
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΛΓΕΡΙΟΥ 

              ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ 

Τηλ:0021321-929669       

e-mail:ecocom-alger@mfa.gr      Αλγέρι, 10-12-2009 

        

 

ΘΕΜΑ: Συνοπτική έρευνα αγοράς για τα γαλακτοκομικά προϊόντα στην Αλγερία. 

 

Ι. Γενικά: 

Παρόλο που η Αλγερία πέτυχε να αυξήσει την παραγωγή της σε νωπό γάλα τα 

τελευταία έτη, εν τούτοις το προϊόν αυτό είναι από τα  πλέον εισαγόμενα στη 

συγκεκριμένη χώρα. Η γαλακτοβιομηχανία  της ελέγχεται  ως επί το πλείστον  από τον 

ιδιωτικό τομέα με περίπου 120 γαλακτοκομικές μονάδες σε όλη την επικράτεια. .Πολι 

τική   της κυβέρνησης είναι η επιδότηση  της λιανικής τιμής του προϊόντος όπως επίσης 

του σίτου και της ζάχαρης. Όσο διευρύνεται η αγοραστική δύναμη του μέσου Αλγερινού 

καταναλωτή και η διαθεσιμότητα  ποικιλίας γαλακτοκομικών προϊόντων, η απορρόφηση 

τους αυξάνεται αντιστοίχως. Για παράδειγμα  , η ετησία κατανάλωση γιαουρτιού 

εκτιμάται σε 640.000  μετρικούς τόνους  και τυριών  σε 37.000 μ.τ.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής  Υπηρεσίας της Αλγερίας, οι εισαγωγές 

γαλακτοκομικών προϊόντων ανήλθαν σε 1,06 δις.$ το 2007 και υπερέβησαν το 1,5 δις,$ 

το 2008.Οι δαπάνες για την εισαγωγή των προϊόντων αυτών ανέρχονται στο 17% του 

συνόλου της εισαγωγής ειδών διατροφής. Ποσοστό περίπου 56% αφορά  σε εισαγωγές  

γαλακτοκομικών από την Ε.Ε.(κυρίως  Γαλλία, Πολωνία, Γερμανία  και Ολλανδία ) ενώ 

το 44% σε εισαγωγές από Νέα  Ζηλανδία ,ΗΠΑ, Αργεντινή και  Ουκρανία. Υφίσταται 

καθεστώς  προτιμησιακής ποσόστωσης  για τα γαλακτοκομικά προϊόντα προελεύσεως 

Ε.Ε. σύμφωνα με την ειδική εμπορική συμφωνία που υπογράφηκε με την Αλγερία και 

έχει τεθεί σε ισχύ από 1-9-2005. 

ΙΙ. Παραγωγή-Εισαγωγές: 

Κύριο μέλημα  της Αλγερινής κυβέρνησης είναι η αύξηση της γεωργικής 

παραγωγής προς κάλυψη της εγχώριας  ζήτησης. Η πολιτική αυτή περικλείει  βεβαίως 

και την γαλακτοβιομηχανία. Έτσι, το εδώ Υπουργείο Γεωργίας έχει θέσει σε εφαρμογή  

ένα πρόγραμμα στήριξης 10.000 μικρών μονάδων  εκτροφής ζώων, οι οποίες  θα 

εισάγουν γενετικό υλικό προς βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας των 

γαλακτοκομικών προϊόντων και ειδικότερα  του νωπού  γάλακτος, του οποίου η εγχώρια 

παραγωγή ανέρχεται περίπου στα 2,5 εκ. μετρικούς τόνους. 

Η ανωτέρω ποσότητα θεωρείται πολύ περιορισμένη  σε σχέση με τις αυξημένες 

ανάγκες της εγχώριας γαλακτοβιομηχανίας που είναι αναγκασμένη να εισάγει  μεγάλες 

ποσότητες  γάλακτος σε σκόνη ώστε να καλύψει  το 80% των αναγκών της. Η κυριότερη 

βιομηχανία παστεριωμένου γάλακτος είναι η κρατική  Giplait. 

Ο νομός του Sidi Bel Abbes θεωρείται η βάση της γαλακτοκομικής παραγωγής 

της Αλγερίας. Η παραγωγή γαλακτοκομικών στο νομό αυτό, πρόκειται να ενισχυθεί 
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προσεχώς με την εισαγωγή 6000  αγελάδων. Για τον λόγο αυτό, ευρίσκεται υπό 

υλοποίηση μία επιτροπή με τεχνικές-χρηματοδοτικές αρμοδιότητες. Θα αποτελείται από 

εκπροσώπους του Εμπορικού-Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Μekkera, τραπεζών και 

ενός τεχνολογικού Ινστιτούτου. Η εισαγωγή 6000 αγελάδων έχει ως στόχο την αύξηση 

της παραγωγής γάλακτος  στον συγκεκριμένο νομό. Οι εισαγόμενες  αγελάδες θα 

διασπαρθούν σε 200 αγροκτήματα, ήτοι 30 σε καθένα από αυτά. Ήδη υπάρχουν επαφές 

με Αυστραλιανή εταιρεία για τη δημιουργία υποδομής εγκαταστάσεων(βουστάσια) για 

τα εκτρεφόμενα ζώα, σύμφωνα προς τις διεθνείς προδιαγραφές. Σχεδιάζεται επίσης η 

ίδρυση μονάδας εκτροφής εγχωρίων δαμαλίδων κατόπιν εισαγωγής εμβρύων. 

Η  Αλγερία φιλοδοξεί  να παράγει ετησίως περισσότερο από 3 δις. λίτρα 

γάλακτος μέχρι το 2014. Η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος το 2008 εκτιμάται σε 1,6 δις. 

λίτρα σε ένα σύνολο 2,2 δις. λίτρων(Υπουργείο Γεωργίας-Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Αλγερίας). Το γάλα , κυρίως το αγελαδινό , θεωρείται από τα κυριότερα είδη  διατροφής 

των Αλγερινών. Το 2008, η υπό εξέταση χώρα , δαπάνησε 750εκ.$ για την εισαγωγή  

σκόνης γάλακτος που χρησιμοποιείται προς παρασκευή  παστεριωμένου  προϊόντος. Την 

παρούσα  στιγμή, η συλλογή εγχωρίου γάλακτος επιτυγχάνεται μέσω 900.000 αγελάδων 

που προορίζονται αποκλειστικά για παραγωγή του ίδιου προϊόντος με στόχο την 

απόκτηση  296.000 ζώων επιπλέον. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του  ONIL(Office national interprofessionnel du lait), 

οι  δαπάνες  για εισαγωγή γάλακτος σε σκόνη προβλέπεται να μειωθούν κατά το ήμισυ 

σχεδόν σε σχέση με το 2008, ήτοι θα ανέλθουν στο ποσό των 400εκ.$ λόγω της 

μειώσεως της τιμής της σκόνης γάλακτος από 5.000$ σε 2.500$ /τόνο.  

ΙΙΙ. Κατανάλωση:               

Το γάλα, όπως προαναφέραμε, αποτελεί βασικό είδος διατροφής για τους 

Αλγερινούς. Η υπό εξέταση χώρα είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής του προϊόντος στη 

ζώνη των χωρών του Maghreb(110  λίτρα γάλακτος και 6 κιλά λοιπών γαλακτοκομικών 

προϊόντων ετησίως ανά κάτοικο).Οι δαπάνες για γαλακτοκομικά εν γένει προϊόντα 

αποτελούν το 14% του συνόλου για αγορά ειδών  διατροφής. 

Το γάλα διατίθεται  στην εγχώρια αγορά σε διαφορετικές μορφές: 

Α) παστεριωμένο  σε μικρές πλαστικές σακούλες του 1 λίτρου με χρονικό όριο 

κατανάλωσης 24 ωρών.  Η λιανική του τιμή  καθορίζεται από το κράτος  και τα 

τελευταία 2 έτη είναι 25 δηνάρια.(1 ΕΥΡΩ: 106 περίπου δηνάρια). 

Β) σε συσκευασία  τετραπάκ  μακράς διάρκειας(τιμή 65-85 δηνάρια ). 

Γ) σε σκόνη (εισάγεται σε συσκευασία 500 γραμμαρίων, αντί τιμής  160-260 

δηναρίων ανάλογα με την μάρκα).  

Μετά από έρευνα του Γραφείου μας σε αλυσίδες υπεραγορών της πόλης του 

Αλγερίου, καταγράψαμε τις εξής (ενδεικτικές) τιμές λιανικής  πώλησης ορισμένων ειδών 

γαλακτοκομικών προϊόντων: 

                                    

                                                      Α) Γάλα σε σκόνη 

 

                                                   

Επωνυμία 
Χώρα προέλευσης Βάρος Τιμή(σε δην.) 

France Lait 

 

Γαλλία 

 

500γρ. 

 

190 

 

Celia -»- -»- 240 
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Ramdy Aλγερία -»- 190 

Milgro Ινδονησία -»- 220 

Nespray(Nestle) 

 

Γαλλία 

 
-»- 

220-260 

 

Loya Ελβετία -»- 210 

Gloria Γαλλία -»- 220-250 

Montana Aλγερία -»- 230 

Okids Αλγερία -»- 220 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Β) Τυριά 

      

Τύπος Χώρα προέλευσης Βάρος Τιμή(σε 

δην.) 

Mozzarella Oλλανδία Κιλό 450-475 

Gouda aux fines 

Herbres 

-»- -»- 1250 

 

Gouda light 

Κιλό 

Ολλανδία 

 

-»- 1185 

Cheddar -»- -»- 500 

Cheddar Γερμανία -»- 500 

Gouda Mediteranienne Ολλανδία -»- 1250 

Edam(red hot) -»- -»- 107 

Edam au fines herbres -»- 

 

-»- 1100 

Red cheese -»- -»- 850 

Parmigiano Ιταλία -»- 370 

Φέτα 

 

Ελλάδα(συσκευαζόμενη και 

προερχόμενη από τη Γαλλία) 

-»-  

3000 

Roquefort Γερμανία -»- 370 

Εmmental(τριμμένο) Γαλλία -»- 160 
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Gouda au poivres 

noirs 

 

Oλλανδία 

 

 

-»- 1110 

 

 

                      

 

IV.Εμπόριο: 

Η Αλγερία αποτελεί έναν από τους κυριότερους εισαγωγείς γαλακτοκομικών 

προϊόντων διεθνώς. Το 2007, οι εισαγωγές γάλακτος σε σκόνη έφθασαν τους 161.466 

μ.τ.(αξίας 44εκ$), του ανύδρου πάχους γάλακτος και βουτύρου τους 12.932μ.τ.(αξίας 

34εκ.$). Τους πρώτους 8 μήνες του 2008, η αξία εισαγωγής γαλακτοκομικών ειδών 

έφθασε σχεδόν εκείνη του προηγουμένου έτους. 

V.Πολιτική Αλγερινής κυβέρνησης ως προς το γάλα 

Όπως προαναφέρθηκε, η κυβέρνηση της Αλγερίας ελέγχει τη λιανική τιμή 

πώλησης του παστεριωμένου γάλακτος. Βεβαίως οι γαλακτοβιομήχανοι διαμαρτύρονται 

ότι η εν λόγω τιμή είναι εξαιρετικά χαμηλή για τη διαμόρφωση κερδών. Για το λόγο 

αυτό το κράτος επιδοτεί κάθε έτος την αγορά ορισμένων βασικών ειδών  διατροφής με 

2,5-3 δις.$ εκ των οποίων το γάλα και το σιτάρι απορροφούν τα μεγαλύτερα ποσά. 

Όπως προέβλεπε η εμπορική συμφωνία Ε.Ε.-Αλγερίας , ο υφιστάμενος 

προσωρινός δασμός επί ορισμένων γαλακτοκομικών  προϊόντων προελεύσεως Ε.Ε., όπως 

το γάλα, η κρέμα γάλακτος, το γιαούρτι, το βούτυρο και τα τυριά, εξαλείφθηκε από 1-1-

2006. Στην ίδια συμφωνία καθορίζεται ότι δεν επιβάλλεται δασμός για εισαγόμενη 

ποσότητα  30.000 μ.τ. άπαχου γάλακτος σε ξηρά μορφή(non-fat dry milk), 40.000 μ.τ. 

γάλακτος σε σκόνη(whole milk powder).Επίσης μειώνονται κατά 50% οι δασμοί για 

εισαγωγή 2500 μ.τ. τυριών προς επεξεργασία.. 

Τα  εισαγόμενα γαλακτοκομικά προϊόντα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε 

μικροβιολογικές  αναλύσεις και πρέπει οι υγειονομικές και ποιοτικές τους προδιαγραφές 

να συμφωνούν  προς τα προβλεπόμενα σε μία σειρά διαταγμάτων(24-1-88, 27-10-99 ,2-

4-2000). 

VI. Eυκαιρίες για τις Ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες 

Λόγω της ευνοϊκής μεταχειρίσεως των γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης 

Ε.Ε. , νομίζουμε ότι παρέχεται ευκαιρία  σε γαλακτοβιομηχανικές  μονάδες της Χώρας 

μας για εξαγωγές στη συγκεκριμένη αγορά(συντελούσας και της μικρής απόστασης).Οι 

Αλγερινοί βεβαίως, προτιμούν περισσότερο  τη συνεργασία σε παραγωγική βάση 

(ίδρυση μεικτής εταιρείας παραγωγής γαλακτοκομικών) και  ήδη ξένες εταιρείες όπως  η 

Danone  και η  Nestle ,έχουν αισθητή παρουσία, αλλά όπως προαναφέρθηκε, η 

κατηγορία αυτή προϊόντων  παρουσιάζει ακόμη  ελλείψεις στην  τοπική αγορά, για τις 

οποίες δαπανώνται ετησίως εξαιρετικά μεγάλα ποσά προς κάλυψη τους  μέσω 

εισαγωγών. Παρόλο λοιπόν που οι Αλγερινοί έχουν εθιστεί στην κατανάλωση διεθνούς 

ποιότητας γαλακτοκομικών προϊόντων, τους είναι παντελώς άγνωστα τα Ελληνικά τυριά 

.Ελαχιστότατες ποσότητες φέτας εισάγονται μέσω Γαλλίας. Δεν αναφερόμαστε στα 

γιαούρτια , επειδή η εγχώρια  αγορά  καλύπτεται ικανοποιητικά  από την επιτόπια 

παραγωγή που βασίζεται στη συνεργασία τοπικών εταιρειών  με τις προαναφερόμενες 

δύο  Γαλλικές.  

Τα ελληνικά  τυριά  , αν και άγνωστα, όπως προαναφέραμε, εν τούτοις 

προσιδιάζουν στις γευστικές συνήθειες των Αλγερινών. Πιστεύουμε συνεπώς  ότι δεν θα 

πρέπει να φεισθούμε προσπαθειών  για διάδοση τους στη συγκεκριμένη αγορά. Άλλωστε 
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η τοπική κοινωνία  επηρεασμένη από τη μακρόχρονη παρουσία των Γάλλων, που είναι 

γνωστοί για τη κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων τυριών στην καθημερινή τους 

διατροφή, θεωρεί το προϊόν αυτό βασικό στοιχείο της δίαιτας της. 

Η έλλειψη παρουσίας ελληνικών γαλακτοκομικών  βιομηχανιών στην αγορά της 

Αλγερίας(πληθυσμός 35 εκ. κάτοικοι), ιδιαίτερα με εξαγωγές τυριών, οφείλεται  στην 

γενικότερη εσωστρέφεια που χαρακτηρίζει εσχάτως πολλές εξαγωγικές μας μονάδες  

κυρίως σε αγορές που δεν θεωρούν «οικείες».Εξάλλου οι επιχειρηματικές αποστολές από 

Ελλάδα με προορισμό την Αλγερία είναι ελάχιστες και η εν γένει συμμετοχή μας  σε 

εκθεσιακές εκδηλώσεις, μηδενική.  

Υπό τις προϋποθέσεις  αυτές, εάν δεν υπάρξει δραστική αλλαγή πλεύσης, οι 

εξαγωγές της Ελλάδος, τουλάχιστον ως προς τα καταναλωτικά  προϊόντα ευρείας 

χρήσης(συμπεριλαμβανομένων και των ειδών διατροφής), θα παραμένουν καθηλωμένες 

στα ίδια επίπεδα.                                                 

                                                                                          

Συν : Διάφορα παραρτήματα                                                  Ο  Προϊστάμενος                                                                             

   

 

                                                                                            Στέφανος  Ι .Βουδούρης 

                                                                                               Σύμβουλος Α΄ΟΕΥ 

 

 

YOUGURT 
Producers and exporters 

 

 

1/LAITERIE SOUMMAM 

Tel : +213 34 35 89 50 

Fax : +213 34 35 95 92 

 

2/EL MARAIECHARKIA,eurl 

Tel/fax : +213 36 93 41 98 

                       36 93 42 51 

E-mail : almarai@caramail.com 

 

3/YOPLAIT,sarl 

Tel/fax : +213 21 53 35 28 

                       21 53 12 33 

                       21 53 35 32 

E-mail : sahel@djazair-connect.com 

 

4/GROUPE GIPLAIT 

Tel/fax : +213 21 49 64 58 

                        21 49 64 59 

5/IPROLAIT 

Tel/fax : +213 36 91 56 56 

                         36 91 85 85 

mailto:almarai@caramail.com
mailto:sahel@djazair-connect.com
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6/LAITERIE TELL DE SETIF 

Tel/fax : +213 36 93 42 95 

                         36 93 43 30 

7/SOPLAIT 

Tel/fax : +213 21 38 38 38 

                        21 38 11 65 

8/TREFLE,eurl 

Tel/fax : +213 25 41 70 80 

                        25 41 28 88 

 

9/MAISON DU LAIT,eurl 

Tel : +213 43 24 88 99 

Fax : +213 43 24 89 88 

Http : www.lamaisondulait-dz.com 

personal contact : Bouayad Agha Lotfi 

 

 

 

 

     

FOOD STUFF IMPORTERS IN GENERAL 

 
   

1/ ALGESPA IMPORT 

 

Tel : + 213  21 94 42 70 

 Fax :                21 94 38 06 

E-mail : naoualbk@msn.com 

             algespa.import@yahoo.com 

Personal contact: Mr. Boughezala Mohamed tarek 

 

2/SARL NEGOCE DISTRIBUTION INTERNATIONAL 

 

Tel : + 213  21 38 71 07 

                   21 36 60 59  

                   21  38 60 61 

Fax : +213  21 38 82 66 

E-mail: sarlndi@yahoo.fr 

Personal contact: Mr Benouhamou Ahcene  

 

3/ AGRO GRAS INVEST (AGI) 

 

Tel: +213 21 23 11 11 

Fax:          21 47 79 45 

mailto:naoualbk@msn.com
mailto:sarlndi@yahoo.fr
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E-mail: agidz@hotmail.com 

Personal contact: Mr Meslem Faouzi  

 

4/ EURL MEDIE 

 

Tel: +213 21 85 68 95 

Fax:          21 85 68 64 

E-mail: eurl.mrdie@gmail.com 

Personal contact : Mr  Boutarena Rachid 

 

5/ SARL OPERA 

 

Tel : +213   21 77 77 93 

Fax :            21 77 77 92 

E-mail : supopera@hotmail.com 

Personal contact : Mr Rabie Fayade 

 

6/GROUPE CEVITAL (NUMIDIS) 

 

Fax:   +213   21 56 38 75 

Personal contact: Mr Bouazza Hacene 

 

 

tel: +213 771 10 52 00 

E-mail: hacene.bouazza@cevital.com 

 

Mr  Serouti Abderahmane 

Tel : +213 558 26 23 79  

 E-mail : abderrahmane.serouti@cevital.com 

 

   7/FABI, ALGERIE SARL 

Tel/fax : +213 21 28 64 40 

E-mail : karimbordgi@gmail.com 

             adel84@hotmail.de 

Personal contact: Bordgi Hossein 

 

8/STAR GOODS, SPA 

Tel/fax: +213 21 74 18 85 

E-mail: info@stargoodsspa.com 

Personal contact: Wissam Aris 

                   

 

 

 

 

 

mailto:eurl.mrdie@gmail.com
mailto:supopera@hotmail.com
mailto:hacene.bouazza@cevital.com
mailto:abderrahmane.serouti@cevital.com
mailto:karimbordgi@gmail.com
mailto:adel84@hotmail.de
mailto:info@stargoodsspa.com
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IMPORTERS OF MILK  POWDER 

                                                 

 

 

1/ NEVAGA ,EURL 

Tel : + 213 (0) 21 48 09 08 

 Fax :               21  48 09 08 

Personal contact : TEGGAR BELAID 

 

2/TCHIN-LAIT 

Tel: + 213 (0) 21 32 93 67  

Fax:                21 32 93 66  

Personal contact : AMAR AZERKAN 

 

4/F.M PRODUITS, sarl 

Tel : +213 (0) 21 54 49 57 

                       21 54 49 58 
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Fax :               21 54 49 58 

e-mail : fmproduits@hotmail.com 

personal contact : FERDJANI M’HAMED 

 
 

mailto:fmproduits@hotmail.com

