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Przedmowa
Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna nale˝y do krajów Maghrebu (Tunezja,
Maroko, Algieria). Wobec tych krajów Unia Europejska prowadzi bardzo spójnà,
a przez to efektywnà wspó∏prac´ w ramach Partnerstwa Âródziemnomorskiego.
Wp∏ywajà na to ich tradycyjne zwiàzki, bliskoÊç geograficzna, a tak˝e zbie˝noÊç interesów. Algieria jest jednym z najzamo˝niejszych krajów Afryki, chocia˝ wzrost gospodarczy w du˝ej mierze uzale˝niony jest od kszta∏towania si´ cen ropy i surowców na
rynkach mi´dzynarodowych. Korzystajàc z wysokich cen tego surowca rzàd przygotowa∏ ambitny plan wspierania reform gospodarczych i przeznaczy∏ na ten cel 50 mld
dolarów na okres najbli˝szych 5 lat.
Cz´Êç z tych Êrodków mo˝e trafiç do polskich inwestorów. Polska cieszy si´ w tym
kraju zaufaniem i sympatià, ma od lat doskona∏à opini´ i mo˝e liczyç na przychylnoÊç
w∏adz.
Jest to bardzo przydatne przy prowadzeniu interesów w Algierii, która wyrasta na
czo∏owego partnera gospodarczego Polski w pó∏nocnej Afryce. To jedyny kraj w tym
regionie, z którym mamy nadwy˝k´ dewizowà w obrotach.
Rynek algierski czeka na polskich przedsi´biorców, jest otwarty na zagraniczne inwestycje, a popyt na towary jest bardzo du˝y. Niniejszy przewodnik gospodarczy ma na
celu pomóc przedsi´biorcom w handlu z Algierià.
Redaktorzy niniejszego opracowania majà nadziej´, ˝e pomo˝e ono, wraz z cyklem
szkoleƒ, lepiej poznaç ten rynek i u∏atwi podj´cie decyzji o nawiàzaniu wspó∏pracy
z Algierià.

Podzi´kowania
Redakcja „Przewodnika”, który ma s∏u˝yç jako pomoc szkoleniowa w cyklu zaj´ç
w ramach projektu PARP „Wsparcie rozwoju polskiego eksportu” serdecznie dzi´kuje za udost´pnienie materia∏ów i danych statystycznych Panu Jerzemu Jaƒcowi Radcy
Ambasady RP w Algierii. Dzi´kujmy za materia∏y, pomoc i rady kierownictwu i pracownikom Departamentu Mi´dzynarodowych Stosunków Dwustronnych Ministerstwa Gospodarki oraz Instytutowi Koniunktur i Cen Ministerstwa Gospodarki.
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1. Informacje ogólne o kraju
1.1 Podstawowe informacje
Algieria zaliczana jest do grupy krajów Maghrebu, czyli regionu w pó∏nocno-zachodniej Afryce, obejmujàcego Maroko, Algieri´ i Tunezj´. Oficjalna nazwa kraju: Algierska
Republika Ludowo-Demokratyczna (Republique Algerienne Populaire et Democratique). Kraj ten jest pod wzgl´dem powierzchni (z której 80 proc. zajmuje Sahara) najwi´kszym krajem Afryki Pó∏nocnej i ca∏ego Êwiata arabskiego, drugim zaÊ na kontynencie afrykaƒskim, po Sudanie.
Algieria po∏o˝ona jest w pó∏nocno-zachodniej Afryce mi´dzy Morzem Âródziemnym a Pustynià Saharà. Sàsiaduje
z Libià (982 km), Mali (1376 km), Mauretanià (463 km), Marokiem (1559
km), Nigrem (956 km), Tunezjà (965
km) oraz Saharà Zachodnià (42 km).
Linia brzegowa wynosi 998 km.
Stolicà kraju jest Algier.
Do wa˝niejszych miast Algierii nale˝à
równie˝: Oran – oko∏o 660 tys. mieszkaƒców, Konstantyna (Constantine) –
oko∏o 500 tys. mieszkaƒców, Annaba –
oko∏o 400 tys. mieszkaƒców.
Powierzchnia kraju wynosi 2 381 740
km2 (Polski – 322.577 km2).
Jednostka monetarna
Walutà w Algierii jest dinar algierski (DA, DZD).
1 dinar algierski = 100 centymów.
W obiegu sà banknoty o nomina∏ach: 5, 10, 20, 50, 100 i 200 dinarów
oraz monety o wartoÊciach: 5, 10, 20 i 50 centymów.
31 DZD = 1 PLN,
71 DZD = 1 USD,
91 DZD = 1 EUR.
Podzia∏ administracyjny
Algieria podzielona jest na:
● 48 wilayatów (odpowiedniki polskich województw),
● 227 okr´gów administracyjnych (odpowiednik powiatu)
● 541 gmin.
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Przynale˝noÊç do mi´dzynarodowych organizacji politycznych
i gospodarczych
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ),
Ligi Paƒstw Arabskich (LPA),
Âwiatowej Organizacji Handlu (WTO),
Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF),
Zwiàzku Arabskiego Maghrebu (UMA),
Organizacji Konferencji Muzu∏maƒskiej (OIC),
Organizacji Paƒstw Eksportujàcych Rop´ Naftowà (OPEC),
Âwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO),
Unii Afrykaƒskiej (AU),
Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wy˝ywienia i Rolnictwa (FAO),
Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemys∏owego
(UNIDO).

1.2 LudnoÊç, religia i j´zyk w Algierii
J´zyk
J´zykiem urz´dowym w Algierii jest j´zyk arabski. Pos∏uguje si´ nim oko∏o 80%
mieszkaƒców kraju. Poniewa˝ Algieria by∏a francuskà kolonià, j´zyk francuski jest do
dziÊ popularny wÊród wykszta∏conych Algierczyków, oraz w kontaktach handlowych.
J´zykiem angielskim pos∏uguje si´ bardzo ma∏o osób. Przeci´tny obywatel mówi na co
dzieƒ dialektem arabskim tj. mieszankà klasycznego j´zyka arabskiego z francuskim,
z nalecia∏oÊciami tamazight (j´zyk Berberów).
LudnoÊç
Liczba ludnoÊci w Algierii wynosi 32 531 853 (stan na 2005 rok). Polska – 38 635 144
(stan na 2005 rok).
Arabowie stanowià 83% ogó∏u ludnoÊci, ponadto Berberowie oko∏o 16% (Kabylowie, Tuaregowie, Berberowie z oaz saharyjskich) oraz Europejczycy mniej ni˝ 1%
ogó∏u ludnoÊci.
Znaczna cz´Êç mieszkaƒców Algierii to plemiona koczownicze.
Berberowie to jedna z g∏ównych grup etnicznych ˝yjàcych na terenach Algierii. Na terenie Afryki Pó∏nocnej zamieszkujà od wieków. Ogromna wi´kszoÊç z nich to sunniccy muzu∏manie.
Ponad 90% ogó∏u ludnoÊci zamieszkuje pó∏nocnà cz´Êç kraju. Ârednia g´stoÊç zaludnienia wynosi 14 osób/km2. Jednak na pó∏nocy, w nadbrze˝nej cz´Êci kraju dochodzi
nawet do 200 osób/km2 (92% ludnoÊci zamieszkuje pó∏nocnà cz´Êç kraju), natomiast
na Saharze g´stoÊç zaludnienia spada do 1 osoby/km2.
Ponad 58% ogó∏u to ludnoÊç miejska. Przyrost naturalny w 2005 roku wyniós∏ 1,22
promila. ÂmiertelnoÊç niemowlàt wynosi 32,16 na 1000 ˝ywych narodzin.
Ârednia d∏ugoÊç ˝ycia obywateli to: m´˝czyêni 71 lat, kobiety 75 lat.
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Religia
G∏ównà grupà wyznaniowà w Algierii sà muzu∏manie sunnici, którzy stanowià 99%
mieszkaƒców. Do pozosta∏ych grup nale˝à chrzeÊcijanie i ˝ydzi (1%).
Algieria jest krajem muzu∏maƒskim (islam jest religià paƒstwowà), a wi´c obowiàzujà
w nim prawa i zasady islamu. Nie nale˝y przebywaç w miejscach publicznych w stroju pla˝owym, a tak˝e w krótkich spodniach i spódniczkach mini. Nie wolno wchodziç
do meczetów bez respektowania zasad odpowiedniego stroju i zachowania. Zwiedzanie Êwiàtyƒ przez kobiety jest mo˝liwe po uzyskaniu zezwolenia. W okresie ramadanu jedzenie, picie i palenie tytoniu w miejscach publicznych od Êwitu do zmierzchu
mo˝e byç potraktowane jako obraza zasad islamu.
Nieliczne spo∏ecznoÊci chrzeÊcijaƒskie skupione sà w wi´kszych miastach, jak Algier,
Oran. Sà tolerowani przez muzu∏manów.
1.3 Klimat, warunki geograficzne oraz bogactwa naturalne
Warunki geograficzne
Oko∏o 80% powierzchni kraju zajmuje Sahara, na której wyst´pujà rozleg∏e kotliny
z pustyniami piaszczystymi: Wielki Erg Wschodni z wydmami o wysokoÊci ponad
200 m n.p.m., Wielki Erg Zachodni, Irk al-Ikidi. Na p∏askowy˝ach (Al-Aklab, Hamadat,
Tinghirt, Tadmait) pustynie kamieniste (tzw. hamady) i ˝wirowe (tzw. seriry). Na pó∏nocy, oddzielone wàskà nizinà nadmorskà, po∏o˝one sà góry Atlas, z dwoma równoleg∏ymi ∏aƒcuchami – Atlasem Tellskim (Lalla Chadid˝a, 2308 m n.p.m.) i Saharyjskim
(D˝abal Ajsa, 2236 m n.p.m.), rozdzielonym Wy˝ynà Szottów o Êredniej wysokoÊci
800-1000 m n.p.m.
Na po∏udniowym wschodzie rozleg∏y, krystaliczny masyw Ahaggar z najwy˝szym
szczytem kraju – Tahat (3003 m n.p.m., wed∏ug innych danych 2918 m n.p.m.). Linia
brzegowa s∏abo rozwini´ta. Wybrze˝e g∏ównie urwiste, trudno dost´pne, przy ujÊciach rzek zabagnione.
Klimat
Na wybrze˝u Algierii panuje klimat podzwrotnikowy morski typu Êródziemnomorskiego, natomiast na po∏udniu i wewnàtrz kraju panuje klimat zwrotnikowy suchy
i bardzo suchy. Ârednia temperatura powietrza waha si´ od 10°C w zimie (w górach
temperatura minimalna poni˝ej –10°C) do 25°C w lecie (na pustyniach temperatura
maksymalna cz´sto przekraczajà 50°C). Na po∏udniu Algierii bywa, ˝e nie pada nawet
przez kilka kolejnych lat. Na pó∏nocy sumy opadów wahajà si´ od ok. 100 mm do ponad 1000 mm na pó∏nocnych stokach Atlasu. W górach wyst´pujà opady Êniegu. Pora deszczowa wyst´puje od listopada do marca.
Na pustyniach cz´sto mo˝na spotkaç burze piaskowe. Latem znad Sahary wieje goràcy, suchy, bardzo zapylony wiatr, zwany – sirocco. Ârednia temperatura powietrza
i Êrednia suma opadów w stolicy kraju wynoszà: w styczniu 12°C i 116 mm, w lipcu
24°C i 2 mm.
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Sta∏e rzeki, ale o bardzo zmiennych stanach wód wyst´pujà jedynie na pó∏nocy, m.in.:
Wadi asz-Szalif (Szelif), Summan, Sejbus, El-Kebir, Wadi at-Tafina (Tafna), Sebu. Na Saharze mieszczà si´ suche doliny (uedy) a na pó∏nocy liczne p∏ytkie, s∏one jeziora (szotty). Du˝e znaczenie majà wody podziemne.
Ârednie temperatury Algierii (w °C)
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII

9°

9°

14° 16° 19° 22° 28° 29° 27° 20° 16° 11°

Flora
Zgodnie z pasami klimatycznymi wyst´pujàcymi w Algierii mo˝emy spotkaç roÊlinnoÊç pustynnà i stepowà, a na pó∏nocy Êródziemnomorskà, zwanà makia. W górach
wyst´pujà nieliczne lasy z sosnà alpejskà, cedrem, d´bem korkowym, które pokrywajà 2% powierzchni kraju. Oko∏o 5% powierzchni kraju zajmujà parki narodowe i rezerwaty, m.in.: Tassili n’Ajjer, Ahaggar, D˝urd˝ura, Babor, Akfadu.
1.4 Polityka
Algieria uzyska∏a niepodleg∏oÊç w 1962 roku po wojnie z Francjà (1954-1962), która
chcia∏a utrzymaç swoje wp∏ywy w Algierii, ze wzgl´du na odkryte w tym kraju z∏o˝a
ropy naftowej. Niepodleg∏a ju˝ Algieria, aby uniezale˝niç si´ od Francji, rozpocz´∏a
wspó∏prac´ ze Zwiàzkiem Radzieckim i wprowadzi∏a tzw. post´powe reformy spo∏eczno-ekonomiczne (reforma rolna, nacjonalizacja przemys∏u). Po rozpadzie ZSRR
rozpocz´to w Algierii zmiany spo∏eczne i ekonomiczne. Spotka∏y si´ one z gwa∏townym sprzeciwem fundamentalistów islamskich i pogrà˝y∏y Algieri´ w bratobójczych
walkach, które w latach 1992-98 poch∏on´∏y ponad 100 tysi´cy osób. Nowa, demokratyczna konstytucja, uchwalona w 1989 roku spowodowa∏a chaos polityczny. Olbrzymie poparcie spo∏eczne uzyska∏ islamistyczny Muzu∏maƒski Front Ocalenia (FIS),
który w 1990 wygra∏ wybory komunalne i regionalne.
W 1991 dosz∏o do reakcji wojska i zwolenników paƒstwa laickiego: FIS zostaje zdelegalizowany, a wybory uniewa˝nione. Poprzez te spory w latach 90-tych dochodzi∏o do
wielu masakr ludnoÊci cywilnej organizowanych przez islamskich fundamentalistów.
Obecnie sytuacja w kraju jest ju˝ spokojna. Wydaje si´, ˝e dla Algierii obecnie nastaje
czas spokoju i odbudowy.
Ustrój polityczny
Algieria jest republikà prezydenckà. Obowiàzuje w niej konstytucja z 1976, której zapisy dwukrotnie znowelizowano (1989, 1996).
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W∏adza ustawodawcza
W∏adz´ ustawodawczà sprawuje 2-izbowy parlament: Narodowe Zgromadzenie Ludowe (izba ni˝sza). Zasiada w nim 389 deputowanych wybieranych w powszechnych
wyborach na 5-letnià kadencj´.
Rada Narodu (izba wy˝sza) sk∏ada si´ ze 144 senatorów sprawujàcych funkcj´ przez
szeÊç lat. 48 senatorów wybieranych jest przez prezydenta, natomiast 96 przez izb´
ni˝szà. Konstytucja wymaga jednak, aby po∏owa sk∏adu wymieniana by∏a co 3 lata. Na
czele Rady Narodu stoi aktualnie Abdelkadar Bensalah.
W∏adza wykonawcza
G∏owà paƒstwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnià kadencj´, z prawem do jednej reelekcji. Posiada on decydujàcy g∏os w sprawach paƒstwa. Do jego uprawnieƒ nale˝y: zwierzchnictwo nad si∏ami zbrojnymi, przewodnictwo Wysokiej Radzie Bezpieczeƒstwa, nominacja premiera, desygnowanie 1/3 sk∏adu
senatu, rozwiàzywanie Narodowego Zgromadzenia Ludowego. W 2004 r. na urzàd
prezydenta zosta∏ ponownie wybrany Abd al-Aziz Bouteflika.
Od 2006 r. na czele rzàdu stoi Abdelaziz Belkhadem. Premier reprezentuje Front Wyzwolenia Narodowego, najstarszà parti´, która rozpocz´∏a walk´ o wyzwolenie narodowe.
W∏adza sàdownicza
Zgodnie z Konstytucjà z 1989 roku w∏adza sàdownicza jest niezale˝na.
G∏ównymi organami sà:
●
Sàd Najwy˝szy
●
Rada Stanu
●
Wysoka Rada Magistratu
Partie polityczne i ich przywódcy
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Algierski Front Narodowy FNA (Moussa Touati)
Narodowe Zgromadzenie Demokratyczne RND (Ahmad Ouyahia)
Ruch Zgody Narodowej MEN (Ali Boukhazna)
Narodowy Front Wyzwolenia FLN (Abd al-Aziz Belkhadem)
Narodowy Ruch na rzecz Reform „Islah” (Abd Allah Djaballah)
Narodowa Partia Odrodzenia PRA (Jasin Terkmane)
Post´powa Partia Republikaƒska (Khadir Driss)
Zgromadzenie na rzecz Kultury i Demokracji RCD (Said Saadi)
Ruch Odrodzenia „An-Nahda” (Fatah Rabei)
Front Si∏ Socjalistycznych FFS (Hocine Ait Ahmed – na dobrowolnej
emigracji w Szwajcarii)
Partia Socjalno-Liberalna PSL (Ahmad Khelil)
Ruch na rzecz Pokojowego Spo∏eczeƒstwa MSP (Boujerra Soltani)
Partia Robotnicza PT (Louisa Hanoun).
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1.5. Aktualna sytuacja mi´dzynarodowa
G∏ówne problemy to roszczenia Libii do po∏udniowo-wschodniej cz´Êci kraju oraz napi´te stosunki z Marokiem dà˝àcym do ustanowienia swojego zwierzchnictwa nad Saharà Zachodnià. W tym ostatnim przypadku, Algieria popiera stanowisko ONZ mówiàce o prawie mieszkaƒców Sahary Zachodniej do samostanowienia
1.6 Wspó∏praca Algierii z Unià Europejskà
Wspó∏praca Algierii z Unià Europejskà opiera si´ o tzw. Proces Barceloƒski, którego
celem jest utworzenie wspólnego, europejsko-Êródziemnomorskiego obszaru pokoju, stabilizacji i rozwoju gospodarczego. Proces Barceloƒski zosta∏ zainicjowany na
konferencji ministrów spraw zagranicznych krajów Êródziemnomorskich i Unii Europejskiej w 1995 r. w Barcelonie.
Procesowi temu nadano trzy wymiary:
●
wspó∏pracy politycznej,
●
wspó∏pracy gospodarczej,
●
wspó∏pracy w zakresie kultury i rozwoju zasobów ludzkich,
w tym ochrony podstawowych praw cz∏owieka.
W wymiarze gospodarczym podstawowym celem Partnerstwa jest utworzenie do
2010 r. Euro-Âródziemnomorskiego Obszaru Wolnego Handlu jako ekonomicznej
podstawy budowy Partnerstwa Âródziemnomorskiego.
Cel ten jest realizowany dwutorowo:
●
na bazie istniejàcego Partnerstwa zawierane sà, pomi´dzy krajami
Êródziemnomorskimi, bilateralne i wielostronne umowy o wolnym
handlu. Najnowszà inicjatywà w tym wzgl´dzie jest tzw. inicjatywa
Agadirska (Porozumienie w Agadirze zosta∏o podpisane w lutym 2004 r.),
obejmujàca Egipt, Jordani´, Maroko i Tunezj´. Inicjatywa ta zosta∏a
wsparta przez UE w roku 2003 pomocà doradczà i finansowà
o wartoÊci 4 mln euro;
●
poprzez zawieranie przez UE z krajami Êródziemnomorskimi Umów
Stowarzyszeniowych (Association Agreement AA),
zast´pujàcymi funkcjonujàce umowy o wspó∏pracy.
Do koƒca roku 2003 Umowy Stowarzyszeniowe (AA) podpisane zosta∏y ze wszystkimi krajami, za wyjàtkiem Syrii; wi´kszoÊç z nich wesz∏a te˝ w ˝ycie.
Zawarte Umowy Stowarzyszeniowe (AA) przewidujà stopniowe znoszenie taryf i barier pozataryfowych w handlu produktami przemys∏owymi, zgodnie z ustalonymi
w kontaktach bilateralnych zasadami i horyzontem czasowym. W zakresie produktów rolnych liberalizacja handlu b´dzie nast´powa∏a na zasadzie obopólnych ust´pstw
preferencyjnych, z uwzgl´dnieniem tradycyjnych strumieni towarowych, funkcjonowania ró˝nych polityk rolnych oraz ustaleƒ podj´tych w trakcie negocjacji GATT
(Uk∏ad Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu).
Handel us∏ugami b´dzie stopniowo liberalizowany zgodnie z wynikami negocjacji
GATS (Uk∏ad Ogólny w Sprawie Handlu Us∏ugami).
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Umowa stowarzyszeniowa mi´dzy UE i Algierià, podpisana w kwietniu 2002 roku aktualnie znajduje si´ w fazie ratyfikacji. Pe∏ne dochodzenie do stawek zerowych w wymianie handlowej mo˝e potrwaç do dwunastu lat liczàc od daty wejÊcia w ˝ycie umowy, a wi´c nawet do roku 2017-2018, mimo ˝e jak wiadomo za∏o˝eniem Procesu
Barceloƒskiego by∏o stworzenie strefy wolnego handlu towarami przemys∏owymi do
roku 2010 (maks. 2012).
Zgodnie z Umowà Stowarzyszeniowà stawki celne b´dà obni˝ane proporcjonalnie
o 10% rocznie poczàwszy od drugiego roku po wejÊciu w ˝ycie umowy. W przypadku wyrobów rolno-spo˝ywczych strony pozostawi∏y sobie swobod´ dowolnego
kszta∏towania barier ochronnych w zale˝noÊci od uzgodnieƒ w drodze obustronnych
konsultacji. Generalnie jednak umowa ma charakter asymetryczny, praktycznie zezwalajàcy stronie algierskiej na eksport produktów rolno-spo˝ywczych do Unii bez c∏a.

2. Gospodarka
2.1 Opis gospodarki kraju
Po uzyskaniu niepodleg∏oÊci Algieria by∏a krajem rolniczym (stanowi∏a spichlerz Francji) z zalà˝kami przemys∏u. Szybkie zmiany struktury gospodarczej (uprzemys∏owienie) sta∏y si´ mo˝liwe dzi´ki dochodom z eksportu ropy naftowej. Polityka gospodarcza zwi´ksza∏a znaczenie sektora paƒstwowego we wszystkich dzia∏ach gospodarki.
Znaczna liberalizacja nastàpi∏a w latach 80. Spadek cen ropy naftowej na rynku Êwiatowym przyczyni∏ si´ do powstania du˝ego deficytu bilansu handlowego, tak˝e cz´Êç
obecnych dochodów przeznaczona jest na sp∏at´ d∏ugu zagranicznego, który wynosi
ponad 25 mld dol. USA i dotowanie konsumpcji. Produkcja rolna nie pokrywa zapotrzebowania na ˝ywnoÊç, a rozwój rolnictwa jest ograniczony z powodu niesprzyjajàcych warunków klimatycznych, erozji gleb, przeludnienia obszarów wiejskich, ciàgle
prymitywnych metod uprawy, a tak˝e b∏´dów w polityce rolnej.
Po zakoƒczeniu konfliktów wewn´trznych Algieria wstàpi∏a na drog´ przemian gospodarczych i stara si´ dostosowaç swà polityk´ ekonomicznà do standardów Êwiatowych. Jednak gospodarka Algierii rozwija si´ w sposób bardzo nierównomierny.
Dominuje w niej bardzo dynamiczny sektor paliwowy. Pozosta∏e zaÊ sektory, niezale˝nie od wysi∏ków czynionych ze strony rzàdu, nie sà zdolne do samoistnego rozwoju i utrzymania si´ na rynku, bez wsparcia finansowego ze strony paƒstwa. Obiektywny obraz stanu gospodarki fa∏szowany jest brakiem danych statystycznych
dotyczàcych rozwoju sektora prywatnego. Rozwija si´ on obecnie najbardziej dynamicznie i wed∏ug szacunkowych ocen stanowi oko∏o 40% obrotów gospodarczych
i finansowych. Jednak w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci pozostaje w tzw. szarej strefie, unikajàc p∏acenia podatków i poddania si´ zawi∏ym wymogom formalnym narzucanym
przez administracje paƒstwowà. Obecnie polityka paƒstwa nastawiona jest na zmian´
takiego stanu rzeczy i ma na celu zwi´kszenie oficjalnie zarejestrowanych dzia∏alnoÊci
gospodarczych, poprzez ulgi podatkowe i zmniejszenie biurokracji dla sektora prywatnego. Ma to zwi´kszyç liczb´ oficjalnie zarejestrowanych firm prywatnych i wp∏y10

nàç na rozwój gospodarczy, gdy˝ w przemyÊle paƒstwowym produkcja spad∏a
o 2,6%, wartoÊç produkcji sprzedanej zmniejszy∏a si´ o 1%, zaÊ poziom inwestycji
zmala∏ a˝ o 31%. Zmniejszy∏a si´ równie˝ o 2,3% liczba miejsc pracy w sektorze paƒstwowym.
Dane makroekonomiczne
PKB wg parytetu si∏y nabywczej: 237 mld USD (2005)
Realny wzrost PKB: 7,1% (2005)
PKB wg parytetu si∏y nabywczej na 1 mieszkaƒca: 7300 USD (2005)
Struktura PKB: rolnictwo 10%, przemys∏ 59,5%, us∏ugi 30,5% (2005)
Inflacja: 4,7% (2005)
Zatrudnienie: handel 14,6%, rolnictwo 14%, przemys∏ 13,4%, budownictwo i prace
publiczne 10%, inne 16% (2003)
Bezrobocie: 22,5% (2005)
èród∏a energii: paliwa kopalne 99,14%, woda 0,86% (1999)
Eksport: 49.59 mld USD (2005)
Import: 22,5 mld USD (2005)
Zad∏u˝enie zewn´trzne: 21.54 mld USD (2005)
Kurs: 71.67 dinarów za dolara (2005)
Obecnie Algieria nie posiada deficytu bud˝etowego, dzi´ki wysokim nadwy˝kom
w wydobyciu ropy naftowej, oraz wysokim cenom tego surowca na Êwiatowych rynkach.
2.2 Charakterystyka g∏ównych sektorów gospodarki
Przemys∏
Obok przemys∏u rafineryjnego, wa˝na jest tak˝e produkcja samochodów osobowych
i ci´˝arowych, maszyn rolniczych, a tak˝e przemys∏: hutniczy (huty ˝elaza), metalowy,
elektromaszynowy, materia∏ów budowlanych, cementowy, chemiczny, spo˝ywczy
(m∏ynarski, olejarski, mleczarski, produkcja konserw mi´snych i owocowo-warzywnych), odzie˝owy, w∏ókienniczy. Rozwini´te rzemios∏o. Energia pochodzi g∏ównie
z elektrowni opalanych ropà i gazem. W 1989 uruchomiono elektrowni´ jàdrowà.
Eksploatuje si´ równie˝: rudy ˝elaza, cynku, o∏owiu, miedzi, fosforytów, w´giel kamienny, sól kamiennà, gips, rt´ç (4. miejsce na Êwiecie w wydobyciu, 347 t, 12,4%
w 1997) i uran.
Przemys∏ rafineryjny
Przemys∏ rafineryjny jest najwa˝niejszà ga∏´zià gospodarki algierskiej. W Algierii monopol na wydobycie ropy naftowej i gazu posiada firma paƒstwowa „Sonatrach”, która mo˝e zak∏adaç spó∏ki z kapita∏em mieszanym z innymi podmiotami zagranicznymi.
Wyró˝niç nale˝y cztery g∏ówne rejony wydobycia: Sahara Wschodnia – zawiera zarówno zasoby ropy i gazu, z∏o˝a sà eksploatowane, nie wszystkie zasoby sà rozpozna11

ne, Sahara Centralna – z∏o˝a gazu, jednak˝e ostatnie wiercenia wskazujà równie˝ na
istnienie z∏ó˝ ropy, Sahara Zachodnia – ocenia si´, ˝e zawiera pok∏ady gazu, ale zasoby nie sà dok∏adnie rozpoznane, Algieria Pó∏nocna – dokonano kilku odkryç pól roponoÊnych ale o mniejszej wartoÊci, z∏o˝a nie sà eksploatowane. Algieria jest 3 w Afryce i 12 na Êwiecie krajem pod wzgl´dem poziomu wydobycia ropy naftowej i gazu.
Sieç transportowa „Sonatrachu” oceniana jest na ponad 13 tys. km, w tym 14 ropociàgów o d∏ugoÊci 5773 km i 11 gazociàgów o d∏ugoÊci 7419 km, których mo˝liwoÊci
transportowe wynoszà ok. 100 mld metrów szeÊciennych gazu, 12,5 mln ton gazu
p∏ynnego i 80 mln ton ropy i kondensatu. Dwa gazociàgi ∏àczà Algieri´ z Europà, jeden poprzez Tunezj´ z W∏ochami i drugi poprzez Maroko z Hiszpanià.
Najwa˝niejszym oÊrodkiem wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w Algierii jest
miasto Hasi Masud, które le˝y w pó∏nocnej cz´Êci Sahary (wilaja Warkala). Po∏àczone
jest ono rurociàgami z miastami portowymi Arzew, Algier, Beja_a i Skikda nad Morzem Âródziemnym. Rocznie wydobywa si´ tu ponad 1,8 mld ton tego surowca.
Rolnictwo
Ziemie uprawne zajmujà w Algierii blisko 3% powierzchni kraju. W pó∏nocnej cz´Êci
Algierii sztuczne nawadnianie obejmuje 5% gruntów ornych. Oko∏o 1/3 ogó∏u pól nale˝y do spó∏dzielni produkcyjnych i gospodarstw paƒstwowych. Od pewnego czasu
jednak zagospodarowywane ziemie pustynne przechodzà na w∏asnoÊç prywatnà.
Uprawia si´ na nich: zbo˝a (pszenic´, j´czmieƒ, owies), ziemniaki, pomidory, cebul´,
karczochy, winoroÊl, arbuzy, figi, daktyle, oliwki, brzoskwinie, roÊliny cytrusowe (pomaraƒcze, mandarynki), palmy daktylowe, tytoƒ. Cz´ste susze i plagi szaraƒczy powodujà zniszczenia upraw. Hodowla (cz´Êciowo pó∏koczownicza): owiec, kóz, byd∏a,
os∏ów i wielb∏àdów. Rybo∏ówstwo opiera si´ g∏ównie na po∏owie tuƒczyków, sardynek, szprotów. Algieria jest jednym z najwi´kszych producentów korka na Êwiecie.
Od lat dziewi´çdziesiàtych prowadzone sà dzia∏ania na rzecz reaktywacji upraw winoroÊli i wznowienia produkcji wina, które niegdyÊ by∏o tradycyjnà ga∏´zià przemys∏u
w Algierii. Pastwiska natomiast stanowià 13% powierzchni kraju.
Górnictwo
Sektor ten jest zdominowany przez przedsi´biorstwa paƒstwowe. Algieria dysponuje z∏o˝ami fosforytów, rudami ˝elaza i innych metali. Zasoby nie sà dok∏adnie zbadane i oszacowane. Dla przyciàgni´cia inwestorów zagranicznych i krajowych przyj´to
3 lipca 2001r. nowe prawo liberalizujàce przepisy i wspierajàce prywatnych inwestorów zainteresowanych eksploatacjà surowców mineralnych.
Telekomunikacja
Otwarcie tego sektora dla inwestorów prywatnych nastàpi∏o w 2001r. Powo∏ano
Urzàd Regulacji Poczty i Telekomunikacji (ARPT), którego zadaniem jest m.in. zagwarantowanie lojalnej konkurencji pomi´dzy operatorami, nadzór nad przestrzeganiem
prawa i kontrola stawek i taryf w dziedzinie telekomunikacyjnej. Algieria posiada ponad 2,6 mln linii telefonicznych, 8 km linii Êwiat∏owodowych, przewiduje si´ roczny
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przyrost ok. 600 tys. nowych linii telefonicznych dla zaspokojenia potrzeb u˝ytkowników prywatnych. Rynek telefonów komórkowych oceniany jest na ok. 3 mln abonentów i bardzo dynamicznie si´ rozwija. Aktualnie na rynku dzia∏a kilku operatorów prywatnych takich jak Djezzy, sprzedajàcych swoje us∏ugi w tej dziedzinie. Bardzo szybko
rozwija si´ równie˝ Internet - wszystkie gazety, wi´ksze firmy oraz niektóre instytucje paƒstwowe posiadajà strony internetowe. W Algierze powsta∏a b∏yskawicznie sieç
prywatnych kawiarenek internetowych oferujàcych p∏atny dost´p do Internetu.
Transport i komunikacja
Komunikacja jest dobrze rozwini´ta jedynie na pó∏nocy kraju. D∏ugoÊç linii kolejowych wynosi 4,8 tys. km, drogowych 104 tys. km, w tym asfaltowych 71,6 tys. Du˝e
znaczenie odgrywa ˝egluga kabota˝owa. G∏ówne porty morskie: Algier, Konstantyna,
Annaba, Arzew, D˝id˝ili, Beja_a, Sakikda. Algieria posiada 5 mi´dzynarodowych lotnisk. Liczne rurociàgi i gazociàgi (najwi´kszy Maghreb – Sycylia, prowadzàcy przez Tunezj´, w budowie jest tak˝e rurociàg Maghreb – Hiszpania, biegnàcy przez Maroko).
Turystyka
Turystyka w Algierii nie jest rozwini´ta do tego stopnia, co w innych krajach pó∏nocnej Afryki. Ca∏y czas jest to doÊç zamkni´te na innych paƒstwo. Jednak Algieria ma
wiele do zaoferowania dla turystów.
Aktualnie pojawia si´ coraz wi´ksze zainteresowanie turystów Algierià. Sytuacja polityczna sprzyja rozwojowi turystyki, choç swobodne podró˝owanie po ca∏ym kraju nie
jest jeszcze mo˝liwe, ze wzgl´du na prawdopodobne ataki fundamentalnych islamistów na niezamieszkanym terenie. Obecnie sieç hoteli i baza turystyczna nie jest jeszcze w pe∏ni przygotowana do przyjmowania goÊci z zagranicy, w takich warunkach jakie oferujà inne kraje Maghrebu. Rzàd algierski k∏adzie aktualnie du˝y nacisk na
modernizacj´ i rozbudow´ infrastruktury turystycznej (hotele, centra rozrywkowohandlowe). Turystyka jako ga∏àê gospodarki dopiero si´ kszta∏tuje.

3. Przekszta∏cenia strukturalne, reformy
i system w∏asnoÊci
3.1 Wdra˝anie reform
Algierskie radykalne reformy ekonomiczne, prowadzone sà w Êcis∏ej wspó∏pracy i pod
nadzorem Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego. Przynoszà one widoczne rezultaty w zakresie wzrostu gospodarczego, choç jeszcze nie przek∏adajà si´ na istotne zmiany strukturalne miejscowej gospodarki. Doprowadzi∏y równie˝ do znaczàcej
stabilizacji gospodarczej, wyra˝ajàcej si´ w szczególnoÊci poprawà g∏ównych wskaêników makroekonomicznych. Zredukowano deficyt bud˝etowy, ustabilizowano kurs
walutowy, zgromadzono pokaêne rezerwy dewizowe, które pod koniec 2004 roku
wynios∏y oko∏o 43 mln USD. Algieria odnotowa∏a dzi´ki tym reformom dodatni bilans
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handlu zagranicznego. Obni˝one zosta∏y równie˝ bankowe stopy procentowe dla
kredytów inwestycyjnych oraz osiàgni´to znaczny spadek inflacji. Powodzeniu reform
sprzyja stabilizacja polityczna w kraju.
3.2 Prywatyzacja
Program prywatyzacji obejmuje obecnie 1200 przedsi´biorstw publicznych i oferuje
inwestorom zagranicznym bardzo powa˝ne i szerokie mo˝liwoÊci dla prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej. Z prywatyzacji jest wykluczony koncern petrochemiczny
Sonatrach, którego udzia∏ w kontraktach zawieranych na poszukiwanie i wydobycie
w´glowodorów wzrós∏ z 30% do 51%. Ponadto na∏o˝ono na Sonatrach obowiàzek
uczestnictwa w ka˝dym kontrakcie dotyczàcym wydobycia i eksploatacji ropy
oraz gazu ziemnego. WyjaÊniajàc motywy, które sk∏oni∏y w∏adze w Algierze do przyj´cia powy˝szego rozwiàzania, algierski minister Energii i Górnictwa, Chakib Khelil
stwierdzi∏, ˝e zamiarem paƒstwa jest wzmocnienie udzia∏u Sonatrachu w eksploatacji
krajowych zasobów w´glowodorów. Ponadto przyj´cie formu∏y podzia∏u produkcji
w wysokoÊci 51/49%, umo˝liwi Algierii uzyskanie znacznie wi´kszych dywidend
w sytuacji oferowania partnerom zagranicznym mniejszoÊciowego pakietu udzia∏owego. Rzàd algierski wycofa∏ równie˝ z prywatyzacji koleje paƒstwowe.
Algieria jest gotowa powierzyç inwestorom zarzàd lotnisk, portów, sieci hoteli
oraz dystrybucji wody.
Zosta∏o utworzonych lub zmodernizowanych w krótkim okresie czasu ponad 300 tys.
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, na których wyroby jest du˝e zapotrzebowanie na
rynku wewn´trznym.

4. System finansowy
4.1 System bankowy
System bankowy jest archaiczny – jego szybka reforma stanowi od lat jeden z priorytetów polityki ekonomicznej w∏adz algierskich.
Najbardziej polecane polskim przedsi´biorstwom przy prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w Algierii jest korzystanie z przedstawicielstw renomowanych banków zachodnich (jak na przyk∏ad Citibank, Société Générale, BNP, Natexis, banków z kapita∏em arabskim Krajów Bliskiego Wschodu).
4.2 Zad∏u˝enie zewn´trzne Algierii
Zad∏u˝enie zewn´trzne Algierii wynios∏o w 2005 roku 21.54 mld USD. Jest to prawie
wy∏àcznie zad∏u˝enie publiczne Êrednioterminowe i d∏ugoterminowe. Jednak dzi´ki
reformom gospodarki i korzystnej umowie w 1995 roku z Klubem Paryskim w sprawie sp∏aty zad∏u˝enia i dobrej sytuacji na rynku paliw, stan gospodarki Algierii bardzo
si´ poprawi∏. Rzàd próbuje zdywersyfikowaç gospodark´, przyciàgajàc zagraniczne
14

i lokalne inwestycje poza sektorem energetycznym. W ciàgu ostatnich kilku lat nie odnotowano ze strony Algierii zaleg∏oÊci p∏atniczych.
4.3 WymienialnoÊç waluty
Podczas pobytu walut´ mo˝na wymieniaç jedynie w banku paƒstwowym. Powa˝nym
utrudnieniem jest brak kantorów, gdy˝ handel walutami jest w Algierii zabroniony.

5. System podatkowy w Algierii
5.1 Op∏aty wyst´pujàce przy imporcie towarów
●

●
●
●

c∏o ad valorem (aktualne stawki: podwy˝szona w wysokoÊci 30%,
poÊrednia 15%, zredukowana 5%, zwolnienie z c∏a stawka 0%),
op∏ata od obrotu alkoholem,
op∏ata gwarancyjna od z∏ota, platyny, srebra i wyrobów z nich,
op∏ata specyficzna (jednostkowa) od baterii, odbiorników radiowych
i telewizyjnych, anten i urzàdzeƒ do odbioru telewizji satelitarnej.

5.2 Podatki
●

●

●
●

●

VAT (aktualne stawki: podwy˝szona w wysokoÊci 17%,
zredukowana 7%, zerowa),
wewn´trzny podatek konsumpcyjny na wyroby alkoholowe
i niektóre towary, jak na przyk∏ad banany,
podatek od uboju zwierzàt w wysokoÊci 5 DZD za 1 kg,
podatek od sprzeda˝y zbó˝ i warzyw suszonych
w wysokoÊci 15 DZD za 1 kwintal,
domiar podatkowy od wyrobów tytoniowych.

Dodatkowe podatki
●
●
●
●
●
●

podatek od dochodu globalnego,
podatek od zysków spó∏ek,
podatek od dzia∏alnoÊci zawodowej,
op∏ata rycza∏towa,
podatek z tytu∏u mienia odziedziczonego,
nale˝noÊci i podatek od wyników dzia∏alnoÊci w zakresie poszukiwaƒ,
badaƒ, eksploatacji i transportu w´glowodorów przewodami.

5.3 Nale˝noÊci
●

op∏ata z tytu∏u formalnoÊci celnych dokonanych przez G∏ównà Dyrekcj´
Ce∏ Algierii, w wysokoÊci 200 DZD od jednej deklaracji importowej,
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●

●

op∏ata za korzystanie z celnego systemu informatycznego G∏ównej
Dyrekcji Ce∏ Algierii w wysokoÊci 5 DZD za jednà minut´ pracy systemu,
op∏aty za korzystanie z infrastruktury drogowej.

6. Zak∏adanie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w Algierii
6.1 Podstawy prawne
Najbardziej rozpowszechnionym sposobem sta∏ej bezpoÊredniej obecnoÊci firm zagranicznych w Algierii, których dzia∏alnoÊç w szczególnoÊci koncentruje si´ na eksporcie towarów na rynek algierski, pozostaje otwarcie tak zwanego biura ∏àcznoÊci
technicznej. Wynika to mi´dzy innymi z uproszczonego systemu podatkowego majàcego zastosowanie do tego typu struktury.
O zezwolenie na jego utworzenie wyst´puje si´ do tutejszego ministerstwa handlu
(Minist¯re du Commerce – www.mincommerce.gov.dz).
Przedsi´biorstwa zagraniczne majà tak˝e mo˝liwoÊç utworzenia filii, biura handlowego lub ka˝dej innej zwyczajowej i dopuszczalnej prawem, formy swojego przedstawicielstwa.
Zagraniczna firma handlowa majàca swojà siedzib´ za granicà, dokonujàca otwarcia
swojego przedstawicielstwa w Algierii, zobowiàzana jest do, mi´dzy innymi, zarejestrowania si´ w miejscowym Krajowym Centrum Rejestru Handlowego CNRC Centre National du Registre du Commerce http://www.cnrc.org.dz.
Ka˝dorazowa decyzja zwiàzana z wejÊciem na rynek algierski w postaci ustanowienia
swojego przedstawicielstwa, niezale˝nie od celu jego utworzenia i formy, wymaga
wczeÊniej dok∏adnego rozeznania aktualnych przepisów i wymogów, w szczególnoÊci
podatkowych (Direction Générale des Impôts – Generalna Dyrekcja Podatków
www.impots-dz.org).
Wynika to z faktu, ˝e pomimo post´pujàcej stabilizacji, regulacje podatkowe odnoszàce si´ do firm zagranicznych chcàcych dzia∏aç na rynku algierskim, na przyk∏ad przy
realizacji us∏ug wykonawczych czy monta˝owo-serwisowych, podlegajà cz´stym
zmianom i modyfikacjom w kierunku ich dostosowania do wymogów mi´dzynarodowych i uczynienia bardziej atrakcyjnymi dla przyciàgni´cia jak najszerszej liczby inwestorów zagranicznych. Mogà te˝ byç odmienne, przyk∏adowo, w zale˝noÊci od: miejsca i charakteru inwestycji, wartoÊci kontraktu, czasu trwania przewidzianych
kontraktem prac, liczby personelu zagranicznego, itd.
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Nowy kodeks inwestycyjny
Kodeks ten oferuje potencjalnym inwestorom bardzo korzystne warunki dla prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej. Kodeks jest dokumentem „˝ywym” i jego wdra˝anie w ˝ycie jest przedmiotem sta∏ych analiz i prac majàcych na celu jego ciàg∏e doskonalenie.
Ju˝ w najbli˝szym czasie szereg zmian korzystnych dla inwestorów zostanie wprowadzonych w ˝ycie. Dotyczyç one b´dà u∏atwieƒ fiskalnych i transferu zysków. Algieria
dzi´ki znakomitej sytuacji finansowej paƒstwa dysponuje w chwili obecnej bardzo du˝à rezerwà dewizowà, która s∏u˝y dla realizacji planu rozwoju gospodarczo-spo∏ecznego. Zapraszajàc inwestorów zagranicznych do udzia∏u w przedsi´wzi´ciach na rynku algierskim, paƒstwo algierskie gwarantuje swój cz´Êciowy udzia∏ i pomoc w ich
realizacji. Wi´cej aktualnych informacji mo˝na uzyskaç na stronie Minist¯re du Commerce – www.mincommerce.gov.dz) i na stronie Narodowej Agencji Rozwoju Inwestycji – (Agence Nationale de Développement de l’Investissement www.andi.dz).
6.2 Warunki dla inwestorów zagranicznych w Algierii
Zmiany jakie zasz∏y w algierskim ustawodawstwie dotyczàcym inwestycji krajowych,
a w szczególnoÊci zagranicznych, czynià Algieri´ najbardziej atrakcyjnym paƒstwem
regionu Êródziemnomorskiego dla inwestorów zagranicznych.
Za tworzeniem w∏asnych firm w Algierii lub udzia∏em w dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw
algierskich przemawiajà nast´pujàce wzgl´dy:
●
posiadanie przez paƒstwo dobrze przygotowanej zawodowo
i relatywnie taniej si∏y roboczej,
●
istotne przedsi´wzi´cia, jak program rozwoju Po∏udnia Algierii
czy Wysokiego P∏askowy˝u, na realizacj´ których zarezerwowano
w bud˝ecie paƒstwa 30 mld USD,
●
zmiany dokonane w przepisach dot. zamówieƒ publicznych,
które uczyni∏y je przejrzystymi i ∏atwymi w stosowaniu.
6.3 Ulgi dla inwestorów zagranicznych
Szczególnie korzystne dla firm zagranicznych jest utworzenie swojego przedstawicielstwa (w formie spó∏ek osobowych lub kapita∏owych) dla realizacji konkretnej inwestycji w ramach obowiàzujàcych przepisów ustawy o inwestycjach.
W jej ramach przewidziane sà szczególne przywileje, ulgi oraz u∏atwienia celno-podatkowo-administracyjne. Szczegó∏owe informacje na stronie Narodowej Agencji
Rozwoju Inwestycji – (Agence Nationale de Développement de l’Investissement
www.andi.dz).
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7. Handel zagraniczny i polityka handlowa
7.1 Procedura celna
Czas dokonania odprawy celnej wynosi zwykle od 5 do 10 dni.
Importer ma 21 dni na za∏atwienie wymaganych formalnoÊci celnych liczàc od dnia zarejestrowania dokumentu, zezwalajàcego na wy∏adunek lub obrót towarem. Po tym
okresie nast´puje zmiana procedury celnej i importowany towar zostaje z∏o˝ony
w depozyt celny, którego maksymalny czas trwania nie mo˝e przekroczyç 4 miesi´cy. Po tym terminie towar sprzedawany jest na otwartym przetargu publicznym.
W wypadku sporu z w∏adzami celnymi, wszelkie odwo∏ania nale˝y kierowaç do okr´gowego inspektora celnego w∏aÊciwego dla punktu wprowadzenia towaru w algierski
obszar celny.
7.2 Stawki celne
Najni˝sze stawki celne i podatku VAT obowiàzujà w stosunku do towarów uznanych
za strategiczne dla Paƒstwa (g∏ównie: artyku∏y – w tym ˝ywnoÊciowe s∏u˝àce zaspokojeniu podstawowych potrzeb spo∏ecznych; surowce i pó∏produkty dla przemys∏u,
towary nie produkowane w kraju lub w niewystarczajàcych iloÊciach).
Podwy˝szone stawki celne przede wszystkim wobec towarów, których import ma
stanowiç uzupe∏nienie poda˝y krajowej gospodarki.
Najwy˝sze stawki celne odnoszà si´ do artyku∏ów uznawanych za mogàce stanowiç
zagro˝enie dla produkcji krajowej, u˝ywek i towarów tak zwanych luksusowych.
Nie podlegajà granicznym op∏atom importowym, mi´dzy innymi, sprowadzane z zagranicy:
●
towary na potrzeby algierskich resortów obrony narodowej
i spraw wewn´trznych,
●
towary dla algierskiego sektora ropy i gazu,
●
towary w ramach realizowanych projektów inwestycyjnych,
●
prezerwatywy.
Ca∏kowity zakaz importu obejmuje mi´dzy innymi: towary wojskowe i policyjne
(broƒ, amunicja itp.) oraz narkotyki.
7.3 Redukcja ce∏ pochodzenia wspólnotowego do Algierii
Z dniem 01 wrzeÊnia 2005 r. nastàpi∏o ca∏kowite zniesienie wszelkich ce∏ i innych
op∏at o cechach c∏a na towary z Unii Europejskiej. Lista obejmuje 2.162 pozycje towarowe algierskiej taryfy celnej, z czego 2.076 pozycji stanowià towary przemys∏owe
(okreÊlone w Za∏àczniku 2 Umowy), a 86 produkty rolne (okreÊlone w Protoko∏ach
2,4,5 Umowy).
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W przypadku pozosta∏ych produktów rolnych, obejmujàcych 166 pozycji taryfowych
redukcje sà cz´Êciowe i/lub wprowadzono system kontyngentów.
Tak wi´c natychmiastowe koncesje obj´∏y 2.328 pozycji taryfowych z ∏àcznej liczby
6.069 pozycji towarowych zawartych w algierskiej taryfie celnej, co stanowi 38%.
Sà to g∏ównie surowce i pó∏produkty nie wytwarzane w Algierii, w stosunku do których obowiàzujà bardzo niskie op∏aty importowe.
Produkty rybne pochodzenia wspólnotowego wymienione w Protokole 4 Umowy
(87 pozycji taryfowych) podlegajà cz´Êciowej (w wysokoÊci 25%) lub ca∏kowitej redukcji ce∏ w eksporcie do Algierii.
Dla przetworzonych produktów rolniczych pochodzenia wspólnotowego (50 pozycji
taryfowych) Algieria przyzna∏a koncesje polegajàce na redukcjach taryfowych w wysokoÊci od 20 do 100% c∏a i/lub ustanowieniu kontyngentów.
Dla produktów rolnych pochodzenia wspólnotowego wymienionych w Protokole 2
Umowy, celne op∏aty w imporcie do Algierii sà zredukowane od 20 do 100%, jednak˝e w granicach ustanowionych kontyngentów.
Ta zasada dotyczy 115 pozycji taryfowych.
W przypadku pozosta∏ych towarów rolnych (∏àcznie 679 pozycje taryfowe) nie figurujàcych w Protoko∏ach 2, 4 i 5 przyznanie koncesji zosta∏o odroczone.
W okresie 5 lat od wejÊcia w ˝ycie Umowy, Unia Europejska i Algieria dokonajà, w ramach powo∏anej wspólnie Rady stowarzyszenia, analizy sytuacji w odniesieniu do ka˝dej z tych pozycji taryfowych w celu renegocjacji jej postanowieƒ dla dalszej liberalizacji warunków dwustronnej wymiany handlowej.
Szczegó∏owe informacje na temat ce∏ pochodzenia wspólnotowego mo˝na uzyskaç
na stronie internetowej delegatury Komisji Europejskiej w Algierii www.deldza.eu.int.
7.4 Dokumenty i wymogi specjalne wymagane przy imporcie do Algierii
●

Zezwolenie algierskiego Ministerstwa Zdrowia, LudnoÊci i Reformy
Szpitalnictwa – Minist¯re de la Santé, de la Population et de la Reforme
Hospitali¯re www.sante.dz

●

Zezwolenie algierskiego Ministerstwa Poczty i ¸àcznoÊci – Minist¯re
des Postes et des Télécommunications www.postelecom.dz

●

Wst´pne zezwolenie algierskich s∏u˝b weterynaryjnych i graniczna
kontrola sanitarna, Minist¯re de l’Agriculture et du Développement Rural
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sous-Direction de Contrôle
Sanitaire www.minagri.dz

●

Zezwolenie algierskich s∏u˝b metrologicznych – Office National
de Métrologie Légale Krajowy Urzàd Metrologii Prawnej www.onml.dz
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●

Zezwolenie algierskich resortów obrony narodowej
i spraw wewn´trznych (broƒ, uzbrojenie, amunicja),

●

Wst´pne zezwolenie algierskiego urz´du górniczego
Minist¯re de l’Energie et des Mines – Ministerstwo Energii i Górnictwa
www.mem-algeria.org

●

Zezwolenie s∏u˝b kontroli jakoÊci towarów Centre Algérien
du Contrôle de la Qualité et de l’Emballage – Algierski OÊrodek Kontroli,
JakoÊci i Opakowaƒ www.cacqe.org

●

Certyfikat sanitarny wystawiony przez odpowiednie s∏u˝by
kraju pochodzenia importowanego towaru

●

Âwiadectwo czystoÊci rasowej Herd Book.

Importowane towary, a w szczególnoÊci artyku∏y spo˝ywcze, muszà zawieraç na opakowaniu opis w j´zyku arabskim (i ewentualnie w j´zyku francuskim) z nast´pujàcymi
informacjami: sk∏ad produktu, iloÊç, zastosowanie, dane dostawcy i importera
(www.cacqe.org Centre Algérien du Contrôle de la Qualité et d l’Emballage – Algierski OÊrodek Kontroli, JakoÊci i Opakowaƒ).
7.5 System certyfikacji
W∏adze celne ˝àdajà okazania przez importera certyfikatu jakoÊci/zgodnoÊci, jak równie˝ ka˝dego innego stosownego dokumentu dostarczonego przez eksportera
stwierdzajàcego zgodnoÊç produktu z normami lub przepisami szczególnymi ich dotyczàcymi.
WysokoÊç obowiàzujàcych stawek celnych, op∏at i podatków oraz wymagane zezwolenia i certyfikaty – (Direction Générale des Douanes – G∏ówna Dyrekcja Ce∏
www.douane.gov.dz).
Âwiadectwo zgodnoÊci
Dla kontroli jakoÊci oraz zgodnoÊci z obowiàzujàcymi krajowymi normami i/lub przepisami szczególnymi, importowane towary, które przeznaczone sà do konsumpcji
i u˝ycia, majà zwiàzek z bezpieczeƒstwem, zdrowiem i Êrodowiskiem, muszà posiadaç Êwiadectwo zgodnoÊci wystawione przez upowa˝nione instytucje kraju pochodzenia, które sà uznawane przez algierski Institut National de Normalisation – Narodowy Instytut Normalizacji www.ianor.orgi.
Towary niespe∏niajàce powy˝szego wymogu, nie sà dopuszczane na terytorium Algierii.
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Kontrola zgodnoÊci importowanych towarów dokonywana jest w granicznym punkcie odprawy celnej, przed ich ocleniem, przez w∏aÊciwe s∏u˝by:
●
Institut National de Normalisation – Narodowy Instytut Normalizacji
www.ianor.org
●
Institut National Algérien de la Propriété Industrielle – Algierski Instytut
Narodowy W∏asnoÊci Przemys∏owej www.inapi.org
●
Centre Algérien du Contrôle de la Qualité et de l’Emballage – Algierski
OÊrodek Kontroli, JakoÊci i Opakowaƒ www.cacqe.org
●
Minist¯re de l’Agriculture et du Développement Rural – Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sous-Direction de Contrôle Sanitaire
www.minagri.dz
●
Office National de Métrologie Légale Krajowy Urzàd Metrologii Prawnej
www.onml.dz
7.6 Obroty handlowe Algierii
Zmiany w bilansie handlowym Algierii (wartoÊç w mln USD)
Rok

2004

2005

zmiana %

Import

18 308

20 044

9,48

Eksport

32 083

44 395

38,38

Bilans handlowy

13 775

24 351

–

Wspó∏czynnik
eksport / import

175

221

–

Dane G∏ównej Dyrekcji Ce∏ Algierii
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Import Algierii – struktura towarowa (WartoÊç w mln)
2004
Grupy towarowe
˚ywnoÊç

2005

Zmiana

USD

Udzia∏ %

USD

Udzia∏ %

%

3 597

19, 65

3 570

17,81

– 0,75

Energia i paliwa

173

0,94

193

0,96

+11,56

Surowce

784

4,28

732

3,65

– 6,63

3 645

19,91

3 981

19,86

+9,22

173

0,94

186

0,93

+7,51

Przemys∏owe Êrodki produkcji

7 139

38,99

8 333

41,57

+16,73

Dobra konsumpcyjne
trwa∏ego u˝ytku

2 797

15,28

3 049

15,21

+9,01

18 308

100,00

20 044

100,00

+9,48

Pó∏produkty
Ârodki produkcji rolnicze

Ogó∏em
Dane G∏ównej Dyrekcji Ce∏ Algierii

Handel gazem
Algieria w ciàgu ostatnich 20 lat szeÊciokrotnie zwi´kszy∏a produkcj´ gazu (obecnie
wynosi oko∏o 82 biliony m3 rocznie), stajàc si´ pierwszym w Afryce oraz piàtym na
Êwiecie producentem tego surowca. W latach 1992-2002 podwoi∏y si´ równie˝
dostawy algierskiego gazu na rynki UE. W 2004 r. Algieria dostarczy∏a oko∏o 23%
(52,6 bilionów m3) tego surowca do paƒstw Unii, stajàc si´ trzecim eksporterem gazu
do UE. Algierski gaz, rurociàgami (oko∏o 33,8 biliona m3) lub w formie skroplonej
(oko∏o 18,8 biliona m3), importowa∏y przede wszystkim W∏ochy (7 biliona m3, czyli
37,8% swego zu˝ycia gazu), Hiszpania (14,1 biliona m3, czyli 57,4%), Francja (6,72
biliona m3, czyli 21,8%), Belgia (2,85 biliona m3, czyli 19,1%), Portugalia (2,25 biliona
m3, czyli 82%) i Grecja (0,55 biliona m3, czyli 24,2%). Gaz z Algierii dostarczany jest
do UE dwoma gazociàgami – przez Tunezj´ i Sycyli´ do W∏och z odga∏´zieniem do
S∏owenii, którym t∏oczy si´ rocznie prawie 25 bilionów m3 gazu oraz przez Maroko
do Hiszpanii (MEG), któr´dy t∏oczy si´ rocznie oko∏o 10 bilionów m3. Trwajà prace
nad bezpoÊrednim po∏àczeniem mi´dzy Algierià i Hiszpanià.

8. Dotychczasowa wspó∏praca
Polski i Algierii
8.1 Wspó∏praca gospodarcza Polski i Algierii
Polsko-algierskà wymian´ handlowà od kilku lat charakteryzujà korzystne tendencje,
to jest relatywnie wysoki, rosnàcy z roku na rok wolumen polskiego eksportu i dodatnie saldo dla Polski.
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Czyni to z Algierii czo∏owego partnera handlowego, zarówno wÊród wszystkich
paƒstw na kontynencie afrykaƒskim, jak i krajów arabskich (i to niezale˝nie od faktu,
˝e du˝a cz´Êç polskich towarów trafia na rynek algierski przez poÊredników z krajów
zachodnich).
Istniejà du˝e mo˝liwoÊci powa˝nego zwi´kszenia obrotów. Na przeszkodzie stoi
niewystarczajàca aktywnoÊç w promowaniu, inicjowaniu i prowadzeniu bezpoÊrednich kontaktów z rynkiem algierskim – w porównaniu z obecnymi od lat w Algierii
krajami starej Unii Europejskiej, paƒstwami OECD, Chinami oraz naszymi najbli˝szymi sàsiadami, jak Rosja, Czechy, Ukraina, Bia∏oruÊ.
Wed∏ug danych statystycznych tutejszej G∏ównej Dyrekcji Ce∏, polsko-algierskie
obroty handlu zagranicznego w 2005 r. osiàgn´∏y wielkoÊç 166,652 mln USD (co
stanowi wzrost o 67% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubieg∏ego) i
praktycznie w ca∏oÊci, by∏ to polski eksport do Algierii.
Jego wartoÊç wynios∏a a˝ 166,575 mln USD (wzrost o 66%), podczas gdy algierski
import zamknà∏ si´ symbolicznà kwotà w wysokoÊci 91 tys. USD (spadek z 2,319 mln
USD).
W strukturze towarowej polskiego eksportu na rynek algierski wed∏ug grup
towarowych w dalszym ciàgu przewa˝ajà ˝ywnoÊç i artyku∏y ˝ywnoÊciowe – wartoÊç
90,713 mln USD (wzrost o 34%).
Nast´pne pozycje zajmujà: przemys∏owe maszyny i urzàdzenia 26,229 mln USD
(wzrost o 102%), pó∏produkty 23,144 mln USD (wobec 25,177 mln USD w roku
2004), paliwa i smary 18,771 mln USD (radykalny wzrost w porównaniu z 2004 r.,
kiedy ich eksport wyniós∏ symbolicznà kwot´ 5 tys. USD), artyku∏y konsumpcyjne
7,708 mln USD (wzrost o 110%). W uk∏adzie asortymentowym nadal w polskim
eksporcie dominuje mleko w proszku, ale ju˝ tylko na poziomie 37%.
Zdecydowanie wzros∏a sprzeda˝ zbó˝, pr´tów i stali zbrojeniowej, koksu (znaczàcy
eksport po latach przerwy), opakowaƒ szklanych, opon, artyku∏ów i osprz´tu elektrycznego.
Zmiana strukturalna naszego eksportu czyni go mniej wra˝liwym na wahania koniunktury rynkowej i jest dobrym prognostykiem do rozwijania wspó∏pracy pomi´dzy
naszymi krajami w przysz∏oÊci.
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Obroty Handlu Zagranicznego (Ogó∏em) pomi´dzy Polskà a Algierià
(w tys. USD)

Rok

EKSPORT

Rok

Ewolucja
Rok
poprzedzajàcy

2003

2004

=100%

2005

= 100%

84 569

109 828

29,87

166 575

51,67

401

2 319

478,30

91

-96,08

84 168

107 509

27,73

166 484

54,86

IMPORT
SALDO
BILANSU
HANDLOWEGO

Ewolucja
Rok
poprzedzajàcy

Dane G∏ównej Dyrekcji Ce∏ Algierii

Struktura towarowa obrotów handlu zagranicznego mi´dzy Polskà a Algierià
(w USD)
Eksport
Grupa towarowa
˚ywnoÊç
Energia i paliwa
Surowce
Pó∏produkty

Import

2004

2005

67 914 625

90 712 688

0 67 541 67 914 625 90 645 127

5 297

18 770 317

0 4 530

10 043

23 143 616

7 770

129

Przemys∏owe
Êrodki produkcji

13 013 789

26 228 733

Dobra
konsumpcyjne
trwa∏ego u˝ytku

3 699 529

7 708 392

Ogó∏em

2005

10 850 1 472 870

25 176 745

Rolnicze Êrodki
produkcji

2004

Bilans handlowy

0

2004

2005

5297 18 765 787
-1 462 827

10 850

845 993 4 891 24 330 752 23 138 725
0

0

7 770

129

0 13 578 13 013 789 26 215 155

0

0

3 699 529

7 708 392

109 827 797 166 574 704 2 318 863 90 539 107 508 934 166 484 165

Dane G∏ównej Dyrekcji Ce∏ Algierii
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8.2 Import z Algierii do Polski
W 2003 roku nastàpi∏ znaczny spadek, o prawie 50%, algierskiego eksportu do Polski
i wyniós∏ 2,6 mln USD. Ponad 58% tego stanowi∏y produkty mineralne (ropa naftowa
i fosforyty) i ok. 37% wyroby z metalu. Tak niska wartoÊç algierskiego eksportu wynika z faktu, ˝e nie jesteÊmy obecni na tutejszym rynku w sektorze noÊników energii.
Tymczasem a˝ 98% ca∏ego eksportu Algierii w 2003 roku, to sprzeda˝ ropy i gazu
ziemnego (23,172 mld USD). G∏ównà pozycjà polskiego importu pozostajà fosforany
wapnia, cynk nieobrobiony, wyroby walcowane, metale ziem rzadkich.
W 2003 roku wznowiono import z Algierii fosforanów (za ok. 341 tys. USD). Oznacza
to, ˝e surowiec algierski zaczyna byç konkurencyjny wobec fosforanów marokaƒskich
i tunezyjskich. Nowà pozycjà w imporcie z Algierii sà dywany i pokrycia pod∏ogowe
(o wartoÊci przekraczajàcej 50 tys. USD).
Polski import z Algierii w 2003 roku wed∏ug towarów

Towar

WartoÊç
(USD)

Udzia∏
w imporcie
ogó∏em (%)

Fosfaty wapnia naturalne, fosfaty aluminiowo-wapniowe 341.002

85,04

Pozosta∏e dywany i inne w∏ókiennicze pokrycia
pod∏ogowe ig∏owe, nawet konfekcjonowane

56.363

14,06

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymane
z minera∏ów bitumicznych (benzyna lotnicza)

2.256

0,56

Inne towary

1.379

0,34

401.000

100,00

Ogó∏em
Dane G∏ównej Dyrekcji Ce∏ Algierii

8.3 Eksport z Polski do Algierii
Najwa˝niejszà pozycjà taryfowà w eksporcie polskim pozostaje mleko w proszku
odt∏uszczone i o zawartoÊci t∏uszczu powy˝ej 1,5%. Odnotowany spadek eksportu
tego towaru wynika∏ z panujàcej w 2003 roku suszy w Polsce i obni˝enia produkcji
mleka.
Kilka firm polskich mia∏o k∏opoty z wywiàzaniem si´ z podpisanych kontraktów. Nadal
ok. 60% tego eksportu realizowana jest za poÊrednictwem holenderskich, belgijskich
i francuskich firm, co znacznie obni˝a jego op∏acalnoÊç dla polskich dostawców.
Pomimo wi´kszego zró˝nicowania eksportu, dominacja mleka w proszku w wymianie handlowej powoduje du˝à wra˝liwoÊç na wszelkie zmiany koniunktury. Przeszkodà
formalnà okaza∏o si´ te˝ wprowadzenie przez Agencj´ Rynku Rolnego dodatkowego
wymogu poÊwiadczania dokumentów, stwierdzajàcych wejÊcie towaru na algierski
obszar celny. Procedura ta anga˝uje wielu uczestników obrotu towarowego opóênia
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wyp∏at´ subwencji dla eksporterów i producentów mleka w proszku. Dbajàc zatem
o umacnianie polskiej pozycji w eksporcie mleka nale˝y kontynuowaç dzia∏ania
zmierzajàce do wi´kszego zró˝nicowania polskiej oferty eksportowej na rynek algierski i uproszczenia procedur.
W 2004 roku zdecydowanie wzros∏a wartoÊç eksportu innych towarów, które
zrównowa˝y∏y spadek dostaw mleka. Zwi´kszy∏ si´ eksport pszenicy i mieszanek
zbo˝owych, maszyn i urzàdzeƒ rolniczych, maszyn i pojazdów budowlanych,
opakowaƒ szklanych, opon i d´tek gumowych, maszynek do golenia i preparatów do
piel´gnacji skóry, kàtowników, kszta∏towników i profili (stalowych i z ˝eliwa), elementów do pieców przemys∏owych i laboratoryjnych. Z 33 do 39 wzros∏a liczba
pozycji asortymentowych, których wartoÊç eksportowa wynios∏a ponad 100 000
USD i to pomimo zmniejszenia eksportu ogó∏em.
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Struktura towarowa polskiego eksportu do Algierii w 2005 roku
jednostka: USD
Towar
Mleko w proszku, w granulkach lub w innej postaci,
o zawartoÊci t∏uszczu w masie nie przekraczajàcej 1,5%
Koks i pó∏koks z w´gla, w´gla brunatnego lub torfu, nawet scalony
Pszenica i mieszanka ˝yta z pszenicà (meslin) – pszenica durum
Pozosta∏e cz´Êci samolotów lub Êmig∏owców
(poza Êmig∏ami, podwoziami, etc.)
Mleko w proszku, w granulkach lub w innej postaci,
o zawartoÊci t∏uszczu w masie powy˝ej 1,5%
Kàtowniki, kszta∏towniki i profile ze stali niestopowej – profile „I”,
posiadajàce wysokoÊç 80 mm lub wi´cej
Ziarno pszenicy i mieszanki ˝yta z pszenicà (meslin),
inne ni˝ materia∏ siewny
Pozosta∏e balony, butle s∏oje, ampu∏ki i inne pojemniki ze szk∏a
w rodzaju u˝ywanych do transportu lub pakowania towarów
Profile „H” nieobrobione wi´cej ni˝ walcowanie na goràco,
ciàgnienie lub wyciskanie o wysokoÊci 80 mm i wi´cej
Ser topiony inny ni˝ tarty lub proszkowany
Pozosta∏e pojazdy wyposa˝one w silniki t∏okowe zewn´trznego
spalania o zap∏onie samoczynnym, o pojemnoÊci skokowej
przekraczajàcej 1500 cm3 lecz nieprzekraczajàcej 2.500 cm3
Brzytwy i maszynki do golenia
Cz´Êci kot∏ów wytwarzajàcych par´ wodnà lub inne pary
(z wyjàtkiem kot∏ów centralnego ogrzewania do goràcej wody)
Profile „I" nieobrobione wi´cej ni˝ walcowanie na goràco,
ciàgnienie lub wyciskanie, o wysokoÊci poni˝ej 80 mm
Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i inne uk∏ady wspornikowe
s∏u˝àce do elektrycznego sterowania lub rozdzia∏u energii
elektrycznej na napi´cia przekraczajàce 1000 V
Pozosta∏e spycharki czo∏owe i skoÊne inne ni˝ gàsienicowe

WartoÊç

Struktura %

48 537 871
18 747 856
18 588 377

29, 14
11,25
11,16

13 597 959

8,16

11 918 700

7,16

8 832 733

5,30

7 778 825

4,67

4 946 245

2,97

3 317 543
2 173 831

1,99
1,31

1 973 592
1 735 957

1,18
1,04

1 566 498

0,94

1 347 455

0,81

1 199 325
1 109 237

0,72
0,67

Pozosta∏e cz´Êci nadajàce si´ wy∏àcznie lub g∏ównie do aparatury
z pozycji 8525 do 8528
1 084 847
Balony, butle, butelki, s∏oje, ampu∏ki, butelki i inne pojemniki
ze szk∏a matowego
1 000 631
Nowe opony pneumatyczne z kauczuku wulkanizowanego w rodzaju
stosowanych w samochodach osobowych, o masie 15 kg lub mniejszej
933 001
Pozosta∏e pojazdy samochodowe do transportu towarowego,
o ∏adownoÊci nieprzekraczajàcej 2,5 tony
835 896
Inne towary
15 348 325
Ogó∏em
166 574 704
Dane G∏ównej Dyrekcji Ce∏ Algierii
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0,65
0,60
0,56
0,50
9,22
100,00

8.4 Nisze rynkowe w Algierii
Rozwój polsko-algierskich stosunków gospodarczych jest uzale˝niony przede wszystkim od powodzenia algierskich reform ekonomicznych, zmierzajàcych do sanacji gospodarki kraju. W ostatnich kilku latach nastàpi∏o wyraêne o˝ywienie kontaktów
w stosunkach polsko-algierskich w sferze gospodarczej. Przedstawiciele Ministerstwa
Finansów dokonali w Algierze uzgodnieƒ w sprawie restrukturyzacji zad∏u˝enia
Algierii wobec Polski, podpisana zosta∏a równie˝ umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz porozumienie o wspó∏pracy mi´dzy Krajowà Izbà Gospodarczà a
algierskà Izbà Przemys∏owo-Handlowà.
Zapotrzebowanie rynku
Szansà na zwi´kszenie naszego eksportu mo˝e byç sprzeda˝ takich towarów jak:
●
materia∏y i maszyny budowlane,
●
leki oraz komponenty i pó∏produkty do ich wytwarzania;
maszyny dla przemys∏u farmaceutycznego,
●
maszyny i urzàdzenia dla rolnictwa,
●
sprz´t gospodarstwa domowego (w tym generatory do sprz´tu AGD),
●
szk∏o budowlane i gospodarcze,
●
statki i kutry,
●
przewody wysokiego napi´cia do wszystkich typów samochodów,
●
rury,
●
art. spo˝ywcze.
Istniejà te˝ mo˝liwoÊci wspó∏pracy (w tym na zasadach joint venture) w zakresie: systemów transportowych, Êrodków higieny, linii technologicznych do produkcji
urzàdzeƒ szklarskich, wiàzek przewodów wysokiego napi´cia do wszystkich typów
samochodów, Êcian przesuwnych i fasad oraz w takich dziedzinach jak:
●
inwestycje w sektorze ropy naftowej i gazu,
●
gospodarka wodna-us∏ugi hydrotechniczne i budowlane,
●
ochrona Êrodowiska-dostawy i instalacje specjalistycznych urzàdzeƒ,
●
infrastruktura transportowa (drogi, autostrady, mosty itp.)
oraz budownictwo mieszkaniowe.
W kwietniu 2005 r. Ministerstwo Kultury RP podpisa∏o uzgodnienia techniczne i finansowe w sprawie renowacji cytadeli. Umowa obejmujàca pierwszy etap renowacji
opiewa na kwot´ 5 mln USD. WartoÊç ca∏oÊci prac okreÊla si´ na ca 40 mln USD.
W latach 2005-2009 Algieria przewiduje 55 mld USD na program wsparcia ekonomicznego (w tym budowa: 1 mln mieszkaƒ, 1200 km autostrad, szkó∏ i teatrów, szpitali,
zapór wodnych i oczyszczalni Êcieków). Polskie przedsi´biorstwa majà szanse zabiegaç o udzia∏ w realizacji szeregu z ww. projektów.

28

8.5 Umowy polsko-algierskie
Umowa o restrukturyzacji zad∏u˝enia
Umow´ podpisano w Algierze 31 stycznia 2000 roku. Strona algierska sp∏aca zgodnie
z kalendarzem sp∏at – do sp∏acenia pozosta∏o niewiele ponad 15 mln USD kapita∏u
i oko∏o 2.5 mln USD odsetek.
Umowa o zniesieniu podwójnego opodatkowania
Umowa parafowana zosta∏a 31 stycznia 2000 roku. Jest to bardzo istotna umowa ze
wzgl´du na du˝y wzrost zainteresowania rynkiem algierskim w Polsce. Obowiàzuje
od poczàtku 2005 roku.
Wed∏ug konwencji mi´dzy rzàdami obu krajów z dnia 7 stycznia 2004 roku ustawodawstwo algierskie zezwala na transfer ca∏oÊci wynagrodzenia za granic´ w dewizach,
po op∏aceniu wymaganych tutaj podatków zwiàzanych z prowadzonà dzia∏alnoÊcià.
Umowa o transporcie morskim
Umowa zosta∏a parafowana w Algierze 17 stycznia 2001 roku. Aktualnie uzgodnienia
mi´dzyresortowe zosta∏y zakoƒczone i umowa jest przygotowywana do podpisu.
Umowa ta wchodzi do pakietu umów dwustronnych, których dostosowanie do prawa unijnego jest zobowiàzaniem polskiego rzàdu.
8.6 Perspektywy dalszej wspó∏pracy
Algieria nie jest zainteresowana wspó∏pracà sprowadzajàcà si´ wy∏àcznie do wymiany
towarowej, a zw∏aszcza importu towarów na swój rynek. Jej oczekiwania to rozwój
obustronnie korzystnego partnerstwa, inwestycje, zaanga˝owanie kapita∏owe, powiàzania kooperacyjne.
Realne szanse na zwi´kszenie polskiego eksportu istniejà w zakresie sprzeda˝y towarów wa˝nych dla gospodarki algierskiej, w tym: materia∏ów budowlanych, w´gla, leków oraz komponentów i pó∏produktów do ich wytwarzania, w dziedzinie gospodarki wodnej – us∏ugi hydrotechniczne i budowlane, ochrony Êrodowiska – dostawy
i instalacja specjalistycznych urzàdzeƒ, w zakresie wybranych inwestycji i dostaw
w sektorze ropy naftowej i gazu, w przemyÊle petrochemicznym i górnictwie, w sektorze transportowym i budowlanym, gospodarce morskiej – w zakresie dostaw statków, kutrów dla rybo∏ówstwa, a tak˝e maszyn i urzàdzeƒ dla rolnictwa, sprz´tu gospodarstwa domowego, szk∏a gospodarczego.
Obj´cie Polski instrumentami preferencji handlowych, wynikajàcymi z akcesji do UE
powinno w istotny sposób wp∏ynàç na u∏atwienie w dost´pie do rynku. W zwiàzku
z liberalnymi reformami gospodarczymi w Algierii, otwiera si´ mo˝liwoÊç powrotu
przedsi´biorców polskich na rynek algierski w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych (g∏ównie budowlanych).
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Analiza danych statystycznych o strukturze towarowej algierskiego importu ogó∏em
oraz eksportu Polski na rynek algierski pokazuje komplementarnoÊç polskiej oferty
eksportowej i potrzeb Algierii.
Ch∏onnoÊç i zapotrzebowanie rynku algierskiego na ró˝norodne towary, technologie,
us∏ugi i inwestycje jest bardzo du˝e. Wynikajà one z ograniczonej poda˝y produkcji
krajowej lub jej braku (surowce, pó∏produkty, cz´Êci zamienne, maszyny i urzàdzenia,
dobra konsumpcyjne), niedostatecznej infrastruktury praktycznie w ka˝dym obszarze
(zw∏aszcza transportowej, mieszkaniowej, przemys∏owej, socjalnej i us∏ugowej). Wyroby algierskie charakteryzujà si´ s∏abà jakoÊcià i niskim poziomem zaawansowania
technologicznego, wynikajàcym z niskich nak∏adów inwestycyjnych oraz braku modernizacji przestarza∏ego parku maszynowego, szczególnie w przedsi´biorstwach
paƒstwowych.
8.7 Czynniki ograniczajàce wspó∏prac´:
Rynek algierski jest specyficzny i trudny, ale zarazem ch∏onny, atrakcyjny i perspektywiczny. Najlepszym tego potwierdzeniem mo˝e byç wyjàtkowe zainteresowanie okazywane Algierii, w szczególnoÊci przez najbardziej rozwini´te gospodarczo kraje
Êwiata i ich firmy, które prowadzà na nim ostrà i bezpardonowà walk´ konkurencyjnà. Sà one jednak do niej dobrze przygotowane i znajà tutejsze specyficzne realia, niejednokrotnie wymagajàce tak˝e stosowania ró˝nych niekonwencjonalnych Êrodków
i znacznych nak∏adów finansowych.
Do czynników ograniczajàcych wspó∏prac´ nale˝à: odmiennoÊç obyczajowa i kulturowa, rozbudowana biurokracja oraz du˝y wp∏yw paƒstwa w sferze gospodarczej, czego przyk∏adem jest obowiàzkowy system zamówieƒ towarów i us∏ug z importu przez
algierski sektor paƒstwowy w drodze organizowania przetargów.
8.8 Targi i wystawy
Nazwa targów

Kraj

Miejsce

Termin

Bran˝a

FIA

Algieria

Algier

czerwiec

Wielobran˝owe

AGRISIM

Algieria

Algier

maj

Maszyny
i sprz´t rolniczy

Salon International
du Batiment
et des Materiaux
de Construction
et Travaux Publics

Algieria

Algier

maj

Budowlana

Salon International
de la Machinerie

Algieria

Algier

14-17 listopada

Maszyny
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Powy˝sze targi obj´te sà dofinansowaniem Ministerstwa Gospodarki, jednak w przypadku wyczerpania Êrodków finansowych w ramach SPO-WKP, dofinansowanie mo˝e byç ograniczone.
Najwa˝niejsi organizatorzy imprez targowych w Algierii:
●
●

●

●

●
●
●
●

SAFEX – algierskie przedsi´biorstwo paƒstwowe www.safex.com.dz
EMEC Oran – algierskie przedsi´biorstwo paƒstwowe
adres: Palais des Expositions, bd Colonel Lotfi M’dina Djedida,
Oran
tel. 213-41 - 34 33 46, 34 11 73, 34 22 78
fax 213-41 - 34 32 72, 34 11 73
GROUP’ABH GAB – adres: Lotissement H, Villa No 26, El Achour,
Alger, tel./fax 213 – 21 – 307607
BASTP – Bourse Algerienne de la Sous-Traitance et du Partenariat
www.bastp.dz-org
COM EVENT – www.dzshow.com
SYMBIOSE Communication – www.symbiose-env.com
BATIMATEC – www.batimatec.dz.com
FAIR TRADE – www.fairtrade-messe.de

9. Warunki podró˝y i zamieszkania
w Algierii
9.1 Przekraczanie granicy
Wizy
Obywatele polscy sà zobowiàzani posiadaç wizy na pobyt i przejazd przez terytorium
Algierii. Uzyskanie wizy turystycznej nie jest zbyt ∏atwe. Wskazane jest posiadanie zaproszenia. Wa˝noÊç paszportu nie mo˝e byç krótsza, ni˝ trzy miesiàce. Stra˝ graniczna ma prawo za˝àdaç okazania biletu powrotnego lub Êrodków na jego zakup. Nie ma
obowiàzku posiadania okreÊlonej kwoty na ka˝dy dzieƒ pobytu, ale wwo˝one dewizy
powinno si´ zadeklarowaç. Wymiany pieni´dzy dokonaç mo˝na jedynie w bankach
paƒstwowych, gdy˝ handel walutà jest zakazany.
Nie ma specjalnych restrykcji celnych. Sà jednak ograniczenia dotyczàce przywozu
alkoholu i papierosów: przepisy zezwalajà na wwóz do 2 butelek mocnego alkoholu,
5 butelek wina oraz 2 kartonów papierosów. W okresie ramadanu istnieje ca∏kowity
zakaz wwozu alkoholu.
Uzyskanie tak zwanej wizy biznesowej mo˝liwe po przedstawieniu: zaproszenia od
algierskiego partnera lub innego dokumentu potwierdzajàcego zaanga˝owanie firmy
zagranicznej na rynku algierskim (np. udzia∏ w targach, uczestnictwo w otwarciu ofert

31

przetargowych), lub polecenia wyjazdu pracodawcy, lub rezerwacji hotelowej, lub
potwierdzenia pokrycia kosztów pobytu przez zapraszajàcego z Algierii.
Strefa czasowa
W Algierii wyst´puje strefa czasowa GMT+1, w której czas ró˝ni si´ od uniwersalnego GMT (Greenwich Mean Time) o 1 godzin´. Czasu letniego nie wprowadzono.
9.2 Podró˝ do Algierii
Najwygodniej do Algierii dolecieç samolotem. Z Polski nie ma bezpoÊrednich po∏àczeƒ. Mo˝na jednak lecieç z przesiadkà we Frankfurcie nad Menem, lub przez Mediolan. Droga powrotna natomiast z przesiadkà w Genewie, Lyonie lub Rzymie. Ârednia
cena biletów wynosi 2300 z∏ i sà w nie wliczone op∏aty lotniskowe.
9.3 Âwi´ta paƒstwowe i religijne
●

●

●

Êwi´ta narodowe:
5 lipca – F˘te de l’Indépendance,
1 listopada – Anniversaire de la Révolution;
inne dni ustawowo wolne od pracy:
1 stycznia – Nowy Rok,
1 maja – Âwi´to Pracy.
Êwi´ta religijne (ruchome) dni wolne od pracy:
Aid El-Fitr (koniec ramadanu 2 dni);
Aid El – Adha;
Nowy Rok Muzu∏maƒski;
Achoura;
Mouled.

9.4 Pobyt
Meldunek
W ciàgu 24 godzin od przybycia nale˝y dope∏niç formalnoÊci meldunkowych. Zg∏oszenia celu i planowanej d∏ugoÊci pobytu oraz jego miejsca nale˝y dokonaç ju˝ przy przekraczaniu granicy. Gdy zamierzamy przed∏u˝yç pobyt, kompetentnym organem wydajàcym decyzj´ jest policja.
Prawo jazdy
Obowiàzkowe jest posiadanie mi´dzynarodowego prawa jazdy.
Ubezpieczenie
Polskie ubezpieczenie nie jest uznawane.
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Wymagane sà algierskie ubezpieczenia komunikacyjne. Kary za ich brak sà bardzo wysokie.
Podró˝owanie po kraju
W Algierii w dalszym ciàgu obowiàzuje stan wyjàtkowy, czego widocznym przejawem
sà liczne posterunki policji i ˝andarmerii oraz cz´ste kontrole drogowe. Nie zaleca si´
obcokrajowcom indywidualnych podró˝y prywatnym samochodem, autobusem lub
pociàgiem ze wzgl´du na utrzymujàce si´, zw∏aszcza na prowincji, du˝e zagro˝enia
terrorystyczne. Dobrze rozwini´ta jest sieç wewn´trznych po∏àczeƒ lotniczych, a ceny biletów sà przyst´pne, np. bilet na trasie Algier – Oran – Algier kosztuje równowartoÊç 100 EUR. Ponadto wiele obszarów, na których znajdujà si´ tereny wojskowe,
dost´pnych jest tylko po otrzymaniu specjalnego zezwolenia.
Popularnà i tanià formà komunikacji sà tzw. ma∏e taksówki (petit taxi). Zabierajà jedynie do 3 pasa˝erów. Taksówki te nie majà prawa opuszczaç administracyjnych granic
miasta. Korzystajàc z nich, nale˝y zadbaç o to, aby licznik by∏ w∏àczony. Po godz. 20.00
op∏ata za przejazd wynosi 50 proc. wi´cej, ni˝ wskazuje licznik. Poza miastem i mi´dzy miastami mogà kursowaç jedynie tzw. du˝e taksówki (grand taxi). Zabierajà do 7
pasa˝erów. Op∏ata za przejazd zale˝y od liczby pasa˝erów i d∏ugoÊci trasy.
W miastach i na lotniskach wynajàç mo˝na samochód. W obr´bie miast podró˝owaç
mo˝na autobusami, tramwajami i taksówkami (te ostatnie polecone powinny byç
przez hotel, w którym si´ zatrzymaliÊmy).
Opieka medyczna i szczepienia
W ostatnich latach, szczególnie latem oraz poza oÊrodkami miejskimi, wyst´pujà pewne zagro˝enia sanitarno-epidemiologiczne wià˝àce si´ z niedostatkiem wody i zanieczyszczeniem Êrodowiska naturalnego. W efekcie niektóre pla˝e w du˝ych aglomeracjach nadmorskich sà okresowo zamykane. Paƒstwowa s∏u˝ba zdrowia jest na niskim
poziomie. Prywatne gabinety lekarskie oferujà us∏ugi o standardzie zbli˝onym do europejskiego, gdzie koszt zwyk∏ej wizyty wynosi ok. 700 DZD. Dzieƒ pobytu cudzoziemca w szpitalu kosztuje ok. 85 EUR (p∏atne w dewizach).
Wymiana waluty
Wymiana waluty dozwolona jest tylko i wy∏àcznie w bankach paƒstwowych. Handel
walutà jest w Algierii zabroniony.
Kuchnia algierska
W Algierii do przygotowywania potraw wykorzystywane sà przede wszystkim takie
przyprawy jak czosnek, chili, sól i kminek, a podstawowym sk∏adnikiem wielu daƒ jest
harissa (pasta z papryczek chili z czosnkiem, kminkiem, kolendrà i oliwà).
Algierczycy jedzà bardzo du˝o pieczywa, a podstaw´ po˝ywienia stanowià d∏ugie bu∏ki pszenne – baguette. Tak jak w ca∏ym Maghrebie jada si´ tu wiele daƒ z jajek, przygotowywanych np. z dodatkiem tuƒczyka lub krewetek. Ciekawà potrawà jest od˝d˝a, czyli jajka w ostrym sosie pomidorowym z dodatkiem pasty harissa. Oprócz
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pieczywa w Algierii króluje drobna, kukurydziana kasza kuskus, znana w ca∏ym Êwiecie arabskim, którà przygotowuje si´ na parze w specjalnie przeznaczonym do tego
garnku. Kuskus podaje si´ zazwyczaj w tradycyjny sposób w glinianych misach z dodatkami w postaci gulaszu i sa∏atek. Do najbardziej znanych zup nale˝y harira. Jest to
zupa przygotowana z ciecierzycy, soczewicy i fasoli zaprawionej harissà i koniecznie
podawanej z kawa∏kami chleba.
W Algierii koniecznie powinno si´ spróbowaç s∏odyczy. Rarytasem jest baklava – ciasto przek∏adane siekanymi orzechami i miodem. Polecana jest Thibarine, bardzo s∏odki likier daktylowo-zio∏owy (zawartoÊç alkoholu 10-20%), podawany zazwyczaj do
deserów.
9.5 Bezpieczeƒstwo
W ostatnich latach odnotowuje si´ popraw´ stanu bezpieczeƒstwa, jednak˝e pobyt
turystów nie jest wolny od zagro˝eƒ. Przyk∏adem mo˝e byç porwanie latem 2003 r.
du˝ej grupy turystów w obr´bie Sahary. W Algierze notuje si´ wzrost przest´pczoÊci
pospolitej (kradzie˝e, rozboje). W du˝ych miastach nale˝y unikaç ubogich, oddalonych od centrum dzielnic, a po zmierzchu – miejsc rzadziej ucz´szczanych.
9.6 Inne porady praktyczne
Nale˝y byç bardzo ostro˝nym robiàc zdj´cia i filmujàc nie tylko obiekty, lecz równie˝
osoby prywatne – zaleca si´ uzyskanie zezwolenia.
Nale˝y unikaç fotografowania funkcjonariuszy si∏ zbrojnych i s∏u˝b porzàdkowych,
a tak˝e wszelkich obiektów publicznych i wojskowych.
Muzea i inne placówki kulturalne w sobot´ sà zamkni´te.
Algierczycy sà sympatyczni i uczynni. W razie potrzeby mo˝na zwróciç si´ o pomoc
do policjantów.
Zasilanie
ElektrycznoÊç: 230V / 50Hz.
Kod telefoniczny
Kod telefoniczny do Algierii +213
Dni wolne
W Algierii dniami wolnymi od pracy sà czwartek i piàtek. Powszechnie obowiàzuje
przerwa w pracy urz´dów i sklepów w godzinach po∏udniowych.
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Wa˝ne telefony i adresy
Ambasada Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
ul. Dàbrowiecka 21, 03-932 Warszawa
tel.:617-58-55, 617-59-31; fax:616-00-81 telex:817019
e-mail: ambalgva@zigzag.pl
Wydzia∏ Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierze
Service Economique et Commercial
4 ter, rue Rabah Bourbia BP 148
16606 El-Biar, ALGER, Algerie
Tel: (0-021321) 92-17-06, 92-18-28
Fax: (0-021321) 92-16-22
e-mail: brhalger@wissal.dz, brh.presztak@wissal.dz
weh.algier@mgip.gov.pl
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
37 Av. Mustapha Ali Khodja
16 030 El-Biar, Alger BP 60
tel. (00 213) 21 923 474, 21 922 553
fax (00 213) 21 921 435
e-mail: marekmal@wissal.dz
Algierski Urzàd Promocji Eksportu
(Office algerien de promotion du commerce exterieur (PROMEX))
RN5- Cinq Maisons-Mohammadia
Hassen Badi- El- Harrach
B.P. 191
16200 ALGER
Tel: (0021321) 521210
Fax: (0021321) 521126
Email: promex@wissal.dz
Strona www: www.promex.dz
Algierskie Stowarzyszenie Targów i Wystaw
(Societe algerienne des foires et exportations (SAFEX))
Palais des expositions Pins Maritimes
B.P. 366 16000 ALGER
GARE Tel: (0021321) 210123- 30
Fax: (0021321) 219600
Email: safex@wissal.dz
Strona www: www.safex.com.dz

35

Krajowa Izba Handlu i Przemys∏u
(Chamber algerienne de commerce et d’industrie (CACI))
Palais consulaire
6, boulevard Amilcar Cabral
B.P. 100 Alger ler novembre
16003 ALGER
Tel: (0021321) 966666
Fax: (0021321) 967070
Email: cacididp@wissal.dz
Strona www: www.cacci.com.dz
Izba Przemys∏owo-Handlowa w Oranie
(Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie)
Palais consulaire
8, bd de la Soumam
ORAN
Tel: (0021341) 391299
Fax: (0021341) 396312
Email: cciodr@algeriecom.com
Izba Przemys∏owo-Handlowa w Seybouse
(Chambre de commerce et d’industrie Seybouse)
(Annaba- Guelma- El-Traf)
Palais consulaire
Palace Mohamed Belouizded
B.P. 244
23000 ANNABA
Tel: (0021338) 862723-04
Fax: (0021338) 868440
Email: cci_seybouse@yahoo.com
Izba Przemys∏owo-Handlowa w Rhummel
(Chambre de commerce et d’industrie du Rhummel)
6, rue du 26 Novembre 1974
B.P. 394 25000 CONSTANTINE
Tel: (0021331) 935923
Fax: (0021331) 937807
Email: ccir@skikda-port.com
Strona www: www.skikda-port.com/chamber_de_commerce.htm
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10. Rozumieç Arabów
Algieria podobnie jak Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Irak, Jemen, Jordania, Katar,
Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Mauretania, Oman, Palestyna, Sudan, Syria, Tunezja,
Zjednoczone Emiraty Arabskie nale˝y do krajów arabskich. W∏aÊnie ten fakt mo˝e
stanowiç barier´ dla europejczyków przy podejmowaniu kontaktów z muzu∏manami.
Islam bowiem kszta∏tuje kultur´ i obyczaje w wi´kszym stopniu ani˝eli religia chrzeÊcijaƒska.
Ponadto w przeciwieƒstwie do europejczyków, Arabowie kierujà si´ emocjami. Uwa˝ajà, ˝e ich ˝yciem kieruje przeznaczenie, fatalizm (inszallah). GodnoÊç, honor, reputacja oraz lojalnoÊç wobec rodziny sà wa˝niejszymi wartoÊciami ni˝ odgórnie ustalone przepisy.
Mieszkaƒcy krajów arabskich sà przyzwyczajeni do kontaktów z obcokrajowcami.
W relacjach cenià szczeroÊç i dobrà wol´, co mo˝e stanowiç podwaliny pod dobre
stosunki przyjacielskie, a co za tym idzie, zawodowe.
Arabów ∏atwo uraziç i nale˝y byç, nawet przesadnie, delikatnym. Krytyka jest odbierana jako osobista obraza, dlatego te˝ nie wolno nikogo krytykowaç bezpoÊrednio.
Poniewa˝ Arabowie sà bardzo dumni ze swojego j´zyka, warto jest poznaç kilka podstawowych zwrotów, i w ten sposób zyskaç ich sympati´ oraz przyjaêƒ.
10.1 Religia
Odgrywa w ˝yciu Arabów nieporównywalnie wi´kszà rol´ ni˝ w Polsce. Dlatego te˝
obcokrajowiec musi stale pami´taç o tym, ˝eby nie uraziç s∏owem czy zachowaniem
uczuç religijnych muzu∏manów. Islam reguluje niemal ka˝dy aspekt ich ˝ycia, jak polityk´, prawo, stosunki mi´dzyludzkie. Tak wi´c dla Araba religia stanowi g∏ównà wytycznà w post´powaniu i kontakcie z innymi. Prawa boskie i religia ustalajà zasady ma∏˝eƒskie (w niektórych krajach wr´cz nie ma Êlubów cywilnych), warunki
dziedziczenia, dzia∏anie banków, a nawet kary za niektóre przest´pstwa.
W spo∏ecznoÊci arabskiej nie ma miejsca dla ateistów lub agnostyków. Je˝eli nie wierzy si´ w ˝adnego Boga, lepiej o tym nie wspominaç bo mo˝na utraciç szacunek. Dla
Arabów pobo˝noÊç jest bardzo ceniona i szanujà ka˝dego, kto szczerze wyznaje swojà wiar´.
Dlatego te˝, nie nale˝y wyg∏aszaç krytycznych uwag odnoÊnie religii, praktyk religijnych i okazywaç wszystkim obrzàdkom i wiarom nale˝ny szacunek. Zarówno Koran,
s∏owa Proroka, jak i przypowieÊci muzu∏maƒskie pokazujà wiele przyk∏adów na zgodne i pe∏ne szacunku funkcjonowanie obok siebie ró˝nych religii.
Pi´ç Filarów Islamu to pi´ç podstawowych obowiàzków religijnych ka˝dego muzu∏manina:
●
modlitwa codzienna, pi´ç razy w ciàgu dnia,
●
wyznanie wiary, i˝ Allah jest jedynym bogiem, zaÊ Mahomet
jego prorokiem, jest powtarzane w czasie ka˝dej modlitwy
●
rozdawanie ja∏mu˝ny,
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post podczas ramadanu,
przynajmniej raz w ˝yciu pielgrzymka do Mekki.
Muzu∏manie wierzà, ˝e przestrzeganie tych zasad przybli˝a ich do Allaha, a w zwiàzku z tym do zbawienia w nim.
Modlitwa jest w islamie symbolicznym wyra˝eniem bezgranicznego poddania si´ woli Boga. Musi byç ona odmawiana w okreÊlonych porach, bez wzgl´du na miejsce czy
okolicznoÊci.
Piàtek jest dla muzu∏manów dniem Êwi´tym, a tym samym, podobnie jak nasza niedziela, dniem wolnym od pracy. Wed∏ug islamu w piàtek Allah stworzy∏ Adama, w piàtek równie˝ wygna∏ go z raju. Dniem sàdu ostatecznego równie˝ b´dzie piàtek.
W piàtek, zgodnie z tradycjà islamskà – urodzi∏ si´ Mahomet – Êwi´ty Prorok Islamu.
Piàtek jest tak wielkim i Êwi´tym dniem, ˝e nawet ogieƒ piekielny, który jest podsycany ka˝dego dnia w po∏udnie, w piàtek nie jest podsycany.
●
●

Ramadan
Tak jest nazywany dziewiàty miesiàc kalendarza muzu∏maƒskiego. Ramadan wypada
co rok o jedenaÊcie dni wczeÊniej, gdy˝ o tyle w∏aÊnie rok ksi´˝ycowy jest krótszy od
s∏onecznego. W 2005 roku wypad∏ w nocy z 5 na 6 paêdziernika po zachodzie s∏oƒca
w Arabii Saudyjskiej, kiedy ukaza∏ si´ nów ksi´˝yca.
Dla muzu∏manina ramadan to najwa˝niejszy okres w roku, w którym cz´Êciej modli
si´w meczecie i codziennie recytuje jeden fragment Koranu. Podczas ramadanu, od
Êwitu do zmierzchu, obowiàzuje zakaz jedzenia, palenia, seksu i picia wszelkich p∏ynów. Wszystko po to, ˝eby oczyÊciç umys∏ i zdyscyplinowaç cia∏o. Ramadan koƒczy
si´ jednym z najwa˝niejszych muzu∏maƒskich Êwiàt – Id al Fitr.
D˝ihad
Bardzo cz´sto, kiedy mowa o islamie, s∏yszy si´ s∏owo d˝ihad w znaczeniu „Êwi´ta
wojna”. D˝ihad ma jednak w j´zyku arabskim dos∏owne znaczenie: „dok∏adanie staraƒ, podejmowanie wysi∏ków” i oznacza w islamie wysi∏ki i starania na „Êcie˝ce Boga”
w celu ustanowienia w Êwiecie panowania dobra i sprawiedliwoÊci, a wykorzenieniu
z∏a i ucisku. Przez d˝ihad rozumie si´ równie˝ podejmowanie wszelkich dzia∏aƒ na
rzecz szerzenia islamu. W islamie nie by∏o nigdy poj´cia „Êwi´tej” czy religijnej wojny,
ca∏e ˝ycie muzu∏manów jest bowiem podporzàdkowane Bogu.
Mylne jest wi´c przekonanie, ˝e nale˝y ∏àczyç poj´cie d˝ihadu z wojnà i terroryzmem,
bo tak naprawd´, dla wyznawców Islamu najwa˝niejsza jest wewn´trzna walka z samym sobà i pokusami.
10.2 Kobieta w islamie
Wed∏ug Koranu m´˝czyzna i kobieta sà sobie równi. Niemniej jednak, m´˝czyzna odgrywa znacznie wi´kszà rol´ w spo∏eczeƒstwie. Obowiàzkiem ojca, brata, a póêniej
m´˝a jest zapewnienie kobiecie opieki, ale równie˝ czuwanie nad jej w∏aÊciwym post´powaniem.
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Z jednej strony daje to kobiecie poczucie bezpieczeƒstwa, z drugiej dzieje si´ to kosztem wolnoÊci i mo˝liwoÊci samodzielnego wyboru drogi ˝yciowej.
Opieka obejmuje równie˝ odpowiedzialnoÊç finansowà – kobieta nie ma obowiàzku
utrzymywaç si´ sama, czy te˝ uczestniczyç finansowo w utrzymaniu rodziny. Mà˝ powinien zapewniç ˝onie nie gorszy status materialny ni˝ ten, jakim cieszy∏a si´ w domu
rodzicielskim. Nie powinien zabraniaç ˝onie pracy zarobkowej, ale te˝ nie powinien
jej do niej przymuszaç. Zarobione pieniàdze sà w∏asnoÊcià kobiety i nie ma ona obowiàzku w∏àczaç ich do domowego bud˝etu.
W islamie kobieta jest odpowiedzialna za rodzin´ i za wychowanie dzieci (ch∏opcy dopiero po obrzezaniu przechodzà pod opiek´ ojca) i powinna dbaç o m´˝a i dom. Mà˝
nie jest jednak zwolniony z prac domowych. Rola kobiety nie jest ograniczona tylko
do spraw domowych; islam wysoko ceni wykszta∏cenie i màdroÊç; dobra ˝ona i matka to kobieta wykszta∏cona i inteligentna. Dla m´˝czyzny bardzo du˝e znaczenie ma
to, by ˝ona darzy∏a go szacunkiem, na który jednak sam musi zas∏u˝yç, traktujàc jà
z równym szacunkiem. Islam dopuszcza kary cielesne w stosunku do ˝ony, ale zaleca
traktowaç je jako ostatecznoÊç.
W sytuacji i zachowaniu kobiet w Êwiecie islamu mo˝na zauwa˝yç pewne ogólne tendencje. Podnosi si´ poziom ich wykszta∏cenia, jednak zauwa˝a si´ powrót do religii
i wzorowania na jej surowych zasadach. Kobiety coraz cz´Êciej same chcà nosiç d∏ugie chusty, przys∏aniaç twarz. M∏ode muzu∏manki sà przekonane, ˝e noszenie zas∏ony
daje im wolnoÊç i podnosi ich godnoÊç. Wyra˝ajà tak˝e coraz Êmielej inne aspiracje religijne, bardziej zg∏´biajà religi´, chcà w niej uczestniczyç na równi z m´˝czyznami.
Z drugiej strony wÊród muzu∏manek rozwija si´ tak˝e feminizm. Po raz pierwszy ruch
ten pojawi∏ si´ w Egipcie w latach dwudziestych XX wieku, a nasilenie dyskursu feministycznego nastàpi∏o w krajach muzu∏maƒskich w latach osiemdziesiàtych i dziewi´çdziesiàtych ubieg∏ego wieku.
10.3 Ubiór
Umiar dotyczy obu p∏ci zarówno w ubiorze, jak i zachowaniu. ˚adna z regu∏ nie jest
stosowana automatycznie, przyk∏adowo w du˝ych miastach zas∏ona i hid˝ab (nakrycie g∏owy) bywajà wyjàtkiem.
Ortodoksyjni muzu∏manie uwa˝ajà przesadne ods∏anianie cia∏a kobiecego czy m´skiego za niestosowne. Kobietom radzi si´, aby unika∏y obcis∏ych i frywolnych strojów, nawet w pe∏ni lata powinny mieç zas∏oni´te ramiona i r´ce oraz powinny nosiç
d∏ugie spodnie i spódnice.
Nieprzestrzeganie zasad potrafi wywo∏aç gniewnà reakcj´ osób ura˝onych i przyciàgnàç zupe∏nie niepotrzebnà uwag´ innych. Zazwyczaj nale˝y kierowaç si´ zasadami
zdrowego rozsàdku i s∏uchaç porad miejscowych kobiet.
Warto pami´taç te˝ o tym, ˝e publiczne okazywanie uczuç, chocia˝ bardzo cz´ste
wÊród osób tej samej p∏ci, jest êle widziane u par mieszanych, nawet je˝eli sà to ma∏˝eƒstwa.
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10.4 Interesy w krajach islamu
Kraje muzu∏maƒskie wydajà si´ ÊciÊle zwiàzane z handlem, nawet kulturowo. Poniewa˝ Prorok Mahomet by∏ kupcem, w Koranie znajduje si´ du˝o odwo∏aƒ do handlu,
zaÊ ludzie interesu cieszà si´ du˝ym szacunkiem.
Bogacenie si´ niesie za sobà obowiàzek cz´Êciowej redystrybucji majàtku – jednym
z pi´ciu „filarów” islamu jest zakat, czyli ja∏mu˝na (oko∏o 2,5 proc. dochodów). Niech´tnym okiem patrzy si´ na rzadkie przypadki tych, którzy osiàgnàwszy powodzenie
finansowe izolujà si´ od otoczenia i nie pozwalajà bliskim „uczestniczyç” w swoim
sukcesie.
Poczucie wspólnoty jest u Arabów bardzo silne. Dlatego robienie interesów zale˝y
przede wszystkim od dotarcia do ludzi powiàzanych rodzinnie, plemiennie lub religijnie z w∏adzà. Dobre kontakty, zw∏aszcza w sferach w∏adzy, to podstawa powodzenia
w interesach.
Bardzo wa˝nym czynnikiem w kontaktach biznesowych sà przyjacielskie i bardzo osobiste stosunki. Arabowie êle si´ czujà w formalnych uk∏adach, stàd zawieranie przyjaêni z innymi ludêmi to droga do powodzenia w interesach. Warto mieç jak najwi´cej znajomoÊci w kr´gach biznesowych.
Warto te˝ zastanowiç si´ nad znalezieniem poÊrednika, co jest bardzo powszechne
w spo∏eczeƒstwie arabskim, jemu znacznie ∏atwiej nawiàzaç kontakt i wynegocjowaç
to, czego w∏aÊnie oczekujemy. Obce firmy zatrudniajà lokalnych pracowników, których zadanie polega na utrzymywaniu kontaktów z urz´dnikami rzàdowymi. Tacy pracownicy dla obcokrajowca sà wr´cz niezastàpieni.
Podstawà w interesach na Bliskim Wschodzie jest zaufanie. Czasem lepiej zaufaç
wspó∏pracownikowi, postawiç na lojalnoÊç, a da to efekty lepsze, ni˝ szczegó∏owa
kontrola. Rytm pracy oraz organizacja sà inne ni˝ w naszych firmach.
W krajach arabskich z negocjacji i perswazji zrobiono niemal sztuk´. Rozmowy z Arabami sà cz´sto d∏ugie i nie zawsze skupiajà si´ na g∏ównym temacie rozmowy. Stàd potrzeba targowania si´, a raczej prezentowania kolejnych propozycji. Nikt si´ nie Êpieszy i nie warto ponaglaç arabskiego partnera. OkreÊlenie terminu na podj´cie decyzji
najcz´Êciej przynosi wr´cz odwrotny skutek. Arabowie majà czas i bywa, ˝e wracajà
do sprawy po kilku nawet miesiàcach. Nie mo˝na si´ daç zwieÊç pochwa∏om i komplementom. Entuzjazm dla naszej propozycji nie oznacza akceptacji, podobnie jak
ch∏odne przyj´cie, nie oznacza odrzucenia. Trzeba po prostu cierpliwie poczekaç.
W rozmowach wa˝nà rol´ odgrywajà emocje. Arabowie uwa˝ajà, ˝e wyraêne okazywanie uczuç, czyli mówienie np. podniesiony g∏osem czy ˝ywa gestykulacja jest oznakà szczeroÊci i zaanga˝owania.
10.5 Podstawowe zasady etykiety arabskiej
Nale˝y siedzieç w przyzwoity sposób. Niedba∏e pozy podczas rozmowy oznaczajà
brak szacunku dla rozmówcy.
Podczas rozmowy na stojàco nie nale˝y opieraç si´ o Êcian´, czy trzymaç ràk w kieszeniach.
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Siedzenie w ten sposób, ˝e druga osoba widzi podeszw´ buta, uchodzi za zniewag´,
NieuprzejmoÊcià jest nieuÊciÊni´cie r´ki podczas powitania albo po˝egnania. JeÊli
m´˝czyzna z Zachodu jest przedstawiany Arabce, to od niej zale˝y czy uÊcisnà sobie
d∏onie, bo do niej nale˝y zainicjowanie uÊcisku.
Na wielu spotkaniach obowiàzuje oficjalny strój – m´˝czyzna w garniturze i krawacie,
a kobieta w sukience, na wysokich obcasach i w bi˝uterii. Zbyt swobodny strój mo˝e
zostaç uznany za obraz´ dla gospodarzy.
KtoÊ, kto chce zapaliç papierosa w grupie ludzi, musi pocz´stowaç wszystkich.
Gdy kobiety wchodzà do pomieszczenia, m´˝czyêni wstajà. Ka˝dy wstaje, gdy na imprez´ towarzyskà wchodzà nowi goÊcie i gdy wchodzi lub wychodzi osoba starsza,
bàdê wysoka rangà.
M´˝czyêni przepuszczajà kobiety w drzwiach i ust´pujà im miejsce, jeÊli nie ma wolnych.
Na po˝egnanie uprzejmy gospodarz odprowadza goÊci do bramy, do samochodu albo do windy.
JeÊli goÊciom podoba si´ jakiÊ drobiazg, Arab czasami nalega, aby przyj´li go w prezencie. GoÊcie muszà wi´c zachowaç ostro˝noÊç wyra˝ajàc podziw dla kosztownych
drobiazgów.
W wielu krajach arabskich prezenty wr´cza si´ i przyjmuje oburàcz i nie otwiera
w obecnoÊci ofiarodawcy.
W pewnych sytuacjach za niestosowne mo˝e uchodziç, gdy kobieta pali papierosa albo pije napój alkoholowy.
Jedzàc z Arabami, zw∏aszcza gdy potrawa podana jest w naczyniu, z którego wszyscy
czerpià, nie nale˝y pos∏ugiwaç si´ lewà r´kà (jest uwa˝ana za nieczystà).
W restauracji Arabowie prawie zawsze nalegajà na p∏acenie rachunku, zw∏aszcza gdy
jest niewiele osób, bàdê jest to spotkanie w interesach. Po wykonaniu konwencjonalnego gestu, ˝e jednak sami p∏acimy, lepiej daç za wygranà, a nast´pnie si´ zrewan˝owaç.
Arabowie wiedzà bardzo dok∏adnie, co przystoi m´˝czyênie oraz kobiecie. Nie aprobujà d∏ugich w∏osów u m´˝czyzn, ani m´skich ubraƒ u kobiet.
Arabowie unikajà prowadzenia k∏ótni i sporów rodzinnych w obecnoÊci innych ludzi.
Nikogo nie wolno fotografowaç bez przyzwolenia.
Przyglàdanie si´ drugiej osobie rzadko uwa˝ane jest przez Arabów za niegrzeczne lub
naruszajàce cudzà prywatnoÊç.
Wi´kszoÊç Arabów nie lubi dotyku ani obecnoÊci domowych zwierzàt, zw∏aszcza
psów.
Ponadto nale˝y pami´taç, ˝e w tradycji muzu∏maƒskiej kontakty z kobietami spoza
swojej rodziny sà niewskazane, zw∏aszcza dotyczy to rozmów sam na sam i mo˝e byç
to uznane za zniewag´, choç nie wszyscy przestrzegajà tych zasad, a cz´Êç kobiet
w wi´kszych miastach doÊç swobodnie kontaktuje si´ z obcokrajowcami. Islam zakazuje jedzenia wieprzowiny – jest nieczysta rytualnie, a dla wielu te˝ uznawana za
obrzydliwà.
Starszym osobom i wysoko postawionym ludziom w hierarchii spo∏ecznej, zawsze
nale˝y si´ szacunek i uwaga, bez wzgl´du na status spo∏eczny.
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10.6 Algieria
Algierscy biznesmeni mówià po francusku, lecz sà bardzo konserwatywni i spoÊród
krajów Maghrebu w najmniejszym stopniu poddali si´ wp∏ywom kultury europejskiej.
Od cudzoziemców wymagajà respektowania zasad panujàcych w Algierii i przywiàzujà do tego bardzo du˝à rol´. Algierczycy sà przyjaêni i ˝yczliwi, ch´tnie nawiàzujà bli˝sze kontakty z cudzoziemcami.
Algieria, pomimo ˝e jest krajem muzu∏maƒskim, nie dyskryminuje innych religii.
W Algierii obowiàzujà jednak wcià˝ nieco odmienne zwyczajowe normy zachowania
i ubierania si´. Za szokujàce mogà uchodziç zbyt swobodne stroje, zw∏aszcza u kobiet
(np. spódnice mini, bluzki z odkrytymi ramionami, szorty, obcis∏e ubrania). Takich
strojów (dotyczy to równie˝ zbyt krótkich spodni u m´˝czyzn) nale˝y si´ wystrzegaç,
zw∏aszcza podczas podró˝y na po∏udnie kraju i z dala od oÊrodków turystycznych. Fotografowanie ludzi bez ich zgody lub z ukrycia jest niemile widziane i mo˝e si´ spotkaç z gwa∏townym sprzeciwem lub nawet ˝àdaniem doÊç wysokiej op∏aty. Obcokrajowców nie b´dàcych wyznawcami islamu obowiàzuje zakaz wst´pu do meczetów
(cz´sto nad ich wejÊciem umieszczane sà stosowne ostrze˝enia). Nie jest te˝ dopuszczalne fotografowanie wn´trz wi´kszoÊci meczetów z progu. Osoba, która te zakazy
zlekcewa˝y, mo˝e byç nara˝ona na nieprzyjemnoÊci. Poniewa˝ islam zabrania picia alkoholu, zdecydowana wi´kszoÊç tanich restauracji i jad∏odajni oraz sklepów spo˝ywczych nie sprzedaje go. Jest on jednak dost´pny w prawie wszystkich supermarketach, a tak˝e w nielicznych licencjonowanych punktach sprzeda˝y w du˝ych miastach.
Oprócz malowniczo po∏o˝onych oaz, gdzie mamy do czynienia z prawdziwà egzotykà i pi´knych miast czarujàcych kolonialnymi budynkami i Êródziemnomorskim klimatem, jest te˝ ca∏e mnóstwo bardzo ciekawych miejsc, cz´sto zwiàzanych z bogatà historià tego kraju.
W górach Atlas na Saharze znajdujà si´ wpisane na List´ Âwiatowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO wspania∏e neolityczne malowid∏a naskalne, a tak˝e megality (konstrukcje z bloków kamiennych) i rzeêby. Wiele jest tu tak˝e pozosta∏oÊci po
kulturze staro˝ytnej, która przyby∏a tu wraz z Fenicjanami (na przyk∏ad grobowce
królów mauretaƒskich z II w. p.n.e.). Tam, gdzie kiedyÊ wznosi∏y si´ mury rzymskich
miast, odnaleziono monumentalne ruiny. A o obecnoÊci kultury wczesnochrzeÊcijaƒskiej, bizantyjskiej Êwiadczà liczne Êwiàtynie (lub to, co z nich zosta∏o) i mozaiki.
Ca∏a zaÊ architektura obronna i pa∏acowa, dziÊ tak kojarzona z tym krajem, zacz´∏a
powstawaç ok. XII w., za czasów panowania dynastii Almorawidów. W XVII-XVIII w.
zaznaczy∏ si´ wp∏yw kultury tureckiej, w wieku XIX natomiast wp∏yw sztuki francuskiej – zw∏aszcza w miastach.
Nale˝y do tego dodaç, ˝e pod wzgl´dem zwyczajów jest to jedno z najbardziej konserwatywnych spo∏eczeƒstw wÊród paƒstw Mahgrebu. Trzeba pami´taç, ˝e w Algierii obowiàzujà prawa i zasady islamu. Jeszcze dziÊ skàpy strój, zak∏adanie spodni przez
kobiety czy ich samotne wychodzenie mo˝e si´ w niektórych rejonach spotkaç z bardzo negatywnym odbiorem i niepotrzebnie utrudniç pobyt.
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