικών

 διαγωνισμώνδιαγωνισμών

BOMOP BOMOP 
BulletinBulletin

 
OfficielOfficiel

 
des Marches des des Marches des 

OperateursOperateurs
 

PublicsPublics
www.anep.com.dzwww.anep.com.dz

ΕπίσηςΕπίσης
 

στηνστην
 

ιστοσελίδαιστοσελίδα::
www.algeriatenders.comwww.algeriatenders.com
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KKλάδοιλάδοι
 

τηςτης
 

αλγερινήςαλγερινής
 

οικονομίαςοικονομίας
 

μεμε
 προοπτικέςπροοπτικές

 
γιαγια

 
τατα

 
ελληνικάελληνικά

 
προϊόνταπροϊόντα

 
καικαι

 υπηρεσίεςυπηρεσίες
ΕνέργειαΕνέργεια :: εξοπλισμόςεξοπλισμός καικαι εφόδιαεφόδια γιαγια εξόρυξηεξόρυξη καικαι μεταφοράμεταφορά
πετρελαίουπετρελαίου καικαι φυσικούφυσικού αερίουαερίου, , κατασκευέςκατασκευές
ΑνανεώσιμεςΑνανεώσιμες ΠηγέςΠηγές:  :  ΕξαγωγέςΕξαγωγές ηλιακώνηλιακών συστημάτωνσυστημάτων, , τεχνογνωσίατεχνογνωσία
ΚατασκευέςΚατασκευές : : ανάληψηανάληψη έργωνέργων, , γραφείαγραφεία μελετώνμελετών, , δομικάδομικά υλικάυλικά, , 
επενδύσειςεπενδύσεις σεσε παραγωγήπαραγωγή δομικώνδομικών υλικώνυλικών
ΓεωργίαΓεωργία : : αγροτικάαγροτικά μηχανήματαμηχανήματα, , εξοπλισμόςεξοπλισμός άρδευσηςάρδευσης,, κατασκευήκατασκευή καικαι
εξοπλισμόςεξοπλισμός θερμοκηπίωνθερμοκηπίων, , τυποποίησητυποποίηση ελαιολάδουελαιολάδου, , ιχθυοκαλλιέργειεςιχθυοκαλλιέργειες
ΙατρικόςΙατρικός εξοπλισμόςεξοπλισμός καικαι φάρμακαφάρμακα
ΤουρισμόςΤουρισμός
ΧρηματοπιστωτικόςΧρηματοπιστωτικός τομέαςτομέας
ΤομέαςΤομέας μελετώνμελετών
ΤρόφιμαΤρόφιμα καικαι καταναλωτικάκαταναλωτικά προϊόνταπροϊόντα
ΘαλάσσιεςΘαλάσσιες ΜεταφορέςΜεταφορές
ΤηλεπικοινωνίεςΤηλεπικοινωνίες



ΣχέσειςΣχέσεις
 μεμε  τηντην

 ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή
 ΕνωσηΕνωση

 καικαι
 ΠαγκόσμιοΠαγκόσμιο

 ΟργανισμόΟργανισμό
 ΕμπορίουΕμπορίου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
 

ΕΝΩΣΗΕΝΩΣΗ
ΣυμφωνίαΣυμφωνία ΣύνδεσηςΣύνδεσης σεσε
ισχύισχύ απόαπό τοτο 20052005
ΣταδιακήΣταδιακή κατάργησηκατάργηση
τελωνειακώντελωνειακών δασμώνδασμών σταστα
βιομηχανικάβιομηχανικά προϊόνταπροϊόντα ΕΕΕΕ
σεσε ορίζονταορίζοντα 1212ετίαςετίας

ΠΟΕΠΟΕ
ΣυνεχίζονταιΣυνεχίζονται οιοι
διαπραγματεύσειςδιαπραγματεύσεις γιαγια
εισδοχήεισδοχή στονστον ΟργανισμόΟργανισμό
ΠνευματικήΠνευματική ιδιοκτησίαιδιοκτησία, , 
τεχνικάτεχνικά εμπόδιαεμπόδια στοστο
εμπόριοεμπόριο, , εξαγωγικέςεξαγωγικές
επιδοτήσειςεπιδοτήσεις, , τιμολόγησητιμολόγηση
υδρογονανθράκωνυδρογονανθράκων
υγειονομικάυγειονομικά μέτραμέτρα
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ΗΗ  ΑλγερίαΑλγερία
 στηνστην

 γειτονιάγειτονιά
 τηςτης

 ΕλλάδοςΕλλάδος
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ΠρεσβείαΠρεσβεία
 τηςτης

 ΕλλάδοςΕλλάδος
 στοστο

 ΑλγέριΑλγέρι

60,60,BlvBlv
 

Colonel Colonel BougaraBougara

16030 El 16030 El BiarBiar
 

AlgerAlger

ΤηλΤηλ. . +213+213--2121--921228921228

923491923491

ΦαξΦαξ
 

++212133--2121--923490923490

EE--mail: mail: gremb.alg@mfa.grgremb.alg@mfa.gr
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