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ΤηΝιγηρία αναμένεται να επισκεφθούν τον ερχόμενο Νοέμβριο Έλληνες επιχειρηματίες για να
διερευνήσουν την αγορά της αφρικανικής χώρας και το ενδεχόμενο συνεργασιών και επενδύσεων
στις κατασκευές, την ενέργεια, τα τρόφιμα, κ.α. τομείς. Η ελληνική επιχειρηματική αποστολή θα
ταξιδέψει στη Νιγηρία στις αρχές Νοεμβρίου προκειμένου τα μέλη της να επωφεληθούν και από το
γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστημα διοργανώνεται κάθε χρόνο μεγάλη διεθνής έκθεση.
Την πρόσκληση στους επιχειρηματίες απηύθυνε σήμερα ο πρέσβης της Νιγηρίας στην Ελλάδα,
Ayodeji Ayodele, στη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε στα γραφεία του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Εκεί, συνομίλησε με τον πρόεδρο του ΒΕΘ Παναγιώτη
Παπαδόπουλο και με μέλη της διοίκησης και τους ενημέρωσε για το επιχειρηματικό περιβάλλον,
αλλά και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορούν να εκμεταλλευτούν ξένοι επενδυτές στη χώρα
του. “Η οικονομία της Νιγηρίας είναι ανοικτή σε όλα τα επίπεδα, υπάρχουν μεγάλες επενδυτικές
δυνατότητες και μπορεί να υπάρξουν συνεργασίες σχεδόν σε όλους τους τομείς”, είπε μεταξύ
άλλων ο πρέσβης της Νιγηρίας.
Ο πρόεδρος του ΒΕΘ ζήτησε να ενημερωθεί για το επιχειρηματικό περιβάλλον, σε ποιους τομείς
υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αν είναι εφικτή η συνεργασία μεταξύ τραπεζών, σε θέματα
συναλλάγματος. Ο κ. Ayodele διαβεβαίωσε ότι υπάρχει ζήτησε στους τομείς της ενέργειας και
ειδικότερα στα φωτοβολταϊκά συστήματα, στις κατασκευές και στα τρόφιμα, λέγοντας ότι υπάρχει
μεγάλη ζήτηση για επενδύσεις στη χώρα του, αρκεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, Νιγηρία και
Ελλάδα να βρουν τις ευκαιρίες.
Η ελληνική παροικία στη Νιγηρία ήταν πολύ ισχυρή παλαιότερα και κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,
μεταξύ των 28 μεγαλύτερων εμπορικών επιχειρήσεων, που είχαν την άδεια της βρετανικής
διοίκησης να διαχειρίζονται προϊόντα εξαγωγής από τη Νιγηρία, πέντε ήταν ελληνικές. Σύμφωνα
με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, στη Νιγηρία διαμένουν σήμερα περίπου 300
Έλληνες. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων (περίπου 250) διαμένουν στο Λάγκος και
εργάζονται σε ορισμένες μεγάλες ελληνο-νιγηριανές εταιρίες και επιχειρήσεις, ενώ άλλοι
απασχολούνται σε μικρότερες επιχειρήσεις (εταιρίες τεχνικών κατασκευών, βιοτεχνίες
απορρυπαντικών, χυτήρια πλαστικών ειδών, εταιρίες υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων),
στη διαχείριση των οποίων συνεργάζονται Έλληνες και Νιγηριανοί.
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