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Σχέδιο νόμου για στρατηγικές επενδύσεις στην Αλβανία 

 

Στο πλαίσιο προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αλβανία, η 

α/Κυβέρνηση κατέθεσε σχέδιο νόμου για στρατηγικές επενδύσεις, το οποίο βρίσκεται 

υπό ανοικτή διαβούλευση, μέχρι 2/4/2015, για τυχόν παρατηρήσεις, σχόλια και 

προτάσεις.  

Το εν λόγω σχέδιο, προβλέπει έξι στρατηγικούς τομείς, για κάθε έναν εκ των 

οποίων, προσδιορίζεται το κατώφλι του κόστους της επένδυσης, προκειμένου αυτή να 

λάβει το καθεστώς: (α) της «στρατηγικής επένδυσης με υποστηρικτική διαδικασία» ή (β) 

της «στρατηγικής επένδυσης με ειδική διαδικασία», όπως φαίνεται στον πίνακα της 

επόμενης σελίδας. 

 

Στρατηγικοί τομείς 
Στρατηγική επένδυση 

«Υποστηρικτική διαδικασία» «Ειδική διαδικασία» 

Ενέργεια και εξόρυξη ≥ Λεκ 30 εκατ (~ € 214 χιλ) ≥ Λεκ 50 εκατ (~ € 357 χιλ) 

Μεταφορές και υποδομές 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
καθώς και αστικών αποβλήτων 

≥ Λεκ 30 εκατ (~ € 214 χιλ) ≥ Λεκ 50 εκατ (~ € 357 χιλ) 

Τουρισμός 
≥ Λεκ 5 εκατ (~ € 35 χιλ) και 
τουλάχιστον 80 νέες θέσεις 
εργασίας 

≥ Λεκ 50 εκατ (~ € 357 χιλ) 

Γεωργία και αλιεία 
≥ Λεκ 3 εκατ (~ € 21 χιλ) και 
τουλάχιστον 50 νέες θέσεις 
εργασίας 

≥ Λεκ 50 εκατ (~ € 357 χιλ) 

Οικονομικές περιοχές ≥ Λεκ 5 εκατ (~ € 35 χιλ)  ≥ Λεκ 50 εκατ (~ € 357 χιλ) 

Ανάπτυξη περιοχών  
προτεραιότητας 

≥ Λεκ 1 εκατ (~ € 7 χιλ) και 
τουλάχιστον 150 νέες θέσεις 
εργασίας 

≥ Λεκ 5 εκατ (~ € 35 χιλ) και 
τουλάχιστον 600 νέες θέσεις 
εργασίας 

 

Το καθεστώς στρατηγικής επένδυσης με ειδική διαδικασία μπορεί επίσης να 

χορηγείται σε περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων, το κόστος των οποίων είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο των € 100 εκατ. ανεξαρτήτως τομέα.  



Παράλληλα, στο ίδιο σχέδιο νόμου προβλέπεται διοικητική δομή, εντός του 

αλβανικού Οργανισμού Ανάπτυξης Επενδύσεων (AIDA), η οποία θα παρέχει υπηρεσίες 

«ενιαίας θυρίδας» («single window») στους στρατηγικούς επενδυτές.  

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στην  προετοιμασία, στην εφαρμογή, στην 

ανάπτυξη και στην υλοποίηση ενός στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου, καθώς επίσης, 

και στην έκδοση των αδειών, εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων, οι οποίες θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα από όλους τους δημόσιους φορείς, που 

συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες, άμεσα ή έμμεσα, όταν πρόκειται για στρατηγικές 

επενδύσεις υπό το καθεστώς της «υποστηρικτικής διαδικασίας». 

Όταν οι επενδύσεις εμπίπτουν στο καθεστώς της «ειδικής διαδικασίας», εκτός 

των προαναφερόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνονται, επίσης, οι διαδικασίες 

απαλλοτρίωσης των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε ιδιώτες, καθώς 

και τυχόν εγκρίσεις από το Κοινοβούλιο, εφόσον αυτές απαιτούνται.   

Με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας περί 

στρατηγικών επενδύσεων, προβλέπεται να συσταθεί διυπουργική Επιτροπή 

Στρατηγικών Επενδύσεων, υπό τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς 

Οικονομίας, Τουρισμού, Μεταφορών και Υποδομών, Ενέργειας και Βιομηχανίας, 

Αστικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, το Γενικό Εισαγγελέα του Κράτους και κατά 

περίπτωση από άλλους αρμόδιους Υπουργούς.  

Η αλβανική Κυβέρνηση θεωρεί ότι ο νόμος για τις στρατηγικές επενδύσεις θα 

δώσει ώθηση στην ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων στην Αλβανία και θα συμβάλλει, 

επίσης, σημαντικά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε βασικούς τομείς της 

οικονομίας, καθώς προβλέπονται ταχείς διαδικασίες, προκειμένου να επιταχυνθούν τα 

πολυάριθμα γραφειοκρατικά στάδια. 

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του 

Γραφείου ΟΕΥ, ως ακολούθως: 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=43350 
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