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ΗΑΕ - Εισαγωγή καθεστώτος μονίμου παραμονής σε ειδικές κατηγορίες αλλοδαπών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση Αντιπρoέδρου, Πρωθυπουργού των ΗΑΕ και ηγεμόνα του Ντουμπάι Σεΐχη Mohammed
bin Rashid Al Maktoum, μέσω Τwitter, θεσπίζεται άμεσα καθεστώς μονίμου παραμονής για ειδικές κατηγορίες
επιλέξιμων αλλοδαπών κατοίκων της χώρας, με την εισαγωγή συστήματος «χρυσής κάρτας».
Στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες υπάγονται επενδυτές και επιχειρηματίες, τεχνικοί και επιστήμονες ειδικών
προσόντων, αλλά και διακρινόμενοι για τις επιδόσεις τους σπουδαστές, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην πρόοδο
της χώρας με την προσφορά τους στους τομείς της υγείας, της μηχανικής, των επιστημών και των τεχνών.
Κριτήρια επιλεξιμότητος δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομερώς.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, εκτιμάται ότι εφαρμογή ανωτέρω ρυθμίσεως αφορά, σε πρώτο
στάδιο, 6.800 αλλοδαπούς επιχειρηματίες με ενεργητικό επενδύσεων ύψους 27 δις $ ΗΠΑ, εξαιρουμένων των
κτηματικών, δεδομένου ότι άδειες παραμονής αλλοδαπών ιδιοκτητών ακινήτων καλύπτονται από καθεστώς
αυτόματης ανανέωσης.
Σημειώνεται ότι αλλοδαποί κάτοικοι, με προσωρινό και υπό μεσεγγύηση (sponsorship) καθεστώς παραμονής,
αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού. Σύμφωνα με στοιχεία απογραφής 2017, ο συνολικός
πληθυσμός της χώρας ανέρχεται περίπου σε 9,304,277 κατοίκους, εκ των οποίων ποσοστά αρένων και θηλέων
υπολογίζονται σε 69% και 31% αντιστοίχως. Εις ό,τι αφορά εθνική κατανομή του πληθυσμού ποσοστό (α) 13%
είναι εμιρατινοί πολίτες, (β) 58% προέρχεται από χώρες Νότιας Ασίας (κυρίως Ινδία, Πακιστάν), (γ) 17% από
λοιπές ασιατικές χώρες, όπως οι Φιλιππίνες και (δ) 8,5% Δυτικοευρωπαίοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι ποσοστό
55% των Εμιρατινών υπηκόων απασχολείται σε θέσεις του δημόσιου τομέα και των κρατικών επιχειρήσεων.
Ετήσια έρευνα που διεξήγαγε Deutsche Bank «Mapping the World’s Prices 2019»
(https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000494405.pdf), αναφέρει ότι κατά το τ.ε.,
κατεγράφη μείωση ύψους 19% στο μέσο μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα των αλλοδαπών εργαζομένων, ($ΗΠΑ
2,068) έναντι του προηγουμένου έτους ($ΗΠΑ 2,554), δεδομένου ότι η υποχώρηση των ενοικίων κατά 12% δεν
αντισταθμίζει την κατά 17% μέση μείωση των μισθών. Ως αποτέλεσμα, μερίδιο αποταμίευσης περιορίσθηκε ≤
5% του συνολικού τους εισοδήματος, με προφανή οφέλη για το ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, εις ό,τι
αφορά το σκέλος εκροών μεταναστευτικού συναλλάγματος.
Υπό την επιρροή συνθηκών υφέρπουσας κρίσης, οι οποίες οδηγούν στη συμπίεση του μέσου μισθολογικού
κόστους, καθώς και των βαθμίδων ιεραρχίας στελεχών στις επιχειρήσεις, η εισαγωγή του μέτρου έρχεται να
ενισχύσει την αφομοιωτική δύναμη των ΗΑΕ, με την προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού,
τεχνογνωσίας, καινοτομίας αλλά και επενδυτικών κεφαλαίων που θα κατευθυνθούν στην ανάπτυξη
στρατηγικών τομέων της οικονομίας.
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