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Απόρριψη σχεδίου νόµου για επιχειρήσεις από Οµοσπονδιακό Εθνικό Συµβούλιο ΗΑΕ
To Οµοσπονδιακό Εθνικό Συµβούλιο των ΗΑΕ (FNC), κατόπιν διήµερης Συνεδρίασης (1213/2) απέρριψε οµόφωνα παράγραφο σχεδίου νόµου για επιχειρήσεις, η οποία προέβλεπε τη
δυνατότητα 100% αλλοδαπής κυριότητας σε εγχώριες εταιρείες, υπό συγκεκριµένες
προϋποθέσεις και για περιορισµένο αριθµό οικονοµικών δραστηριοτήτων.
Ειδικότερα, η ως άνω παράγραφος του σχεδίου του νέου εταιρικού νόµου, το οποίο σηµειωτέον
έχει ήδη λάβει έγκριση Υπουργικού Συµβουλίου (2011), προκάλεσε τις αντιδράσεις των µελών
του Εθνικού Συµβουλίου, παρά την υποστήριξη αυτών των νέων ρυθµίσεων και από τον
Εµιρατινό Υπουργό Οικονοµίας κ. Sultan Al Mansouri.
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι οι εκπρόσωποι των Εµιράτων Ras Al Khaimah και Ajman στο FNC
προέβαλαν λόγους εθνικής ασφάλειας για τη µη υιοθέτηση των εν λόγω διατάξεων,
υποστηρίζοντας ότι η δυνατότητα σύστασης εταιρείας µε 100% αλλοδαπή κυριότητα (δίχως
συµµετοχή Εµιρατινού σπόνσορα µε ποσοστό 51% όπως επιβάλει το ισχύον θεσµικό πλαίσιο)
πρόκειται να αποβεί «καταστροφική» για την εγχώρια οικονοµία, ενισχύοντας υπερβολικά την
υφιστάµενη οικονοµική δύναµη των αλλοδαπών στη χώρα. Επεσήµαναν δε ότι δεδοµένης της
αριθµητική υπεροχής των αλλοδαπών στα ΗΑΕ (80% πληθυσµού) και απολαµβάνοντας
δικαιώµατα όπως η ιδιοκτησία ακινήτων, αυτοί ήδη ελέγχουν την εµιρατινή αγορά.
Πιο διαλλακτική στάση κράτησε ο εκπρόσωπος του Εµιράτου Abu Dhabi, ο οποίος πρότεινε να
τεθούν αυστηρές προϋποθέσεις για τη σύσταση εταιρειών µε 100% αλλοδαπή κυριότητα,
µεταξύ των οποίων, το κεφάλαιο της επένδυσης να ανέρχεται τουλάχιστον σε 300-500 εκατ.
δολ. ΗΠΑ, η χρήση υψηλής τεχνολογίας, η δηµιουργία θέσεων εργασίας για Εµιρατινούς και να
αφορά αποκλειστικά τοµείς προτεραιότητας όπως ενέργεια, ασφάλεια τροφίµων και νέες
τεχνολογίες, θέτοντας παράλληλα και περιβαλλοντικά κριτήρια.
Ο Εµιρατινός Υπουργός Οικονοµίας υπερασπιζόµενος την αλλαγή του εταιρικού νόµου τόνισε
τη σηµασία της προσέλκυσης επενδύσεων στα ΗΑΕ, δηµιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον
µε ισότιµη µεταχείριση και ίσες ευκαιρίες για τους αλλοδαπούς επενδυτές. Επεσήµανε ότι σε
περίπτωση αλλαγής του εταιρικού νόµου και υιοθέτησης του νέου σχεδίου, η δυνατότητα
πλήρους ιδιοκτησίας αλλοδαπών σε επιχειρήσεις επρόκειτο να περιορισθεί σε συγκεκριµένους
τοµείς και αποκλειστικά σε περιπτώσεις που η Κυβέρνηση κρίνει ότι αυτό δύναται να ωφελήσει
την Εµιρατινή οικονοµία. Επίσης, ο Εµιρατινός Υπουργός αναφέρθηκε σε περιπτώσεις που ήδη
τοπικές κυβερνήσεις της Οµοσπονδίας έχουν χορηγήσει δικαίωµα σύστασης εταιρείας µε
παραπάνω από 49% αλλοδαπή ιδιοκτησία, επισηµαίνοντας ότι το εν λόγω σχέδιο νόµου
επρόκειτο να νοµιµοποιήσει τέτοιου είδους αποφάσεις, οι οποίες έχουν ληφθεί σε περιφερειακό
επίπεδο. Ο εκπρόσωπος του Εµιράτου Ajman, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του ως προς
τα ανωτέρω, τόνισε ότι τέτοιου είδους παραβιάσεις της νοµοθεσίας σε καµία περίπτωση δεν
πρέπει να νοµιµοποιηθούν.
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Το εν λόγω σχέδιο νόµου, το οποίο αποτελείται από 12 κεφάλαια και 383 άρθρα, θέτει, µεταξύ
άλλων, κανόνες για τη διοίκηση των κρατικών εταιρειών προκειµένου να διασφαλισθεί η
διαφάνεια και η δηµοσίευση των οικονοµικών τους στοιχείων. Επίσης, προβλέπει συγκεκριµένο
επίπεδο κεφαλαιακής συµµετοχής (30%) έκαστου κρατικού εταίρου σε εταιρείες τύπου Public
Joint Stock (PJSC), εξαιρώντας κρατικούς οργανισµούς που πρόκειται να καθορίσει το
Υπουργικό Συµβούλιο. Πρόσθετα, συµπεριλαµβάνει διάταξη η οποία επιτρέπει, υπό
προϋποθέσεις, σε εταιρείες εγκατεστηµένες σε Ελεύθερες Ζώνες να ασκήσουν τις
δραστηριότητές τους και εντός της επικράτειας χώρας.
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