
  

 

 

 

 
 

   



  

 

Bu raporda Türkiye’de yerleşik inşaat ve madencilik sektöründeki firmalar için ihracat 

potansiyeli açısından yüksek potansiyele sahip olan Cezayir’in incelemesi yapılacaktır. Bu 

bağlamda raporda öncelikle Cezayir’in genel ekonomik durumu ve ülke görünüşü detaylarıyla 

açıklanacak, daha sonra Cezayir’deki inşaat ve madencilik sektörü ele alınacaktır.  

1. Cezayir’in Ekonomik Görünümü 
 

GSYİH (milyar Dolar) 3.449 

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%) 2,32 

Nüfus milyon 43.4 

Nüfus artış hızı (%) 2,1 

Kişi Başına GSYİH (PPP, Dolar) 4,069 

Enflasyon Oranı (%) 5,5 

İşsizlik Oranı (%) 11,1 

İhracat (milyar Dolar) -nominal 41.17 

İthalat (milyar Dolar) - nominal 46.2 

Başlıca ticaret ortakları Çin, Fransa, İtalya, İspanya 

Başlıca ihracat kalemleri Mineral yakıtlar- yağlar, anorganik kimyasallar, 
gübreler, şeker ve mamulleri, organik kimyasallar 

Başlıca ithalat kalemleri Makinalar, kara ulaşım taşıtları, elektrikli- elektronik 
aletler, hububat, demir-çelik 

Tablo 1: Cezayir Ekonomik Görünüm (Kaynak: TC Dışişleri Bakanlığı) 

 

Cezayir, Başkenti Cezayir olan ve yaklaşık 43 milyon nüfusa sahiplik yapan Afrika ülkesidir. 

Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği, Arap Ligi, Mağrip Arap Birliği, Akdeniz için birlik gibi 

kuruluşlara üyelikleri bulunur. 

 

Afrika’nın en geniş topraklarına ve önemli doğalgaz ve petrol rezervlerine sahip Cezayir, söz 

konusu kıtanın (Güney Afrika, Nijerya ve Mısır’ın ardından) en büyük 4’üncü ekonomisi 

konumundadır. Cezayir, 22 üyesi bulunan Arap Birliği ülkeleri içerisinde de (Suudi Arabistan, 

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır’ın ardından) 4’üncü büyük ekonomidir. Ancak bu ülke, büyük 



  

 

doğal gaz ve petrol kaynaklarına karşın, kişi başına düşen gelir açısından alt orta gelirli bir ülke 

statüsündedir. Ülke ekonomisi enerji sektörüne bağımlı olup hidrokarbon ürünleri, ülkenin 

ihracat gelirlerinin %97’sini ve GSMH’sinin %45’ini ve bütçe gelirlerinin 2/3’ünü sağlamaktadır. 

Bu bağımlılık, petrol fiyatlarındaki değişimlerden büyük ölçüde etkilenen bir ekonomik 

yapılanmaya sebebiyet vermiştir. 

 

Cezayir parası Dinar dövize çevrilebilir değildir ve ülkede sıkı bir kambiyo rejimi 

uygulanmaktadır. Cezayir vatandaşlarının ve yerli şirketlerin döviz bulundurma ve yurt dışına 

para transferi yasalarla belirli durumlar dışında yasaklanmıştır. Bu durum, uygulamada, paralel 

para piyasalarının oluşmasına yol açmıştır. Bu çerçevede oluşan kara borsalarda, Merkez 

Bankası tarafından belirlenen döviz kurları, piyasa fiyatlarından %30-40 seviyesinde sapma 

gösterebilmektedir. Burada Cezayir’in dinarı değerli tutma çabası da önemli rol oynamaktadır. 

 

Öte yandan, Cezayir enerji ürünleri ihracatı sayesinde her yıl neredeyse 20-25 milyar doları 

bulan bir dış ticaret fazlası vermektedir ve bu sayede son 10 yıldır cari denge düzenli bir şekilde 

fazla vermektedir. Afrika’nın en geniş topraklarına ve önemli doğalgaz ve petrol rezervlerine 

sahip Cezayir, söz konusu kıtanın (Güney Afrika, Nijerya ve Mısır’ın ardından) en büyük 4’üncü 

ekonomisi konumundadır. Cezayir, 22 üyesi bulunan Arap Birliği ülkeleri içerisinde de (Suudi 

Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır’ın ardından) 4’üncü büyük ekonomidir. Ancak, anılan 

ülke, büyük doğal gaz ve petrol kaynaklarına karşın, kişi başına düşen gelir açısından alt orta 

gelirli bir ülke statüsündedir. Ülke ekonomisi enerji sektörü-ne bağımlı olup hidrokarbon 

ürünleri, ülkenin ihracat gelirlerinin %97’sini ve GSMH’sinin %45’ini ve bütçe gelirlerinin 

2/3’ünü sağlamaktadır. Bu bağımlılık, petrol fiyatlarındaki değişimlerden büyük ölçüde 

etkilenen bir ekonomik yapılanmaya sebebiyet vermiştir. 

  

Resmi tahminlere göre, işsizlik oranı nüfusun %11,1’ini etkilemektedir (IMF’nin tahmin 

ettiğinden çok daha fazladır). Genç nüfus ve kadınlarda işsizlik çok daha yüksektir (Sırasıyla 

%26 ve %20 oranındadır). Ayrıca, kentsel ve kırsal bölgelerdeki yaşam koşulları arasında büyük 

bir uçurum bulunmaktadır. Sınır bölgelerde ise radikal İslamcı grupların yol açtığı istikrarsızlık 

da ayrı bir risk faktörüdür. 



  

 

 

2000’li yılların başından itibaren kademeli bir şekilde serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecini 

yaşayan Cezayir’de, benzer durumdaki diğer ülkelerde olduğu gibi, bu sürecin sıkıntıları halen 

hissedilmektedir. Zengin doğal kaynaklarına karşın halkın satın alma gücünün çevre ve komşu 

ülkelere göre düşüklüğü, ülke ekonomisinin sektörel bazda çeşitlendirilerek geliştirilmesine 

yönelik ulusal ve uluslararası yatırımlardaki yetersizlik, ülkedeki kamu iktisadi teşekküllerinin 

özelleştirme çalışmalarının çok yavaş ilerlemesi, kayıt dışı sektörün büyüklüğü, bölgeler 

arasında ciddi ekonomik ve sosyal dengesizlikler (özellikle kuzey ve güney) ve genç nüfusta 

%30’ları bulan işsizlik bu sıkıntıların başlıca kısmını teşkil etmektedir. 

 

1990 yıllarında ortasından itibaren ticaret politikalarını da serbestleştirmeye başlayan Cezayir, 

buna karşın, önemli ölçüde ithal ikameci ve korumacı eğilimler gösterebilmektedir. Bu tür 

tutumlarda, ülkedeki ticaret politikasının belirlenmesinde etkin olan ithalat lobilerine karşın, 

ulusal bir sanayinin kurulabilmesine yönelik hassasiyetler etkili olmaktadır. Öte yandan, 

Avrupa Birliği ile 2002 yılında imzalanan ve 2005 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret 

Anlaşması ile pek çok sanayi ürününün ithalatında AB ülkeleri menşeli ürünlere indirimli 

gümrük vergileri uygulanmakta ve bazı ürün gruplarında da bu vergiler hâlihazırda sıfırlanmış 

bulunmaktadır. Tarım ve balıkçılık sektöründe ise çok kapsamlı olmamakla birlikte karşılıklı 

kota sistemi uygulanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Cezayir için Önemli Risk Göstergeleri ve Bulgular 

 

Bu çalışmada, ülkelerin belli kriterlerle detaylı değerlendirilmeleri ve notlandırılması 

bulunmaktadır. Bu notlandırmada kullanılan metodoloji “The Doing Business Project” ve 

Dünya Bankası veri işleme sistemine ve kaynaklarına dayanmaktadır. Cezayir aşağıda 

belirtilen kriterler ışığında incelenmiştir: 

 

- Cezayir için Risk Derecelendirmeleri 

1- Yeni Bir İş Kurma 

2- Dünya İş Yapma Kolaylığı (190 ülke arasından sıralama) ve 0-100 arası puanlama. 

3- Kredi Alma 

4- Vergi Kolaylığı (190 ülke arasından) 

5- Küresel Ticaret 

 

Cezayir için genel risk dereceleri değerlendirmeleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Ülke risk 

değerlendirmeleri, işletmeler için stratejik ve teknik açıdan doğru kararı vermek ve küresel 

ticaretteki riskleri anlamak için bilimsel verilere dayanan ölçümlerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1:Cezayir Ülke Risk Değerlendirmeleri 

 

Cezayir özelinde Dünya Bankası’nın gerçekleştirmiş olduğu “The Doing Business Project” adlı 

projesinden elde edinilen bilgiler aşağıdaki tabloda incelenmiştir. 



  

 

 

CEZAYİR Sıralama (0-190) Puan (0-100) 

Yeni Bir İş Kurma 150 78,07 

Dünya İş Yapma Kolaylığı 
Sırası 

157 49,65 

Kredi Alma 178 10 

Vergi Kolaylığı Sırası 156 53,91 

Küresel Ticaret 173 38,43 

Tablo 2: Cezayir’in The Doing Business Project Kriterlerine Göre Notlandırma ve Puanlaması 

 

Bu tabloda yer alan bilgiler Cezayir’in mali ve hukuki zorluk/kolaylıklarını göstermektedir. 

Cezayir’in mali ve hukuki zorluklarına ek olarak güçlü ve zayıf yönlerinden de bahsedilmesi 

gerekmektedir. 

 

Euler Hermes raporuna göre Cezayir’in güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmemiz gerekirse; 



  

 

 

Aşağıdaki iki tabloda ise Cezayir’in en çok ithalat ve ihracat gerçekleştirdiği beş ülke ve bu 

tablolarla ilgili kısa yorumlar yer almaktadır. 

 

İthalatçılar 

İhracat 
Değeri 

2013  

İhracat 
Değeri  
2014  

İhracat 
Değeri 
2015  

İhracat 
Değeri  
2016  

İhracat 
Değeri  

2017  

İtalya 9,016,807 8,189,921 5,263,625 5,208,346 5,629,480 

Fransa 6,786,095 6,455,945 4,578,427 3,424,139 4,431,262 

İspanya 10,344,328 9,253,437 6,164,468 3,879,164 4,103,371 

Güçlü Yönleri

•Güçlü hidrokarbon kaynakları ile gaz 
rezervleri ile mevcut çıkarma 
oranlarının 54 yıl daha süreceğinin 
tahmin edilmesi

•Sürdürülebilir yüksek petrol fiyatları 
dönemiyle desteklenen güçlü likidite 
göstergelerinin, şu an mevcut olan 
zayıf emtia fiyatlarına dayanacak 
finansal bir tampon oluşturması

Zayıf Yönleri

•Yüksek işsizlik oranına sahip olması

•Ekonomik çeşitliliğinin az olması

•Petrol ve gaza aşırı bağımlı olunması

•Kamu sektöründeki zararları 
absorbe etmek zorunda olan devlet 
teşebbüslerinin bankacılık 
sektörüne hükmetmesi

•Sınırlı özel sektör fırsatları ve iş 
ortamının (düzenlemeler dahil) 
kısıtlayıcı olduğu algısının hakim 
olması

•Bölgesel dinamiklerin Cezayir ve Fas 
arasındaki sürtünmeden sürekli 
etkilenmesi
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Amerika 
Birleşik 
Devletleri  

5,340,529 4,779,499 2,210,645 3,866,104 3,467,906 

Brezilya  2,661,287 2,680,817 1,481,833 1,616,165 2,127,963 

Tablo 3: Cezayir’in En Fazla İhracat Gerçekleştirdiği 5 Ülke (YILLIK x1000 $) 

 

Yukarıdaki tabloda Cezayir’in ihracat ortağı olduğu ilk 5 ülke yer almaktadır. Cezayir’in ihracat 

gerçekleştirdiği ülkeler arasında İtalya ilk sırada yer almaktadır. İtalya 2013 yılında yüksek 

ihracat rakamlarına sahipken, bu rakamlar 2014 yılından itibaren düşen bir grafik izlemiştir. 

İkinci sırada yer alan Fransa da aynı şekilde her yıl düşen bir grafiğe sahip olmuştur. En 

dramatik düşüş üçüncü sırada yer alan İspanya'da yaşanmıştır. 2013 yılında ihracat 

rakamlarında ilk sırada yer alan İspanya, 2014 yılında yaşadığı değer kaybı 2015 ve 2016 

yıllarında da devam etmiş; 2017 yılında küçük bir yükseliş yaşamıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

İhracatçılar 

İthalat 
Değeri  
2013  

İthalat 
Değeri    
2014  

İthalat 
Değeri 
2015  

İthalat 
Değeri 
2016  

İthalat 
Değeri  
2017  

Çin 6,827,545 8,243,814 8,259,662 8,409,855 8,317,844 

Fransa 6,257,798 6,336,385 5,439,034 4,773,926 4,297,508 

İtalya 5,652,714 5,044,470 4,860,781 4,645,778 3,755,513 

Almanya 2,861,289 3,802,362 3,430,803 3,024,539 3,223,255 

İspanya 5,084,229 5,028,207 3,952,593 3,566,098 3,130,601 

Tablo 4: Cezayir’in En Fazla İthalat Gerçekleştirdiği 5 Ülke (YILLIK x1000 $) 
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Yukarıdaki tabloda Cezayir’in ithalat ortağı olduğu ilk 5 ülke yer almaktadır. Cezayir’in en çok 

ithalat gerçekleştirdiği ülke Çin’dir. Çin’den gerçekleştirilen ithalat verilerinde 2013-2014 

yıllarında gerçekleşen artış, 2014 yılından itibaren aynı rakamlarda seyretmiştir. Cezayir’in en 

çok ithalat gerçekleştirdiği ülkelerde ikinci sırada yer alan Fransa’da ise 2013-2015 yılları 

arasında ufak düşüşler yaşanmış, 2016 yılından itibaren düşüş oranı artmıştır.   

 

  



  

 

3. Cezayir İnşaat ve Madencilik Sektörü 

 

Şekil 2: Dünya İnşaat Sektöründe Büyüme Oranları 

 

2017’de küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma hızlanarak devam etmiştir. ABD’nin yanı 

sıra Euro Alanı ve Japonya’da da ekonomik faaliyetin güçlenmesi gelişmiş ülke 

ekonomilerindeki büyümeyi olumlu etkilemiştir. Enerji fiyatlarındaki yükselişin gelirler 

üzerindeki olumlu etkisi ile Çin başta olmak üzere Asya ekonomilerindeki güçlü performans ise 

gelişmekte olan ülkelerdeki toparlanmanın sürmesini sağlamıştır.  

 

Öte yandan, gelişmiş ülkelerde henüz zayıf seyreden ücret artışları ve kırılgan talep koşulları 

ile gelişmekte olan ülkelerde özel sektörün borçluluk oranındaki artış, yüksek enflasyon ve 

siyasi riskler gibi çeşitli faktörler küresel büyüme üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. 

İnşaat sektörünün küresel ekonomiden aldığı pay %10-12 seviyesindedir. 2025 yılına 

gelindiğinde inşaat sektörünün ekonomideki payının gelişmekte olan ülkelerde %16-17, 

gelişmiş ülkelerde ise %10 düzeyinde olması beklenmektedir. 2017’de, küresel inşaat sektörü 

üretiminin yıllık bazda %3,5 arttığı tahmin edilmektedir. Son 10 yıllık dönemde sektördeki 



  

 

büyüme gelişmiş ülkelerde yavaşlarken, gelişmekte olan ülkelerde altyapı ve konut 

yatırımlarındaki artış paralelinde hızlanmıştır. 

 

 

Grafik 1: Dünya Endüstri(inşaat Dâhil) Büyüme Oranı ile Cezayir'in Verilerinin Karşılaştırılması(Kaynak: Dünya Bankası, 
Temmuz 2019 ) 

 

Genel bazdan ülke bazına indirgemek gerekirse, Cezayir’de inşaat sektörünün ülke 

ekonomisindeki ağırlığının %10-15 olduğu öngörülmektedir. Cezayir’de inşaat alanında 

yapımına ihtiyaç duyulan pek çok proje bulunmakta, ancak bu ihtiyaçlar yerli firmalarca 

karşılanamamaktadır. Cezayir’de özellikle 1999 yılından sonra altyapı yatırımlarına da büyük 

hız verilmiş ve su dağıtım şebekelerinden barajlara, otoyollardan kırsal bölgelerdeki 

elektrifikasyon şebekelerinin ıslahına, telekomünikasyon altyapısından spor salonları gibi 

sosyal hizmetlerde kullanılacak binaların inşasına kadar her alanda yoğun çalışmalara 

başlanmıştır. Cezayir, bir yandan konut sektöründe yaşanan krizi aşmak, diğer taraftan 

kuraklığın kentsel nüfus ve sanayi üzerindeki etkilerini azaltmak için su kaynakları ve barajlar 

başta olmak üzere yol, otoyol, demiryolu, liman inşası ve konut sektöründe önemli iş ve işbirliği 

imkânları sunmaktadır. Hâlihazırda Cezayir’de müteahhitlik sektöründe Çin, Kanada, Fransa, 
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İtalya, İspanya ve son zamanlarda Portekizli firmaların faaliyetleri hız kazanmıştır. Fransız 

Almstom, Mısır menşeli Orascom Construction Industries ve China State Construction & 

Engineering Company dışında Sonatrach ve İsviçreli ABB ortak girişimi olan Société Algérienne 

de Réalisation de Projets Industriels (SARPI) ve COSIDER Spa ve Groupe Batimétal gibi yerel 

firmalar sektörde faaliyet göstermektedir. Cezayir’in en büyük sorunlarından biri konut 

ihtiyacının özellikle kentsel alanlarda karşılanamamasıdır. Mevcut konut açığını karşılamak 

üzere önümüzdeki on yıl içinde her yıl ortalama 175.000 yeni konuta ihtiyaç duyulacağı 

öngörülmektedir. Öte yandan kuraklığın kentsel nüfus ve sanayi üzerindeki olumsuz etkileri 

dikkatleri su sektörünün ihtiyaçları üzerinde yoğunlaştırmıştır. Cezayir kentinin su temin 

şebekesinin 250 km’yi aşkın bölümünün yenilenmesi gerekmektedir. 

 

 

Grafik 2: Dünya ve Cezayir Maden Cevheri/ Metal Ürünlerinin İthalat ve İhracat Oranlarının Karşılaştırılması(Kaynnk: Dünya 
Bankası, Temmuz 2019) 

 

Dünya Bankası’ndan alınan veriler doğrultusunda Cezayir’in ithal ettiği veyahut ihracatında 

bulunduğu maden cevheri ve metal ürünlerinin yüzdesel verileri Grafik 2’de görülebilmektedir. 

Grafiğin sol tarafındaki ekseni dünyada gerçekleşen ithalat ve ihracat verilerini gösterirken, 

sağ tarafındaki eksen ise Cezayir’de gerçekleşen ithalat ve ihracat verilerini göstermektedir. 
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Cezayir’in sahip olup işletime açılmadığı maden sayısının miktarı yüksektir. Bu durumdan ötürü 

Grafik 2’de de görülebileceği üzere ithal ettiği maden cevheri ve metal miktarı ihracatından 

katbekat daha yüksektir. Ancak sahip olduğu büyük potansiyel hem madencilik sektörü için 

hem de madencilik sektörü ile ilişki içerisinde bulunan sektörler için – madencilik ekipmanları 

ve makinaları, inşaat vb. –  hızlı bir büyüme ve gelişme vaat etmektedir. 

 

Madencilik sektöründe ise Afrika'nın en büyük ülkesi olan Cezayir, hidrokarbon olmayan 

maden yatakları bakımından temelde yeterince keşfedilmemiş durumda ve büyük potansiyel 

fırsatlara işaret etmektedir. Yetkili makamlar, yalnızca mineral çıktısını artırmak için değil, aynı 

zamanda ekonomiyi petrol ve gaz üretimine olan güveninden uzak tutmaya yönelik daha geniş 

çaplı çabaların bir parçası olarak bir dizi gelişmekte olan endüstri için hammadde temin 

etmeye de isteklidir. Bu amaçla, 2014 yılında kabul edilen sektörü düzenleyen yeni bir yasa, 

ülkede faaliyet gösteren madencilere bir dizi yeni teşvik sağlamaktadır. 

 

Cezayir’in enerji dışı mineral kaynaklarına bakıldığı zaman, demir cevheri 3.5 milyon ton, altın 

yaklaşık 3 milyon ons, kurşun ve çinko cevherlerinin ise yaklaşık 150 milyon ton olduğu 

belirtilmektedir. Bunun yanı sıra ülkede fosfat, elmas, yarı değerli ve değerli taşlar ve uranyum 

kaynakları da mevcuttur. Demir cevherleri ülkenin güney batı bölgesinde yer almakta (Mecheri 

Abdelazizi, Gara Djebilet) olup Arap dünyasının en zengin rezervleri olduğu kabul edilmektedir. 

Altın madenleri ise ülkenin güney bölgesinde yer alan Tirek Amessmessa bölgesinde, kurşun 

ve çinko rezervleri ise ülkenin kuzey bölgesindeki Oued Amizour sahasından çıkartılmaktadır. 

Güneydoğudaki Hoggar bölgesinde altın ve Mali sınırı yakınlarında elmas yatakları 

bulunmaktadır. Yüksek değerli maden cevheri demir-kükürt, fosfat, kurşun, çinko, cıva, barit 

ve antimon çıkartılmakta ve ihraç edilmektedir fakat enerji dışı madencilik sektörü ihmal 

edilmiş olup, kapasite kullanımının sadece %55 olduğu tahmin edilmektedir. Madencilik alt 

yapısını güçlendirmek üzere bu sektörü yabancı firmalara açan yeni bir 9 madencilik yasası 

yürürlüğe girmiştir. Buna bağlı olarak da önümüzdeki dönemde maden yataklarının keşif ve 

işletilmesine yönelik uluslararası ihaleler açılacaktır. Ayrıca, yeni kanun maden şirketlerine 

yurtdışına serbestçe sermaye ve kâr transferine izin verirken, altyapı ekipmanına ilişkin vergi 

iadesi gibi teşvikleri de sağlamaktadır. 



  

 

 

Bunun yanında, Cezayir’de 2011 yılı itibari ile devlete ait 13 çimento fabrikasında, yıllık 11 

milyon ton çimento üretimi yapılmakta, buna karşın tüketim 13 milyon tonu bulmaktadır. Bu 

nedenle, Cezayir her yıl belirli miktarlarda çimento ithalatı ihalesi yapılarak gerek talebin 

karşılanması gerekse karaborsanın önlenmesine yönelik tedbirler alınmasına rağmen, talebin 

ve arzın durumuna göre fiyatların 2-3 kat arttığı görülmektedir. 

 

Bir başka önemli konu ise demiryolu ağına yapılması hedeflenen yatırımdır. Cezayir’de şu an 

itibari ile 2.150 km genişliğinde bir demiryolu ağı mevcuttur. Bu demiryolu ağının çok küçük 

bir bölümünde yüksek hızlı tren projelerinin hayata geçirilmesine imkân verecek altyapı vardır.  

(Bu demiryolu ağının sadece 299 km’sinde elektrikli ray hattı ve 305 km’sinde gidiş-geliş ray 

hattı mevcuttur.) Ulusal Demiryolu Ulaştırma Şirketi (SNTF)’in 200 tren garı vardır. Demiryolu 

ağının 1.000 km’si elektrikli ray hatlarından olmak üzere her yıl 3.000 km yeni demiryolunun 

yapılması ile 10.015 km’ye çıkarılması planlanmaktadır. 


