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Εμπόριο αγαθών Ελλάδος-Αλγερίας 8μήνου 2022 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 8μηνο 2022 οι ελληνικές εξαγωγές προς την
Αλγερία  ανήλθαν  σε  περίπου  781 εκ  ευρώ.  Μεταξύ  των  κυριοτέρων  εξαγομένων  προϊόντων
συγκαταλέγονται  άσφαλτος,  ευθείς  σωλήνες  από  χαλκό,  βαμβάκι,  μάρμαρα,  καπνά,  σαπούνια,
χαρτόνια, λιπαντικά, γλυκά κουταλιού κ.α. (βλ. πιν.1). 
Στην εν λόγω περίοδο οι  εισαγωγές μας από την Αλγερία  ανήλθαν σε  σχεδόν 450,4 2 εκ  ευρώ και
συνίστανται κυρίως σε φυσικό αέριο, ακατέργαστα λάδια, καύσιμο αεριωθουμένων, άνυδρη αμμωνία,
προπάνιο, φωσφορικά ασβέστια και βουτάνια.

Πίνακας 1 Κυριότερες* ελληνικές εξαγωγές προς την Αλγερία το 8μηνο 2022
ΔΚ ΠΡΟΪΟΝ ΑΞΊΑ σε ευρώ % επί του συνόλου

27132000 άσφαλτος από πετρέλαιο 18119302 23,25

74111010 ευθείς σωλήνες από χαλκό 10267699 13,18
52010090 βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο (εκτός 

από υδρόφιλο ή λευκασμένο)
6190734 7,95

25151100 μάρμαρα και τραβερτίνες, ακατέργαστα ή χοντρικά 
κατεργασμένα

4800260 6,16

24011060 καπνά sun cured ανατολικού τύπου, χωρίς 
αφαίρεση των μίσχων

3193019 4,10

34023990 παρασκευάσματα για πλύσιμο 3174597 4,07

48109290 χαρτί και χαρτόνια (άλλα) 3074057 3,95
34031910 παρασκευάσματα λιπαντικά στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής..
2668519 3,42

25174100 κόκκοι, θραύσματα και σκόνες, έστω και θερμικά 
επεξεργασμένα, από μάρμαρο

1873195 2,4

20071010 γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και 
πάστες καρπών και φρούτων..

1655229 2,12

76129080 άλλα δοχεία από αργίλιο 1341370 1,72

84212100 συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των νερών 1239411 1,59
25151200 μάρμαρα κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε 

όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή 
ορθογωνίου

1181089 1,52

84248210 συσκευές ποτίσματος 1158708 1,49
21069092 παρασκευάσματα διατροφής που δεν περιέχουν 

λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα..
1021264 1,31

* άνω των 100.000 ευρώ
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Αλγέρι

Πίνακας 1 Κυριότερες* ελληνικές εισαγωγές από την Αλγερία το 8μηνο 2022
ΔΚ ΠΡΟΪΟΝ ΑΞΊΑ σε ευρώ % επί του συνόλου

27111100 φυσικό αέριο που έχει υγροποιηθεί 217285111 48,24
27090090 λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από 145419482 32,28

1 77.919.701 ευρώ

2 450.433.196 ευρώ
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ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο) 
27101921 ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων 35663504 7,92

28141000 αμμωνία άνυδρη 16146415 3,58
27111294 προπάνιο που έχει υγροποιηθεί, καθαρότητας > 90 

αλλά < 99% 
12140105 2,7

25101000 φωσφορικά ασβέστια και φωσφορικά 
αργιλασβέστια, φυσικά, και κιμωλίες φωσφορικές, 
μη αλεσμένα

8783059 1,95

72139149 χονδρόσυρμα θερμής έλασης, από σίδηρο ή μη 
κραματοποιημένο χάλυβα, ακανόνιστα 
περιελιγμένο, που περι

4795120 1,06

48030031 χαρτί ρυτιδωμένο οικιακής χρήσης, υγιεινής ή 
καθαριότητας, και επίπεδες επιφάνειες από ίνες 
κυτταρίνης

3706578 0,82

27111310 βουτάνια που έχουν υγροποιηθεί, που προορίζονται
να υποστούν καθορισμένη κατεργασία 

2177282 0,48

27109900 Χρησιμοποιημένα λάδια από πετρέλαιο.. 1896545 0,42
27111397 βουτάνια, που έχουν υγροποιηθεί, καθαρότητας <= 

90%
755605 0,17

* άνω των 700.000 ευρώ
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Αλγέρι

Προς  συνεκτίμηση  παρατίθεται  και  ο  παρακάτω  συνοπτικός  πίνακας  με  το  διμερές  εμπόριο  την
τελευταία διετία 2020-2021

Αξία σε ευρώ
2020 2021 % μεταβολή

Ελληνικές εξαγωγές 127.385.028 70.800.098 -44,42

Εισαγωγές από την Αλγερία 615.140.508 601.126.220 -2,28

Όγκος εμπορίου 742.525.536 671.926.318 -9,51%

Εμπορικό ισοζύγιο -487.755.480 -530.326.122 8,73

Tην τριετία 2020-2022 (με την επιφύλαξη του τελευταίου τετραμήνου 2022) παρατηρείται  εν γένει
παρόμοια  σύνθεση  προϊόντων  και  στις  δύο  κατηγορίες  (εισαγωγών  και  εξαγωγών)  με  μικρές
διαφοροποιήσεις. 

Η πτωτική πορεία των εξαγωγών μας αντανακλά, πέραν της συγκυριακής υγειονομικής κρίσης,  την
αποτελεσματικότητα  της  εφαρμοζόμενης  α/πολιτικής  περιορισμού  των  εισαγωγών,  η  οποία
επεκτείνεται συνεχώς.

Υπενθυμίζεται ότι από την άνοιξη 2022 στα διάφορα εμπόδια στο εμπόριο με την Αλγερία προστέθηκε
η  απαίτηση  πιστοποιητικού  από  την  Υπηρεσία  προώθησης  εξωτερικού  εμπορίου  ALGEX  περί  μη
εγχώριας παραγωγής του προς εισαγωγή προϊόντος. 
Για την ακρίβεια, το α/Υπουργείο Εμπορίου και Προώθησης Εξαγωγών ενεργοποίησε την ηλεκτρονική
πλατφόρμα  https://www.commerce.gov.dz/cartographie     , η οποία απεικονίζει το σύνολο της εθνικής
παραγωγής. 
Από τις 25.4.2022 οι εισαγωγείς πρώτων υλών και προϊόντων που θα πωληθούν στην εσωτερική αγορά
αυτούσια χωρίς μετατροπή οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση για την έκδοση του
προαναφερόμενου πιστοποιητικού από την  ALGEX, απαραίτητου για την ολοκλήρωση του φακέλλου
έγκρισης της εισαγωγής.

Αλγέρι,  Νοέμβριος 2022
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https://www.commerce.gov.dz/cartographie

