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5. Dostęp do rynku.  

5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług /bariery/. 

Zasady handlu pomiędzy Polską a Algierią reguluje Umowa Stowarzyszeniowa UE –
Algieria, która obowiązuje od 1 września 2005 r. Określa ona zasady i kalendarz stopniowego 
obniŜania obciąŜeń taryfowych (cła i innych tego typu opłat) we wzajemnym handlu, aŜ do 
ich całkowitego zniesienia w 2017 r., kiedy ma zacząć funkcjonować eurośrodziemnomorska 
strefa wolnego handlu. Stosowane przez Algierię mechanizmy, formy i instrumenty 
pozataryfowej ochrony własnego rynku porównywalne są z występującymi w odpowiednich 
proporcjach w innych krajach, a ich skala, rodzaj i charakter są pochodną przede wszystkim 
specyfiki i potrzeb rodzimej gospodarki. W coraz większym stopniu są one harmonizowane z 
regułami międzynarodowego handlu i uwzględniają wymogi WTO, zwaŜywszy na 
prowadzone przez Algierię negocjacje w sprawie uzyskania członkostwa w tej organizacji i 
wynikające z tego faktu zobowiązania i wymogi. 
Trudności prowadzenia współpracy gospodarczej z rynkiem algierskim wynikają przede 
wszystkim z odmienności kulturowej i obyczajowej partnera. W równym stopniu uciąŜliwe są 
biurokracja oraz przewlekłość i opóźnienia procedur związanych z obsługą operacji handlu 
zagranicznego. Szczególnym utrudnieniem jest mało efektywny system bankowy, który 
jednakŜe podlega stopniowym reformom. Realizacja dostaw dla sektora publicznego ma 
miejsce w ramach zamówień publicznych, w drodze przetargów. Na rynku algierskim 
występuje bardzo silna konkurencja ze strony firm z najwaŜniejszych gospodarczo krajów 
świata. Dominującym językiem handlowym jest j. francuski. 

5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP. 

Procedury w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę przez cudzoziemców, w tym 
obywateli RP, w Algierii są porównywalne ze stosowanymi w innych państwach, ale 
jednocześnie uwzględniają algierskie potrzeby i specyfikę. Inspiracją dla wszystkich działań 
w tym zakresie jest realizacja polityki ochrony krajowego rynku pracy. Jej kardynalną zasadą 
wynikającą z przepisów z 1981 r. jest załoŜenie, iŜ pracownicy z zagranicy mogą wykonywać 
pracę w Algierii wyłącznie w przypadku posiadania poszerzonego wykształcenia średniego i 
braku tego rodzaju specjalistów wśród Algierczyków. Z drugiej jednak strony algierskie 
potrzeby w zakresie zagranicznych pracowników róŜnych specjalności są ogromne. 
Podkreślają to same władze Algierii przyznając, Ŝe bez zaangaŜowania siły roboczej z 
zagranicy kraj nie podoła realizowanemu procesowi przebudowy, modernizacji i rozwoju 
społeczno-gospodarczego praktycznie wszystkich dziedzin państwa. Obecnie w Algierii 
oficjalnie zatrudnionych jest łącznie kilkadziesiąt tysięcy zagranicznych pracowników, z 
czego 30 tys. stanowią Chińczycy. Trudności przy uzyskiwaniu zezwoleń na pracę są 
spowodowane biurokracją i powolnością procedur. 

5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości. 

Zarówno ceny zakupu jak i wynajmu nieruchomości na rynku algierskim, w szczególności 
w stolicy i innych wielkich miastach, są bardzo wysokie. W związku z systematycznie 
rosnącą liczbą firm zagranicznych i inwestorów z innych państw na rynku algierskim, poziom 
ich stale wzrasta, zwłaszcza w dzielnicach rezydencjalnych i uznawanych za bezpieczne. W 
przypadku zawierania transakcji za pośrednictwem agencji nieruchomości, naleŜy uwzględnić 
dodatkowe koszty, stanowiące jej prowizję, najczęściej w wysokości kwoty odpowiadającej 
miesięcznemu czynszowi (w przypadku wynajmu) lub od 1,5 do 3% wartości umowy przy 
zakupie. ZwaŜywszy na skomplikowaną procedurę i mnogość przepisów zaleca się 
korzystanie z pośrednictwa autoryzowanych biur przy nabywaniu nieruchomości. Często 
problemem jest uzyskanie gruntu pod realizację projektu inwestycyjnego, co stanowi jedną z 
głównych barier w szerszym napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Algierii, 
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pomimo czynionych przez władze algierskie usilnych starań zmiany tego stanu rzeczy. 

5.4. System zamówień publicznych. 

Algierski sektor państwowy (administracja, instytucje i przedsiębiorstwa) zobligowany 
jest do dokonywania importu z zagranicy niezbędnych towarów i usług oraz realizacji 
inwestycji w ramach zamówień publicznych i organizowania przetargów. Zakres 
przedmiotowy importu obejmuje między innymi dobra konsumpcyjne o strategicznym 
znaczeniu dla gospodarki algierskiej, jak Ŝywność (np. mleko w proszku, zboŜa, strączkowe 
warzywa suszone), a takŜe leki, sprzęt i wyposaŜenie medyczne, materiały budowlane oraz 
maszyny i urządzenia, sprzęt inwestycyjny, specjalistyczne wyposaŜenie i artykuły dla 
róŜnych odbiorców, wszelkie inwestycje i usługi. RównieŜ realizowany w Algierii proces 
prywatyzacji gospodarki i zmiany statusu właścicielskiego przedsiębiorstw i jednostek 
państwowych odbywa się w drodze zamówień publicznych i ogłaszania przetargów. Przepisy 
regulujące algierskie zamówienia publiczne publikowane są w oficjalnym dzienniku 
urzędowym Algierii: Journal Officiel (www.joradp.dz). Ogłoszenia o międzynarodowych 
przetargach w Algierii publikuje oficjalny biuletyn zamówień publicznych „BOMOP” 
(www.anep.com.dz serwis płatny). Znaczącą ich część zamieszcza takŜe miejscowa prasa, w 
tym najwięcej codzienna gazeta państwowa w języku francuskim „El Moudjahid” 
(www.elmoudjahid.com). Informacje o przetargach w naleŜącym w 100% do państwa 
algierskim sektorze ropy i gazu publikuje specjalistyczne wydawnictwo BAOSEM 
(www.mem-algeria.org serwis płatny), który podaje takŜe ich rozstrzygnięcia. Część 
przetargów ma charakter zamknięty, to znaczy nie są one ogłaszane publicznie i ich 
organizatorzy sami wysyłają zaproszenia do uczestnictwa w nich jednym bądź kilku 
potencjalnym oferentom. Procedury przetargowe przeprowadzają wyspecjalizowane struktury 
poszczególnych resortów i instytucji bądź firmy prywatne (ale tylko działające w formie 
spółki), które zgodnie z posiadanymi uprawnieniami realizują zaopatrzenie na potrzeby 
państwa. Algierskie procedury przetargowe w powszechnej opinii uznawane są za 
zbiurokratyzowane, nadmiernie rozciągnięte w czasie (od momentu ogłoszenia przetargu do 
jego rozstrzygnięcia, a zwłaszcza rozpoczęcia realizacji dostaw), z duŜą liczbą kryteriów i 
wymogów do spełnienia, w szczególności wymagających w części finansowej, gdzie m.in. 
istnieje obowiązek wpłaty wraz ze składaną ofertą gwarancji / kaucji (w wysokości od 1 do 
10% jej wartości). Przy kontraktach duŜej wartości są to znaczące kwoty, z reguły 
niedostępne dla mniejszych firm, które w ten sposób nie mają szans na samodzielne 
uczestnictwo w przetargu. Organizowanym w Algierii przetargom zarzuca się takŜe 
nieprzejrzystość i występowanie praktyk korupcyjnych przy wyborze dostawców. Dla zmiany 
tego stanu rzeczy Algieria podejmuje usilne starania zapewnienia transparentości i poprawy 
funkcjonowania rynku zamówień publicznych. W duŜym stopniu jest to efekt nacisków oraz 
presji róŜnych instytucji i organizacji międzynarodowych, jak WTO, Bank Światowy, 
wymuszających na Algierii konieczność dostosowania krajowych regulacji do standardów 
handlu światowego. Ten krytyczny stosunek nie zniechęca jednak w najmniejszym stopniu 
firm zagranicznych, w tym z krajów Unii Europejskiej, do szerokiego angaŜowania się na 
rynku algierskim i uczestnictwa w przetargach na dostawy towarów, usług i realizację 
inwestycji. Aktywne uczestnictwo w organizowanych w Algierii przetargach daje ogromne 
moŜliwości lokowania towarów, usług i realizacji inwestycji oraz zdobycia trwałej pozycji na 
chłonnym i perspektywicznym rynku. Udział w bezprecedensowym ze względu na skalę i 
wielkość środków finansowych procesie modernizacji i unowocześniania społeczno-
gospodarczego Algierii moŜliwy jest tylko w drodze uczestnictwa w przetargach. W 
przypadku dostaw usług, a zwłaszcza realizacji inwestycji zaleca się wspólne uczestnictwo z 
firmami zagranicznymi i algierskimi, co zdecydowanie zwiększa szanse na uzyskanie 
kontraktu. Na mocy przepisów z 2002 r. w przetargach obejmujących dostawy towarów i 



Algieria 

 3 

usług dla sektora publicznego, priorytet mają oferty algierskie z 15% marŜą preferencyjną 
(maksimum). 

5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej. 

Straty ponoszone przez gospodarkę algierską z tytułu wprowadzania na rynek podróbek 
towarów oraz piractwa szacowane są na kwotę 200 mln Euro rocznie. Zjawiska te dotykają 
praktycznie wszystkie dziedziny i branŜe, a w szczególności oprogramowanie informatyczne 
(straty producentów wycenia się na sumę 57 mln USD), części samochodowe, kosmetyki, 
uŜywki, produkty spoŜywcze i odzieŜ. Negocjująca swoje członkostwo w WTO Algieria 
podejmuje energiczne działania dla połoŜenia im kresu. Wprowadzane rozwiązania 
legislacyjne i prawodawstwo algierskie w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i 
intelektualnej zgodne są z wymaganiami międzynarodowymi. Coraz skuteczniejsze działania 
podejmują właściwe instytucje algierskie (administracja celna www.douane.gov.dz, ONDA - 
narodowy urząd praw autorskich i praw pokrewnych www.onda.dz, INAPI – algierski instytut 
narodowy własności przemysłowej www.inapi.org, DGCERF www.mincommerce.gov.dz – 
generalna dyrekcja kontroli gospodarczej i zwalczania wykroczeń celnych i skarbowych), w 
tym zwłaszcza w ramach ścisłej współpracy ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami oraz 
producentami podrabianych towarów i ofiarami fałszerstw. Stwarza to realne podstawy do 
ostroŜnego optymizmu w zakresie moŜliwości poprawy sytuacji ochrony własności 
przemysłowej i intelektualnej na rynku algierskim. 

5.6. Informacje o aktach prawnych. 

- aktywność inwestorów zagranicznych na rynku algierskim  
 www.andi.dz Agence Nationale de Développement des Investissements (narodowa agencja 
rozwoju inwestycji) 
Przedstawia w sposób kompleksowy wszelkie zagadnienia, w tym teksty aktów prawnych, 
dotyczące realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz innych moŜliwych form 
zaangaŜowania firm zagranicznych na rynku algierskim jak partnerstwo, wspólne 
przedsięwzięcia oraz udział w procesach prywatyzacyjnych. 

PowyŜsza tematyka prezentowana jest równieŜ, w odpowiednim stopniu i zakresie, przez 
następujące algierskie instytucje: 
www.mipi.dz  Ministère de l’Industrie et de la Promotion des Investissements (ministerstwo 
przemysłu i promocji inwestycji)     
www.mincommerce.gov.dz Ministère du Commerce (ministerstwo handlu) 

www.mem-algeria.org Ministère de l’Energie et des Mines (ministerstwo energii i górnictwa) 
– moŜliwości współpracy z algierskim sektorem ropy i gazu 

www.douane.gov.dz  Direction Générale des Douanes (główna dyrekcja ceł)  
www.bank-of-algeria.dz Banque d’Algérie (bank centralny Algierii) 

- kwestie podatkowe 
www.impots-dz.org oficjalna strona algierskiej administracji podatkowej, 
www.andi.dz Agence Nationale de Développement des Investissements (narodowa agencja 
rozwoju inwestycji) 

- teksty aktów prawnych  
www.joradp.dz Journal Officiel (strona internetowa oficjalnego dziennika urzędowego 
Algierii) - teksty aktów prawnych w formacie PDF 

W dalszym ciągu obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie realizacji inwestycji na rynku 
algierskim są: 
-rozporządzenie n◦01-03 z 20 sierpnia 2001, zmienione rozporządzeniem n◦06-08 z 15 lipca 
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2006, w sprawie rozwoju inwestycji, zwane Kodeksem Inwestycyjnym, 
-décret exécutif n◦06-356 z 9 października 2006 w sprawie uprawnień, organizacji i 
funkcjonowania Narodowej Agencji Rozwoju Inwestycji (ANDI) 
Ich zapisy od lat uznawane są za jedne z najbardziej zachęcających do realizacji inwestycji 
spośród wszystkich państw południowego wybrzeŜa Morza Śródziemnego. Pomimo tego 
poziom dotychczasowego zaangaŜowania inwestycyjnego zagranicy w Algierii, w sektorach 
innych niŜ ropa i gaz, jest uznawany przez władze w Algierze za niewystarczający. Obawy co 
do utrzymania tego niekorzystnego stanu rzeczy, a nawet częściowego wycofania się 
zagranicznych inwestorów z Algierii, wywołały wprowadzone zmiany istniejących zasad 
prowadzenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i handlu zagranicznego na rynku 
algierskim. NajwaŜniejszą z nich jest wymóg zachowania kapitału większościowego 
(minimum 51%) przez stronę algierską w inwestycjach, partnerstwie i prywatyzacji. Partner 
zagraniczny będzie mógł dysponować wielkością kapitału od 30 do 49% (maksimum).Ta 
zasada obowiązuje takŜe w algierskim sektorze ropy i gazu na mocy ustawy o węglowodorach 
nr 05-07 z 28.4.2005 r. (obowiązującej z modyfikacjami od 2006 r.), która sankcjonuje 
bezwzględny wymóg zachowania przez narodowy koncern Sonatrach większościowego 
udziału (minimum 51%) we wszystkich jego segmentach, jak równieŜ obowiązkowe 
uczestnictwo Sonatrachu w kontraktach na poszukiwania i eksploatację węglowodorów w 
Algierii.  

Z kolei w sektorze handlu zagranicznego firmy importowe utworzone według prawa 
algierskiego, z udziałowcami lub akcjonariuszami z innych krajów, zostały zobowiązane do 
otwarcia swojego kapitału (w minimalnej wysokości 30% udziałów) dla algierskich osób 
fizycznych lub prawnych. 
Dekret wykonawczy w tej sprawie ukazał się w algierskim dzienniku urzędowym nr 30 
(Journal Officiel n° 30, www.joradp.dz). Zgodnie z jego artykułem 2 tego rodzaju spółki 
mogą realizować import surowców, towarów i wyrobów przeznaczonych do odsprzedaŜy w 
swoim pierwotnym stanie tylko w przypadku, gdy przynajmniej 30% ich kapitału 
zakładowego naleŜy do osób fizycznych narodowości algierskiej lub osób moralnych, w 
których wszyscy udziałowcy lub akcjonariusze są narodowości algierskiej. Władze w 
Algierze uzasadniają wprowadzanie nowych regulacji koniecznością uzdrowienia rodzimego 
sektora handlu zagranicznego oraz zmniejszenia algierskiego importu, który w okresie 4 
ostatnich lat wzrósł o prawie 100%, z 20 mld USD w 2005 r. do blisko 40 mld USD w 2008 r. 


