
   

1 

 

VIDEOCONFERÈNCIA SITUACIÓ COMERCIAL A ALGÈRIA I IMPLIACIONS PER LES 
EMPRESES ESPANYOLES 21/06/2022 

Secretaría de Estado de Comercio 
 

Des de la Secretaría de Estado de Comercio s’organitza aquest webinar per tractar la situació 
d’Algèria i les implicacions per les empreses espanyoles a causa de la suspensió del Tractat 
d’Amistat entre tots dos països.  

 

• Mª Paz Ramos Resa. Directora General de Comercio Internacional e Inversiones del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Algèria és un soci comercial i un inversor important per Espanya, esdevenint un dels seus 
principals subministradors de productes energètics. 

Des de l’any 2017 s’observa una tendència decreixent en les exportacions espanyoles cap 
a Algèria.  

Dos dels motius que expliquen aquesta situació són: 

- Mesures proteccionistes per part d’Algèria 
- Poca diversificació de l’economia algeriana, basada en el sector energètic 

Espanya exporta a Algèria, principalment, els següents productes: paper, cartró, oli, 
maquinària industrial, colorants i matèries plàstiques i béns de consum per a la indústria. 

El 91% de les exportacions que realitza Algèria a Espanya són combustibles, Espanya és 
el 2n client per darrera d’Itàlia.  

A l’octubre de 2021 Algèria no va renovar el contracte del gasoducte que subministrava 
gas a Espanya a través del Marroc. Actualment, funciona Medgaz, que proporciona gas a 
Espanya a través d’Almeria.  

Les relacions entre Espanya i Algèria es van començar a refredar mesos enrere. Al març 
de 2022, Algèria va cridar al seu ambaixador a Madrid arrel del canvi de posició d’Espanya 
en relació al Sàhara.   

El detonant ha estat la suspensió del Tractat d’Amistat amb Espanya per part d’Algèria el 8 
de juny de 2022. Tot seguit, l’ABEF (Associació de bancs i establiments financers 
d’Algèria) va enviar una carta als seus associats, requerint la congelació de les 
domiciliacions bancàries pel pagament de les operacions de comerç exterior (importacions 
i exportacions) amb Espanya. En principi, aquesta instrucció no hauria d’afectar a les 
domiciliacions ja realitzades, les entitats financeres així ho afirmen.  

La Comissió Europea va emetre un comunicat, donant suport a Espanya, on avisava a 
Algèria que suspendre el tractat d’amistat por violar l’Acord d’Associació entre la Unió 
Europea i Algèria podria comportar represàlies econòmiques comercials. Algèria, per la 
seva part, nega haver aplicat la mesura publicada per l’ABEF.  
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Ens trobem davant d’un escenari d’incertesa i manca d’incentiu pels fluxos comercials, tant 
per part de les empreses com dels bancs algerians. Aquesta situació està provocant que 
Algèria opti per mercats alternatius, com Itàlia o França. Si es prolonga aquesta situació 
pot implicar un greu deteriorament de les relacions comercials a llarg termini i un context 
d’incertesa vers noves inversions.  

S’espera que les vies de diplomàcia bilateral, iniciades pel Ministro de Exteriores espanyol, 
donin els seus fruits.  

 

• Rafael Linde. Consejero económico y comercial de España a Argel 

Des de l’Oficina Económica y Comercial a Argel, s’està en permanent contacte amb 
empreses i altres agents. Des de la suspensió del Tractat no s’estan efectuant noves 
domiciliacions per operacions de comerç exterior. No obstant, s’estan detectant alguns 
retards i problemes en l’operativa amb duanes i bancs algerians. S’han demanat 
aclariments. 

S’han realitzat algunes excepcions amb operacions bloquejades, de forma puntual, en 
casos en que l’empresa algeriana, per exemple, ha al·legat que aquesta interrupció pot 
posar en perill la seva supervivència.  

Referent a repatriacions de beneficis o transferències per despeses corrents, com per 
exemple nòmines, estan funcionant, en principi, amb normalitat.  

 

• Problemàtiques manifestades per les empreses participants  

a) La problemàtica més comentada correspon a casos d’empreses amb mercaderia 
aturada, tant a ports espanyols com algerians, des d’abans de l’anunci de la suspensió 
del Tractat d’Amistat.  

Vàries empreses pregunten si les operacions es podrien fer des d’altres països 
d’origen. Per exemple, una companyia del sector pintures que es planteja exportar a 
través de França o una altra de fabricants d’equipaments per ITV, també partint de 
territori francès.  

Alguna empresa s’ha trobat amb problemes per despatxar les mercaderies, tot i tractar-
se d’una operació triangular on les mercaderies surten d’un altre país diferent a 
Espanya. El fet de que els productes tinguin certificat d’origen espanyol impedeix fer el 
lliurament.  

En aquesta línia, una altra empresa de Bilbao amb filial a Portugal, s’ha trobat amb el 
mateix inconvenient, tot i disposar de certificat d’origen portuguès. Donat que es tracta 
d’una empresa amb capital espanyol, no ha pogut realitzar l’operació. 

En aquest sentit, vàries empreses comenten que, tot i fer-se les operacions a través de 
filials o altres països, tant pel fet de tenir certificat d’origen Espanya o en tractar-se 
d’empreses amb capital espanyol, no hi ha cap seguretat de poder fer l’expedició.  
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Una empresa de Saragossa, comenta que té una exportació cap a Algèria aturada al 
port de Barcelona i que no troba vaixells que facin la ruta fins a Algèria. Des de l’Oficina 
Comercial d’Argel, comenten que no tenen constància que s’hagin cancel·lat rutes per 
part de les navilieres. Li recomana que busqui un vaixell que faci escala al port de 
Barcelona amb destinació Algèria. 

Moltes empreses tenen problemes previs a l’anunci de la suspensió del Tractat 
d’amistat. Algunes amb contenidors al port d’Oran (Algèria) des de fa 2 mesos. El client 
algerià té problemes per domiciliar l’operació i vol retornar la mercaderia. L’empresa 
voldria una solució, ja que es troba en destí fa dos mesos. 

En relació als inconvenients per trobar empreses de transport cap a Algèria, Una 
empresa de València comenta que té servei a Algerià des de Barcelona i València amb 
l’empresa Transcoma (CNAN MED). 

Una altra empresa afirma que amb ARMAS MEDITERRANEA hi ha sortida setmanal 
entre Almeria i Oran (Algèria). 

 

b) Relacionat amb els productes de primera necessitat: 

- Dues empreses que exporten productes relacionats amb dessalinització d’aigües es 
plantegen si el seu producte, en considerar-se de primera necessitat per a la 
potabilització d’aigües, podria ser una excepció. En un dels casos, el seu client ha 
suggerit que facin l’exportació a través de Portugal.  

- Una altra empresa també es qüestiona si les farinetes infantils es poden considerar 
una excepció com a producte de primera necessitat. 

 

• Conclusions  

Rafael Linde, de l’Oficina Económica y Comercial d’Argel, es posa a disposició de les 
empreses per tractar de forma individual les seves problemàtiques, contactant amb duanes 
o altres agents implicats. S’està treballant per esclarir la situació el més aviat possible 

MªPaz Ramos Resa, Directora General de Comercio Internacional e Inversiones del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, explica que per part del Ministerio de Asuntos 
Exteriores s’estan movent negociacions, sempre sota màxima discreció i amb una situació 
conciliadora.  

A la pregunta formulada per Mª Dolores Parra, de la Generalitat Valenciana, a si es 
contemplen ajuts o altre tipus de suport per les empreses afectades, la resposta és no. 
S’espera que la situació que s’està produint sigui “efímera”.  

 

Bústia d’atenció a les empreses afectades: argel@comercio.mineco.es   
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