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ALŽYRAS 
 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2021-12-18 Rugsėjo pradžioje Alžyras sustabdė pieno miltelių 

importą, tai kelia rimtų problemų maisto pramonei, 

nes turimų pieno miltelių atsargos jau baigia išsekti. 

Alžyro pramoninkų ir gamintojų konfederacijos 

pirmininkas Abdelwahab Ziani viešai paragino 

vyriausybę atnaujinti pieno miltelių importą, nes, 

priešingu atveju, įmonės pradės užsidarinėti 

https://www.dzairdaily.com/lait-
algerie-fabricants-locaux-
preoccupes-raison/ 
 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2021-12-07 Premjeras ir finansų ministras Aïmene 

Benabderrahmane kalbėdamas Pramonės gaivinimo 

nacionalinės konferencijos uždaryme pareiškė, kad 

nors vyriausybė skyrė dideles sumas ir mokestines 

lengvatas investuotojams, tai nesukūrė juntamos 

pridėtinės vertės. Valstybės paskutiniais metais 

investuotojams skirti 10 milijardų eurų nesukūrė nei 

naujų darbo vietų, nei turtų. Premjeras tvirtino, kad 

vyriausybė peržiūri paramos užsienio investicijoms 

politiką 

https://www.algerie-

eco.com/2021/12/02/relations-

commerciales-entre-lalgerie-et-

lue-entretien-entre-rezig-et-

thomas-eckert/ 

https://observalgerie.com/2021/1

2/07/economie/investissement-

algerie-10-milliards-dollars-

partis-fumee/ 

https://observalgerie.com/2021/1

2/16/politique/harraga-europe-

thomas-eckert/ 

 

 Gruodžio 2 d. įvyko ES ambasadoriaus Thomas 

Eckert susitikimas su Alžyro Prekybos ir eksporto 

skatinimo ministru Kamel Rezig. Alžyro spaudoje 

pranešama, kad ministras Kamel Rezig pristatė 

prioritetinę vyriausybės importo mažinimo strategiją, 

taip pat paramos užsienio investicijoms reformą. Ten 

pat pranešama, kad ambasadorius Thomas Eckert 

džiaugėsi angliavandenilių eksporto į ES apimtimis. 

 

https://observalgerie.com/2021/1

2/10/politique/europe-revision-

accord-association-algerie/ 
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2021-12-15 Italų Eni ir Alžyro valstybinė naftos įmonė 

Sonatrach pasirašė susitarimą dėl naftos išgavimo 

Berkine baseine. 7 880 kvadratinių kilometrų plote 

ketinama papildomai išgauti 135 milijonus barelių 

naftos. Tikimasi, kad projektas bus įgyvendintas 2022 

m. pabaigoje. Pusės taip pat pasirašė susitarimą dėl 

anglies dvideginio surinkimo, laidojimo ir saugojimo. 

Teritorija ribojasi su Menzel Ledjemet East (MLE) ir 

Central Area Field Complex naftos išgavimo 

teritorijomis, kur jau veikia Eni. Italų įmonė Alžyre 

jau 40 metų. 

 

https://www.agenceecofin.com/pro

duction/1512-93955-algerie-vers-

la-poursuite-du-developpement-du-

bassin-de-berkine 

 

2021-12-06 Alžyro Energetikos ir kalnakasybos generalinis 

sekretorius Abdelkrim Aouissi Alžyre susitikęs su 

Nigerijos užsienio reikalų ministerijos generaliniu 

sekretoriumi Gabriel Tanimu Aduda pakartojo savo 

valstybės siekį kuo greičiau konkretizuoti dujotiekio 

Trans-Saharan Gas-Pipeline (TSGP) projektą. 

https://www.aps.dz/economie/1321

62-l-algerie-reitere-sa-volonte-de-

concretiser-rapidement-le-projet-

du-gazoduc-tsgp 

 

2021-12-15 Turkijos ambasadorė Ozdemir Goktas žiniasklaidai 

teigė, kad Alžyre įgyvendinami Turkijos projektai 

pramonės, energetikos, atsinaujinančios energetikos, 

žemės ūkio, sveikatos, turizmo srityse. Kaip pavyzdį 

paminėjo Turkijos grupės "Tosyali" 1,7 milijardų 

dolerių investiciją į plokščio plieno gamybą Orane. 

Ambasadorė tikisi, kad projektas bus įgyvendintas 

2023 m. pabaigoje  ir leis plokščią plieną eksportuoti 

į Europą, JAV ir Turkiją. Kalbėdama apie kitus 

Turkijos investicinius projektus ambasadorė minėjo 

20 milijonų dolerių investicijas į pieno ir javų 

sektorius. Turkijos tiesioginės investicijos Alžyre jau 

sudaro daugiau nei 5 milijardus dolerių, daugiausia 

investuota į plieno, chemijos, tekstilės, medikamentų 

ir statybos sektorius. 

https://www.aps.dz/economie/1327

54-algerie-turquie-de-nouveaux-

projets-seront-concretises-en-

algerie-dans-divers-secteurs 
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