Πρόσφυγες και επιχειρηματική δραστηριότητα
Το κύριο βάρος των προσπαθειών της κυβέρνησης και όλων των αρμόδιων φορέων
της πολιτείας έχει επικεντρωθεί και πολύ σωστά, στους χώρους φιλοξενίας των
προσφύγων σε διάφορες πόλεις. Το μέγιστο των προσπαθειών μας είναι να
εξασφαλίζουμε ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους πρόσφυγες.
Μία άλλη διάσταση όμως του προσφυγικού- όχι βέβαια η σημαντικότερη αλλά την
οποία δεν μπορούμε να παραβλέψουμε- είναι και οι Σύριοι που πιθανόν να έχουν τη
δυνατότητα να ασκήσουν κάποια επενδυτική-επιχειρηματική δραστηριότητα στην
χώρα μας.
Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι μεταξύ των προσφύγων, είχαν στην πατρίδα
τους κάποια οικονομική επιφάνεια, ήταν επιχειρηματίες και που λόγω της
κατάστασης που επικρατεί στη Συρία, δεν μπορούν πλέον να ασκήσουν καμμία
επιχειρηματική δραστηριότητα. Από την άλλη όμως, θέλουν να σταθούν στα πόδια
τους αξιοποιώντας την επιχειρηματική τους εμπειρία και κάποια κεφάλαια που
διαθέτουν στο εξωτερικό. Αυτούς αφορά η οποιαδήποτε σχετική πρόταση, όπου και
αν βρίσκονται στη χώρα μας.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα Σύριων προσφύγων-επιχειρηματιών, που ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλες χώρες, προσφέροντας μάλιστα θέσεις
εργασίας.
Φυσικά δε προσδοκούμε να λύσουμε το προσφυγικό ούτε πολύ περισσότερο το
σκέλος της ανάπτυξης από τα όποια κεφάλαια ή δραστηριότητες Σύριων προσφύγων.
Δεν μπορούμε όμως να αγνοήσουμε ότι υπάρχει και αυτή η διάσταση που οφείλουμε
να την δούμε.
Είναι γεγονός ότι πολλοί Σύριοι επιχειρηματίες αμέσως με το που ξέσπασε η κρίση
στη Συρία, ήδη από το 2010-2011, μετέφεραν την έδρα των επιχειρήσεων σε άλλες
χώρες, επενδύοντας μάλιστα σημαντικά κεφάλαια. Στην Αίγυπτο λόγου χάρη,
επένδυσαν από το 2011 400-500 εκ δολάρια.
Επίσης, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν συσταθεί στην Τουρκία περίπου 4.000
νέες επιχειρήσεις από Σύρους πρόσφυγες, οι 614 από αυτές μόνο στην επαρχία
Γκαζιαντέπ στα νοτιοανατολικά. Σημειώνεται ότι το 2011 υπήρχαν στο Γκαζιαντέπ
μόλις 11 συριακές επιχειρήσεις. Το 2014 οι συριακές επιχειρήσεις ήταν 222, το 2015
ήταν 471 και σήμερα είναι πλέον πάνω από 600.
Στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν ήδη από το 2014 σχεδόν 600 συριακές
επιχειρήσεις και στη Μερσίνη πάνω από 200. Αξίζει να σημειωθεί ότι μιλάμε για
νόμιμες εταιρείες που αποδίδουν φόρους στο κράτος και απασχολούν εκατοντάδες
χιλιάδες εργαζόμενους, κυρίως Τούρκους.
Τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί στις εν λόγω περίπου 4.000 συριακές εταιρείες
υπολογίζονταν σε 220 εκατ. δολ. το 2015.

