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Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

růst HDP (%) –5,1 3,9 2,8 1,5 1,3

Průmyslová produkce (% změna) –10,7 4,0 1,0 0,8 0,2

Veřejný dluh (% HDP) 62,5 63,4 64,4 69,8 74,9

Míra inflace (%) 2,1 6,7 8,6 7,0 5,8

Populace (mil.) 44,3 45,2 46,1 47,0 48,0

Nezaměstnanost (%) 16,0 16,9 15,8 16,0 16,5

HDP na obyvatele (USD, PPP) 11 210,0 11 780,0 12 370,0 12 620,0 12 850,0

Bilance běžného účtu (mld. USD) –18,2 –7,4 –3,9 –9,1 –11,8

Saldo obchodní bilance (mld. USD) –13,0 –1,3 2,8 –1,3 –3,8

Exportní riziko OECD 5/7 5/7 5/7 — —

konkurenceschopnost — — — — —

Predikce EIU Zdroj: EIU, oECD, IMD

Alžírsko
Velvyslanectví Čr v Alžíru 
e-mail: commerce_algiers@mzv.cz
www.mzv.cz/alzir

Z    hlediska HDP je Alžírsko na 58. místě na  světě 
a druhou největší ekonomikou v severní Africe. 

Země drží 18. největší zásoby ropy a  10. největší 
zásoby zemního plynu na světě. Z pandemie vyšlo 
Alžírsko v roce 2020 s propadem HDP o 5,1 % a s prů-
myslovou produkcí sníženou o  10,7 % v  porovnání 
s  rokem 2019. V  roce 2021 alžírská ekonomika 
zaznamenala růst o 3,9 %, ale v roce 2022 se počítá 
s mírným poklesem růstu na 2,8 %. růst v ropném 
a plynárenském sektoru v roce 2022 by měl být vyš-
ší než v ostatních sektorech ekonomiky s ohledem 
na vzestup cen plynu a ropy. Deficit státního rozpoč-

tu se mezi roky 2019 a 2020 více než zdvojnásobil 
z 5,6 % na 12,6 %. Tempo čerpání zahraničních devíz 
se v posledních několika letech také zdvojnásobilo, 
což vedlo vládu v letech 2020 a 2021 k výraznému 
snižování dovozů. Co se týče podmínek obchodová-
ní, podle dat Světové banky z roku 2020 se Alžírsko 
nachází na  152. místě ze 190 hodnocených zemí. 
Alžírsko se nyní zaměřuje na diverzifikaci ekonomi-
ky a podporu zahraničních investic mimo produkci 
a vývoz zemního plynu a  ropy a souvisejících pro-
duktů, které představují přes 90 % celkové hodnoty 
vývozu.

mailto:commerce_algiers@mzv.cz
https://www.mzv.cz/alzir
https://www.businessinfo.cz/navody/alzirsko-souhrnna-teritorialni-informace/2#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#dz
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 © Příležitosti  
pro český export

 ▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

V Alžírsku se plánuje další rozvoj silniční, železniční i letecké infrastruktury, která 
je i s ohledem na rozlehlost území a potřebu modernizace stále nedostatečná. 
Ve  velkých městech je stále více kladen důraz na  koncept chytrých měst se 
zaměřením na dopravní telematiku. Ministerstvo dopravy zpracovalo akční plán 
a nouzová opatření, která mají vést k oživení pozemní, námořní a letecké dopravy. 
Vláda plánuje nastavit podmínky pro vstup soukromých společností do sektorů 
letecké i námořní dopravy. 

 ▶ Důlní, těžební a ropný průmysl

Alžírsko kromě tradiční těžby zemního plynu a ropy stále více akcentuje využití 
dalších nerostných zdrojů. Země plánuje prospekci a těžbu zásob železné rudy, 
lithia, fosfátů, manganu, olova, zinku, ale i  zlata a  diamantů. Alžírsko chce 
investovat do hornictví až 67 mil. EUr do roku 2028. Příležitosti pro české firmy 
představuje prospekce a těžba hornin a následné zpracování nerostných surovin.
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zemědělství služby

průmysl 

54 %

34 %

12 %

Podíl sektorů na HDP

Zdroj: EIU, 2020 

Top 5 import dle zemí (v %)

Čína 16,3

francie 13,9

rusko 8,5

itálie 7,5

Španělsko 7,3

Top 5 import dle zboží (mld. UsD)

Celkem 33,7

Oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa) 6,1

Plyn zemní, případně zkapalněný 5,0

Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 3,7

Předměty obchodu zvláštní 2,5

Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 1,1

Vývoj HDP (meziročně, %)

Alžírsko svět rozvojové ekonomiky
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Zdroj: EIU, IMF 
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https://publi.cz/books/1901/index.html#dz&jumptoanchor=dop
https://publi.cz/books/1901/index.html#dz&jumptoanchor=dul
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 ▶ Energetický průmysl

Alžírsko je celosvětově 5. největší producent zemního plynu a 13. největší producent 
ropy, jehož 98 % příjmů plyne z vývozu těchto surovin. Země si uvědomuje nutnost 
postupného snižování závislosti na těchto dvou komoditách. rychle rostoucí domácí 
spotřeba energie, zvyšování energetické účinnosti i zavádění obnovitelných zdrojů 
vyžadují výrazné investice do tohoto sektoru. V období 2021–2035 vláda plánuje 
výstavbu obnovitelných zdrojů energie o celkové kapacitě 15 TW. Další příležitosti 
pro české společnosti se týkají modernizace stávajících elektráren a rozvodných 
sítí.

 ▶ obranný průmysl

Alžírsko dlouhodobě disponuje největším armádním rozpočtem v Africe a patří 
mezi přední dovozce zbraní. Objemné investice do obranného sektoru odrážejí 
složitou geopolitickou situaci země a  šíření nekonvenčních hrozeb v  regionu 
Sahelu. Alžírská armáda má zájem o bezpečnostní a obranné technologie, zbraně 
a munici, leteckou techniku i telekomunikační a radiolokační systémy.

 ▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

Alžírsko se s ohledem na stále rostoucí poptávku po vodě a klimatické změny potýká 
s nedostatkem vody a vodohospodářství se stává strategickým sektorem. Alžírská 
vláda plánuje financování projektů zaměřených na zpřístupnění nových vodních 
zdrojů, zavlažování, zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod s následným 
využitím v zemědělství. Vláda plánuje na projekty ve vodohospodářství vyčlenit 
1 mld. EUr ročně.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Země investuje do modernizace stávajících a výstavby nových zdravotních zařízení 
ve  veřejném i  vojenském sektoru, poptává proto různá zdravotnická zařízení 
a materiál. Alžírsko má zároveň společně s Jihoafrickou republikou nejsilnější 
farmaceutický průmysl v Africe. Exportní potenciál by mohl generovat až 400 mil. 
USD ročně a  vytváří tak příležitosti pro vývoz výrobních linek a  chemických 
surovin.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Plán hospodářského rozvoje Alžírska staví na  rozvoji zemědělského sektoru, 
který má zajistit potravinovou bezpečnost státu. Součástí plánu je modernizace 
zemědělství, zlepšení jeho výkonnosti a konkurenceschopnosti a posílení vývozu 
zemědělských produktů do roku 2024. Vláda plánuje investiční pobídky na projekty 
lokalizované především v  jižních částech země a  na  náhorních plošinách se 
zaměřením na strategické plodiny a jejich zpracování. Další projekty se zaměřují 
na dovoz skotu, výstavbu mlékáren a zpracovatelských závodů.
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