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Ο πρόσφατος νόμος για την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα (22-18/24.7.2022)1 προβλέπει, μεταξύ άλλων, την
δημιουργία  της  α/Υπηρεσίας  για  την  προώθηση  επενδύσεων  AAPI  (Agence  algérienne  de  promotion  de  l’
investissement) σε αντικατάσταση του προηγούμενου Οργανισμού ANDI, με 2 θυρίδες ενιαίας εξυπηρέτησης: 

 μεγάλων έργων και των ξένων επενδύσεων (αρμοδιότητα σε σύνολο επικράτειας), και
 αποκεντρωμένων προγραμμάτων με τοπική αρμοδιότητα

Ως μεγάλα έργα χαρακτηρίζονται όσα απαιτούν επένδυση άνω των 2 δις δηναρίων, για δε τις ξένες επενδύσεις
εξασφαλίζεται ο επαναπατρισμός κεφαλαίων και παραχώρηση γης υπό προϋποθέσεις.
Επιλέξιμα προγράμματα για τις προβλέψεις του νόμου μπορούν να αφορούν στους τομείς:

 ορυχεία
 γεωργία, ιχθυοκαλλιέργειες, αλιεία
 βιομηχανία, βιομηχανία τροφίμων
 φαρμακοβιομηχανία, πετροχημικά
 υπηρεσίες και τουρισμός
 ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 τεχνολογίες πληροφορικής

Γεωγραφικά, ευνοούνται οι περιοχές κυρίως στη νότια Αλγερία, οι λιγότερο αναπτυγμένες που λαμβάνουν ειδικά
κρατική στήριξη και περιοχές με ιδιαίτερο δυναμικό σε φυσικούς πόρους.

Διαρθρωτικές επενδύσεις θεωρούνται όσες δημιουργούν προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας και στοχεύουν σε
 υποκατάσταση εισαγωγών
 διαφοροποίηση εξαγωγών
 ενσωμάτωση στις παγκόσμιες και περιφερειακές αλυσίδες αξίας
 απόκτηση τεχνολογία και τεχνογνωσίας
 δημιουργούν άμεσα 500 θέσεις εργασίας
 είναι ύψους ίσου και άνω των 10 δις δηναρίων

Τα κριτήρια χαρακτηρισμού ενός προγράμματος ως επένδυση (στους τομείς παραγωγής αγαθών, κατασκευών και
υπηρεσιών) και υπαγωγής σε ευνοϊκό καθεστώς αναλύονται στα εκτελεστικά διατάγματα όπως και η ακολουθητέα
διαδικασία.
Συγκρατείται επίσης ότι η διαιτησία παραμένει ο κανόνας για όλα τα προγράμματα με σύμβαση μεταξύ κράτους
και  ιδιώτη  επενδυτή.  Η  δε  απαίτηση  ποσοστού  ιδιοκτησίας  49/51%  (ξένος/εγχώριος  επενδυτής  αντίστοιχα)
διατηρείται μόνο για στρατηγικές επενδύσεις με διεθνείς εταίρους.

Σημειώνεται πάντως ότι δεν έχει προωθηθεί η μεταρρύθμιση του τραπεζικού συστήματος και ο εκσυγχρονισμός
του  νομοθετικού  πλαισίου  άλλων  συναφών  τομέων,  όπως,  για  παράδειγμα,  η  προστασία  της  πνευματικής
ιδιοκτησίας. Επιπλέον, παραμένουν οι περιορισμοί στις εμπορικές συναλλαγές.

1 και τα 6 εκτελεστικά διατάγματα του Σεπτεμβρίου 2022 (22-298, 22-299, 22-300, 22-301, 22-302, 22-303)
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