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Πεξηνξίδνληαη πεξαηηέξσ νη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο πνπ πξνζθέξνληαη γηα μέλεο επελδύζεηο

ην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ηεο νπγγξηθήο νηθνλνκίαο από ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο
παλδεκίαο ηνπ COVID-19, ε θπβέξλεζε, κε δηάηαγκα πνπ δεκνζηεύζεθε ηελ Γεπηέξα 25/5 ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο «Magyar Közlöny», επεθηείλεη ζεκαληηθά ηνπο ππό πξνζηαζία
ηνκείο θαη βηνκεραλίεο ηεο ρώξαο. Ο λόκνο κε ηνλ νπνίνλ πξνζηαηεύνληαη νη επαίζζεηνη ηνκείο
ηεο νηθνλνκίαο από ηπρόλ επηξξνή μέλσλ επελδπηώλ θαη από ελδερόκελε εμάξηεζή ηνπο από ηα
μέλα επελδπκέλα ζε απηνύο θεθάιαηα, εγθξίζεθε από ην Δζληθό Κνηλνβνύιην ην 2018 θαη
ηέζεθε ζε ηζρύ από 1εο Ιαλνπαξίνπ 2019. ύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα λόκν, νη μέλνη επελδπηέο
νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε γηα έγθξηζε ηεο επέλδπζήο ηνπο ζηα αξκόδηα θαηά
πεξίπησζε Τπνπξγεία, ηα νπνία νθείινπλ, εληόο 45 εκεξώλ, λα απνθαζίζνπλ γηα ην εάλ ε
ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε κπνξεί λα βιάςεη ηα εζληθά ζπκθέξνληα ηεο Οπγγαξίαο. Οη
πξνζηαηεπκέλνη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο αθνξνύλ ζηελ βηνκεραλία θαηαζθεπήο όπισλ, ζηελ
ζηξαηησηηθή ηερλνινγία ζηηο βηνκεραλίεο παξαγσγήο εμνπιηζκνύ κπζηηθώλ ππεξεζηώλ, θαζώο
θαη ζε νξηζκέλεο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, ζε ζπζηήκαηα πιεξσκώλ θαη ζε
δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζην λόκν πεξί ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνύ αεξίνπ, ύδξεπζεο
θαη ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ. ηελ πξάμε, κε ην λέν δηάηαγκα, ν Τπνπξγόο Καηλνηνκίαο θαη
Σερλνινγίαο, Γξ. László Palkovics, ζα εγθξίλεη κηα ζεηξά από επελδπηηθέο ελέξγεηεο, όπσο
εμαγνξέο από μέλνπο επελδπηέο, απμήζεηο θεθαιαίσλ, ζπγρσλεύζεηο θαη δηαηξέζεηο
επηρεηξήζεσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππό πξνζηαζία ηνκέσλ. Παξάιιεια, κέρξη θαη 31
Γεθεκβξίνπ 2020, νη πξνζηαηεπκέλνη ηνκείο επεθηείλνληαη ζηηο βηνκεραλίεο ρεκηθώλ,
ηειεπηθνηλσληώλ, θαηαζθεπήο νρεκάησλ, κεηαιινπξγίαο, νπηηθώλ, ειεθηξνληθώλ θαη
παξαγσγήο ειεθηξηθώλ πξντόλησλ. Δπίζεο, ε πξνζηαζία θαιύπηεη πιένλ ηηο εηαηξείεο
δηαρείξηζεο ύδξεπζεο & απνρέηεπζεο, ηνλ ηνκέα ελέξγεηαο, ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθό ηνκέα, ηνλ
αγξνηηθό θιάδν, ηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ, ηηο βηνκεραλίεο παξαγσγήο δνκηθώλ πιηθώλ, ηε
δηνηθεηηθή δηαρείξηζε θξαηηθώλ ππεξεζηώλ, ην ζύζηεκα πγείαο, ην ζύλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο
θαηαβνιήο κηζζώλ, ηηο κεηαθνξέο θαη ηνλ ηνπξηζκό.

