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PIMEC demana a la UE que posi en suspens l’acord 

d’associació comercial amb Algèria fins que es resolgui l’actual 

contenciós 

La patronal no constata cap millora en el comerç amb el país magrebí i reclama al Govern 

espanyol compensacions a les empreses. 

Barcelona, 3 d’agost del 2022. PIMEC no està constatant cap millora en les relacions 

comercials amb Algèria i, per aquest motiu, ha demanat al Govern d’Espanya que 

articuli accions i fons de compensacions als sectors afectats, davant la proliferació de 

la confusió des que el 28 de juliol l’Associació Algeriana de Banca (ABEF) va anunciar la fi 

de la prohibició als seus membres de fer operacions comercials amb Espanya.  

La patronal ha assegurat a través de les empreses afectades pel bloqueig, unes 500 a 

Catalunya amb unes vendes anuals d’uns 600 milions d’euros, que no s’ha produït encara 

cap millora, tot i que alguns clients algerians havien reprès el contacte sense 

consumar cap comanda. PIMEC ha destacat que una trentena de pimes compta amb filials 

pròpies a Algèria, i ha explicat que, tot i que el comerç amb Marroc és molt més rellevant, el 

mercat algerià era molt proper i atractiu per empreses d’infraestructures, farmacèutica, 

química, veterinària i construcció.  

En relació al fet que algunes empreses estan intentant la triangulació a través de tercers 

mercats europeus com Portugal, Itàlia o França, l’entitat ha recordat que les garanties d’èxit 

són minses, ja que els calen certificats d’origen d’aquests països.  

Per tot això, PIMEC ha demanat a través d’SME United, patronal europea de les pimes, que 

la Comissió Europea posi en suspens l’acord comercial preferencial amb Algèria, fins 

que no es resolgui l’actual contenciós amb Espanya. A més, considera que el comunicat del 

passat dilluns de l’agència oficial APS confirma que no es tracta d’una decisió de l’associació 

de banca, sinó del propi govern algerià.  

Finalment, la patronal ha recordat que la prohibició havia començat quan el 9 de juny les 

entitats bancàries algerianes foren notificades per l’ABEF, un dia després de que el govern 

algerià suspengués el Tractat bilateral d’Amistat amb Espanya. I que, tanmateix, el 31 de 

juliol, l’agència oficial de premsa algeriana APS va publicar un comunicat oficial1, sense 

autoria, que recorda amb fermesa que les decisions de comerç exterior del país corresponen 

al Consell de Ministres i les institucions de l’estat, no pas a l’ABEF com entitat privada. 

 

 
1 Relations commerciales de l'Algérie avec l'Espagne: aucune reculade de l'Etat (aps.dz)  

https://www.aps.dz/economie/143367-relations-commerciales-de-l-algerie-avec-l-espagne-aucune-reculade-de-l-etat

