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Materiály pro veřejnost 

Základní údaje 

Alžírsko leží na severozápadě Afriky u pobřeží 

Středozemního moře, hlavním městem je Alžír.  

Alžírsko je prezidentská republika s prezidentem Abdelazíz 

Buteflikem, který je v úřadě už od roku 1999. Předsedou 

vlády se stal Ahmad Ujahjá v roce 2017. 

Zahraniční obchod  

Hlavní exportní komoditou Alžírska je ropa a ropné produkty, 

dohromady tvořící 95 % celkového exportu zboží. Nejvíce se 

zboží z Alžírska vyváží (údaje za rok 2017) do Itálie (14 %), 

Španělska (13 %), Francie (11 %) a Spojených států amerických 

(9,9 %); do Česka 0,08 %.  

Do Alžírska se dováží hlavně stroje a zařízení, kovy, dopravní 

prostředky a chemické produkty. Zboží se dováží hlavně 

z Evropské unie, ze států dominují Čína (17 %), Francie (11 %), 

Itálie (7,7 %), Španělsko (6,8 %) a Německo (6,2 %); z Česka 

0,46 %. 

Makroekonomický výhled 

Alžírsko se ve velké míře spoléhá hlavně na příjmy z ropy. 

Ropa a ropné produkty tvoří totiž většinu exportu a mají taky 

velký podíl na hrubém domácím produktu, a proto výkyvy 

v ropném sektoru mají přímý vliv na ekonomickou výkonnost 

země.  

Alžírsko zažilo v roce 2017 výrazné zpomalení ekonomiky, kdy 

roční hospodářský růst klesl z 3,2 % HDP na 1,4 % HDP. 

Odhad růstu za rok 2018 je už pozitivnější (2,5 % HDP) 

i vzhledem k fiskálnímu uvolnění a růstu ceny ropy. Pro rok 

2019 odhaduje Mezinárodní měnový fond růst ekonomiky ve 

výši 2,7 % HDP.  

Nárůst vládních výdajů zvyšuje tlak na veřejné rozpočty, tento 

deficit se daří snižovat i vzhledem k vyšším příjmům z ropy 

a dochází tak k postupnému snižování deficitu veřejných 

financí. Nedaří se však snižovat veřejný dluh, který 

zaznamenal značný nárůst hlavně mezi roky 2015 a 2016 

(z 8,7 % HDP na 20,4 % HDP), v roce 2020 by měl veřejný 

dluh podle odhadu překonat 40% hranici.  

Vybrané ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti je i přes hospodářský růst 

poměrně vysoká (přes 11 %) a v letech 2019 a 2020 se 

očekává její růst až na 13,3 %. 

Minimální mzda v Alžírsku je již od ledna 2012 

stanovena ve výši 18 000 DZD, což představuje zhruba 

134 EUR. 

Oficiální název Alžírská demokratická a lidová republika 

Počet obyvatel  41 657 488 (červen 2018) 

Rozloha 2 381 740 km2 

Měna Alžírský dinár (DZD) 

Úřední jazyk Arabština 

Základní ukazatele trhu práce Alžírska 

Míra nezaměstnanosti (odhad 2018) 11,6 % 

Podíl HDP na obyvatele k Ø ČR (2017)  19,8 % 

Minimální mzda 134 € 

Zdroj: IMF 
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Veřejné finance a inflace

Zdroj: IMF
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Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací poskytnutých našim klientům. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo 

o údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době zveřejnění. Použité informační 

zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost a úplnost 

informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem informací tento zdroj uveden. 

Základy obchodního práva 

Podmínky pro založení pro zřízení kanceláře, podniku jsou obdobné, jako u většiny zemí. Stěžejní je podmínka existence 

povinného alžírského partnera u nových podniků, kdy limit pro zahraniční podíl v podnicích činí 49 %. Alžírsko má také 

předkupní právo na zahraniční podíl v případě jeho prodeje. Minimální kapitál pro založení společnosti s ručením 

omezeným činí 100 000 DZD, u akciové společnosti je potřeba 1 mil DZD (5 mil DZD v případě veřejného úpisu). 

Registrace firmy v Alžírsku trvá dle Doing Business 2019 zhruba 18 dní a vyjde na cca 18 000 DZD (zhruba 3 500 CZK). 

Konkrétní náklady se liší v závislosti na formě podnikání a velikosti společnosti. 

Daně 

V Alžírsku je sazba daně ze zisku korporací 

nastavena ve výši 19 % u výrobních činností, 23 % ve 

stavebnictví a cestovním ruchu a 26 % u ostatních 

činností.  

Daň z příjmu fyzických osob je progresivní až do výše 

35 %.  

Výše základní sazby daně z přidané hodnoty je 

v Alžírsku stanovena ve výši 19 %. Snížená 14% 

sazba se uplatňuje na některé základní zboží a 9% sazba DPH se aplikuje na výrobky a distribuci cukru a jedlých olejů, 

u některých výrobků ze železa, internetových služeb. Služby v cestovním ruchu, stravování v restauracích a další.  

Energetika 

Při výrobě elektrické energie je v Alžírsku nejvíce využíván zemní plyn (98 %). Zbylá 2 % připadají na ropu, vodní 

a obnovitelné zdroje. Na dovozu energetických komodit je Alžírsko zcela nezávislé. Podíl importů energetických komodit 

na celkové spotřebě energie činí -177 %. 

Investiční pobídky 

Jako podpora zahraničním investorům slouží v Alžírsku National Agency for Investment Development (ANDI), která má 

v současnosti celkem 27 one-stop shop center. Alžírsko podporuje zejména 12 strategických sektorů: ocelářský průmysl 

a kovovýroba, hydraulická pojiva, průmyslová chemie, mechanika a automotive, farmaceutická výroba, letecký průmysl aj. 

Země nabízí zahraničním investorům osvobození od daně po dobu až 10 let (v závislosti na místě investice a velikosti 

projektu). Dalšími benefity můžou být částečná či úplná náhrada výdajů souvisejících s budováním infrastruktury, snížení 

příspěvku zaměstnavateli na sociální zabezpečení při náboru mladých uchazečů o zaměstnání, koncesní smlouva k 

pozemku či redukce ceny z pronájmu pozemku a nemovitosti, osvobození od platby DPH, cla a jiných poplatků souvisejících 

s investicí v oblasti výzkumu a vývoje a jiné. Vládní úředníci se zavázali, že budou usilovat o snížení byrokratické zátěže, 

která může způsobit i několikaměsíční zpoždění projektů. 

Zdroj: Doing Business Index 2019, Economic Complexity Rankings 2017, Global Peace Index 2018, Corruption Perceptions Index 

2018, The Global Competitiveness Report 2018, Eurostat – Energy Dependence 2016 

Daně Sazba 

Korporátní daň 26 % / 23 % / 19 % 

Daň z příjmu jednotlivců 0% / 20 % / 30 % / 35 % 

DPH (základní/snížená)  19 % / 14 % / 9 % 

Zdroj: AvalaraVATlive, Deloitte, KPMG  

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Alžírsko ČR z počtu 

Doing Business 157. 35. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 94. 9. 129 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 109. 7. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 23 
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním, 
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 105. 38. 180 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 92. 29. 140 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) -177 % 32 % Ø EU 52 % Závislost země na dovozu energetických komodit 

http://www.doingbusiness.org/rankings
http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country/neci/
http://visionofhumanity.org/
https://www.transparency.org/cpi2018
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/
https://data.worldbank.org/indicator/EG.IMP.CONS.ZS?view=chart

