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4. Dwustronna współpraca gospodarcza. 
 

4.1. Gospodarcze umowy dwustronne (formalnie obowiązujące). 
a) Umowa o współpracy gospodarczej, naukowej i technicznej między Rządem PRL a  

Rządem Algierskiej Republiki Demokratyczno - Ludowej  
Podpisana 26.01.1963 r., obowiązuje od  26.01.1963 r. 

b) Umowa między Rządem PRL a Rządem Algierskiej Republiki Demokratyczno -  
Ludowej o transporcie lotniczym 
Podpisana 06.02.1965 r., obowiązuje od  29.11.1967 r. 
W grudniu 2006 r.  Urząd Lotnictwa Cywilnego RP i Ministerstwo Transportu  
Algierii uzgodniły tekst nowej umowy bilateralnej, która po wejściu w Ŝycie zastąpi  
umowę z 1965 r.   

c) Umowa między Rządem PRL a Rządem Algierskiej Republiki Demokratyczno -  
Ludowej o utworzeniu Komitetu Mieszanego do spraw Współpracy Gospodarczej i  
Naukowo - Technicznej 
Podpisana 21.08.1973 r. 

d) Porozumienie Ŝeglugowe między Rządem PRL i Rządem Algierskiej Republiki  
Demokratyczno - Ludowej 
Podpisane 08.11.1975 r., obowiązuje od  27.10.1976 r. 
Ministerstwo Infrastruktury RP i Ministerstwo Transportu Algierii są w trakcie  
uzgadniania tekstu nowej umowy dwustronnej  w sprawie transportu morskiego,  
które zastąpi  Porozumienie śeglugowe  

e) Umowa między Rządem PRL a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo -  
Demokratycznej w sprawie warunków kierowania, pobytu i pracy  polskich   
specjalistów w Algierii 
Podpisana 11.09.1986 r. 

f) Konwencja  między Rządem RP a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo -  
Demokratycznej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i ustalania zasad  
wzajemnej pomocy w zakresie podatków od dochodów i majątku 
Podpisana 31.01.2000 r. w Algierze, ratyfikowana przez Polskę w 2004 r., dotychczas  
nie weszła w Ŝycie. 
 

4.2. Handel zagraniczny. 
 

Wymiana handlowa Polski  z Algierią  (w mln USD) 
 2006 r. 

 
2007 r. 

 
2008 r. 
(dane 

wstępne) 

Dynamika 
2007 r. 
= 100 

Obroty 115,834 204,061 251,078 +23,04 
Eksport 115,827 202,812 250,859 +23,69 
Import  0,007 1,249 0,219 -82,47 
Saldo +115,820 +201,563 +250,640  

                                                                                                                    Źródło : GUS 
 

W wymianie handlowej pomiędzy Polską a Algierią od lat dominuje polski eksport. 
Import algierskich towarów do naszego kraju ma znikomą wartość. Utrzymuje się dodatnie 
dla Polski saldo obrotów. Tendencja ta utrzymała się takŜe w 2008 r., który okazał się 
rekordowy na przestrzeni ostatnich lat pod względem wolumenu polskiego eksportu. Jego 
poziom sytuuje Algierię wśród czołowych partnerów handlowych Polski spośród państw 
afrykańskich i arabskich. NajwaŜniejsze towary eksportowane z Polski na algierski rynek (wg 
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sekcji CN taryfy celnej) to :produkty pochodzenia zwierzęcego (I); pojazdy, statki 
powietrzne, jednostki pływające, urządzenia (XVIII); produkty mineralne (V); gotowe 
artykuły spoŜywcze (IV); wyroby z metali nieszlachetnych (XV); urządzenia mechaniczne i 
elektryczne (XVI); produkty pochodzenia roślinnego (II). W 2008 r. największymi pod 
względem wartości pozycjami towarowymi  w polskim eksporcie do Algierii (według 
czteroznakowych kodów  CN taryfy celnej) były : mleko w proszku  (kod CN 0402)  70,154 
mln USD (co stanowiło 28 % udziału w eksporcie ogółem), koks (2704) 37,364 (15 %), 
przetwory spoŜywcze z mąki, kasz, ekstrakt słodowy (1901) 25,226 (10%), pojazdy 
samochodowe do przewozu osób (8703) 23,091 (9%), ziarna zbóŜ (1001) 12,409 (5%), części 
do samolotów i helikopterów (8803) 8,307 (3%), sztaby i pręty z Ŝeliwa (7214) 7,196 (2,9%), 
zespoły prądotwórcze (8502) 7,192 (2,9%), ciągniki inne niŜ z poz. 8709 (8701) 6,839 
(2,7%), pojazdy samochodowe  do transportu towarowego (8704) 6,095 (2,4%),  sery (0406) 
3,766 (1,5 %) i opony pneumatyczne (4011) 3,001 (1,2%). W 2008 r. Polski import z Algierii 
wyniósł ogółem 219 tys.USD.  
Dwie polskie firmy prywatne, Pracownie Konserwacji Zabytków - BHZ Eksport         Sp. z 
o.o.  z Warszawy oraz Dolnośląskie Centrum Chorób Serca „Medinet” z Wrocławia, realizują 
na rynku algierskim kontrakty usługowe. Przedsiębiorstwo ALUPROF  S.A. z Bielska Białej, 
naleŜące do Grupy Kapitałowej Kęty S.A., otworzyło w kwietniu 2007 r. swoją firmę w 
Algierze pod nazwą ALUPROF ALG w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością (ze 100% kapitałem własnym), której przedmiotem działania jest  
sprzedaŜ systemów aluminiowych.  
 

4.3. Inwestycje (wzajemne). 
Współpraca inwestycyjno-kapitałowa pomiędzy obydwoma krajami na razie jest znikoma. 
Algierskie inwestycje w Polsce sprowadzają się wyłącznie do prywatnej działalności 
gospodarczej Algierczyków od lat osiadłych w Polsce w handlu, usługach (restauracje) i 
drobna wytwórczość.  
 
                Algierskie inwestycje bezpośrednie w Polsce w latach 2005 - 2006                        

Rok Napływ kapitału z tytułu 
algierskich inwestycji 
bezpośrednich w Polsce 
(mln USD) 

Napływ kapitału z tytułu 
algierskich inwestycji 
bezpośrednich w Polsce 
(mln EUR) 

2005 0,3 0,2 
2006 -0,8 -0,6 

                                                                                                   Źródło : Narodowy Bank Polski 
Według NBP w latach 2005 - 2006 nie odnotowano odpływu kapitału z tytułu polskich       
inwestycji bezpośrednich do Algierii.  
 

4.4. Współpraca regionalna. 
Nie występuje. 
 
4.5. Współpraca samorządów gospodarczych. 
Umowa z 16 czerwca 2002 r. pomiędzy największymi izbami gospodarczymi: Krajową 

Izbą Gospodarczą KIG a Chambre Algerienne de Commerce et d’Industrie CACI (algierską 
izbą handlu i przemysłu). 
W sierpniu 2008 r. powołano do Ŝycia Gospodarczą Izbę Polsko - Algierską (GIPA) z 
udziałem ponad 20 firm z Polski i kilkunastu przedsiębiorców z Algierii. Jej walne 
Zgromadzenie ZałoŜycielskie odbyło się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej. 
 


