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Εκροή μεταναστευτικού συναλλάγματος – Μέτρα για την βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού 
κλίματος.  

 
Σε συνέχεια της εφαρμογής του ΦΠΑ, παρατηρείται αυξητική τάση των εκροών μεταναστευτικού 
συναλλάγματος κατά τους πρώτους τρείς μήνες 2018.  
 
Η εκροή συναλλάγματος κατά το πρώτο τέταρτο του 2018, ανερχόμενη σε Ντίρχαμ 43,5 δις ή €10,1δις ή 
27% του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, σημείωσε αύξηση ύψους 17%, έναντι του αντιστοίχου 
διαστήματος προηγουμένου έτους (Ντίρχαμ 37.1 δις ή€8,6 δις).Επικεντρώνεται στους χαμηλά αμειβόμενους 
ξένους εργαζόμενους στα ΗΑΕ και κατανέμεται ως ποσοστιαία αναλογία μεταξύ των υπηκόων Ινδίας (36%), 
Πακιστάν (8.8%), Φιλιππίνων (6.9%), Ομάν (5%), Αιγύπτου (4.9%), ΗΠΑ (4%), ΗΒ (3.4%) και Μπαγκλαντές 
(3%). Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι ποσοστό 70% των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε μέσω των 
ανταλλακτηρίων και μόλις 30% μέσω των τραπεζών.   
 
Πρόσφατη ανακοίνωση κυβερνητικής αποφάσεως για θεσμικές αλλαγές σε καθεστώτα αδείας παραμονής 
αλλοδαπών εργαζομένων και ιδιοκτησίας εταιρειών ξένων συμφερόντων, επιχειρεί να θεραπεύσει τις 
αρνητικές επιπτώσεις από την αύξηση του κόστους διαβιώσεως και της φορολογίας, μέσω παροχής 
επενδυτικών κινήτρων και δικαιωμάτων μετοικεσίας στους εδώ μετανάστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
αλλοδαποί υπήκοοι αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία του των απασχολουμένων και του συνολικού 
πληθυσμού της χώρας.  

 
Αναφέρουμε επίσης ότι, ανταποκρινόμενος σε γενική δυσφορία ξένων επιχειρηματιών για την αύξηση του 
κόστους επιχειρείν στο Ντουμπάι, Ηγεμόνας Εμιράτου και πρωθυπουργός των ΗΑΕ Σεΐχης Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum εξέδωσε διάταγμα για την ακύρωση 60 διαφορετικών διοικητικών προστίμων και τελών 
έως το τέλος τ.ε., ενώ, παράλληλα εισήγαγε ευνοϊκές οικονομικές ρυθμίσεις εις ό,τι αφορά (α) το κόστος 
έναρξης και (β) την πληρωμή του ετησίου τέλους ανανέωσης των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων, 
προκειμένου ορισμένες από αυτές που δεν έχουν ανταποκριθεί, προβούν σε νόμιμη επανέναρξη της 
δραστηριότητός τους. 
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