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3. Gospodarka.  

3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej. 

Stojący na czele państwa od 1999 r. prezydent Abdelaziz Bouteflika, wybrany 9 kwietnia 
2009 r. na kolejną, trzecią z rzędu, pięcioletnią kadencję, doprowadził do zakończenia 
krwawej wojny domowej, ustabilizował sytuację polityczną i zainicjował bezprecedensowe z 
uwagi na zakres i wielkość zaangaŜowanych środków finansowych reformy ekonomiczne. Ich 
celem jest modernizacja, unowocześnienie i rozwój praktycznie wszystkich dziedzin Ŝycia 
społeczno-gospodarczego kraju. Głównym wyzwaniem pozostaje doprowadzenie do 
dywersyfikacji gospodarki kraju dla zmniejszenia jej uzaleŜnienia do sektora ropy i gazu, 
których eksport stanowi rokrocznie 97-98% dochodów eksportowych kraju, 60-70% 
wpływów do budŜetu państwa oraz 45-55% PKB.  
Utrzymująca się przez kilka ostatnich lat korzystna koniunktura na światowym rynku ropy 
naftowej umoŜliwiła Algierii makroekonomiczną stabilizację gospodarki i zdecydowaną 
poprawę głównych wskaźników gospodarczych. W tym okresie średnia stopa wzrostu PKB 
poza sektorem ropy i gazu przekroczyła 5%, w ryzach utrzymywana była inflacja (średnio 
3%), bezrobocie zredukowano do 11,3,% (2008 r.), jest ono jednak w dalszym ciągu zbyt 
wysokie, w szczególności wśród młodego pokolenia (70,1%), szukającego moŜliwości 
poprawy swojego bytu poprzez coraz częstsze próby nielegalnej emigracji do Europy. 
Radykalnie zmniejszono zadłuŜenie zagraniczne (3,9 mld USD na koniec 2008 r., z czego 
dług publiczny stanowił 623 mln USD). Rezerwy dewizowe osiągnęły poziom 144,3 mld 
USD na koniec czerwca 2009 r. Część z posiadanych nadwyŜek, zgromadzonych na 
specjalnie utworzonym Funduszu Regulacji Dochodów (około 59 mld USD), Algieria 
inwestuje w zagraniczne papiery wartościowe, głównie bony skarbowe rządu USA. 
Międzynarodowe instytucje finansowe i wyspecjalizowane agencje ratingowe prognozują 
korzystne perspektywy gospodarcze Algierii w krótkim i średnim okresie czasu, niezaleŜnie 
od światowego kryzysu gospodarczego. Według ich opinii i ocen miejscowych władz 
Algieria, powiązana dotychczas w niewielkim stopniu z zewnętrznymi rynkami finansowymi 
i nie zaciągająca zagranicznych kredytów, w perspektywie najbliŜszych 3-4 lat nie powinna 
zostać dotknięta w sposób szczególnie drastyczny jego negatywnymi konsekwencjami, nawet 
przy długotrwałym spadku cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych.     
W wymianie handlowej z zagranicą Algieria od kilku lat notuje dodatnie saldo obrotów (+39 
mld USD w 2008 r.). W strukturze towarowej importu największy udział przypada na dobra 
inwestycyjne (wartość w 2008 r. 13,196 mld USD) oraz półprodukty i surowce (11,832), a 
następnie towary Ŝywnościowe (7,816) i dobra konsumpcyjne trwałego uŜytku (6,412). 
Głównym partnerem handlowym jest UE, na którą w 2008 r. przypadło 52,23% importu i 
50,99% eksportu Algierii oraz pozostałe kraje OECD.  
W 2008 r. głównymi odbiorcami algierskiego eksportu, który wyniósł 78,233 mld USD były 
następujące kraje: USA (18,648 mld USD), Włochy (11,902), Hiszpania (8,938), Francja 
(6,421), Holandia (5,615) , Kanada (5,552), Turcja (3,290), Brazylia (2,478), Wielka Brytania 
(2,293) Portugalia (1,756), Republika Korei (1,647) i Indie (1,287).  
Najwięksi dostawcy towarów w 2008 r. do Algierii, której import wyniósł 39,156 mld USD 
to: Francja (4,465 mld USD), Włochy (4,342), Chiny (3,987), Hiszpania (2,896), Niemcy 
(2,338), USA (2,178), Japonia (1,431), Argentyna (1,263) i Turcja (1,253).  
Systematycznie rośnie import towarów z Azji (przede wszystkim z Chin), który w 2008 r. 
osiągnął kwotę 6,843 mld USD, notując wzrost o 58,48% w porównaniu z rokiem 
poprzednim (4,318 mld USD).  
Pomimo utrzymywania się szeregu barier i niedogodności na rynku algierskim, zwiększa się 
zainteresowanie realizacją inwestycji zagranicznych, które zaczynają wykraczać poza 
dominujący od lat sektor węglowodorów, obejmując inne branŜe, jak nieruchomości, 



Algieria 

 2 
 

turystykę, usługi, budownictwo, wybrane gałęzie przemysłu (rolno-spoŜywczy, materiałów 
budowlanych), gdzie szczególną aktywność przejawia kapitał z państw arabskich. Tendencji 
tej nie zahamują zapowiadane i wprowadzane zmiany przepisów, regulujących 
funkcjonowanie firm zagranicznych na rynku algierskim w sferze handlu i inwestycji, mające 
na celu połoŜenie kresu działalności kapitału spekulacyjnego, radykalne zmniejszenie importu 
(który wzrósł o 300% na przestrzeni ostatnich 6 lat) i zapobieŜenie nadmiernemu wywozowi 
środków finansowych z kraju.      
Algierskie reformy realizowane są w oparciu o szczegółowe plany rozwojowe, na które 
przeznaczono łączną kwotę w wysokości blisko 200 mld USD do 2009 r. Są to przede 
wszystkim Program Wsparcia Wzrostu Gospodarczego na lata 2004-2009, regionalne 
programy rozwoju 2 wielkich obszarów geograficznych kraju: Południa (Grand Sud) i 
Wielkiego PłaskowyŜu (Hauts Plateaux), plany branŜowe (np. Narodowy Plan Rozwoju 
Rolniczego). Opracowywana jest Nowa Strategia Przemysłowa oraz Ogólny Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Kraju do 2025 r. i wynikające z niego programy 
sektorowe. Zapowiedziano uruchomienie kolejnego programu rozwojowego na okres do 
2014 r. z nakładami finansowymi w wysokości 150 mld USD, mającymi pochodzić z 
własnych środków.  

3.2. Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 
PKB wartość globalna (mld USD) 115,50 135,6 175,9 
PKB wartość na 1 mieszkańca (w 
USD) 

3452,48 4004,85 5034 

Tempo wzrostu PKB  w % 2,0 3,0 3,0 
Relacja deficytu/ nadwyŜki finansów 
publicznych do PKB w  %  

 
13,06 

 
4,7 

 
brak danych 

Relacja wewnętrznego długu 
publicznego do PKB w % 

 
21,8 

 
11,7 

 
5,82 

Relacja zewnętrznego długu 
publicznego do PKB w % 

 
4,44 

 
3,62 

 
3,4 

Stopa inflacji (indeks cen 
konsumpcyjnych CPI) 

 
2,54 

 
3,51 

 
4,4 

Stopa bezrobocia w % 12,3 13,80 11,3 
Wartość obrotów handlu 
zagranicznego  
towarów (w mld USD)  

 
75,422 

 
87,794 

 
117,389 

Wartość eksportu towarów  
(w mld USD) 54,741 60,163 

 
78,233 

Wartość importu towarów (w mld 
USD) 25,681 

 
27,631 

 
39,156 

Relacja deficytu/ nadwyŜki na 
rachunku obrotów bieŜących bilansu 
płatniczego do PKB w % 25,06 22,56 

 
 

brak danych 
Wartość rocznego napływu 
zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich (w mld USD) 1,76 1,37 

 
 

2,31 
Wartość rocznego odpływu 
zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich (w mld USD) 

brak danych 
 

brak danych 
 

 
brak danych 

 

Skumulowana wartość zagranicznych    
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inwestycji bezpośrednich w Algierii 
(inward) (w mld USD) 

7,403 
(2005 r.) 

brak danych brak danych 

Skumulowana wartość zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich Algierii za 
granicą (outward) (w mld USD) 

 
brak danych 

 
brak danych 

 
brak danych 

                                                          Źródło: Bank Algierii, Narodowy Urząd Statystyczny   

3.3. Główne sektory gospodarki. 

Sektor węglowodorów zajmuje dominującą pozycję w strukturze algierskiej gospodarki, 
stanowiąc 44,3 % PKB (na koniec 2007 r.). Znacząca jest rola Algierii na międzynarodowym 
rynku energetycznym, w tym zwłaszcza w sektorze gazu. Algierskie państwowe 
przedsiębiorstwo poszukiwań, wydobycia, transportu, przerobu i handlu węglowodorami oraz 
ich pochodnymi, Sonatrach, jest największym w świecie producentem kondensatu, drugim 
eksporterem skroplonego gazu ziemnego (LNG) i propanu-butanu (LPG) oraz trzecim 
eksporterem gazu ziemnego, będąc jednocześnie jednym z jego głównych dostawców, po 
Rosji i Norwegii, dla Unii Europejskiej. Firma działa takŜe w innych branŜach, jak: 
wytwarzanie elektryczności, nowe i odnawialne źródła energii, odsalanie wody morskiej, 
róŜne gałęzie przemysłu (np. produkcja nawozów sztucznych i aluminium). Jej obszar 
działania obejmuje zarówno terytorium Algierii, jak i wiele krajów świata (między innymi 
główne państwa Unii Europejskiej, USA, Peru, Angola, Mauretania, Mali, Niger, Nigeria, 
Irak, Libia, Pakistan, Egipt, Tunezja, Korea Płd.). Sonatrach jest największym 
przedsiębiorstwem przemysłowo-handlowym na kontynencie afrykańskim. Klasyfikowany 
jest na 11 miejscu w rankingu wszystkich światowych kompanii naftowo-gazowych, z 
wielkością obrotów i zyskiem netto w 2007 r. przekraczających, odpowiednio, 60 i 10 mld 
USD. Zainteresowanie prowadzeniem współpracy z Algierią w branŜy energetycznej 
przejawiają największe firmy i szereg państw. W okresie 1986 – 2005 Sonatrach zawarł 63 
kontrakty na poszukiwania i wydobycie ropy i gazu z około 30 firmami zagranicznymi. W 
przeprowadzonej w 2008 r. 7 rundzie koncesyjnej na poszukiwania i eksploatację 
węglowodorów uczestniczyło 79 kompanii, w tym najbardziej liczące się w branŜy firmy. 
Dotychczasowy stopień eksploracji algierskich zasobów kopalnianych jest niewielki – w 
Algierii na 10 tys. km2 przypada 13 odwiertów, podczas gdy średnia międzynarodowa to 100 
szybów, a dla krajów porównywalnych z Algierią - 50. Oprócz intensyfikacji poszukiwań 
nowych złóŜ, ma nastąpić zwiększenie zdolności wydobywczych posiadanych zasobów, 
modernizacja i rozwój instalacji przemysłu petrochemicznego, wzrost eksportu. W ciągu 
najbliŜszych kilku lat algierska produkcja gazu ma ulec praktycznie podwojeniu. Z obecnych 
62 mld m3 ma osiągnąć 85 mld m3 w 2010 r., aby dojść do 100 mld m3 w 2015 r., z czego 
50% stanowić ma gaz skroplony. Taki postęp moŜliwy będzie dzięki budowie 2 zakładów 
skraplania gazu o rocznej zdolności ponad 9 mld m3. Zwiększy się takŜe eksport gazu 
ziemnego, w szczególności do Europy za pośrednictwem dwóch kolejnych gazociągów o 
początkowej zdolności przesyłowej 8 - 10 mld m3 rocznie, aktualnie w fazie realizacji. Są to 
gazociągi MEDGAZ (o długości 747 km) do Hiszpanii i GALSI (1550 km) do Włoch przez 
Sardynię. MEDGAZ będzie drugim gazociągiem łączącym Algierię z Hiszpanią (pierwszy o 
nazwie PEDRO DURAN FAREL, posiadający zdolność przesyłową 11 mld m3 gazu, 
przebiega przez Maroko). Z kolei GALSI będzie drugim gazociągiem łączącym Algierię z 
Włochami. Pierwszy o nazwie Enrico Mattei przebiega przez Tunezję i ma zdolność 
przesyłową 24 mld m3. Aktualna sieć gazociągów, którymi dysponuje Sonatrach ma łączną 
długość 15 tys. km. Kolejnym połączeniem afrykańskich zasobów gazowych z Europą będzie 
gazociąg transafrykański TSGP o długości 4500 km, mający połączyć w 2015 r. Nigerię z 
Algierią przez Niger, o planowanej zdolności przesyłowej 18-25 mld m3 gazu, z 
przeznaczeniem dla zaspokojenia 25% potrzeb energetycznych Unii Europejskiej. 
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Realizowanych jest szereg wielkich projektów petrochemicznych we współpracy z partnerami 
zagranicznymi o łącznej wartości kilkunastu mld USD, w tym: kompleksy LNG w 
miejscowościach Arzew i Skikda (zakłady skraplania gazu o łącznej zdolności ponad 
9 mld m3) oraz rafineria w centralnej Algierii o rocznej zdolności produkcyjnej 15 mln ton. 
Następuje modernizacja instalacji w morskich portach obsługujących eksport ropy i gazu 
celem zwiększenia konkurencyjności posiadanych terminali. 

Rolnictwo (7,62% PKB), pomimo potencjalnie znaczących moŜliwości wzrostu, w bardzo 
ograniczonym zakresie zaspokaja potrzeby Ŝywnościowe państwa. Produkcja rolnicza, 
realizowana przewaŜnie w niesprzyjających warunkach klimatycznych (susza), jest 
niewystarczająca i zbiory większości towarów są niskie. Przyczynia się do tego równieŜ zbyt 
mała intensywność sposobów wytwarzania i brak stosownej infrastruktury przemysłowej. 
Powoduje to, iŜ Algieria naleŜy do największych światowych importerów szeregu artykułów 
Ŝywnościowych (jak mleko w proszku i produkty mleczarskie, zboŜa, strączkowe warzywa 
suszone), stanowiących podstawę wyŜywienia algierskiego społeczeństwa i dotowanych w 
coraz większym zakresie przez państwo. Władze w Algierze zainicjowały Narodowy Program 
Rozwoju Rolnictwa, którego głównymi celami są zapewnienie bezpieczeństwa 
Ŝywnościowego kraju, zagwarantowanie trwałego rozwoju obszarów wiejskich i sprzedaŜ 
nadwyŜek za granicę, dla uzyskania znaczących dochodów dewizowych. 

Znaczenie i udział przemysłu (4,71% PKB) w gospodarce kraju na przestrzeni wielu lat 
systematycznie malały, zwłaszcza od początku 1990 r. Trudną sytuację i marginalizację 
zdecydowanej większości branŜ i sektorów, z których część praktycznie przestała istnieć (np. 
przemysł tekstylny), pogłębiły zmiany systemu gospodarczego zainicjowane przez Algierię 
przed kilkoma laty. Mając na względzie konieczność połoŜenia kresu ogromnemu 
uzaleŜnieniu gospodarki kraju od sektora ropy i gazu, algierskie władze zadecydowały o 
rehabilitacji i intensywnym rozwoju przemysłu, mającego w przyszłości stanowić wraz z 
rolnictwem zasadnicze źródło generowania dochodów gospodarki narodowej. Planowane 
działania, wynikające z opracowywanego przez rząd dokumentu „Strategia i polityka rozwoju 
przemysłu” zakładają przede wszystkim wyłonienie kilkunastu wybranych, konkurencyjnych 
gałęzi przemysłu w oparciu o wdraŜanie nowoczesnych technologii, politykę innowacyjności, 
programy nauczania i szkolenia zawodowego wykwalifikowanych kadr, tworzenie centrów 
naukowo-badawczych i nowych ośrodków miejskich (bieguny doskonałości i 
konkurencyjności, strefy przemysłowe, itp.), dynamiczny rozwój regionalny.  

Na koniec 2007 r. udział usług w strukturze sektorowej PKB Algierii wynosił 28,87%, z 
czego 8,39% przypadało na usługi administracji publicznej, a 20,47% stanowiły usługi 
handlowe. W grupie tej szczególny potencjał wzrostu dotyczy turystyki i hotelarstwa, która 
dysponując bardzo sprzyjającymi warunkami rozwoju i rosnącym zainteresowaniem 
inwestorów, moŜe w niedalekiej przyszłości stać się bardzo dochodowym ogniwem 
algierskiej gospodarki, podobnie jak w sąsiadujących z Algierią krajach: Tunezji i Maroku. 
Dzięki systematycznie rosnącemu zainteresowaniu podmiotów z zagranicy i ich coraz 
większej obecności na rynku algierskim, coraz dynamiczniej rozwijają się takŜe pozostałe 
branŜe tego segmentu, jak: finanse, doradztwo i inŜynieria, dystrybucja handlowa, szkolenia i 
nauczanie oraz franczyza. 

Budownictwo i roboty publiczne (8,67% PKB), dzięki realizowanym programom 
modernizacji, rozwoju i unowocześniania infrastruktury transportowej i przemysłowej, 
mieszkalnictwa oraz budynków uŜyteczności publicznej, bez precedensu w historii kraju ze 
względu na skalę i ilość oraz wielkość przeznaczonych środków, od kilku lat notują 
szczególnie wysokie tempo wzrostu.  
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3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze 
ekonomicznym. 

Algieria jest aktywnym członkiem większości najwaŜniejszych międzynarodowych 
organizacji gospodarczych zarówno o zasięgu ogólnoświatowym, jak i regionalnym oraz 
róŜnych porozumień branŜowych. NaleŜy do: OPEC, MFW, Banku Światowego, 
wyspecjalizowanych komisji i komitetów ekonomicznych ONZ (np. UNECA), 
Afrykańskiego Banku Rozwoju, Islamskiego Banku Rozwoju, większości międzynarodowych 
organizacji branŜowych, porozumień związanych z bezpośrednimi inwestycjami 
zagranicznymi (Bank Rozrachunków Międzynarodowych, MIGA), G15, G77, G24. Wszelkie 
działania i inicjatywy Algierii nakierowane są na promowanie i wspieranie zrównowaŜonego 
rozwoju ekonomicznego świata, zacieranie róŜnic gospodarczych i cywilizacyjnych pomiędzy 
bogatą Północą a biednym Południem, ścisłą współpracą ekonomiczną Południe-Południe i 
zacieśnianie więzów ekonomicznych w wymiarze regionalnym. Priorytetowo w tych 
inicjatywach traktowany jest kontynent afrykański, któremu - według  Algieru  - społeczność 
międzynarodowa, a zwłaszcza bogate państwa świata winny okazać niezbędną pomoc i 
wsparcie poprzez znaczące zaangaŜowanie we wszystkie dziedziny Ŝycia społeczno-
gospodarczego.  
Algieria od kilkunastu lat negocjuje swoje członkostwo w Światowej Organizacji Handlu.  
Dla ułatwienia eksportu własnych towarów innych niŜ węglowodory, Algieria rozszerza 
zawieranie umów o wolnym handlu z róŜnymi regionalnymi ugrupowaniami gospodarczymi 
lub krajami, z których niektóre zostały sfinalizowane (z Tunezją), a inne są w trakcie 
negocjacji (z EFTA i Unią Ekonomiczną i Monetarną Państw Afryki Zachodniej). W trakcie 
szczytu gospodarczego w Kuwejcie w styczniu 2009 r. Algieria ogłosiła swoje przystąpienie 
do Arabskiej Strefy Wolnego Handlu, grupującej jak na razie 19 krajów. Chęć zawarcia 
umowy o wolnym handlu z Algierią wyraziła Turcja. 

3.5. Relacje gospodarcze z UE. 

W strukturze geograficznej handlu zagranicznego Algierii, zarówno w eksporcie jak i 
imporcie, od lat największy udział przypada na Unię Europejską. Wzajemna wymiana 
handlowa regulowana jest obowiązującą od dnia 01 września 2005 r. umową 
stowarzyszeniową UE – Algieria, która wprowadza stopniową redukcję granicznych opłat 
celnych we wzajemnym handlu, aŜ do ich całkowitego zniesienia w 2017 r., kiedy ma zacząć 
obowiązywać eurośródziemnmorska strefa wolnego handlu. WdraŜanie jej postanowień 
nadzorują unijno – algierski Komitet Stowarzyszeniowy (pierwsze posiedzenie w 2008 r.) i 
Rada Stowarzyszenia (4 sesja miała miejsce w czerwcu 2009 r. w Luksemburgu), grupy 
robocze oraz podkomitety do poszczególnych branŜ i sektorów gospodarki, mogące 
proponować w razie uzasadnionej konieczności i w ramach umowy korektę jej zapisów na 
wniosek jednej ze stron.  
W relacjach z Unią Europejską, Algieria priorytetowo traktuje skrupulatne wypełnianie przez 
kaŜdą ze stron postanowień Umowy Stowarzyszeniowej. Podpisany w końcu 2007 r. Program 
Wsparcia wprowadzania w Ŝycie Umowy Stowarzyszeniowej o nazwie P3A-1, zakłada 
finansowanie o łącznej wartości 10 mln Euro przez okres 2009-2011. Przygotowywany jest 
drugi program o takim samym przeznaczeniu (o nazwie P3A-2), ale zwiększonym do 24 mln 
Euro finansowaniu, takŜe na okres 3 lat. Ich beneficjentami będzie 25 instytucji publicznych i 
ministerstw, wchodzących w skład Stałego Komitetu Nadzoru nad Wprowadzaniem w śycie 
Umowy Stowarzyszeniowej. Realizacja programów obejmie 2 sposoby działania: TAIEX 
(wymiana informacji i pomoc techniczna) oraz Bliźniactwo (partnerstwo pomiędzy 
administracjami kraju beneficjenta i państwa członkowskiego). Konkretne zapotrzebowanie w 
tym zakresie zgłasza Algieria. 
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   Pomoc ekonomiczna UE dla Algierii od lat obejmuje wsparcie finansowe, techniczne oraz 
szkoleniowe, w zakresie między innymi: procesu dostosowania strukturalnego gospodarki, 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz rzemiosła, modernizacji sektora finansowego, 
restrukturyzacji przemysłu i procesu prywatyzacji, procedur ochrony środowiska, rządowej 
administracji gospodarczej Algierii. Została zapoczątkowana Porozumieniem o Współpracy z 
1979 r. i czterema protokołami finansowymi, była kontynuowana Deklaracją Barcelońską z 
1995 r. i regulacjami Programu MEDA I i II oraz Europejską Polityką Sąsiedztwa. Algieria 
uczestniczyła w programie MEDA I (1995-2000) w dość ograniczonym zakresie ze względu 
na trwającą wojnę z terroryzmem. Łącznie na sfinansowanie programów Komisja Europejska 
przeznaczyła 41 mln EURO. Od roku 2000, w miarę postępów normalizacji, zakres udziału w 
programach MEDA II (2000-2006) ulegał zwiększaniu, oscylując średnio na poziomie 50 mln 
EURO. Celem projektów MEDA II jest wsparcie programu reform administracji państwowej 
i gospodarki, w tym systemu bankowego, wymiaru sprawiedliwości, organizacji handlu, 
edukacji, przedsiębiorczości. Na lata 2007-2010 UE przyznała Algierii łączną kwotę 220 mln 
Euro, z następującym podziałem:  
2007 r. – 57 mln EURO kontynuacja projektów przedsiębiorczość II i reforma wymiaru 
sprawiedliwości II, 
2008 r. – 55 mln EURO dywersyfikacja gospodarki i ochrona zdrowia, 
2009 r. – 54 mln EURO zatrudnienie i szkolnictwo wyŜsze, 
2010 r. – 54 mln USD administracja publiczna i zasoby wodne. 
Prowadzone są rozmowy o zawarciu algiersko-unijnego porozumienia o strategicznym 
partnerstwie energetycznym.  


