
 

Folha de resumo sobre o comércio exterior da Argélia 

 

 

 

Esta folha de resumo sobre intercâmbio comercial (mercadorias) da Argélia com o 
resto do mundo para o ano 2021 foi elaborada com base nas informações 
fornecidas pela CNTSID /Direção Geral de Alfândega argelina. 

De modo geral, estas estatísticas mostram o seguinte: 

 Um aumento no volume do comércio da Argélia (2021) de 32,27% em 
relação a 2020, passando de 58,18 bilhões de dólares para 79,96 bilhões 
de dólares; 
 

 Um aumento no volume de importações e exportações, respectivamente de 
9,57% e 65,07%, em comparação com o ano 2020; 
 

 Um aumento substancial das exportações de hidrocarbonetos, que 
atingiram 5,03 bilhões de dólares em 2021, pela primeira vez em pelo 
menos duas décadas; 
 

 A União Europeia continua sendo o principal parceiro comercial de nosso 
país com 37,28 bilhões de dólares, o que representa 48,43% do nosso 
comércio total;  
 

 As importações no âmbito do Acordo de Livre Comércio com a UE 
totalizaram 6,91 bilhões de dólares, um aumento de 6,53% em relação a 
2020; 
 

 A nível bilateral, a China é o principal parceiro comercial da Argélia, seguida 
da Itália, França, Espanha, Turquia e Estados Unidos da América e Brasil. 
 
 



O intercâmbio comercial  da Argélia com o resto do mundo para o ano 2021 
 

1. O comércio da Argélia com o resto do mundo (mercadorias) atingiu, durante o ano de 
2021, 76,96 bilhões de dólares, incluindo 39,28 bilhões de dólares de exportações e 
37,68 bilhões de dólares de importações. Estes valores, consolidados a partir de 02 
de janeiro de 2022 pelos serviços aduaneiros, são provisórios até ao apuramento dos 
lançamentos contabilísticos pendentes relativos às operações de exportação de 
hidrocarbonetos. 
 

2. Estes resultados mostram um superávit na balança comercial de 1,6 bilhões de 
dólares. Este saldo estava em déficit de 10,60 bilhões de dólares em 2020. 

 

3. A taxa de cobertura das importações pelas exportações foi de 104% contra 69% 
durante o ano de 2020. 
 

4. Durante este ano, as exportações globais aumentaram 65,07%. Este aumento é em 
grande parte devido ao aumento das exportações de hidrocarbonetos em volume e 
preço. 
 

5. Os hidrocarbonetos representaram 87,18% das exportações totais (34,24 bilhões de 
dólares), contra 90,52% (21,54 bilhões de dólares) em 2020. 

 

6. Sob o efeito da recuperação econômica e dos esforços feitos pelos agentes 
econômicos e institucionais da cadeia de exportação, as exportações de 
hidrocarbonetos atingiram um nível de 5,03 bilhões de dólares, o que representa 
12,83% do total das exportações. Como lembrete, as autoridades públicas 
estabeleceram uma meta de cinco (05) bilhões de dólares em exportações de 
hidrocarbonetos para o ano de 2021. 
 

7. A desagregação desta categoria de exportações por Grupos de Uso (GU) revela que 
80,02% (4,038 bilhões de dólares) deles são compostos por "produtos 
semiacabados" (fertilizantes minerais ou químicos nitrogenados, amônia, óleos, 
produtos semiacabados de ferro ou aço, cimento (clínqueres), etc.). 

 

8. Em um segundo ranking, encontramos "bens alimentícios" com uma participação de 
11,13% (560,29 milhões de dólares), "bens de equipamento industrial" com uma 
participação de 3,78% (190,41 milhões de dólares), "produtos brutos" com uma 
participação de 3,62% (182,40 milhões de dólares) e finalmente "bens de consumo 
não alimentares" e "bens de equipamento industrial" com uma participação de 1,25% 
e 0,02% respectivamente. Alguns insumos de produção são importados. 

 

9. No que diz respeito às importações, estas consistem principalmente em bens de 
capital industrial com uma participação de 26,67% (10,5 bilhões de dólares), bens 
alimentares com 24,61% (9,27 bilhões de dólares), produtos semiacabados com 
20,32% (7,65 bilhões de dólares), bens de consumo não alimentares com 16,83% 
(6,34 bilhões de dólares) e finalmente produtos brutos com uma participação de 
9,46% (3,5 bilhões de dólares). 



 

10. Deve-se notar também que a fatura relativa à importação de produtos energéticos 
registou um decréscimo significativo, passando para 535,90 milhões de dólares em 
2021, ou seja, uma queda de cerca de 41,47%. Foi de 915,62 milhões de dólares em 
2020. 
 

11. O comércio da Argélia por área geográfica continua polarizado em relação aos 
parceiros tradicionais, nomeadamente, a União Europeia, a China, a Turquia e os 
Estados Unidos da América. 
 

12. Com a Europa, as trocas comerciais atingiram 41,40 bilhões de dólares, ou seja, 
53,79% do total de trocas, incluindo 37,28 bilhões de dólares com os países da União 
Europeia (90,05% do total de trocas com a Europa). Com os países da Ásia e 
Oceania, o comércio chegou a 22,26 bilhões de dólares (28,92% do comércio total). 
O comércio com as Américas foi de 10,09 bilhões de dólares, representando 13,11% 
do comércio total. Com a África, o comércio foi de cerca de 3,21 bilhões de dólares, 
incluindo os países do Magrebe e Egito, o que representa 4,17%. 
 

13. Para o ano de 2021, os cinco (05) principais países clientes da Argélia são: Itália 
(15,96%), França (13,50%), Espanha (12,44%), Turquia (6,33%) e Holanda (6,10%). 
Observamos que, nesta categoria, o Brasil ocupa a 9ª posição. Quanto aos seis (06) 
primeiros países fornecedores de nosso país, eles são: a China (18,17%), França 
(8,40%), Alemanha (6,94%), Itália (6,00%), Espanha (5,62%) e por fim o Brasil na 
sexta posição. 
 

14. Com relação ao comércio realizado no âmbito das disposições dos acordos 
preferenciais (AP) assinados com nossos parceiros, ou seja, a UE, a Grande Área 
Árabe de Livre Comércio (GZALE) e a Tunísia, deve-se observar que as importações 
no âmbito desses acordos atingiram 8,28 bilhões de dólares, contra 7,77 bilhões de 
dólares em 2020, ou seja, um aumento de 6,53%. 
 

15. O acordo com a UE continua sendo a principal estrutura de livre comércio com 
importações (AP) de cerca de 6,91 bilhões de dólares, ou seja, uma participação de 
83,45% do total de AP. A Espanha (1,48 bilhões de dólares), a Itália (1,35 bilhões de 
dólares) e a França (1,30 bilhões de dólares) são os principais parceiros de nosso 
país no âmbito deste acordo com uma participação de 59,70%. 
 

16. As importações no âmbito da GZALE são de cerca de 1,35 bilhões de dólares, ou 
seja, 16,30% do total de AP. A Arábia Saudita (462,66 milhões de dólares), Egito 
(388,19 milhões de dólares) e Tunísia (129,32 milhões de dólares) representam 
sozinhos 72,38% das importações feitas pela Argélia no âmbito deste acordo. 
 

17. As importações realizadas no âmbito do acordo preferencial com a Tunísia rondam os 
14,59 milhões de dólares, ou seja, 0,18% do total de AP. 



 

 

Parceiro Importações Exportações Total 

China 6,84609 1,90793 8,75402 

Italia 2,26021 6,26787 8,52808 

França 3,16388 5,30384 8,46772 

Espanha 2,11687 4,97348 7,09035 

Turquia 1,70785 2,48806 4,19591 

Estados Unidos 1,33432 1,83973 3,17405 
 
Brasil 1,95642 (6a posição) 1,09276 (9a posição) 3,04918 

Holanda 0,37695 2,39645 2,7734 

Alemanha 2,61576 0,09669 2,71245 

R. Coreia 0,28813 1,68155 1,96968 

Argentina 1,65415 0,02484 1,67899 
 
Reino Unido 0,39699 1,18762 1,58461 

India  0,93501 0,62544 1,56045 

Russia 1,41811 
 
 0,0126 1,43071 

Canada 1,07298 0,30257 1,37555 

Belgica 0,39037 0,94117 1,33154 

Malta 0,00099 1,32893 1,32992 

Portugal 0,27063 0,82971 1,10034 

Tunisia 0,21013 0,87695 1,08708 

Polônia 0,88851 0,03898 0,92749 

Egito      - 0,60639 0,181 0,78739 

Grécia 0,09166 0,67078 0,76244 

Arabia Saudita 0,70307 0,0497 0,75277 

 

Principais parceiros comerciais da Argélia 2021 Bilhões USD 



Variação das exportações de hidrocarbonetos 2020/2021* 

 

 
Bilhões USD 

Artigos Valor 

Barras, varetas e perfis de ferro 463 

Lingotes e outras barras primárias de ferro e aço 
 

370 

Cal, cimento e materiais de construção 135 

Peças de motor 
 

50 

Fertilizantes 
 

640 

Elementos químicos e inorgânicos, óxidos e sais de halogênio 
 

510 

Gorduras e Óleos Vegetais 
 

35 

Resíduos de petróleo e materiais relacionados 243 

Fertilizantes brutos 
 

50 

Celulose e papel 20 

Açúcares 50 

Legumes e frutas 30 

Vidro 10 

Estruturas flutuantes 10 

Chumbo 
 

10 

Máquinas elétricas generalizadas 11 

Automóveis e outros veículos automotores projetados para 
transportar pessoa 

17 

Outros produtos 125 

Total 2.279* 

 
*Diferença no valor das exportações de hidrocarbonetos entre 2020 e 2021. 


