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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΛΓΕΡΙΑΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

          Η Αλγερία είναι μια σημαντική χώρα με πολύ μεγάλο οικονομικό δυναμικό. Το ΔΝΤ 

αναθεώρησε προς το ευνοϊκότερο τις οικονομικές προβλέψεις του για την Αλγερία για τα έτη 

2012 και 2013. Το ΑΕΠ της χώρας ανέρχεται σε $ 159 δις (2010). Στη σύνθεση του ΑΕΠ, η 

αγροτική παραγωγή συμβάλλει με 8.3%, η βιομηχανία με 61.5% και οι υπηρεσίες με 30.2% 

(2010). Ως προς τα συναλλαγματικά αποθέματα ($182,22 δις), σύμφωνα με το ΔΝΤ, η Αλγερία 

κατατάσσεται πρώτη στον πίνακα των λιγότερο χρεωμένων κρατών ΜΕΝΑ και στη δεύτερη 

σειρά, μετά τη Σαουδική Αραβία, όσον αφορά τα επίσημα συναλλαγματικά αποθέματα. Το 

εξωτερικό της χρέος ανέρχεται στο 2% του ΑΕΠ. O τομέας των υδρογονανθράκων αποτελεί τη 

ραχοκοκαλιά της αλγερινής οικονομίας. Ποσοστό άνω του 95% των αλγερινών εξαγωγών είναι 

υδρογονάνθρακες και αντιστοιχούν στο 30% του ΑΕΠ της χώρας. Η οιαδήποτε πτώση της τιμής 

του πετρελαίου (15% τον Μάιο τ.ε.) δημιουργεί ανησυχίες στη κυβέρνηση καθώς το 60% του 

προϋπολογισμού της χώρας χρηματοδοτείται από τις εξαγωγές πετρελαίου. Το 2011, οι εξαγωγές 

της Αλγερίας πλην υδρογονανθράκων, έφτασαν ποσοστό μικρότερο του 3,5% επί του συνόλου 

των εξαγωγών.  Η χώρα βρίσκεται στην 10
η
 θέση παγκοσμίως σε αποθέματα φυσικού αερίου και 

αποτελεί τον 6o μεγαλύτερο εξαγωγέα φυσικού αερίου ανά τον κόσμο. Το 25% των αναγκών της 

Ευρώπης σε φυσικό αέριο καλύπτεται από την Αλγερία (στοιχεία 2009).  Επίσης η Αλγερία 

κατατάσσεται 16
η
 παγκοσμίως σε αποθέματα πετρελαίου. Καθώς οι ενεργειακές ανάγκες σε 

παγκόσμια κλίμακα ολοένα αυξάνονται, ο ρόλος της Αλγερίας ως σημαντικού παίκτη στα 

παγκόσμια ενεργειακά δρώμενα δεν πρόκειται να μεταβληθεί. Η κρατική Sonatrach αποτελεί τη 

12
η
 μεγαλύτερη εταιρεία υδρογονανθράκων παγκοσμίως. Η μακροπρόθεσμη πολιτική της 

κυβέρνησης στοχεύει στη διαφοροποίηση από τον κλάδο των υδρογονανθράκων, λιγότερο 

κρατικό έλεγχο και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Παρ΄όλα αυτά, υπάρχει έντονος 

προβληματισμός από πλευράς ΕΕ όσον αφορά την προστατευτική πολιτική της Αλγερίας έναντι 

της ανοιχτής εμπορικής πολιτικής που εφαρμόζει η ΕΕ. 

          Κατά το 2011, το εμπορικό ισοζύγιο της Αλγερίας ανήλθε σε $ 21.09 δις. Τα αγροτικά και 

κτηνοτροφικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν περίπου μόλις το 1% των αλγερινών εξαγωγών. 

Συνολικά, το 75% των τροφίμων που καταναλώνονται στη χώρα εισάγονται. Η Κυβέρνηση της 

Αλγερίας προκειμένου να περιορίσει την εξάρτηση της χώρας από την εισαγωγή ειδών 

διατροφής, έχει ως στόχο, την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της γεωργικής της παραγωγής 

μεταξύ 8% και 10% ετησίως από το 2010 και εφεξής. Ενθαρρύνονται επενδυτικές συνεργασίες 

με  τοπικές εταιρίες στον τομέα των τροφίμων.  Λόγω της ελλιπούς αξιοποίησης του ορυκτού 

πλούτου της  χώρας, το 75% των αναγκών της σε μάρμαρο καλύπτονται από εισαγωγές. Οι 

εισαγωγές σιδήρου, κάθε χρόνο, ανέρχονται περίπου σε $10 δις, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 

20% επί του συνόλου των παγκόσμιων εισαγωγών. Η Αλγερία είναι ο 8
ος

 μεγαλύτερος 

αγοραστής όπλων παγκοσμίως και κατέχει τη πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Β. Αφρικής ως 

προς το ύψος των δαπανών για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Από το 2002, οι αμυντικές δαπάνες 

της χώρας αυξήθηκαν κατά 170%. Οι χώρες της Ε.Ε. είναι οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι 

της Αλγερίας συμμετέχοντες στο 54.9% των εισαγωγών της και στο 60% των εξαγωγών της.  

Η Αλγερία είχε υπογράψει Συμφωνία Σύνδεσης με την Ε.Ε. το 2002, η οποία έχει τεθεί 

σε ισχύ από 1/9/2005. Η πλήρης κατάργηση των δασμών θα επιτευχθεί το 2020 αντί το 2017, 

όπως είχε προταθεί από την Αλγερία. Η Αλγερία είχε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για ένταξή της 

στον Π.Ο.Ε. από το 1987. Πιθανή η ένταξη της χώρας στον ΠΟΕ εντός του 2012. 
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ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της χώρας μας με την Αλγερία αναπτύχθηκαν μετά 

το έτος 1980. Το 1982 υπεγράφη η Συμφωνία Οικονομικής, Επιστημονικής και Τεχνικής 

Συνεργασίας, στο Αλγέρι. Παρά το άριστο επίπεδο των πολιτικών σχέσεων, στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος παραμένει επί σειρά ετών η προμήθεια φυσικού υγροποιημένου αερίου (η σχετική 

σύμβαση υπεγράφη το 1988 και η έναρξη λειτουργίας της μονάδας υποδοχής, στη Ρεβυθούσα, 

πραγματοποιήθηκε το 2000). Η χώρα μας προμηθεύεται σχεδόν το 20% των αναγκών της σε 

φυσικό αέριο. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Αλγερίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού 

για τρεις χρονιές, 2006, 2009 και 2010, υπήρξε πλεονασματικό για τη χώρα μας.  

 

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΛΓΕΡΙΑΣ 

                                                                2010-2011 σε εκ. € 

 

 
 

2010 
 

2011 
Mεταβολή 
11/10% 

Εξαγωγές 
Ελλάδος 

 
215,05 

 
356,39 

 
+65,76% 

Εισαγωγές 
Ελλάδος 

 
196,08 

 
363,36 

 
+85,31% 

 
Εμπορικό 
Ισοζύγιο 

 
+18,97 

 
+ 6,97 

 
 - 63,25% 

      Πηγή: ΕΣΥΕ 

 
Από τις ελληνικές εξαγωγές για το έτος 2011, το 39,1% αφορά ράβδους από σίδηρο / 

χάλυβα θερμής διέλασης, το 15,5% αφορά ράβδους και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό, 

το 7% αφορά χοντρόσυρμα από σίδηρο / χάλυβα, το 6,3% αφορά είδη με καθορισμένη μορφή 

από σίδηρο / χάλυβα και το 6% αφορά ακατέργαστα καπνά και απορρίμματα καπνού. Η Αλγερία 

εφοδιάζει την Ελληνική αγορά με το 20% των αναγκών της σε φυσικό αέριο, που αποτελεί και το 

κύριο εξαγωγικό της προϊόν. Το 96% περίπου των ελληνικών εισαγωγών από Αλγερία αφορά το 

φυσικό αέριο. 

 


