สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
People’s Democratic Republic of Algeria
ขอมูลสําคัญ

อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรน้ํามัน กาซธรรมชาติ และแรธาตุตางๆ โดยมีน้ํามันและกาซธรรมชาติสํารอง
เปนอันดับตน ๆ ของโลก และมีศักยภาพในอุตสาหกรรมปโตรเลียมสูง
• น้ํามันและกาซธรรมชาติเปนแหลงรายไดสําคัญของประเทศ
• แอลจีเรียเปนประเทศที่มีนักลงทุนชาวตางชาติเขาไปลงทุนสํารวจหาแหลงพลังงานเปนจํานวนมาก เชน
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ไทย เปนตน
• แอลจีเรียเปนประเทศที่นาสนใจในแงของการเขาไปรวมลงทุนทางดานอุตสาหกรรมหนัก
• แอลจีเรียตองนําเขาสินคาเกษตรและอาหารเปนจํานวนมาก เนื่องจากปริมาณการผลิตอาหารไมเพียงพอ
ตอความตองการของคนในประเทศ ดังนั้นจึงเปนประเทศหนึ่งที่นาสนใจที่จะขยายการคาสินคาประเภท
อาหารสด แชเย็น แชแข็ง และอาหารแปรรูปของไทย
• การคาและการลงทุนในสาขาที่ไมใชน้ํามัน เชน ธุรกิจกอสราง ยังมีการแขงขันไมมาก
เมืองหลวง กรุงแอลเจียร (Algiers)
ศาสนา อิสลาม (สุหนี)่ เปนศาสนาประจําชาติ รอยละ 99 คริสตและยิว รอยละ 1
พื้นที่ 2,381,740 ตารางกิโลเมตร
การปกครอง มีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเปนผูนําของ
ประชากร 39.5 (ประมาณการ 2015)
ประเทศ มีการบริหารประเทศโดยพรรครวมรัฐบาล
ประธานาธิบดี นายอับเดลอาซิซ บูเตฟลิกา (Abdelaziz Bouteflika)
ภาษาทางการ อารบิกเปนภาษาประจําชาติ (ภาษาตางประเทศที่ใชทั่วไป
คือ ฝรั่งเศส และมีภาษาทองถิ่น)
นายกรัฐมนตรี นายอับเดลมาเลค เซลลัล (Abdelmalek Sellal)
รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ นายมูราด เมเดลซี (Mourad Medelci)
รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย นายมัสตาฟาร เบนบาดา (Mustapha Benbada)
ขอมูลเศรษฐกิจ (ตัวเลขประมาณการ)
2557
2558
ทรัพยากร ปโตรเลียม กาซธรรมชาติ แรเหล็ก ฟอสเฟต ยูเรเนียม ตะกั่ว สังกะสี
GDP (US$ bn)
213.5
173.1
ผลิตภัณฑเกษตร ขาวสาลี ขาวบารเลย ขาวโอต องุน มะกอก ผลไมตระกูลสม
GDP per capita (US$)
5,460
4,330
แกะ โค
Real GDP growth (%)
4.1
2.6
อุตสาหกรรม ปโตรเลียม กาซธรรมชาติ แรเหล็ก อุตสาหกรรมเบา เหมืองแร ไฟฟา
Inflation Rate (%)
2.9
5.3
ปโตรเลียม แปรรูปอาหาร
การคาแอลจีเรีย 2557
มูลคาการสงออก 63.23 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
มูลคานําเขา 58.62 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
สินคาสงออกที่สําคัญ เชื้อเพลิงที่ไดจากแร น้ํามันแรและผลิตภัณฑที่ไดจาก
สินคานําเขาสําคัญ เครื่องปฎิกรณนิวเคลียร บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล และ
การกลั่นสิ่งดังกลาว สารบิทูมินัส ไขที่ไดจากแร เคมีภัณฑอนินทรีย
สวนประกอบของเครื่องดังกลาว ยานบก นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง
สารประกอบอินทรีย ปุย น้ําตาลและขนมทําจากน้ําตาล (ชูการคอนเฟกชันเนอรี) สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยานดังกลาว เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณ
เคมีภัณฑอินทรีย
ไฟฟา และสวนประกอบของเครื่องดังกลาว ธัญพืช เหล็กและเหล็กกลา
ตลาดสงออกสําคัญ สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เนเธอแลนด ไทย แหลงนําเขาสําคัญ จีน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เยอรมนี ไทย (อันดับที่ 34)
(อันดับที่ 17)
การคาไทย - แอลจีเรีย 2558
มูลคาการสงออก 128.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ
มูลคาการนําเขา 140.93 ลานดอลลารสหรัฐฯ
สินคาสงออกที่สําคัญ อาหารทะเลกระปองและแปรรูป รถยนต อุปกรณและ สินคานําเขาที่สําคัญ น้ํามันสําเร็จรูป น้ํามันดิบ ลวดและสายเคเบิล เยื่อกระดาษ
สวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง เม็ดพลาสติก ผลไมกระปองและแปรรูป ตูเย็น ตู และเศษกระดาษ พืชและผลิตภัณฑจากพืช ผัก ผลไมและของปรุงแตงที่ทําจากผัก
แช แ ข็ ง และส ว นประกอบ ข า ว เครื่ อ งปรั บ อากาศและส ว นประกอบ ผลไม เนื้ อ สั ต ว สํ า หรั บ การบริ โ ภค สิ่ ง พิ ม พ เครื่ อ งใช เ บ็ ด เตล็ ด กระดาษและ
เครื่องสําอาง สบูและผลิตภัณรักษาผิว เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบ ผลิตภัณฑกระดาษ สวนประกอบและอุปกรณยานยนต
ลําดับตลาดสงออก 83 อัตราขยายตัว -50.39 %
ลําดับแหลงนําเขา 57 อัตราขยายตัว -83.96 %
สถิติการคาไทย – แอลจีเรีย (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
ป
มูลคาการคา
การสงออก
การนําเขา
ดุลการคา
2553
584.67 (-5.81)
217.77 (25.90)
366.90 (-18.06)
-149.12
2554
318.83 (-45.47)
248.35 (14.04)
70.48 (-80.79)
177.88
2555
1,019.02 (219.62)
242.24 (-2.46)
776.78 (1,002.21)
-534.54
2556
811.58 (-20.36)
326.64 (34.84)
484.94 (-37.57)
-158.31
2557
1,136.94 (40.09)
258.38 (-20.90)
878.56 (81.17)
-620.17
2558
269.10 (-76.33)
128.17 (-50.39)
140.93 (-83.96)
-12.75
•

กุมภาพันธ 2559
สวนแอฟริกาและยุโรปตะวันออก
สํานักเอเชีย แอฟริกา และยุโรปตะวันออก
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย

