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President:
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Inkomen (2011):
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Officiële taal:

Federatie
Goodluck Jonathan
162,5 miljoen mensen
Abuja
US$ 2.471 per hoofd van de bevolking
Naira
Engels
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Oliemacht in West-Afrika
Met meer dan 130 miljoen inwoners is Nigeria veruit het grootste land van het Afrikaanse continent. Het land is
rijk aan vele natuurlijke grondstoffen waarvan de grote olie- en gasvoorraden de belangrijkste zijn. Nigeria is de
grootste olieproducent van Afrika. Dagelijks worden gemiddeld ruim twee miljoen vaten olie geproduceerd.
Vijftien procent van het bruto binnenlands product (bbp) wordt voortgebracht door de olie industrie. Na de
scherpe daling in de olieprijs en productie door de wereldwijde crisis in 2008 leidde het herstel hiervan vanaf
2009 tot een sterke economische groei op van gemiddeld boven de zes procent. In 2011 daalde de groei tot onder
dit niveau. Voor de periode 2012 - 2015 verwacht het Nationaal Bureau voor de Statistiek van Nigeria dat de
groeitrend wordt doorgezet. De belangrijkste factoren voor de verwachte aanhoudende sterke economische groei
zijn volgens het Bureau voor de Statistiek de hervormingen in de landbouw- en energiesector en een toename in
overheidsinvesteringen. Ook heeft Nigeria een bewezen oliereserve van zevenendertig miljoen vaten olie wat de
komende jaren zorgt voor miljarden euro’s aan exportopbrengsten voor de Staat.
Tegelijkertijd zijn er ook veel onzekere factoren zoals mogelijke prijsstijgingen van voedsel en energie die de
inflatie kunnen aanwakkeren wat tot gevolg kan hebben dat de Centrale Bank van Nigeria ingrijpt via het
verhogen van de rente. Zo is na een aanvankelijke daling van de inflatie in 2011 tot negen procent weer sterk
opgelopen tot momenteel ruim twaalf procent. Dit is het hoogste niveau in 1,5 jaar. De toenemende inflatiedruk
werd vooral veroorzaakt door sterk gestegen prijzen voor niet-voedsel producten zoals energie, huisvesting en
transport. De officiële beleidsrente MPR (Monetary Policy Rate) is sinds begin 2011 dan ook door de Centrale
Bank in verschillende stappen verhoogd van 6,5 procent in januari 2011 naar 12,0 procent in juli 2012. De hogere
rente kan negatief uitpakken voor de economische groeiverwachtingen voor 2012.
Economische groei Nigeria (inclusief olie)
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Grote regionale verschillen
Ondanks de enorme olierijkdommen bedraagt het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking in Nigeria
slechts 2.471 dollar en ligt daarmee twintig procent beneden het gemiddelde inkomensniveau in Afrika.
Belangrijke oorzaak is de corruptie onder grote delen van de Nigeriaanse overheid en zakelijke elite van het land.
Volgens de internationale organisatie Transparency International, die al vele jaren onderzoek doet naar corruptie
wereldwijd, behoort Nigeria tot één van de meest corrupte landen ter wereld. Van de 183 onderzochte landen in
2011 stond Nigeria op plek 143. Ter vergelijking, de opkomende olieproducent Angola stond op plek 168 en
Ghana op 68. Naast de onevenredige verdeling van de olie inkomsten is Nigeria nog grotendeels een agrarisch
land. Veertig procent van het bbp is afkomstig van de landbouwsector waar dertig procent van de totale
werkzame beroepsbevolking (48 miljoen mensen) actief in is. Van oudsher wordt de productie in de landbouw in
Nigeria sterk beïnvloedt door veranderende weersomstandigheden. Beperkte opslagcapaciteit en eenvoudige
productiemiddelen maakt het voor het overgrote deel van de Nigeriaanse boeren lastig om tegenslagen in de
landbouwproductie op te vangen. De dominantie van de agrarische sector in de Nigeriaanse economie betekent
ook dat tegenvallende oogsten leiden tot stijgende voedselprijzen, oplopende inflatie, dalende
consumentenbestedingen en daarmee tot een lagere economische groei. Zo daalt de productiegroei in de
landbouw al sinds 2007 en lag in 2011 onder de zes procent op jaarbasis. Onduidelijk is of de aangekondigde
landbouwhervormingen de productie op korte en of middellange termijn zal stimuleren. Het merendeel van de
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agrarische productie en werkgelegenheid is te vinden in de noordelijk en westelijke deelstaten van Nigeria, terwijl
in de zuidelijk gelegen deelstaten de maakindustrie, handel en de olie industrie dominant zijn. Deze verschillen in
economische structuur is ook terug te zien in de mate van armoede en werkloosheid. In de agrarische deelstaten
leeft gemiddeld meer dan de helft van de lokale bevolking op één dollar per dag. In het olierijke zuiden is dat
percentage lager alhoewel het ook hier oploopt tot bijna vijftig procent.

Armoede per regio, 2010 (% inwoners dat leeft van 1 dollar per dag)

Werkloosheidspercentage per regio, 2010

Bron: Nationaal Bureau voor de Statistiek Nigeria

De officiële werkloosheid in Nigeria bedraagt bijna vijfentwintig procent, maar verschilt sterk per regio en leeftijd.
Zo is officieel meer dan 1 op de 3 jongeren onder de 24 jaar werkloos. Vooral in de agrarische deelstaten met veel
seizoensarbeid zijn de werkloosheidspercentages hoger dan het landelijk gemiddelde, maar ook de meer
geïndustrialiseerde deelstaten in het zuiden van het land kennen bovengemiddelde werkloosheidspercentages.
Veel Nigerianen hebben nauwelijks een beroepsopleiding gevolgd waardoor het voor hen moeilijk is om aan een
baan te komen in de kapitaalintensieve sectoren in het Zuiden. De grote regionale verschillen en de hoge mate
van corruptie is een voedingsbodem voor sociale en politieke onrust in Nigeria. Deze licht ontvlambare situatie
geldt met name in de armere staten in het noorden en oosten van het land. Het is vooral ook in deze gebieden
dat terreurorganisatie Boko Haram actief is.

Olie dominante exportproduct
De buitenlandse handel van Nigeria wordt gedomineerd door de export van olie. Van de totale
exportopbrengsten in 2011 van ruim 95 miljard euro (19 triljard Naira) was maar liefst zeventig procent afkomstig
van de export aan olie. Belangrijkste buitenlandse afzetmarkten voor Nigeria zijn de Verenigde Staten en WestEuropa. Voor beide is Nigeria één van de belangrijkste olieleveranciers. Nederland had in 2011 een aandeel van
twee procent in de totale Nigeriaanse export en is binnen Europa een grote afzetmarkt. Reden voor deze
verhoudingsgewijs sterke positie is de bloeiende oliehandel van Nigeria met Nederland en de strategische positie
die de Rotterdamse haven inneemt als grootste doorvoerhaven van olie voor Europa. Naast de dominante positie
van Europa en de Verenigde Staten als de grootste handelspartners voor Nigeria, is in de afgelopen paar jaar een
sterke toename te zien in de export naar de twee opkomende markten China en Brazilië. Zo verdrievoudigde de
export naar China en Brazilië tussen 2009 en 2011 en bedroeg de export naar China in het eerste kwartaal van
2012 al meer dan over heel 2009. De aanhoudende industrialisering van China en Brazilië die gepaard gaat met
een (nog) relatief hoge economische groei, vergt een hoge mate van olieconsumptie. Voor China geldt dit nog
meer dan voor Brazilië vanwege gebrek aan eigen olieproductie. Daarentegen zijn in Brazilië de afgelopen twee
jaar enorme olie- en gasvelden voor haar kust aangetroffen. Vanwege de grote diepte waarop deze velden liggen,
maakt het oppompen van de olie moeilijker en kostbaarder dan in vergelijking met bijvoorbeeld Nigeria. Voor de
middellange tot lange termijn is echter de verwachting dat de afhankelijkheid van dure olie importen zal
afnemen.
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Export Nigeria (miljoen Naira)

Import Nigeria (miljoen Naira)
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De totale import bedroeg in 2011 ruim vijftig miljard euro. Belangrijkste producten die in 2011 werden ingevoerd
waren onderdelen voor de nationale industrie. Het gaat daarbij onder meer om machines en machineonderdelen.
Ook importeerde Nigeria grote hoeveelheden aan transportmiddelen en – ondanks de olierijkdommen – bestond
zeventien procent van de totale importen in 2011 uit (geraffineerde) brandstof. De slechte staat van de agrarische
sector komt naar voren uit het feit dat voor 3,1 miljard euro aan voedsel en dranken voor de Nigeriaanse
consument werd ingevoerd. Het gaat dan om verpakte voedsel- en drankenwaren. De lokale industrie is nog
onvoldoende in staat om aan de binnenlandse vraag te kunnen voldoen. De belangrijkste toeleveranciers voor
Nigeria zijn China (veertien procent) en de Verenigde Staten (zestien procent). Europa had als regio in 2011 een
aandeel in de totale import van vijfentwintig procent. Nederland exporteerde voor een bedrag van 165 miljoen
euro naar Nigeria.

Organisatiestructuur oliemarkt Nigeria
Het Department of Petroleum Resources (DPR), wat onderdeel is van het Ministry of Petroleum Resources, is
verantwoordelijk voor de regulering van de oliemarkt in Nigeria inclusief het verstrekken van de noodzakelijke
vergunningen. DPR is daarmee namens de federale regering de dagelijkse toezichthouder op de activiteiten van
de offshore industrie in Nigeria. De nationale staatsoliemaatschappij Nigerian National Petroleum Corporation
(NNPC) houdt zich bezig met de exploratie, raffineren, transporteren en binnenlandse verkoop van olie en gas in
Nigeria. Daartoe is de NNPC sinds 1988 in twaalf bedrijfsonderdelen opgesplitst:
 National Petroleum Investment Management Services (NAPIMS)
 Nigerian Petroleum Development Company (NPDC)
 The Nigerian Gas Company (NGC)
 The Products and Pipelines Marketing Company (PPMC)
 Integrated Data Services Limited (IDSL)
 Nigerian LNG limited (NLNG)
 National Engineering and Technical Company Limited (NETCO)
 Hydrocarbon Services Nigeria Limited(HYSON)
 Warri Refinery and Petrochemical Co. Limited (WRPC)
 Kaduna Refinery and Petrochemical Co. Limited(KRPC)
 Port Harcourt Refining Co. Limited (PHRC)
Naast de exploratie van haar eigen olie- en gasvelden heeft de NNPC een groot aantal joint-ventures gesloten met
internationale oliemaatschappijen die actief zijn in Nigeria. Er ruim dertig (inter)nationale oliemaatschappijen
actief in de exploratie van olie (en gas) voor de kust van Nigeria. Shell en Mobil zijn de grootste marktspelers die
gezamenlijk verantwoordelijk waren voor bijna veertig procent van de totale olieproductie in Nigeria in 2011. De
NNPC speelt een centrale rol in de olieproductie via joint-ventures met de grootste productiemaatschappijen en
het in gezamenlijkheid produceren van olie met Chevron en enkele kleinere marktspelers.
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Productiecijfers olie 2011
Maatschappij

Productie olie (x 1.000 vaten)

% in totale productie

Shell Nigeria (SPDC)

170.683

19,7

Mobil

163.366

18,9

Chevron

96.718

11,2

Total E&P

49.782

5,7

NAOC/Philips

34.626

4,0

Texaco

3.784

0,44

Pan-Ocean

2.557

0,30

Chevron

88.304

10,19

Addax

27.239

3,14

Esso

53.045

6,12

SNEPCO

52.706

6,08

NAE

10.364

1,20

SA Petrol/Total Upstream Nigeria

56.483

6,52

SEEPCO

1.192

0,14

2.802

0,32

NPDC

23.525

2,72

AMNI

6.265

0,72

Waltersmith

633

0,07

Brittania-U

294

0,03

Overigen

21.877

2,53

Totaal

866.245

100

JV met NNPC

Gezamenlijk productie met NNPC

Service contract
Agip Energy (AENR)
Onafhankelijke marktspelers

Bron: NNPC

Maritieme ontwikkelingen
Vanwege een gebrekkige infrastructuur in het binnenland en slechte verbindingen over land met de buurlanden,
gaat het overgrote deel van de buitenlandse handel (negentig procent) van Nigeria via zeetransport. De sterke
economische groei van de afgelopen jaren heeft er dan ook voor gezorgd dat de overslag van goederen en
containers via de zes commerciële zeehavens fors is toegenomen. Bedroeg de totale doorvoer via de zeehavens in
2000 nog een kleine 30 miljoen ton, in 2011 was gestegen tot meer dan tachtig miljoen ton. In de eerste zes
maanden van 2012 steeg de totale goederenoverslag met twee procent ten opzichte van dezelfde periode in
2011. Daarbij is het volume van de invoer al jaren twee maal zoveel als de uitvoer. Niet alleen het volume
verdubbelde in tien jaar tijd, ook het aantal schepen dat de zeehavens van Nigeria aandoen steeg sterk. In 2000
waren het er nog iets meer dan vierduizend, tien jaar later is dit aantal met twintig procent toegenomen tot ruim
vijfduizend schepen. Deze stijging is echter wel afkomstig van meer kleinere schepen die de zeehavens aandoen.
Lag het GRT per schip tussen 2000 en 2006 nog boven de 28.000, in 2007 was dit gedaald tot ongeveer 17.000
waarna de gemiddelde omvang sindsdien weer is gestegen tot circa 23.000 GRT per schip.
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Havenontwikkelingen
Eind jaren negentig van de vorige eeuw stonden de verschillende zee- en rivierhavens in Nigeria er slecht voor.
Achterstallig onderhoud, mismanagement, verouderde faciliteiten en een slechte infrastructuur van en naar de
havens maakten de overslagkosten verhoudingsgewijs een stuk duurder dan in omringende landen. Begin van
deze eeuw werkten de federale overheid, de Nigeriaanse havenautoriteit NPA (Nigerian Port Authority) en de
Wereldbank samen aan een nieuwe organisatiestructuur voor de NPA havens. Dit zijn de zes grootste
commerciële zeehavencomplexen van het land. Uiteindelijk werd gekozen om de terminals in deze zes zeehavens
die onder verantwoordelijkheid staan van de NPA in concessie uit te gaan geven aan verschillende private
marktpartijen. Dit gebeurde in 2006 en 2007. Sindsdien is voor vele tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd door
de concessiehouders en de NPA in het moderniseren van de terminals en overige havenfaciliteiten en
infrastructuur.

Lagos Port complex
De ‘Port of Lagos’ is de belangrijkste zeehaven van Nigeria. Naar schatting gaat negentig procent van al het
zeetransport in en uit Nigeria via dit havencomplex. De haven bestaat uit drie onderdelen: Lagos Port, Apapa Port
en Tin Can Port die allen in eigendom zijn van de ‘Nigerian Port Authority’. De haven van Lagos vormt een
essentiële schakel in de overslag van goederen voor de buurlanden Benin, Niger en Kameroen.
Lagos Port heeft acht terminals die in handen zijn van de volgende marktpartijen:
Terminal

Operator

A
B
C
D
E
Bullnose 1,2,3
Container Terminal
Ijora Lilypond

Apapa Bulk Terminal Ltd. (ABTL)
Apapa Bulk Terminal Ltd. (ABTL)
ENL Consortium Ltd.
ENL Consortium Ltd.
Greenview Development Nig Ltd.
Eko Support Services Ltd.
AP Mollar Terminals
Maersk Line

Concessietermijn
(jaren)
25
25
10
10
25
5
25
10

Start
operaties
2006
2006
2006
2006
2006
2005
2006
2007

Oppervlakte
(hectare)
5,93
5,75
n.b.
10,54
19,09
3,63
59,42
13,60

Bron: Nigerian Port Authority

De Apape Bulk Terminal (ABTL) is in beheer van de in 1960 opgerichte Nigeriaanse multinational Flour Mills of
Nigeria Plc. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de productie van bloem voor de lokale en internationale markt. Naast
de productie van meel heeft het bedrijf haar activiteiten uitgebreid naar het importeren en verkopen van cement
voor de lokale markt en in het importeren en verkopen van kunstmest in Nigeria. De producten van Flour Mills
worden via ABTL in- en uitgevoerd. Jaarlijks gaat het om de overslag van drie miljoen ton aan goederen. ENL
Consortium is een Nigeriaans bedrijf dat via haar terminal bulk goederen importeert en exporteert. Het gaat dan
vooral om cement, kunstmest, ingevroren visproducten, en rijst. Maandelijks wordt via de terminal 300.000 ton
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aan bulk goederen overgeslagen. Greenview Development Nig Ltd is een volle dochter van de Afrikaanse
multinational Dangote Group. Via de Greenview terminal worden vooral bulk goederen zoals cement, suiker en
kunstmest ingevoerd. De Bullnose terminal is in beheer van het Nigeriaanse bedrijf Eko Support Services. Dit
bedrijf richt zich met haar activiteiten volledig op de olie en gasindustrie in het land. Via haar terminal worden
dan ook alleen goederen overgeslagen ten behoeve van de Nigeriaanse olie en gasindustrie. Met een oppervlakte
van bijna zestig hectare is de Container Terminal van APM Terminals, onderdeel van de Maersk Group, niet alleen
de grootste terminal van het havencomplex van Lagos maar ook die van West-Afrika. Het heeft een
opslagcapaciteit voor containers van 32.000 TEU. Naast de container terminal heeft Maersk ook de Ijora Lilypond
terminal in beheer. Dit is een binnenlandse container terminal waarbij in 2011 47.000 containers werden
overgeslagen. In 2010 was dat nog 23.000 containers. In april 2012 besloot APM om voor vijftien miljoen dollar te
investeren in het moderniseren van de faciliteiten van de Lilypond terminal. Daarmee wil APM de congestie bij de
Apapa terminal en Tin-Can Island terminal verminderen.

APM Container Terminal, Port of Lagos

Apapa Bulk Terminal, Port of Lagos

Tin-Can Island Port complex
Tin-Can Island Port complex ward in 1997 geopend. De haven heeft vijf terminals met twaalf ligplaatsen voor
uiteenlopende schepen en zijn in handen van vijf private operators.
Terminal
(nr. ligplaatsen)
1, 1A, 2

Operator

3, 4, 4A, 5
6,7, 7A, 8
9, 10
11, 12

Tin-Can Island Container Terminal Ltd.
Port and Cargo Handling Services Ltd.
Five Star Logistics Ltd.
Ports and Terminal Multiservices Ltd.

Josepdam Port Services Ltd.

Concessietermijn
(jaren)
10

15
10
10
25

Start
operaties
2006
concessie
ingetrokken
mei 2012
2006
2006
2006
2006

Oppervlakte
(hectares)
5,77

24,62
17,43
18,98
12,3

Bron: Nigerian Port Authority

De terminal met de ligplaatsen 1, 1A en 2 waren voor een concessieperiode van tien jaar toegewezen aan
Josepdam Port Services Ltd. Via deze terminal werd met name bulk goederen en general cargo verhandeld,
maandelijks gemiddeld bijna 96.000 ton. Het ging voor 99 procent om de invoer van goederen zoals meel (vijftig
procent van de totale invoer), suiker, kunstmest, en mais. Josepdam Port Services Ltd. is eigendom van het in
1988 opgerichte Nigeriaanse bedrijf Josepdam and Sons Nig Ltd. De belangrijkste activiteiten van het bedrijf is het
importeren en lokaal verkopen van suiker en chemicaliën waaronder kunstmest. In mei 2012 besloot de
Nigeriaanse Senaat de concessie terug te nemen van Josepdam voor het niet nakomen van de afspraken in het
contract en adviseerde de Senaat om de terminal opnieuw aan te bieden aan de markt. De Tin-Can Island
Terminal werd in 2006 in concessie gegeven aan Tin-Can Island Container Terminal Ltd. voor een periode van
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vijftien jaar. Maandelijks wordt voor 9.000 TEU via deze terminal verhandeld. Het Nigeriaanse Port and Cargo
Handling Services Ltd. heeft in 2006 voor de duur van tien jaar de concessie gekregen over de terminal met de
ligplaatsen 6,7, 7A en 8. Via deze terminal worden zowel bulk goederen als containers overgeslagen. Port and
Cargo Handling Services Ltd. is een dochteronderneming van het in 1988 opgerichte Nigeriaanse bedrijf Sifax
Group. Naast haar hoofdkantoor in Lagos heeft het bedrijf kantoren in Ghana, de Verenigde Staten, Duistland,
België, Spanje, Brazilië, Zuid-Korea, Singapore en in Amsterdam en Rotterdam. Tin-Can Island Container Terminal
Ltd. is eigendom van Zim-Alraine. De terminal met ligplaatsen 9 en 10 zijn in 2006 in concessie gegeven aan het
Nigeriaanse Five Star Logistics Ltd. voor een periode van tien jaar. De terminal heeft een oppervlakte van bijna
negentien hectare en richt zich vooral op Ro/Ro-activiteiten. Maandelijks worden gemiddeld 5.500 voertuigen via
de terminals overgeslagen. Daarnaast nog eens gemiddeld 16.000 ton aan goederen en een capaciteit voor 3.300
TEU aan containers. De terminal met de ligplaatsen 11 en 12 is sinds 2006 in concessie gegeven voor een periode
van 25 jaar aan Ports and Terminal Multiservices Ltd. De terminal heeft een oppervlakte van 12,3 hectare en richt
zich grotendeels op Ro/Ro-activiteiten. Hiervoor staat een opslagterrein van 120.000 vierkante meter ter
beschikking met nog een extra terrein van 50.000 vierkante meter. Naast de in- en uitvoer van voertuigen wordt
maandelijks 9.000 TEU aan containers via de terminal overgeslagen. Ports and Terminal Multiservices Ltd. werd in
2003 opgericht door het Italiaanse Grimaldi Lines ten behoeve van de uitbreiding van haar activiteiten in WestAfrika.

Tin-Can Island Container Terminal, Port of Lagos

Ro/Ro Terminal Five Star Logistics, Port of Lagos

River Port Complex
Het River Port Complex bestaat uit de haven Port Harcourt en verschillende olie- en gassteigers. Port Harcourt is
één van de oudste zeehavens (1913) van Nigeria. De haven bestaat uit twee terminals die beide in private handen
zijn. Door achterstallig onderhoud aan de infrastructuur van de haven meden vele importeurs jarenlang Port
Harcourt. In 2006 en 2007 kwamen de twee terminals via een concessie in handen van de twee private bedrijven
PTOL en BUA. Zij hebben samen met de havenautoriteiten en de lokale overheid in de afgelopen jaren
geïnvesteerd in de modernisering en verbetering van de faciliteiten van de haven. Sindsdien is het volume via Port
Harcourt weer toegenomen.
Terminal

Operators

A
B

Ports and Terminal Operators Ltd. (PTOL)
BUA Port and Terminals Ltd.

Concessietermijn
(jaren)
15
20
concessie ingetrokken
mei 2012

Start operaties
2006
2006

Bron: Nigerian Port Authority

In 2004 werd het Nigeriaanse bedrijf Ports and Terminal Operators Ltd. (PTOL) opgericht met als doel terminal A
in Port Harcourt te exploiteren. In 2006 werd de terminal voor een periode van 15 jaar in concessie gegeven aan
PTOL. Met een kadelengte van 650 meters kunnen alle type schepen de terminal aandoen. De terminal
verhandelt vooral containers en general cargo. Terminal B werd voor 20 jaar in concessie gegeven aan BUA Port
and Terminal Ltd., een dochteronderneming van de BUA Group. De BUA Group begon 24 jaar geleden met het
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importeren van ijzer en staal, landbouwproducten en chemicaliën voor de lokale industrie. Sindsdien heeft het
bedrijf haar portfolio uitgebreid in vastgoed, suikerproductie het verschepen van olie en gas en de exploitatie van
terminal B in Port Harcourt. In 2011 werd 1,3 miljoen ton aan goederen via terminal B overgeslagen, een
verzesvoudiging van het volume in 2006. Evenzo als de Josepdam Tin-Can Island Terminal is in mei 2012 de
concessie aan BUA Port door de Senaat ingetrokken voor het niet naleven van de afspraken uit het contract. Ook
hier adviseerde de Senaat om de terminal opnieuw in de markt te zetten.

Delta Port Complex
Het in de Niger Delta-regio gelegen Delta Port Complex bestaat uit de drie zeehavens van Warri, Burutu, Sapele
en de drie olieterminals van Escravos, Focados en Pennington. De vijf terminals die onderdeel uitmaken van het
Delta Port Complex zijn sinds 2006 in concessie gegeven aan vijf verschillende private partijen.
Terminal

Operator
Integrated Logistics services Nigeria Ltd.

Concessietermijn
(jaren)
25

Start
operaties
2006

A
Warri
B New Port
Warri
C
Warri
B Old Port
Warri
KoKo

Integrated Logistics services Nigeria Ltd.

25

2006

Julius Berger Nigeria Ltd.

25

2007

Associated Marine Services

10

2007

10
concessie ingetrokken mei
2012

2007

Green Leigh Nigeria Ltd.

Bron: Nigerian Port Authority

Terminals A en B zijn in 2006 in concessie gegeven aan het Nigeriaanse bedrijf Integrated Logistics Services
Nigeria Ltd. (Intels). Intels werd opgericht in 1982 en richt zich met haar activiteiten op de olie en gasindustrie in
Nigeria. De terminals A en B zijn dan ook vooral ingericht voor de opslag en overslag van materiaal voor de olie en
gasindustrie. Terminal C is in handen van het in 1965 opgerichte Julius Berger Nigeria Ltd., onderdeel van de
Duitse multinational Julius Berger Group. JB Nigeria is van oorsprong een bouwbedrijf maar heeft in de afgelopen
jaren haar activiteiten verbreed naar andere sectoren waaronder de terminal in Warri. De kern van het bedrijf zijn
echter de bouwactiviteiten en is daarmee de grootste van Nigeria. JB Nigeria is actief in de bouw van
infrastructuurprojecten zoals wegen, bruggen, havens, vliegvelden en in de woning- en utiliteitsbouw waaronder
kantoren, ziekenhuizen, en sportfaciliteiten. In maart van 2012 werd een investeringsbudget door de federale
overheid goedgekeurd van 9.460 miljard Naira (47 miljoen euro) voor het moderniseren van terminal C. De
werkzaamheden worden uitgevoerd door JB Nigeria zelf. Terminal B in de oude haven van Warri is sinds 2007 in
concessie gegeven aan Associated Marine Services voor een periode van tien jaar. Green Leigh Nigeria Ltd. had in
2007 de concessie gekregen voor de exploitatie van de Koko Terminal voor een periode van 10 jaar. In navolging
van het besluit over de Tin-Can Island Terminal en Terminal B van het River Port Complex besloot de Senaat in
mei 2012 om de concessie aan BUA Port in te trekken voor het niet nakomen van de afspraken uit het contract.
Ook voor deze terminal adviseerde de Senaat om het opnieuw aan de markt aan te bieden.
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Intels Terminal, Warri Port

Onne Port Complex
Het Onne Port Complex is een groot havencomplex gelegen aan de rivier de Bonny, 25 kilometer ten zuiden van
Port Harcourt. Het havencomplex heeft een oppervlakte van 2.500 hectare en werd in 1982 operationeel. Het
omvat twee terminals te weten de Federal Ocean Terminal (FOT) en de Federal Lighter Terminal (FLT). Tevens is
er een vrijhandelszone (Onne Oil and Gas Free Zone) aangelegd specifiek voor bedrijven die actief zijn in de
Nigeriaanse olie en gasindustrie. Het is de grootste vrijhandelszone voor de olie- en gasindustrie ter wereld.
Momenteel zijn dertig multinationals gevestigd in de vrijhandelszone die sinds de ingebruikname in 1997 voor
meer dan driehonderd miljoen dollar hebben geïnvesteerd. De twee terminals zijn in concessie gegeven aan drie
private marktpartijen.
Terminal

Operator

Concessieperiode
(jaren)

Start operaties

Oppervlakte
(hectares)
36

A ligplaatsen 2, 3, 4
(FLT)
A ligplaats 1
(FOT)
B ligplaats 1
(FLT)
B ligplaatsen 2, 3, 4
(FOT)

Brawal Shipping Ltd.
Intels Nigeria Ltd.

25

2006

50

Intels Nigeria Ltd

25

2006

40

WACT/APM Terminals

18,5

Bron: Nigerian Port Authority

Terminal A met de ligplaatsen 2, 3, 4 is in concessie gegeven aan het Nigeriaanse bedrijf Brawal Shipping. Brawal
werd in 1981 opgericht met als belangrijkste activiteit het verschepen van cement voor de binnenlandse markt.
Sindsdien is het bedrijf zich sterk gaan verbreden en biedt momenteel uiteenlopende maritieme diensten aan
onder ander via de FLT Terminal. Het gaat om een terrein van ongeveer 36 hectare waarvan 26 hectare voor de
opslag van goederen en containers. Door de nabijheid van de Oil and Gas Free Zone zijn de belangrijkste klanten
van Brawal afkomstig uit deze sector. Naast de eerder genoemde terminals in Warri heeft Intels Nigeria ook twee
terminals in Onne Port met een gezamenlijke oppervlakte van 90 hectare en 80.000 vierkante meter
opslagloodsen. Daarnaast is nog eens 90 hectare van de FLT Terminal in ontwikkeling.
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FOT Terminal Onne Free Zone

De West Africa Container Terminal (WACT) is eigendom van APM Terminals. Deze terminal richt zich met haar
faciliteiten vooral op de bedrijven uit de Free Zone. Het heeft een productiecapaciteit van 146.000 TEU per jaar.

Calabar Port Complex
De geschiedenis van Calabar Port is terug te voeren tot aan de 15e eeuw en was destijds al van groot belang voor
de handel van de regio’s in het Oosten en Noorden van Nigeria met West-Afrika en Europa. In de jaren zeventig
van de vorige eeuw werd de oude haven ingrijpend verbouwd om tegemoet te komen aan de groeiende
handelsstromen via deze haven en de vraag vanuit het bedrijfsleven naar modernere havenfaciliteiten. In de
afgelopen jaren is er veel kritiek geweest op havenautoriteiten vanwege slecht onderhoud aan de bereikbaarheid
van de haven. Door haar ligging aan een rivier, op 83 kilometer afstand van de zee, moet de haven regelmatig
worden uitgebaggerd. Begin 2009 leidde het uitblijven van deze baggerwerkzaamheden door de federale
overheid tot scherpe kritiek van ECM Terminals, één van de twee concessiehouders van Calabar Port. Grotere
schepen konden de terminal niet bereiken waardoor de capaciteit sterk was gedaald en ECM fors verlies leed op
haar activiteiten. Sindsdien is het probleem nog steeds niet opgelost ondanks eerder gemaakte afspraken uit
2006 tussen de Nigeriaanse overheid en twee buitenlandse baggerbedrijven om de gehele 83 kilometer uit te
baggeren. De waarde van dit contract bedroeg 56 miljoen dollar. Eind 2006 waren beide bedrijven en het geld
verdwenen zonder dat de werkzaamheden volgens de Nigeriaanse overheid naar behoren waren uitgevoerd. Het
Ministerie van Transport wil nu opnieuw de baggerwerkzaamheden via een openbare tender uitschrijven om zo
de afspraken van destijds met de gebruikers van Calabar haven na te komen. Desondanks vreest ECM Terminals
dat haar investeringen van tien miljoen dollar in de terminal niet zullen worden terugverdiend.
Terminal

Operator

A
B

Intels Nigeria Ltd.
ECM Terminals Ltd.

Concessietermijn
(jaren)
25
25

Start operaties
2006
2007

Oppervlakte
(hectares)
3
24,4

Het Nigeriaanse bedrijf Intels Nigeria Ltd. heeft naast de terminals in Onne Port Free Zone en Warri Port ook een
terminal in Calabar. Dit is een relatief kleine terminal van 3 hectare en is in concessie voor een periode van 25
jaar. Intels richt met deze terminal evenals in haar andere terminals op de sterk groeiende olie- en gasindustrie in
Nigeria. Terminal B is in concessie gegeven aan ECM Terminals Ltd. voor een periode van 25 jaar. Via Terminal B
verhandelt ECM Terminals containers, bulk goederen en voertuigen. Haar klanten zijn dan ook afkomstig uit
verschillende sectoren waaronder de olie- en gasindustrie en maakindustrie. Door haar zuidelijke ligging is de
haven vooral van belang voor de zuidelijk gelegen deelstaten in Nigeria. ECM Terminals Ltd. is een
dochteronderneming van het in 2003 opgerichte Ecomarine Group die naast haar maritieme activiteiten in
Calabar ook actief is in Togo.
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Intels Nigeria Terminal A Calabar Port

Master Plan zeehavens Nigeria
In maart 2011 werd door het Nigeriaanse Ministerie van Transport en de NPA een tender uitgeschreven voor de
formulering van een Master Plan voor de zeehavens in de komende 25 jaar. In dit masterplan moet worden
meegenomen de volgende ontwikkelingen:
 modernisering van de bestaande zeehavens van Koko Port, Tin-Can Island Port en de modernisering van de
Julius Berger terminal. Daarbij zal worden geïnvesteerd in havenuitbreiding, milieu effecten, sleepfaciliteiten;
 nieuwe zeehavens Tarkwa Bay, Ogogoro Island, Snake Island, Lagos, Lekki Free Trade Zone en Lagos Free Trade
Zone;
 baggerwerkzaamheden in de havens van Port Harcourt, Lagos en Warri
De tender werd in april 2012 gewonnen door een consortium bestaande uit het Canadese CPCS Trascom
International in samenwerking met DHV, Seaport, Tripple E en Magnartis. De contractwaarde bedraagt 1,3
miljoen euro.

Tolaram Lekki Port
De nieuwe zeehaven Tolaram Lekki Port moet een multipurpose haven worden, gelegen op 65 kilometer ten
oosten van Lagos. Totale oppervlakte negentig hectare. De opdracht voor de bouw van deze nieuwe haven werd
in 2011 gegund aan de Indiase Tolaram Group. Totale investering 1,4 miljard dollar. Bij de bouw van de zeehaven
werkt Tolaram samen met diverse externe adviseurs waaronder KPMG, Louis Berger, Accenture, en Delta Marine
Consultants. Oplevering verwacht in 2015. Speciaal voor de toekomstige exploitatie van Lekki Port is het bedrijf
Lekki Port LFTZ Enterprise (LPLE) opgericht bestaande uit de drie aandeelhouders Tolaram, de NPA en deelstaat
Lagos. In juli 2012 werd de opdracht voor het uitbaggeren van de nieuwe haven en de diverse
grondwerkzaamheden ter waarde van 680 miljoen dollar gegund aan het Chinese CHEC.

Nieuwe zeehaven Port Lekki
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In augustus 2012 werd de concessie voor de nieuwe container terminal gegund aan het Filipijnse bedrijf
International Container Terminal Service, Inc. (ICTSI) voor een periode van 21 jaar. ICTSI investeert 225 miljoen
dollar om de bouw van de nieuwe terminal te realiseren. Bij ingebruikname in 2016 zal 2,5 miljoen TEU kunnen
worden verhandeld via deze terminal en wordt daarmee meteen de grootste terminal van Sub-Sahara Afrika.

Snake Island Free Zone
Snake Island Free Zone (SIFZ) ligt tegenover de Tin-Can Island Port en werd in 2005 operationeel. Het is de eerste
vrijhandelszone in Nigeria die in particuliere handen is. De vrijhandelszone heeft een totale oppervlakte van 250
hectare en richt zich met name op de olie- en gasindustrie.

Snake Island Free Zone(Lagos) ontwikkelt zich tot offshore diepzeehaven

Eén van de grotere bedrijven gevestigd op de SIFZ is Nigerdock Nigeria, onderdeel van de Nigeriaanse
conglomeraat Jagal Group die actief is in vastgoed, olie en gas en in de productie van medicijnen. Nigerdock heeft
een scheepswerf voor reparaties en het bouwen van onder andere offshore schepen, sleepboten, en veerboten
met een maximaal volume van 25.000 DWT. Naast Nigerdock heeft de Jagal Group nog een dochterneming
gevestigd in de SIFZ namelijk Skillbase. Dit bedrijf richt zich met haar activiteiten en faciliteiten geheel op de olieen gasindustrie. Zo biedt Skillbase op SIFZ onder meer een trainingscentrum, opslagloodsen, werkplaatsen en een
heliport aan voor klanten uit de offshore industrie.

Scheepsbouw Nigeria nog in kinderschoenen
Ondanks de sterke toename in het zeetransport via de Nigeriaanse havens in de afgelopen tien jaar bestaat de
commerciële vloot die onder Nigeriaanse vlag vaart momenteel uit slechts vijf schepen. Veel Nigeriaanse
bedrijven huren derden in om goederen van en naar de Nigeriaanse zeehavens te verschepen. Buitenlandse
offshore bedrijven hebben vaak hun eigen vloot en laten slechts (kleinschalige) reparaties en onderhoud
uitvoeren in Nigeria. De bouw van schepen wordt vooral uitbesteed aan werven buiten Nigeria wat zowel wordt
gedaan door buitenlandse als door lokale Nigeriaanse bedrijven. Zo ontving bijvoorbeeld in juli 2012 het Chinese
Sinopacific Shipbuilding Group een order voor de bouw van zes Platform Supply Vessels (PSV) van het Nigeriaanse
bedrijf Slok Nigeria Ltd., één van de grootste bedrijven in het land voor het transport van olie en gas. De geringe
kennis, ervaring, financieringsmogelijkheden en werfcapaciteit in de Nigeriaanse scheepsbouwindustrie
gekoppeld aan een ondermaatse infrastructuur (gebrekkige stroomvoorziening, slechte wegen en spoor), maken
dat veel (inter)nationale bedrijven met hun orders uitwijken naar scheepswerven buiten Nigeria. Het resultaat is
dat per augustus 2012 slechts twee schepen in de orderboeken staan van Nigeriaanse werven.
Om wat aan deze situatie te doen pleit de in 2006 geformeerde Nigeria Maritime Administration and Safety
Agency (NIMASA) onder meer voor forse overheidsinvesteringen in de lokale scheepsbouwindustrie. Niet alleen
in de bouw van nieuwe scheepswerven maar ook in het trainen en opleiden van maritiem personeel. Zo werd
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onder andere in 2010 een Memorandum of Understanding (MoU) getekend tussen de NIMASA en het ZuidAfrikaanse Southern African Shipyards (SAS), de grootste scheepswerf in Zuidelijk Afrika, om de Nigeriaanse
scheepsbouwindustrie de komende jaren te ondersteunen tot een nationaal toonaangevende bedrijfstak. Dit
heeft ertoe geleid dat SAS eind 2010 de Nigeriaanse maritieme markt betrad door te investeren in twee
scheepswerven, waarvan één een marinewerf in Port Harcourt en de ander een particuliere scheepswerf in Warri
die er financieel slecht voor stond. In Port Harcourt gaat het om een publiek-private samenwerking met de
Nigeriaanse overheid en in Warri om een joint-venture met de eigenaar van de werf.

West Atlantic Shipyard
De West Atlantic Shipyard (WAS) is een dochteronderneming van de Franse PIRIOU Group. WAS werd in 2004
opgericht en vestigde zich in 2005 in de Onne Oil & Gas Free Zone (Port Harcourt). De werf richt zich momenteel
volledig op de bouw van offshore schepen tot een maximale lengte van honderd meter ten behoeve van de olieen gasindustrie in Nigeria. De oppervlakte van de werf is 60.000 vierkante meter met onder meer een droogdok
(capaciteit tot zevenduizend ton) en vier werkplaatsen. Sinds 2005 heeft WAS vijf kleine (aluminium)
transportboten gebouwd met een maximale lengte van 34 meter en een vervoerscapaciteit van maximaal 70
personen. De belangrijkste activiteit voor WAS in de afgelopen zeven jaar was het uitvoeren van reparaties en
onderhoud aan offshore schepen via haar droogdok. Klanten zijn voornamelijk gevestigd op de Onne Free Zone.

De komende jaren wil de PIRIOU Group via de WAS scheepswerf zich meer gaan richten op de bouw van ander
type schepen voor klanten buiten de offshore industrie. Momenteel staan geen orders in de orderboeken van
WAS.

Continental Shipyard Limited
Continental Shipyard Limted (CSL) werd in 1996 opgericht als een joint-venture tussen de Nigeriaanse
havenautoriteit NPA en het Zwitserse Dockyard Engineering Services. De scheepswerf is gevestigd in Apapa Port
(Lagos). De faciliteiten van de werf bestaat uit onder andere een drijvend droogdok met een capaciteit tot
zesduizend ton, tweeduizend vierkante meter aan werkplaatsen, en verschillende werkkranen tot een
hijscapaciteit van maximaal 25 ton. Reparatiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd aan schepen tot een
maximale lengte van 130 meter.

Momenteel staan geen orders in de orderboeken van CSL. Wel werd in juli 2012 twee nieuw gebouwde
sleepboten op de werf van Damen Shipyards Galati (Roemenië) overgedragen aan de NPA voor het uitvoeren van
werkzaamheden in de haven van Port Harcourt. Medewerkers van de NPA en CSL scheepswerf werden door
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Damen getraind in het gebruik en onderhoud van deze moderne sleepboten. De CSL werf heeft zelf (nog) niet de
kennis en productiefaciliteiten in huis om dit type (moderne) schepen te bouwen.

Nigerian Naval Dockyard, Victoria Island
De marine scheepswerf Nigerian Naval Dockyard (NND) werd in 1990 operationeel en heft als belangrijkste doel
om Nigeria zelfvoorzienend te maken in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van marine schepen. De
scheepswerf is gevestigd op Victoria Island in miljoenenstad Lagos. De faciliteiten op de werf zijn onder meer een
droogdok voor schepen tot maximaal 10.000 ton, werkplaatsen, opslagloodsen en een dubbel droogdok waar
tegelijkertijd twee schepen van elk maximaal 250 ton kunnen worden opgenomen.
De scheepswerf heeft in de afgelopen twintig jaar vooral reparaties en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd
aan uiteenlopende type marine schepen van de Nigeriaanse marine. In juli 2012 leverde de werf het eerste
volledig in Nigeria gebouwde marineschip op genaamd NNS Andoni.

Grootschalige baggerwerkzaamheden
De totale lengte van de bevaarbare rivieren in Nigeria is ongeveer drieduizend kilometer. Een groot deel van het
binnenlands transport van goederen en personen gaat over dit uitgebreide rivierenstelsel. Er zijn ook tientallen
kleine en grotere rivierhavens die afhankelijk zijn van een continue bevaarbaarheid van de Nigeriaanse rivieren. In
1997 is de National Inland Waterways Authority (NIWA) opgericht met als belangrijkste doel de bevaarbaarheid
van de rivieren te waarborgen. NIWA is ook het enige formele orgaan dat vergunningen mag verstrekken voor
baggerwerkzaamheden in Nigeria. Het gaat dan vooral om het continu op voldoende diepte houden van de
rivieren Niger en Benue voor het riviertransport. Hiertoe worden publieke tenders uitgeschreven door de NIWA,
het Ministerie van Transport en federale staten voor het laten uitvoeren van baggerwerkzaamheden. Zo werd in
april 2012 zes contracten door de NIWA toegewezen met een gezamenlijke waarde van 45 miljoen euro waarvan
drie voor het baggeren in de rivier de Niger. Het contract voor het uitdiepen van de Niger werd toegewezen aan
het Nigeriaanse bedrijf William Lloyds Technical Company. Dit bedrijf heeft al eerdere baggerwerkzaamheden
uitgevoerd in de Niger. Onder druk van deelstaat Benue wordt momenteel de (financiële) mogelijkheden
onderzocht voor het (deels) uitbaggeren van de rivier de Benue ten behoeve van de bouw van de nieuwe
rivierhaven bij hoofdstad Makurdi van de deelstaat. De trend in de afgelopen twee jaar is dat veel
baggerbedrijven hun werkzaamheden hebben verplaatst vanuit Lagos naar de olierijke deelstaten in het zuiden
van Nigeria. Deels vanwege de grote investeringen die worden gedaan in het vergroten en uitdiepen van
bestaande havens en deels vanwege de aanleg van nieuwe havens zoals Lekki Port. Maar ook de grote mate van
diefstal van apparatuur en schepen in Lagos heeft veel baggerbedrijven doen besluiten hun activiteiten te
verplaatsen naar elders.
Eén van de grootste problemen waar baggerbedrijven in Nigeria mee worden geconfronteerd is het gebrek in
aanbod van goede en voldoende reserveonderdelen waardoor zowat alles moet worden geïmporteerd vanuit het
buitenland. Daarnaast is het materiaal dat wel beschikbaar is vaak goedkope import van een slechte kwaliteit.
Ook de beperkte lokale kennis en kunde in reparatie en onderhoud aan complexere baggerschepen, waardoor
eigen personeel moet worden ingevlogen, maakt dat Nigeria relatief duur is voor buitenlandse baggerbedrijven.
Het grote aanbod aan baggerprojecten maakt echter dat internationale en nationale bedrijven positief blijven
over de ontwikkelingen op de Nigeriaanse baggermarkt.
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Baggerprojecten
Door de continue stroom aan baggerwerkzaamheden in de rivieren Niger en Benue en de verschillende zeehavens
in de Niger delta, zijn een groot aantal lokale en internationale baggerbedrijven uit diverse landen al jaren in
Nigeria actief. Baggerwerken worden via publieke tenders van de federale overheid, deelstaten, NIWA en NPA
aangeboden waarop nationale en internationale bedrijven zich kunnen inschrijven. Gebleken is dat de hoogste
biedprijs, goede ministeriële contacten en het duidelijk aan kunnen geven hoe de lokale gemeenschap wordt
betrokken bij de uitvoering van het project van doorslaggevend belang zijn voor het winnen van een tender.
Grootschalige baggerprojecten in de afgelopen en komende jaren zijn onder andere:
 Eko Atlantic City Project, Lagos
 nieuwe diepzeehavens Ibaka, Olokola en Badagry
 uitbaggeren havens van Warri, Calabar, Bonny
Het Eko Atlantic City project wordt wel het meest ambitieuze project in Nigeria genoemd en mogelijk zelfs van
West-Afrika. Doel van het project is via landaanwinning de bouw van een geheel nieuwe duurzame
(zelfvoorzienende) stad van 250.000 inwoners en 200.000 dagelijkse forenzen te realiseren voor de kust van
Victoria Island nabij de miljoenenstad Lagos. De projectontwikkelaar is South Energyx Nigeria Limited een
dochteronderneming van het Nigeriaanse conglomeraat Chagoury Group. Het project wordt in verschillende fases
uitgevoerd waarbij de baggerwerkzaamheden in 2009 startte. Totale projectkosten worden geschat op zes miljard
dollar met oplevering in 2020. De baggerwerkzaamheden zullen ongeveer zes jaar duren waarbij 140 miljoen ton
zand wordt opgespoten en een nieuw schiereiland ontstaat van negen vierkante kilometer. De
baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door het Chinese China Communication Construction Group (CCCG),
één van de grootste bouwbedrijven in China. Het Nederlandse Royal Haskoning was betrokken bij de
totstandkoming van het Masterplan voor Eko Atlantic City en adviseert South Energyx Nigeria bij de uitvoering
van het project.

Nieuw opgespoten stad Eko Atlantic City, Lagos

Op een stuk land van ruim 5.500 hectare moet de nieuw te ontwikkelen Ibaka Integrated Deep Seaport Complex
(inclusief scheepswerf en offshore olie terminal) in het Zuidoosten van Nigeria in de deelstaat Akwa Ibom één van
de grootste diepzeehavens van het land worden en werk gaan bieden aan honderdduizend Nigerianen. Bij
oplevering moet de haven schepen vanaf 10.000 TEU kunnen afhandelen. In juli 2012 ging het Huis van
Afgevaardigden (Nigeriaanse Parlement) akkoord om een milieueffectrapportage op te laten stellen voor het
Ibaka Deep Sea Port project onder verantwoordelijkheid van de Nigeriaanse havenautoriteit NPA. Daartoe zal het
NPA een commissie in het leven moeten roepen om toezicht te houden op de uitvoering van het havenproject.
De Olokola Deep Seaport and Free Trade Zone is een project wat in het grensgebied ligt van de deelstaten Ondo
en Ongun, 100 kilometer ten oosten van Lagos, en wordt ontwikkeld op een stuk terrein van 10.000 hectare. Doel
van het project is het realiseren van een diepzeehaven en vrijhandelszone gericht op de olie en gasindustrie in
deze deelstaat. De totale projectkosten voor de diepzeehaven werden in eerste instantie geschat op 350 – 400
miljoen dollar maar zullen mogelijk stijgen naar één miljard dollar. De financiering van de diepzeehaven en de
vrijhandelszone moet voor zestig procent komen van private investeerders en de overige veertig procent van de
Pagina 16 van 73

Marktonderzoek West-Afrika

www.meys.eu

MEYS Emerging Markets Research

Nigeriaanse overheid. In 2009 is een publiek-private samenwerkingsverband opgericht tussen de beide deelstaten
en het Belgische bedrijf International Port Engineering and Management (IPEM). Dit samenwerkingsverband
genaamd OK FREE TRADE ZONE ENTERPRISE (OKFTZ Enterprise) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het
project. De werkzaamheden aan de exportzone zijn al in volle gang. Voor de diepzeehaven werd in 2007 een
Memorandum of Understanding (MoU) getekend tussen OKFTZ en een consortium onder leiding van de panAfrikaanse financieringsmaatschappij African Finance Corporation (AFC) met overige deelnemers het Nigeriaanse
conglomeraat Dangote Group en het Nigeriaanse staalbedrijf Western Metal Company (Wempco). Tot op heden
is dit project echter nog niet verder gekomen dan de tekentafel.

Olokola Deep Seaport & Free Trade Zone

Naast projectmatige baggerwerkzaamheden is het voor vele rivier- en zeehavens noodzakelijk dat er structureel
wordt gebaggerd. Om dit mogelijk te maken zijn in de afgelopen jaren verschillende publiek-private
samenwerkingsverbanden opgezet. Zo is sinds 2005 de Lagos Channel Management (LCM) verantwoordelijk voor
de baggerwerkzaamheden in Lagos Port Complex. LCM is een joint-venture tussen de Nigeriaanse havenautoriteit
NPA en het Zwitserse Depasa Marine International. De Bonny Channel Company (BCC) heeft de
verantwoordelijkheid gekregen om de rivier de Bonny op voldoende diepte te houden ten behoeve van de
bereikbaarheid van de Bonny LNG-haven, één van de grootste LNG-havens ter wereld. De BCC is een publiekprivate samenwerking tussen de Nigeriaanse havenautoriteit NPA en het consortium TCMC bestaande uit
Dredging International (onderdeel van het Belgische bedrijf Deme), het Franse Vinci en het Belgische International
Port Engineering and Management (IPEM). Naast deze PPP-verbanden zijn zowat alle grote internationaal
opererende baggerbedrijven actief in Nigeria waaronder ook Nederlandse bedrijven zoals Damen, Van Oord, en
Jan de Nul Dredging wat onderdeel is van het Belgische Jan de Nul.

Grote baggerwerkzaamheden binnenwateren Nigeria
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Forse uitbreiding marine Nigeria
In navolging van veel andere West-Afrikaanse landen is Nigeria in sneltreinvaart haar marine aan het uitbreiden
om de toenemende piraterij en diefstal van olie en gas voor de Nigeriaanse kust te bestrijden. In de komende tien
jaar gaat het om de aanschaf van 49 schepen. De Nigeriaanse marine heeft momenteel 45 schepen actief in
dienst. Voor het budgetjaar 2012 heeft het Ministerie van Defensie een budget vrijgemaakt van ruim 64 miljoen
dollar voor de aanschaf van veertien verschillende marineschepen en reserveonderdelen voor schepen en
helikopters. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2011.
Defensiebudget marine Nigeria
(miljard Naira)
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2009

2010

2011

Bron: Ministerie van Defensie Nigeria

2012
Voormalig Amerikaans oorlogschip voor US$ 8 miljoen opgeknapt

De schepen worden gebouwd op verschillende werven buiten Nigeria waaronder de scheepswerf van het
Nederlandse TP Marine. TP Marine heeft in de afgelopen jaren al eerder kleine, snelle rubberboten voor de
Nigeriaanse marine geleverd ter bescherming van haar kust- en binnenwateren tegen piraterij en smokkelaars. De
grootste opdracht is verstrekt aan de Chinese scheepswerf China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) voor de
bouw van twee Offshore Patrol Vessels (OPVs). De eerste wordt volledig in China gebouwd, maar de tweede zal
voor dertig procent in China worden gebouwd en het resterende deel in Nigeria om de lokale expertise te
versterken. In juli 2012 werd voor het eerst een marineschip opgeleverd die volledig in Nigeria was gebouwd. Het
gaat om de NNS Andoni die vanaf 2007 op de marinewerf Nigerian Naval Dockyard in Lagos is gebouwd. De
komende jaren wil de Nigeriaanse regering de nationale defensie industrie versterken door meer opdrachten te
geven aan lokale bedrijven en buitenlandse bedrijven (dwingend) te laten samenwerken met Nigeriaanse
defensie bedrijven. Dit is een toenemende tendens die niet alleen zichtbaar is in Nigeria maar ook in andere
landen op het Afrikaanse continent. De hoge economische groeicijfers van veel Afrikaanse landen heeft het
zelfbewustzijn sterk doen toenemen en daarmee is ook de relatie met buitenlandse bedrijven aan het
veranderen. Tegelijkertijd is er nog een groot gebrek aan lokale kennis, kunde en middelen in kapitaalintensieve
en risicovolle sectoren als de scheepsbouwindustrie.
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Type schip

Scheepswerf

3x Shaldag Mk
III/IV
patrouilleboten

Israël Shipyards

Land van
herkomst
fabrikant
Israël

Aanschafprijs
(miljoen US$)

Datum
levering

19

2012

3x 24-meter
coastal patrol
craft

OCEA

Frankrijk

2x 1.800 ton
offshore patrol
vessels

China
Shipbuilding
Industry
Corporation
(CSIC)

China

42

6x coastal patrol
craft
(modernisering)

TP Marine

Nederland

6,4

6x Manta Mk II
ASD snelle
patrouilleboot

Suncraft Group

Singapore

7,7

31-meter lange
patrouilleboot

Nigerian Naval
Dockyard

Nigeria
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RELEVANTE ADRESSEN NIGERIA
Nederlandse ambassade in Nigeria
EU Common Embassy Complex
21st Crescent off Constitution Avenue
Abuja
Tel.: (+234) 9 - 4611200
Openbare tenders
Openbare tenders van de Nigeriaanse federale overheid zijn te vinden op de website:
www.nigeriafederaltenders.gov.ng
Douane Nigeria
Nigeria Customs Service Headquarters
Abidjan Street,Wuse,
P.M.B. 26,
Zone 3,
Abuja
Tel: 09 5234694
E-mail: info@customs.gov.ng; pro@customs.gov.ng
Website: www.customs.gov.ng
Nigerian Investment Promotion Commission (NIPC)
Plot 1181 Aguiyi Ironsi Street
Maitama District
P.M.B. 381 Garki Abuja
Tel: 092904882, 092904706, 092904829, 08097701602
E-mail: osicinfodesk@nipc.gov.ng; infodesk@nipc.gov.ng; nipc@nipc.gov.ng
Website: www.nipc.gov.ng
Lagos Chamber of Commerce and Industry (LCCI)
Commerce House
1 Idowu Taylor Street
Victoria Island,
P.O. Box 109 Lagos
Lagos State Nigeria
Tel: 234-1-7746617, 2705386, 7732305, 7616970
Email: lcci@lagoschamber.com
Website: www.lagoschamber.com
Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)
NNPC Towers, Central Business District,
Herbert Macaulay Way,
P.M.B. 190, Garki, Abuja
E-mail: contactus@nnpcgroup.com
Website: www.nnpcgroup.com
Department of Petroleum Resource (DPR)
Hoofdkantoor
7, Kofo Abayomi Street
Victoria Island
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Lagos State
Tel: 01 279 00 00, 01 4611777
Website: www.dprnigeria.com
West Atlantic Shipyard (WAS Shipyard)
Onne Oil and Gas Free Zone
Port Harcourt
Tel: +234(0) 805 710 09 09
E-mail: was@was-shipyard.com
Website: www.was-shipyard.com
Continental Shipyard Limited
Dockyard Road
Apapa, Lagos
Tel: 234-709 814 7907
Managing director Mr. Moshe Levinger
E-mail: moshe.levinger@csl-apapa.com
Website: www.csl-apapa.com
Nigerian Naval Dockyard
Wilmot Point, Ahmadu Bello Way
Victoria Island
P.M.B. 12664 Lagos
Tel: 01-2611838, 2613265, 2612748
E-mail: nakdock@nigtel.com; info@navdock-wilmotpoint.com
Website: www.navdock-wilmotpoint.com
Nigerian Chamber of Shipping
Lagos Office Address:
6B Maitama Sule Street,
South West Ikoyi, Lagos
Tel: 01 892 2289
Abuja Office Address:
1st Floor (NIIT Wing)
Shippers Plaza
Wuse Zone, Abuja
Tel: 01 892 2289
E-mail: info@nigerian-shipping.org
Website: www.nigerian-shipping.org
Nigerian Ports Authority
26/28 Marina, Lagos.
P.M.B 12588 Lagos
Tel: (234) 1 2600620-31
Fax: (234) 1 2636719, 2630306
Website: www.nigerianports.org
Adresgegevens havens die vallen onder de Nigerian Ports Authority:
Lagos Ports Complex Apapa

Tin Can Island Port (TCPIP)

Port Manager - Joshua Asanga
P.M.B. 1021 Apapa Lagos

Port Manager - Efioita O. Ephraim
P.M.B. 1201, Apapa, Lagos
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Fax: (234) 1 5804148

E-mail : lpcinfo@nigerianports.org
j.asanga@nigerianports.org

E-mail :
e.ephraim@nigerianports.org
tcipinfo@nigerianports.org

Rivers Port

Delta Ports, Warri

Port Manager - L. O. Alabi
Basket House, P.M.B. 5043 Port-Harcourt
Rivers State
Tel: (234) 84 238846
Fax: (234) 84 234016

Port Manager - S. O.
Onuenyenwa
P.M.B. 1054, Warri
Tel: (234) 705 5959229,
Fax: (234) 53 250840

E-mail : riversinfo@nigerianports.org
l.alabi@nigerianports.org

E-mail :
deltainfo@nigerianports.org
s.onuenyenwa@nigerianports.org

Calabar Port

Onne Port

Port Manager - Ahmed Dandare
New Calabar Port Complex P.M.B 1014
Calabar, Cross-River State
Tel: (234) 87 232505
Fax: (234) 87 210151, 132
E-mail : calinfo@nigerianports.org
a.dandare@nigerianports.org

MEYS Emerging Markets Research

Port Manager - A. A. Goje
Onne Port Complex, PMB 1699
Onne Rivers State
Tel: (234) 84 820464
Fax: (234) 84 820423
E-mail :
Onneinfo@nigerianports.org
a.goje@nigerianports.org

Nigerian Maritime Administration and Safety Agency (NIMASA)
Maritime House
#4, Burma Road, Apapa
Tel: 5452843, 5450885
E-mail: info@nimasa.gov.ng
Website: www.nimasa.gov.ng
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Angola

Factsheet Angola
Staatsvorm:
President:
Bevolking (2012):
Hoofdstad:
Inkomen (2011):
Munteenheid:
Officiële taal:

Republiek
José Eduardo dos Santos
20.609.294 mensen
Luanda
US$ 5.876 per hoofd van de bevolking
Kwanza (kz)
Portugees
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Economisch herstel
Het einde van de burgeroorlog in 2002 leidde eindelijk tot politieke en economische stabiliteit in Angola. De
decennialange oorlog had ervoor gezorgd dat de sociale en fysieke infrastructuur in het land bijna geheel
opnieuw moest worden opgebouwd. Door de aanwezigheid van grote natuurlijke rijkdommen als olie, gas en
diamanten werd het land opnieuw ontdekt door buitenlandse multinationals. De miljarden aan investeringen die
deze bedrijven in de mijnbouwsector stopten en de exportopbrengsten die daarmee werden gehaald, zorgden
ervoor dat Angola in het afgelopen decennium tot één van de snelst groeiende landen in Afrika behoorde.
Internationale organisaties zoals het IMF, VN, en de Wereldbank waarschuwen echter de Angolese regering om
niet dezelfde fouten te maken als Nigeria, namelijk de economische groei te veel laten afhangen van één export
product. Dit maakt een land kwetsbaar voor externe factoren waar een overheid geen grip op heeft, zoals
bijvoorbeeld de wispelturige wereldmarktprijzen voor olie. In de afgelopen vijf jaar tracht de Angolese overheid
met behulp van het IMF, Wereldbank en de VN haar economie te diversifiëren. Investeringen in de bouw,
infrastructuur, landbouw en de maakindustrie moeten ervoor zorgen dat de economische groei van Angola op
een bredere basis rust dan alleen de mijnbouwsector.

Offshore industrie domineert buitenlandse handel
De totale buitenlandse handel van Angola steeg van 72 miljard dollar in 2009 naar 87 miljard dollar in 2011. Deze
toename is volledig toe te schrijven aan de groei in de offshore sector. Van de totale Angolese export in 2011
werd 95 procent opgebracht door de uitvoer van olie. Nog eens twee procent is afkomstig van de export van
diamanten. Ook wat betreft de ontwikkeling in de import is de invloed van de offshore industrie sterk aanwezig
maar minder dominant. In 2011 bestond 10 procent van de importen uit materiaal voor de offshore industrie.
Wat betreft de vijf belangrijkste handelspartners van Angola verschilt dat enigszins tussen afnemers en
toeleveranciers. De grootste afzetmarkt voor Angola is China. Ruim een derde van de export gaat naar dit land.
Dit wordt vooral bepaald door de sterke vraag naar olie vanuit China. Een goede tweede is de Verenigde Staten.
Ook hiervoor geldt dat de handel vooral bestaat uit olie. Nederland had slechts een aandeel van 2,1 procent (1,4
miljard dollar) in de Angolese export in 2011. De belangrijkste toeleverancier voor Angola in 2011 was Portugal
gevolgd door Zuid-Korea. Nederland exporteerde voor 1,9 miljard dollar naar Angola en stond daarmee op de
derde plaats.

Bron: Alfandegas Angola (douane Angola)

Olie motor Angolese economie
Met een productie van 1,9 miljoen vaten per dag is Angola na Nigeria de tweede olieproducent van Afrika. Het
aandeel van de mijnbouwsector (inclusief olie industrie) in het bruto binnenlands product bedroeg in 2011 47
procent. Deze dominantie zorgt er vele jaren voor dat Angola’s economische groei sterk wordt beïnvloedt door de
olieprijs op de wereldmarkt. Door de wereldwijde economische crisis en de daaropvolgende daling van de
olieprijzen op de wereldmarkt werd de economie van Angola dan ook hard getroffen. Lag de economische groei
gedurende de periode 2005 -2007 op meer dan twintig procent per jaar, in 2009 bedroeg de groei ‘slechts’ 2,4
procent. Sinds 2010 is de economie weer aan het herstellen als gevolg van de gestegen olieprijzen en door een
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toenemende productie in de andere economische sectoren. Na de mijnbouw zijn de handel (17 procent),
landbouw (10 procent) en industrie (6 procent) belangrijke economische sectoren. De verwachting van het IMF is
dat voor 2012 en 2013 de economische groei ruim boven de vijf procent uitkomt. Deze hoge groeiverwachting
wordt grotendeels ingegeven door een verwachte stijging in de olieprijs en daarmee in de opbrengsten uit de olie
export en het in exploratie komen van een groot nieuw olie- en gasveld voor de Angolese kust waardoor de
olieproductie van Angola met meer dan honderdduizend olievaten per dag zal toenemen. In 2011 bedroeg de
bewezen oliereserves van Angola 13,5 miljard vaten olie1. Daarmee heeft Angola na Nigeria en Libië de grootste
bewezen oliereserves van het Afrikaanse continent. De ontwikkelingen van de Angolese olie- en gasindustrie
staan onder verantwoordelijkheid van het in 1976 opgerichte staatsbedrijf SONANGOL (Sociedade Nacional de
Combustíveis de Angola). Naast eigen exploraties verstrekt SONANGOL de concessies voor de Angolese olie- en
gasvelden aan andere binnen- en buitenlandse marktpartijen.

Productie (L-as)

Bron: BP

Olierijkdom leidt tot sociale onrust
In de afgelopen tien jaar heeft de Angolese regering getracht de opbrengsten uit de export van olie te gebruiken
voor investeringen in de infrastructuur, het ondersteunen van andere economische sectoren en het bestrijden
van de armoede. In 2012 gaat ruim dertig procent van het overheidsbudget naar armoedebestrijding, het dubbele
van wat wordt uitgegeven aan defensie. Deze investeringen zijn hard nodig want minder dan één procent van de
beroepsbevolking werkt in de olie- en gasindustrie terwijl het 47 procent van het totale bbp voor haar rekening
neemt. Met een werkloosheidspercentage van 26 procent en het feit dat een derde van de bevolking onder de
armoedegrens leeft van twee dollar per dag profiteren nog te weinig Angolezen van de natuurlijke rijkdommen
van het land. De kloof tussen arm en rijk en tussen stad en platteland nemen dan ook toe wat de komende jaren
tot grote politieke en sociale spanningen kunnen leiden wanneer er onvoldoende structurele verbeteringen
komen. Zo waren vorig jaar verschillende grote demonstraties in hoofdstad Luanda tegen het beleid van President
Jose Eduardo dos Santos die al 32 jaar aan de macht is in Angola. De demonstranten vonden dat er te weinig door
de Angolese regering wordt gedaan om de levenssituatie van miljoenen Angolezen te verbeteren. Ondanks de
olierijkdommen behoort de inkomensongelijkheid in Angola tot één van de hoogste ter wereld, is de gemiddelde
levensverwachting slechts 52 jaar en heeft veertig procent van de bevolking geen toegang tot schoon drinkwater.
Hoofdstad Luanda is het politieke en economische hart van Angola. Driekwart van het bbp wordt voortgebracht
door de bedrijven die gevestigd zijn in deze stad waar een derde van de totale Angolese bevolking van ongeveer
twintig miljoen mensen woont. De demonstraties van de afgelopen maanden voltrokken zich vooral in Luanda. In
deze stad wonen veel jonge Angolezen die geen baan kunnen vinden en geconfronteerd worden met de
groeiende inkomensongelijkheid en corruptie onder ambtenaren en politici. Op 31 augustus 2012 vonden er
parlementsverkiezingen plaats. De huidige regeringspartij MPLA van president Dos Santos won deze verkiezingen
en heeft opnieuw de zeventig jarige Dos Santos benoemd tot president voor een periode van vijf jaar. De grootste
oppositiepartij UNITA had aangegeven dat wanneer zij onregelmatigheden tijdens de verkiezingen constateerden
1

Het onafhankelijke Amerikaanse onderzoeksbureau Energy Information Administration (EIA) schat de bewezen oliereserves van Angola
Pagina 25 van 73

Marktonderzoek West-Afrika

www.meys.eu

MEYS Emerging Markets Research

de uitslag niet zouden accepteren. Waarnemers van de SADC melden vrij snel na sluiting van de stembussen dat
de verkiezingen eerlijk waren verlopen. Maar belangrijker dan de politieke strijd met eeuwige rivaal UNITA is voor
MPLA de relatie met de provincie Cabinda. Deze provincie ligt als een enclave in het uiterste noorden van Angola
en is alleen bereikbaar via een corridor die door buurland Democratische Republiek Congo (DRC) loopt. De
aanwezigheid van Angola’s grootste olievelden voor de kust van Cabinda en thuisbasis van de Amerikaanse
multinational Chevron, maakt echter dat deze provincie met slechts een half miljoen inwoners van zeer groot
belang is voor de nationale (olie)economie.

Demonstraties in hoofdstad Luanda tegen sociale ongelijkheid en corruptie onder de politieke elite

Naast de dominantie van de oliesector in de economie zijn veel lokale bedrijven actief in de informele sector.
Vooral op het Angolese platteland is de informele sector groter dan de formele (geregistreerde) sector. Het
merendeel van het midden- en kleinbedrijf opereert in deze informele economie. Vanwege het feit dat een groot
deel van de beroepsbevolking onvoldoende onderwijs heeft genoten om aan de slag te kunnen bij de grote
bedrijven in de formele (olie)sector, werken zij in de informele sector waar de arbeidsproductiviteit en lonen laag
zijn. De armoede die deze situatie met zich meebrengt onder met name jongeren is duidelijk zichtbaar in de grote
steden zoals in hoofdstad Luanda.

Havenontwikkelingen
Voor haar economische groei is Angola sterk afhankelijk van buitenlandse importen. De overgrote meerderheid
van deze importen komen via Angola’s verschillende zeehavens het land binnen. In 2011 bedroeg de totale
import van goederen via deze zeehavens 10,6 miljoen ton. In 2010 was dit nog 14 miljoen ton, maar dat was een
uitzonderlijk jaar. In vergelijking met 2008 en 2009 lag het importvolume in 2011 op een nagenoeg gelijk niveau
van om en nabij de 10,5 miljoen ton. De forse toename van de invoer in 2010 was vooral te danken aan een
bovengemiddelde toename in de importen van cement – één van de belangrijkste importproducten van Angola en materialen voor de offshore industrie. Voor de export zijn de drie belangrijkste afzetmarkten China, de
Verenigde Staten en India. Importen komen met name uit Portugal, China, Nederland en de Verenigde Staten. In
2011 behoorde Nederland tot de top drie van belangrijkste importeurs voor Angola. Het gaat dan onder meer om
voedingsmiddelen, machines, transportmiddelen, en chemicaliën.
Import van goederen via havens Angola
(ton)
15.000.000

Import goederen naar zeehaven, 2011
(miljoen ton)
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Met een aandeel 75 procent is de haven van Luanda veruit de grootste haven in Angola. In 2011 werd bijna acht
miljoen ton aan goederen via deze haven ingevoerd. De zuidelijker gelegen haven van Lobito was met een
aandeel van 15 procent de tweede haven van het land. De overige havens zijn kleiner waarvan de havens
Cabinda, Malongo en Soyo belangrijke petroleumhavens zijn voor de Angolese offshore industrie.

Haven van Luanda
De haven van Luanda werd in 1945 in gebruik genomen voor de in- en uitvoer van allerhande goederen. Vandaag
de dag is de haven Luanda de grootste haven van Angola. In 2011 bedroeg de doorvoer van containers ruim
670.000 TEU, een stijging met 27 procent ten opzichte van 2010. Ook de in- en uitvoer van goederen steeg in
2011 en wel met zes procent ten opzichte van 2010 tot ruim 9,7 miljoen ton. Hiervan bedroeg tachtig procent
importen. Er deden ruim 4.500 schepen de haven aan waarvan het overgrote deel goederen vervoerden voor de
offshore industrie. De haven heeft drie terminals:
- ‘General Cargo Terminal’: deze terminal heeft een oppervlakte van 80.000 vierkante meter en is in 2005 voor
twintig jaar in concessie gegeven aan het consortium Multiterminais bestaande uit NDS Lda (14 procent),
NileDutch Africa Line B.V. (35 procent) en Copinol Sarl (51 procent). De terminal heeft verder opslagloodsen
met een totale oppervlakte van bijna 25.000 vierkante meter;
- Container Terminal II: de container terminal is sinds 2007 voor twintig jaar in concessie gegeven aan
SOGESTER (Sociedade Gestora de Terminais, SA), een joint-venture tussen het pensioenfonds Gestão de
Fundos uit Angola en het Deense APM Terminals. De terminal heeft een totale oppervlakte van veertien
hectare met een opslagcapaciteit voor ruim 11.000 containers. Jaarlijks kunnen maximaal 330.000 TEU via
deze terminal worden verhandeld;
- Multipurpose Terminal: de multipurpose terminal is in concessie gegeven aan UNICARGAS voor een periode
van twintig jaar. UNICARGAS is één van de grootste transportbedrijven in Angola en werd in 1988 door het
Angolese Ministerie van Transport opgericht. De terminal heeft een oppervlakte van bijna 18 hectare en
opslagloodsen met een totale oppervlakte van 10.500 vierkante meter. In 2008 werd nog voor 32 miljoen
dollar door UNICARGAS geïnvesteerd in het uitbreiden van de terminal om meer containers en goederen te
kunnen verhandelen.
In 2006 werd door de havenautoriteiten, de drie concessiehouders en het Britse consultantbureau Ocean
Shipping Consultants (in 2011 overgenomen door Royal Haskoning) een moderniseringsplan voor de haven van
Luanda opgesteld met betrekking tot de periode 2006 – 2010. Afgesproken werd dat gezamenlijk voor 130
miljoen dollar zou worden geïnvesteerd. Deze investeringen hadden als doel om de haven van Luanda binnen tien
jaar tot de belangrijkste haven in dit deel van Afrika te maken. In dat kader werd door Sogester in de afgelopen
vier jaar voor 155 miljoen dollar geïnvesteerd in het verbeteren en moderniseren van de faciliteiten op hun
Terminal II. Zo werden twintig nieuwe vrachtwagens en vier kranen aangeschaft om goederen en containers
sneller te kunnen laden en lossen en daarmee de wachttijden voor de container terminal te verlagen.

Haven van Luanda veruit grootste haven in Angola
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Nieuwe satelliethaven Luanda
Doordat de handelsstromen via de haven van Luanda in de afgelopen tien jaar sneller zijn gegroeid dan dat de
haven werd uitgebreid en gemoderniseerd zijn de wachttijden voor schepen enorm opgelopen en daarmee ook
de kosten voor de rederijen. Naast uitbreiding en modernisering van de haven van Luanda zelf is door de
Angolese regering in 2011 besloten om een nieuwe satelliethaven te bouwen. Deze nieuwe haven genaamd Barra
do Dande zal vijftig kilometer ten noorden van de hoofdstad komen en moet volgens de Angolese regering de
grootste haven voor de in- en uitvoer van goederen op het Afrikaanse continent worden. Een masterplan is
opgesteld door het Braziliaanse bedrijf Geoport. De totale oppervlakte van de nieuwe haven zal ongeveer 1.200
hectare gaan beslaan. Planning is om in 2012 te starten met de bouw van de haven.

‘Artist impression’ nieuwe haven Barra do Dande

Haven van Lobito
De haven van Lobito is de tweede haven van Angola. Hij werd ruim tachtig jaar geleden gegraven en is vooral voor
de doorgaande handel met buurlanden Zambia en de Democratische Republiek Congo. Na een terugval in 2010
werd in 2011 ruim 1,5 miljoen ton aan goederen ingevoerd. De haven heeft vier terminals en 25 kranen met een
hijscapaciteit tussen de drie en twintigentwintig ton. Daarnaast heeft de haven ook een werf (Lobinave) voor
reparaties en onderhoud aan schepen tot 30.000 DWT.

Bron: Havenautoriteit Lobito, CNC

Forse uitbreiding haven Lobito

Sinds 2008 wordt gewerkt aan de uitbreiding van Lobito. Dit gebeurt in vijf fases. De eerste fase bestond uit het
opnieuw bestraten van 1.100 meter kade en het vervangen van de rails. De tweede fase is de bouw van een
nieuwe container terminal, het verlengen van de Zuidpier en het bouwen van een droogdok. De derde fase
bestaat uit de bouw van een terminal voor de overslag van ijzererts wat afkomstig is van buurland DRC. De vierde
en vijfde fase bestaat uit de bouw van een terminal voor de overslag van mineralen, een nieuwe aanlegkade en
de bouw van een kade met bijbehorende faciliteiten voor het ontvangen van cruiseschepen. Deze uitbreiding
moet na oplevering leiden tot een vervijfvoudiging van de overslag van goederen naar 11 miljoen ton per jaar en
een toename in de containeroverslag van ongeveer 88.000 TEU nu naar 700.000 TEU per jaar bij oplevering van
het project. Totale investeringskosten voor de uitbreiding van de haven van Lobito bedragen ruim één miljard
dollar.
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Haven van Namibe
De haven van Namibe is de derde grootste haven in Angola en werd in gebruik genomen in 1957. De haven is
gelegen in het Zuiden van het land en is vooral van belang voor de handel met de zuidelijk gelegen buurlanden
van de ‘Southern Africa Development Community’ (SADC). In 2011 werd 961.000 ton aan goederen via de haven
overgeslagen en 18.000 containers. Er werken ongeveer 750 mensen bij de havenautoriteit. Enkele jaren geleden
werd door de Angolese regering geconstateerd dat een modernisering en uitbreiding van de haven noodzakelijk
was voor de verdere economische ontwikkeling van de regio en de toenemende handel met de SADC. Vanwege
de al jarenlange bilaterale verhouding tussen Angola en Japan, waarbij Japan voor tientallen miljoenen euro’s via
haar Japan International Cooperation Agency (JICA) investeerde in Angola, werd in 2006 de opdracht gegeven
voor een eerste studie naar de modernisering van de haven van Namibe. Hieruit kwam naar voren dat de kosten
voor de modernisering van de haven circa dertig miljoen dollar zou gaan kosten. In een nadere vervolgstudie
uitgevoerd door Japan Port Consultants in 2008 - 2009 in opdracht van de Japanse Export Organisatie JETRO en
gefinancierd uit het JICA-programma, bleek dat de bouw van een noodzakelijke nieuwe container terminal en de
modernisering van de huidige SACOMAR terminal gezamenlijk ruim één miljard dollar zouden gaan kosten. Ruim
negenhonderd miljoen dollar voor de nieuwe terminal en meer dan honderd miljoen dollar voor de
modernisering van de SACOMAR terminal. Beide onderzoeken gaven een fasering van de bouwwerkzaamheden
aan uitgespreid over een periode van enkele jaren. Uiteindelijk werd door de Angolese regering gekozen voor
twee fases waarvan de eerste fase werd afgerond in augustus 2010. Totale kosten twintig miljoen dollar
gefinancierd door Japan. Opdrachtnemer was het Japanse bedrijf Toa Corporation. De tweede fase start in 2012
en omvat onder meer een uitbreiding van de kade, de bouw van 19.000 vierkante meter aan opslagloodsen en de
modernisering van de SACOMAR terminal. De totale kosten voor deze tweede fase werden eveneens geraamd op
twintig miljoen dollar. Japan draagt deels bij aan de investeringskosten in zowel fase één als twee.

Haven van Namibe wordt voor twintig miljoen dollar in de komende jaren gemoderniseerd

Haven van Cabinda
De haven van Cabinda ligt in de Angolese enclave Cabinda. De locatie wordt al meer dan drie eeuwen gebruikt
voor de handel en doorvoer van goederen en personen. Sinds 1962 is Cabinda een commerciële haven. De
belangrijkste producten die via de haven destijds werden verhandeld waar hout, koffie, kokosnoten en
mijnbouwproducten. In de laatste jaren is de haven vooral van groot belang geworden voor de sterk groeiende
offshore industrie in Angola. Voor de kust van Cabinda bevinden zich namelijk de belangrijkste olievelden van het
land. Ongeveer 65 procent van de Angolese olie export vindt plaats via deze haven. De haven heeft verschillende
faciliteiten voor de opslag van containers en goederen. Zo heeft het twee opslagloodsen met een totale
oppervlakte van 1.250 vierkante meter waar ongeveer 10.000 ton aan goederen kan worden opgeslagen. Er zijn
drie terreinen (18.000 vierkante meter) voor de opslag van containers. Er werken rond de 250 werknemers bij de
havenautoriteit van Cabinda.

Haven van Cabinda belangrijkste offshore haven in Angola

Pagina 29 van 73

Marktonderzoek West-Afrika

www.meys.eu

MEYS Emerging Markets Research

In de afgelopen jaren zijn er verschillende uitbreidingen van de haven geweest waaronder de aanleg van een
nieuwe pier door het Chinese staatsbedrijf China Gezhouba Group Corporation (GCCC). Deze pier werd eind 2011
opgeleverd en heeft een lengte van 319 meter en is 12 meter breed waardoor de mogelijkheid is ontstaan om
twee grotere schepen op hetzelfde moment te laten afmeren.
Nieuwe diepzeehaven Caio Port
Om de toenemende aan- en afvoer van met name olie en gas via de haven van Cabinda in de komende jaren op te
kunnen vangen, wil de Angolese regering tussen 2012 -2017 voor één miljard dollar investeren in de uitbreiding
en modernisering van het havencomplex in de provincie. Het gaat onder meer om de aanleg van een nieuwe
diepzeehaven in Caio, een kleine stad gelegen op negen kilometer ten noorden van de provinciehoofdstad
Cabinda. Deze nieuwe haven wordt in drie fases ontwikkeld via een publiek-private samenwerking (PPP) genaamd
Caioporto S.A. De totale investeringskosten voor de eerste fase bedragen 600 miljoen dollar waarvan 360 miljoen
dollar moet komen van Angolese private investeringsmaatschappijen, 60 miljoen dollar van buitenlandse
investeerders en 180 miljoen dollar van de Angolese overheid. De ingebruikname van de nieuwe diepzeehaven is
gepland in 2016. Bij oplevering zal de haven van Caio een opslagterrein hebben met een oppervlakte van 1.640
hectare en een containerterrein met een oppervlakte van 3.690 hectare. Op korte termijn creëert de haven aan
directe werkgelegenheid duizend nieuwe banen en op middellange termijn neemt dit aantal toe tot
vijftienhonderd. Daarnaast is de verwachting van de overheid dat er tienduizenden nieuwe banen zullen worden
gecreëerd bij de bedrijven die zich vestigen op het haventerrein en in de omgeving van de nieuwe haven.

600 miljoen dollar voor nieuwe diepzeehaven Caio Port

Omvang handelsvloot Angola zeer gering
Angola heeft geen traditie als handelsnatie. Van oudsher waren het Europese rederijen – en voor de
onafhankelijkheid van 1975 vooral Portugese – die goederen transporteerden van en naar Angola. In de afgelopen
jaren zijn daar vooral (Zuid-)Amerikaanse en Aziatische rederijen en agenten uit met name China, Zuid-Korea en
Japan bijgekomen. De strategie van de Angolese regering is vooral gericht op het ontwikkelen van havens en
bijbehorende infrastructuur inclusief goede achterlandverbindingen over de weg en het spoor. De Angolese
handelsvloot bestaat dan ook uit slechts tien schepen. Zo heeft staatsoliebedrijf SONAGOL via haar
dochterondernemingen Sonangol Shipping en SonaShip drie tankers varen voor het transport van ruwe olie, zes
transportschepen, één bunkerschip en één LPG tanker. Deze negen schepen varen enkel voor SONANGOL. Met de
groeiende offshore activiteiten van SONANGOL in de komende jaren verwacht SonaShip haar vloot van acht
schepen verder uit te zullen breiden. De zes transportschepen zijn in eigendom van SonaShip maar het dagelijkse
management is in handen van het Zwitserse ABC Maritime. De schepen zijn gebouwd op werven in Zuid-Korea en
Japan.

Focus scheepsbouw Angola op offshore industrie
De scheepsbouwsector in Angola verkeert nog in een pril stadium. Door de dominantie van de offshore industrie
in de Angolese economie ligt de nadruk op het bouwen van schepen en platforms voor oliemaatschappijen zoals
SONANGOL. Andere type schepen zoals vrachtschepen en of containerschepen worden (nog) niet gebouwd in
Angola. Ook de visserijsector roept al enkele jaren om een werf voor het lokaal kunnen laten bouwen van
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visserijschepen. Zo pleit de Vereniging van Visserijbedrijven in de provincie Kwanza Sul al jaren bij de regering
voor de bouw van een scheepswerf in deze regio ten behoeve van de lokale visserij. Tot op heden is daar nog
geen gehoor aan gegeven. Werven die zich richten op de offshore industrie zijn langs de gehele kustlijn van
Angola te vinden. Er is geen sprake van een clustering van werven. De gerichte activiteiten op het vooral bouwen
van kapitaalintensieve offshore schepen en platforms heeft er toe geleid dat er maar een zeer beperkte groep
Angolese maritieme toeleveranciers zijn die tegemoet komen aan de hoge internationale eisen van deze
industrie. De positie van staatsoliemaatschappij SONANGOL is door deze situatie dominant op de maritieme
markt met verschillende dochterondernemingen en uiteenlopende participaties in andere (inter)nationale
maritieme bedrijven.

Nieuwe scheepswerf Porto Amboim
Vanwege haar groeiende offshore activiteiten en toenemende behoefte aan nieuwe schepen heeft
staatsoliebedrijf SONANGOL enkele jaren geleden besloten een nieuwe scheepswerf te bouwen in Angola. In
2007 werd een contract gesloten tussen SONAGOL en SBM Offshore voor de bouw van een scheepswerf bij Porto
Amboim in Kwanza-Sul, 260 kilometer ten zuiden van hoofdstad Luanda. Daarbij werd de nieuwe joint-venture
PANEAL (Porto Amboim Estaleiros Navais LDA) opgericht. Totale investeringskosten bedragen rond de 208
miljoen dollar. De eerste fase is in 2010 opgeleverd. Bij de volledige oplevering in 2013 heeft de werf een
oppervlakte van 23 hectare, zijn duizend nieuwe banen gecreëerd en heeft het een maximale productiecapaciteit
voor staal van 8.000 – 10.000 ton per jaar voor de bouw van FPSO-(floating production, storage,
offloading)schepen voor de offshore industrie. In 2010 werd het Zuid-Koreaanse bedrijf Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering (DSME), naast SONANGOL (40 procent) en SBM Offshore (30 procent), voor 30 procent
partner van PANEAL. Andere bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van deze scheepswerf zijn onder meer het
Nederlandse Heerema, het Indiase Accelor Mittal en het Franse Technip. Het aandeel van de inbreng door lokale
bedrijven in dit bouwproject is slechts twintig procent. Het gaat dan om bedrijven zoals Sonamet en Petromar
waarvan in beide gevallen SONANGOL een belangrijke aandeelhouder is.

Nieuwe scheepswerf Porto Amboim

Sonamet Lobito scheepswerf
De Sonamet Lobito scheepswerf nabij de haven van Lobito heeft een oppervlakte van tachtig hectare en richt met
haar faciliteiten aan kades, hijskranen, werkplaatsen en opslagloodsen vooral op de bouw, onderhoud en
reparatie aan offshore platforms. Sonamet is een joint-venture tussen SONANGOL, Wapo International en het
Britse bedrijf Subsea 7. Naast de werf in Lobito heeft Subsea 7 ook een spoolbase in hoofdstad Luanda voor het
aan elkaar lassen van pijpleidingen en vervolgens op een spoel rollen ten behoeve van olie- en gasboringen voor
de kust van Angola.

Sonamet Lobito productiewerf

Spoolbase Luanda
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Petromar scheepswerven
Het in 1984 opgerichte Angolese bedrijf Petromar – een joint-venture tussen het Angolese SONANGOl en het
Italiaanse Saipem - heeft drie werven in Angola die zich richten op de offshore industrie. De drie locaties voor
deze werven zijn in Soyo, Ambriz en Malongo. In Luanda staat het hoofdkantoor van Petromar. Er zijn momenteel
geen uitbreidingsplannen voor deze werven.

Sterke focus werven Petromar op offshore industrie

Uitbreiding marine Angola
De marine is het kleinste onderdeel van het militaire apparaat van Angola. Naar schatting werken er ongeveer
drieduizend mensen en heeft het een vloot van een zestal schepen, voornamelijk patrouilleboten. Het
hoofdkwartier is gevestigd in Luanda waar ook de marinebasis is gelegen. Om de toenemende offshore
activiteiten in de Angolese water te beschermen en de piraterij in de regio aan te pakken is in juni 2012 door het
Ministerie van Defensie besloten om de komende jaren de Angolese marine uit te breiden en te moderniseren
ten aanzien van personeel, huisvesting, bewapening en vloot. Het is echter momenteel nog onduidelijk wat het
moderniseringsprogramma van de marine precies inhoudt en welke partijen daar bij betrokken zijn of worden.
Wel is het zo dat vanwege de historische relatie veel nauwe banden zijn met de Portugese marine.

Marine Angola nog zeer beperkt

In december 2011 en april 2012 heeft Damen Shipyards voor het Angolese Ministerie van Landbouw,
Plattelandsontwikkeling en Visserij twee van een serie van drie schepen afgeleverd. Het gaat om twee
zogenaamde ‘Fishery Inspection Surveillance Vessels’ (FISV) en één ‘Fishery Research Vessel’ (FSV) die worden
ingezet ter bescherming en het inspecteren van de visgronden. Daarbij werkt Angola samen met buurlanden
Namibië en Zuid-Afrika. Alle drie de schepen zijn gebouwd op de scheepswerf van Damen in Galati, Roemenië.

RELEVANTE DRESSEN IN ANGOLA
Damen Shipyards leverde drie patrouilleschepen aan Ministerie
Landbouw & Visserij
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RELEVANTE ADRESSEN ANGOLA
Nederlandse ambassade in Angola
Empr. Comandante Gika
Edificio Garden Towers - Torre B - Piso 8
Travessa Ho Chi Minh - Bairro Alvalade
Luanda
Tel.: +244 924 068 802 (temporary), +244 923 503 254 (temporary)
E-mail: lua@minbuza.nl
Algemene website overheid Angola
Website: www.governo.gov.ao
Ministerie van Transport (weg, spoor, water, lucht)
Website: www.transportes.gv.ao
Angola Investment Agency (ANIP)
Rua de Serqueira Lukoki
nº 25, 9º andar
Cx. P 5465/ Luanda - Angola
Tel.: (+244) 222 39 14 34 / 33 12 52
E-mail: geral@anip.co.ao
Website: www.anip.co.ao
Vereniging van Cargadoors Angola (CNC)
Largo 4 de Fevereiro,
Palacio de Vidro - 5º Andar
Luanda
Tel.: (+244) 222 311 339, (+244) 222 310 097, (+244) 222 311 897
E-mail: cnc@cnc-angola.gv.ao
Website: www.cnc-angola.com
Douane van Angola
Gabinete do Director Nacional
Rua Teresa Afonso Nº 2
Caixa Postal 1254
Luanda - Angola
Tel. (+ 244) 222 339495; (+ 244) 222 372650; (+ 244) 222 339490; (+ 244) 222 372600
E-mail: info@alfandega.gv.ao
Website: www.alfandegas.gv.ao
Scheepswerf Petromar
Rua Rodrigo Miranda n.º 17
P.O. BOX n.º 6328
Luanda
Tel.: +244-222-321600; +244-222-321229; +244-222321990
E-mail: petromar@petromar.co.ao
Website: www.petromar.co.ao
Havenautoriteit van Lobito
Tel.: (+244) 27 222 2711
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E-Mail: quintino.trinta@eplobito
Website: www.eplobito.net
Havenautoriteit van Cabinda
Tel.: (+244) 2312 23007
E-mail: Geral@portodecabinda.com
Website: www.portodecabinda.com
Havenautoriteit van Luanda
Largo 4 de Fevereiro,
CX Postal 1224-C1
Luanda
Website: www.portoluanda.co.ao
Nationale staatsoliemaatschappij SONANGOL
Rua Rainha Ginga nr. 29 – 31
Luanda
Website: www.sonangol.co.ao
Bedrijven actief in offshore industrie in Angola
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Ghana

Factsheet Ghana
Staatsvorm:
President:
Bevolking (2011):
Hoofdstad:
Inkomen (2011):
Munteenheid:
Officiële taal:

Republiek
John Mahama
24.966.000 mensen
Accra
US$ 3.058 per hoofd van de bevolking
Cedi
Engels
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Sterke economische groei
Met een bevolking van ruim 24 miljoen inwoners en een inkomen per hoofd van de bevolking van drieduizend
dollar behoort Ghana tot de middeninkomen landen van Afrika. Het is ook een land met een snel groeiende
bevolking. Tussen 2000 en 2010 bedroeg de gemiddelde bevolkingsgroei 2,5 procent per jaar. Ghana heeft zoals
veel Afrikaanse landen ook een jonge bevolking. Bijna veertig procent van de 24 miljoen inwoners is jonger dan
veertien jaar. Ter vergelijking, in Nederland is dat percentage 18 procent.
Opgestuwd door een verhoogde olieproductie als gevolg van de ingebruikname van het olieveld Jubilee in
december 2010 groeide de Ghanese economie in 2011 met een ongekend percentage van ruim veertien procent
ten opzichte van 2010. Ook Ghana’s twee andere belangrijke exportproducten cacao en goud droegen bij aan
deze hoge economische groei. Wanneer de oliesector niet wordt meegerekend bedroeg de economische groei in
2011 8,7 procent. Voor 2012 is de verwachting van het IMF dat de economische groei inclusief de oliesector zal
afnemen tot 8,2 procent als gevolg van het feit dat de olieproductie op haar maximale capaciteit zit. Exclusief
deze sector verwacht het IMF voor Ghana een economische groei van 8,8 procent in 2012 en 7,6 procent in 2013.
Dit zijn aanzienlijk hogere groeicijfers in vergelijking met de groeiverwachtingen voor geheel Afrika, namelijk 4,5
procent voor 2012 en 4,8 procent voor 2013.
Economische groei Ghana (BBP, %)

Economische groei naar bestedingen
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De sterke economische groei werd in de afgelopen vijf jaar vooral gedragen door de export en
kapitaalinvesteringen. De groei in consumptieve bestedingen door particuliere huishoudens liep hierop wat
achter. Desalniettemin zijn voor een structurele economische groei de consumptieve bestedingen de
belangrijkste motor. Driekwart van het bruto binnenlands product wordt gedragen door de Ghanese
huishoudens. Verlies aan koopkracht van huishoudens door hoge (voedsel)prijzen en of oplopende werkloosheid
zal dan ook grote gevolgen hebben voor de Ghanese economie en daarmee ook voor het bedrijfsleven.

Landbouw dominant; toenemend belang mijnbouwindustrie
De sectoren landbouw en industrie (inclusief mijnbouw) waren in 2011 elk goed voor een kwart van het bruto
binnenlands product (bbp). De dienstensector levert de overige vijftig procent. In de afgelopen tien jaar lag het
aandeel van de landbouwsector in het bbp rond de dertig procent en de industrie rond de twintig procent. In
2011 is het voor het eerst dat de industrie een nagenoeg gelijk aandeel in het bbp heeft als de landbouw.
Belangrijkste oorzaak hiervan is de snelgroeiende mijnbouwindustrie in Ghana en dan vooral de productie van
goud en olie. In 2011 exporteerde Ghana voor een recordbedrag aan goud (vijf miljard dollar) en leverde de
olieproductie voor het eerst een bijdrage aan de export met een waarde van bijna drie miljard dollar. Samen goed
voor ruim de helft van de totale exportwaarde van Ghana in 2011 (14,6 miljard dollar). Door de ingebruikname
van het nieuwe olieveld Jubilee eind 2010 en de sterk gestegen goudprijzen op de wereldmarkt bedroeg de groei
van de industrie 41 procent in 2011 ten opzichte van 2010. Wanneer alleen gekeken wordt naar de maakindustrie
was de groei van deze sector een stuk lager maar met dertien procent ten opzichte van 2010 nog steeds
substantieel te noemen.
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Werkgelegenheid naar economische sector
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Trendmatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden in Ghana niet continu bijgehouden met uitzondering van
de Centrale Bank van Ghana. Deze houdt op kwartaalbasis (slechts) de openstaande vacatures bij wat echter een
sterk wisselend en te beperkt beeld geeft van wat er daadwerkelijk gebeurt op de Ghanese arbeidsmarkt van
ruim tien miljoen werkenden. Slechts via het nationaal bevolkingsonderzoek dat één keer per tien jaar wordt
gehouden zijn cijfers bekend over de werkgelegenheidssituatie in Ghana. Het laatste bevolkingsonderzoek dateert
van 2010 waarvan de resultaten in mei 2012 naar buiten werden gebracht. Uit dit laatste bevolkingsonderzoek
blijkt dat van de bevolking van vijftien jaar en ouder 94,2 procent een baan heeft en dus 5,8 procent werkeloos.
Daarbij is de private sector met 93 procent van totale werkende beroepsbevolking van 10,4 miljoen mensen de
belangrijkste werkgever in Ghana. Overigens werkt hiervan 86 procent in de informele sector en slechts 7 procent
in de formele sector. Een ander feit is dat van twee derde van de werkende beroepsbevolking een eigen bedrijf
heeft. Naar economische sector is de landbouw veruit de grootste werkgever. Ruim veertig procent van de
Ghanezen is actief in deze sector. De sector Handel is met iets meer dan achttien procent een goede tweede. Veel
van de bedrijven in de informele sector zijn namelijk actief in de detailhandel c.q. straathandel. In de industrie
(inclusief bouw) werken ruim 1,6 miljoen Ghanezen oftewel ruim vijftien procent van de werkende
beroepsbevolking.

Afnemende inflatiedruk
Sinds de piek in 2009 van ruim negentien procent is de inflatie in Ghana sterk aan het dalen tot onder de tien
procent. Ook voor 2012 en 2013 verwacht het IMF dat de inflatie onder de tien procent blijft. Belangrijkste
oorzaak voor deze dalende inflatie zijn de sterk gedaalde voedselprijzen voor onder andere groente en vis en
prijsdalingen voor belangrijke niet-voedsel producten zoals huishoudelijke apparaten, kleding en
gezondheidszorg. De prijs voor energie (gas, water, licht) steeg in 2010 en de eerste helft van 2011 nog fors maar
daalde in de loop van 2011 tot zeven procent op jaarbasis wat ruim onder het gemiddelde prijsniveau was. In de
eerste zes maanden van 2012 blijft de prijsontwikkeling van energie onder het gemiddelde prijsniveau en zijn het
vooral de transportkosten die een sterke toename (blijven) laten zien. In juni 2012 met bijna twintig procent ten
opzichte van dezelfde periode in 2011. Dit heeft niet alleen grote consequenties voor de transportsector maar
ook voor de gemiddelde Ghanees die met de eigen auto of het openbaar vervoer gaat.
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Forse toename buitenlandse investeringen
De Ghana Investment Promotion Centre (GIPC) registreert de buitenlandse investeringen in Ghana exclusief de
sectoren mijnbouw, olie, gas en vrijhandelszones. Uit de cijfers van het GPIC blijkt dat de totale buitenlandse
directe investeringen in 2011 6,8 miljard dollar bedroegen verdeeld over 514 projecten. Dit was het hoogste
investeringsvolume ooit voor Ghana. Tien jaar geleden bedroegen de buitenlandse investeringen in Ghana nog
geen zestig miljoen dollar. In het eerste kwartaal van 2012 werd deze stijgende trend doorgezet met een stijging
van 68 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2011 tot bijna 980 miljoen dollar. Al enkele jaren registreert
GIPC het hoogste percentage aan buitenlandse investeerders in de bouw- en vastgoedsector. De grootschalige
woningbouwprojecten en investeringen in de mijnbouw, olie- en gasindustrie trekken steeds meer buitenlandse
investeerders aan. Daarnaast hebben de vele privatiseringen van staatsbedrijven over de afgelopen 15 – 20 jaar
en de bewuste strategie van de overheid om buitenlandse investeerders naar Ghana te halen, bijgedragen aan de
forse instroom van buitenlands kapitaal. Van de 514 projecten waar buitenlandse bedrijven in 2011 bij betrokken
waren, waren er vijftien projecten van Nederlandse investeerders. Dit was een verdubbeling ten opzichte van
2010 (acht). In het eerste kwartaal van 2012 waren het er al vijf. Eén van de investeringsprojecten waar een
Nederlands bedrijf bij betrokken is, is de bouw van elf havens voor de lokale visserij door het Chinese CHEC. Het
Nederlandse Royal Haskoning-DHV krijgt de supervisie op dit grote bouwproject. Het bedrijf was al eerder
betrokken bij het opstellen van een master plan voor visserijhavens in Ghana. De totale investering bedraagt
tweehonderd miljoen dollar waarvan tien miljoen dollar voor de supervisie door Royal Haskoning-DHV. Het
gehele project wordt gefinancierd uit een lening van in totaal drie miljard dollar wat de Ghanese overheid in
december 2011 heeft afgesloten met de China Development Bank. De bouwwerkzaamheden starten in 2012 met
verwachte oplevering in 2017.
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Ontluikende olie-industrie
Op 15 december 2010 werd voor het eerst olie gepompt uit het Ghanese olieveld Jubilee. Volgens berekeningen
van de Britse oliemaatschappij Tullow Oil, die het veld gaat exploreren, bevat de eerste fase van het Jubilee veld
een oliereserve van 370 miljoen vaten. Daarmee ligt de maximale productiecapaciteit op 120.000 vaten per dag.
Volgens Tullow Oil bevat het volledige Jubilee veld een oliereserve van 700 miljoen vaten. Overige partijen die
betrokken zijn bij de ontwikkeling van dit olieveld zijn:
- de nationale Ghanese staatsoliemaatschappij GNPC;
- de Amerikaanse bedrijven KOSMOS Energy, Sabre Oil and Gas en Anadarko;
- het Ghanese oliebedrijf EO Group Ltd.
De werkelijke productie in de afgelopen twaalf maanden lag ruim beneden de doelstelling van 120.000 vaten per
dag, namelijk gemiddeld tussen de 60.000 en 80.000 vaten per dag. Volgens de Ghanese oliemaatschappij GNPC
lag dit aan het feit dat niet alle putten tegelijkertijd operationeel konden zijn. Volgens de verwachtingen van
GNPC zal in de tweede helft van 2012 de productie toenemen tot 90.000 vaten per dag waarna in 2013 de
doelstelling van 120.000 vaten per dag wordt gerealiseerd. Doordat de olieproductie nog niet op haar volledige
capaciteit zit blijft Ghana vooralsnog afhankelijk van dure olie importen. Wel is de verwachting dat vanaf 2013 de
olie importen zullen gaan dalen wanneer de olieproductie uit het Jubilee veld op maximale capaciteit draait.
Onduidelijk is momenteel echter wel in hoeverre deze binnenlandse olieproductie aan de groeiende binnenlandse
vraag kan voldoen.
Olieproductie Ghana
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Nationale strategie Ghana 2010 - 2016
In December 2010 stelde de Ghanese regering de nationale strategie “An Agenda for Shared Growth and
Accelerated Development for a Better Ghana” (GSGDA) vast. Deze strategie behelst de periode 2010 – 2016
waarbij als belangrijkste doel van de strategie is gesteld het uiteindelijk realiseren van een bbp per capita van
tenminste drieduizend dollar in 20202. Volgens de Ghanese overheid is hiervoor een minimale economische groei
van acht procent per jaar gedurende deze periode voor vereist. Om de doelstelling van drieduizend dollar per
capita in 2020 te halen zijn een achttal subdoelstellingen aangewezen:
1. het creëren van een vestigingsklimaat voor meer werkgelegenheid
2. versnelde modernisering van de landbouw
3. ontwikkeling van de olie en gasindustrie en de maakindustrie
4. uitbreiding en modernisering van de infrastructuur
5. verminderen inkomensongelijkheid, meer onderwijs
6. ontwikkeling private sector
7. transparante overheid
8. meer Private-Public-Partnerships (PPS)

2

Volgens berekeningen van de Ghanese overheid bedroeg het bbp per capita in 2010 1.329 dollar
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De economische sectoren waar de komende jaren de focus op komen te liggen zijn dus landbouw, infrastructuur
(inclusief energie, gas, olie), water, gezondheidszorg en onderwijs.
De uitvoering van de nationale strategie 2010 -2016 is opgedeeld in twee korte termijnplannen van elk drie jaar.
De eerste van de deze plannen omvat de periode 2010 – 2013. De totale kosten voor de invoering van de
nationale strategie gedurende de periode 2010 – 2013 worden door de Ghanese overheid geraamd op bijna 24
miljard dollar oftewel zes miljard dollar per jaar. Van dit bedrag moet 12,5 miljard dollar komen van buiten de
Ghanese overheid. Van het bedrag van 24 miljard dollar gaat het grootste gedeelte (9,8 miljard dollar) naar
verbeteringen in en uitbreiding van de infrastructuur, gevolgd door maatregelen voor het creëren van meer
banen (6 miljard dollar) en investeringen in de olie en gasindustrie (3,6 miljard dollar).

Miljarden investeringen in infrastructuur
In de nationale strategie wordt hoge prioriteit gegeven aan de verdere ontwikkeling van de Ghanese olie en gas
industrie. De opbrengsten uit de export van olie en gas moeten vervolgens worden geïnvesteerd in andere
economische sectoren om te voorkomen dat de ontwikkeling van Ghana te eenzijdig afhankelijk wordt van de
prijsontwikkelingen voor olie en gas op de wereldmarkt. Naast de miljarden investeringen in de primaire sector
onderkent de nationale strategie de centrale rol van een goede infrastructuur voor een duurzame economische
groei en versterking van de internationale concurrentiepositie. Het gaat dan om het verbeteren van het transport
via de weg, spoor, lucht, en water. Van al het binnenlandse transport van goederen in Ghana gaat 94 procent over
de weg. Het is voor het land dus van essentieel belang dat het lokale wegennet goed functioneert om aan de hoge
groeiverwachtingen in de nationale strategie te kunnen voldoen.
Logistics Performance Index 2012
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Volgens de Logistics Permance Index 20123 van de Wereldbank wordt door het regionale bedrijfsleven Ghana
gezien als het land met de slechtste kwaliteit infrastructuur in West-Afrika en scoort het land ruim onder het
gemiddelde van Sub-Sahara Afrika. In 2010 behoorde Ghana nog tot de top in de regio. De slechte beoordeling
heeft grotendeels te maken met het feit dat Ghana weliswaar de hoogste wegendichtheid heeft in West-Afrika,
maar het aandeel van verharde wegen behoort tot één van de laagste in regio. Een slechte kwaliteit van de
infrastructuur verhoogt de transportkosten en maakt het land minder concurrerend ten opzichte van haar
buurlanden. Voor de Ghanese overheid aanleiding genoeg om bijna tien miljard dollar in de periode tot en met
2013 te investeren in het verbeteren en verder uitbreiden van de binnenlandse infrastructuur. De belangrijkste
doelstellingen voor het transportbeleid in de nationale strategie op de middellange termijn zijn:
- Ghana moet een transport hub worden voor West-Afrika;
- Het creëren van een efficiënt transportsysteem dat voldoet aan de vraag vanuit het bedrijfsleven;
- Geïntegreerd overheidsbeleid ten aanzien grondgebruik, transport planning, ontwikkeling en dienstverlening.

3

De Logistics Perfomance Index (LPI) is een wereldwijd marktonderzoek naar de kwaliteit en kwantiteit van de logistieke sector. De
gegevens worden verzameld op basis van enquêtes die worden gehouden onder een steekproef van transportbedrijven in een bepaald
land. De index wordt vastgesteld op basis van zes indicatoren met een score tussen 1 (slechtste) en 5 (beste). De uitvoering van de LPI staat
onder leiding van de Wereldbank.
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Naast deze breed geformuleerde beleidsdoelstellingen heeft de nationale strategie ook een aantal concrete
doelstellingen benoemd op het gebied van de infrastructuur en dan met name ten aan zien havenontwikkelingen:
- De ontwikkeling van een nieuwe diepzeehaven in de Westelijke Regio van Ghana die vooral moet gaan dienen
voor de olie en gasindustrie en voor nieuwe industriële bedrijven uit de maakindustrie;
- Modernisering van de bestaande twee havens Takoradi en Tema.

Havenontwikkelingen Ghana gericht op groeiende olie- en gasindustrie

Zeetransport stijgt sterk
Ongeveer negentig procent van Ghana’s internationale handel gaat via de zee. Het belang van goed
functionerende zeehavens is dan ook van essentieel belang voor de verder economische groei van het land.
Ghana heeft twee zeehavens te weten Takoradi en Tema, waarbij de haven van Tema veruit de grootste van de
twee is. Beide zeehavens vallen onder de Ghana Ports and Harbours Authority (GPHA), onderdeel van het
Ministerie van Handel en Transport. Bijna driekwart van de totale maritieme handel (import en export) via deze
twee havens gaat via Tema. In 2010 bedroeg de totale maritieme handel 13,8 miljoen ton, een stijging met
zestien procent ten opzichte van 2009. In 2011 steeg het volume van de maritieme handel nog sterker met 28
procent ten opzichte van 2010. Al enkele jaren is het volume van de import van goederen via de zeehavens van
Ghana drie keer zoveel als de export. Belangrijke producten die via de twee zeehavens worden geïmporteerd zijn
voedselproducten (graan, rijst), drank, chemicaliën, ijzer en staal, petroleum, gas, en bouwmaterialen zoals
cement en bakstenen. Veruit het belangrijkste product dat via de zeehavens werd geëxporteerd was cacao. Maar
liefst zestig procent van het totale tonnage dat werd geëxporteerd bestond uit cacao en cacao producten.
Samen met de sterke economische groei van de afgelopen jaren nam ook het aantal schepen dat de havens van
Takoradi en Tema aandoet sterk toe. Bedroeg het aantal schepen in 2000 nog 1.648, in 2011 was dit aantal
toegenomen tot 3.465. Een gemiddelde jaarlijkse toename van acht procent. Vooral sinds 2009 nam het aantal
schepen dat de zeehavens aandoet fors toe. Ondanks deze toename van het zeetransport naar en vanuit Ghana
heeft het land een relatief kleine handelsvloot. Momenteel varen er slechts 87 schepen onder Ghanese vlag. In
2000 waren dit er 92.
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Maritieme handel Ghana (ton)
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Het totaal aantal private scheepsagenten dat betrokken is in de maritieme handel met Ghana bedroeg in 2010 65
(zie Appendix voor de volledige lijst). Gezamenlijk verzorgen zij driekwart van de totale goederenoverslag via de
twee zeehavens. De grootste scheepsagent was in 2010 het Deense Maersk met een aandeel van bijna tien
procent in de totale handel via de lijndiensten. Een goede tweede was het
Franse Delmas/CMA CGM met een aandeel van ruim zes procent. In het droge bulk transport was de WestAfrikaanse scheepsagent Hull Blyth met een aandeel van bijna twaalf procent in de totale droge bulk handel
gevolgd door het in Rotterdam gevestigde Supermaritime met elf procent.
Er waren in 2010 148 lijndiensten die betrokken waren in het zeetransport van en naar Ghana. Met een aandeel
van 21 procent was het Deens Maerks Line de grootste lijndienst, in de droge bulk waren dat HC Trading (vooral
cement) en I.M.T. en in het transport van olie en gas was het Ghanese staatsoliebedrijf GNPC met een aandeel
van 28 procent de grootste vervoerder.

Haven van Tema
De haven van Tema is de grootste van de twee zeehavens in Ghana en werd in 1962 aangelegd. Het heeft een
oppervlakte van 3,9 miljoen vierkante meter. De haven heeft onder meer twaalf ligplaatsen voor schepen met
een diepte tussen de 8 en 11,5 meter. Er zijn vijf containerterminals: Golden Jubilee Terminal (GJT), Maersk
Container Terminal (MCT), Africa Coastal Services (ACS), Tema Bonded Terminal (TBT), en de Tema Container
Terminal (TCT). Daarnaast zijn in de haven allerlei bedrijven gevestigd op het gebied van opslag en transport en
aanverwante dienstverlening. Ruim de helft van het volume aan goederen dat via de haven wordt verhandeld is
containerhandel.

Haven van Tema grootste van Ghana

Het beheer en exploitatie van de Tema Container Terminal werd een aantal jaren geleden overgedragen aan
Meridian Port Services (MPS) voor een concessie van twintig jaar. MPS is een joint-venture tussen GPHA (dertig
procent) en Meridian Port Holdings (zeventig procent) wat weer een joint-venture is tussen de Franse Bolloré
Group – opererend in West-Afrika onder de naam Bolloré Africa Logistics - en APM Terminals. Via de TCT wordt
maandelijks gemiddeld 50.000 TEU in- en uitgevoerd. Het percentage ingevoerde (volle) containers bedroeg in de
Pagina 42 van 73

Marktonderzoek West-Afrika

www.meys.eu

MEYS Emerging Markets Research

eerste vijf maanden van 2012 49 procent. In 2011 bedroeg het totaal aantal verhandelde containers via de TCT
515.000 TEU. De ACS terminal wordt sinds januari 2006 geëxploiteerd door ACS Africa Coastal Services wat een
volle dochteronderneming is van GMT Shipping uit Hong Kong. De ACS terminal heeft een oppervlakte van 50.000
vierkante meter en heeft een opslagcapaciteit van 5.000 TEU.
Golden Jubilee Terminal
De Ghanese regering wil van de haven van Tema de toegangspoort tot West-Afrika maken. Om dit te kunnen
realiseren zullen in de komende jaren verschillende maatregelen worden genomen zoals het verder uitdiepen van
de haven om grotere schepen te kunnen accommoderen, het verlengen van kademuren, de aanschaf van nieuwe
containerkranen en het vergroten van de opslagcapaciteit voor containers. In 2007 werd de nieuwe Golden
Jubilee Terminal (GJT) geopend, gelegen net buiten de haven van Tema. De terminal heeft een oppervlakte van
bijna tien hectare waarvan tachtig procent een open terrein is voor de opslag van containers. Verder is er ook een
autopark met een oppervlakte van 0,14 hectare aanwezig. De GJT werd nodig om de groeiende stroom van
containers van en naar Ghana efficiënter en effectiever af te kunnen handelen. Sinds de opening in 2007 nam de
containeroverslag via GJT gestaag toe. In 2011 bedroeg het volume bijna 58.000 TEU, een verdubbeling ten
opzichte van 2010. Het aantal voertuigen dat via de GJT werd overgeslagen voor de binnenlandse markt bedroeg
in 2011 ongeveer 64.000.
Containeroverslag Golden Jubilee Terminal
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Uitbreidingsplannen haven van Tema
Om de verwachte groei in het zeetransport de komende jaren nog (beter) te kunnen faciliteren heeft GPHA een
masterplan voor de haven van Tema geformuleerd. Dit masterplan omvat de bouw van vier nieuwe terminals
waaronder een nieuwe containerterminal. Totale kosten worden geraamd op 1,5 miljard dollar waarbij door
GPHA wordt gedacht aan een publiek-private samenwerking om deze grote investeringen te kunnen doen.

Haven van Takoradi
De tweede zeehaven van Ghana is Takoradi en is sinds de ontdekking van olie voor de Ghanese kust in 2007
vooral van belang voor de offshore industrie. De haven ligt 230 km. van Accra vandaan en werd in 1928 geopend.
De haven heeft achterlandverbindingen met het noorden van Ghana en haar buurlanden Niger, Mali en BurkinaFaso. De haven heeft vier ligplaatsen voor schepen met een lengte tussen de negen en tien meter. Daarnaast
heeft het drie speciale ligplaatsen voor schepen die olie, bauxiet en mangaan vervoeren. Verder heeft Takoradi
opslagfaciliteiten met een totale oppervlakte van 140.000 vierkante meter en heeft het een
containeropslagcapaciteit van maximaal 5.000 TEU. In 2011 bedroeg de containeroverslag via de haven van
Takoradi ruim 55.000 TEU, een toename met zeven procent ten opzichte van 2010. De relatief sterke stijging van
het volume heeft onder meer te maken dat sinds 2009 cacao, één van de belangrijkste exportproducten van
Ghana die grotendeels via de haven van Takoradi wordt verscheept, in containers wordt vervoerd in plaats van in
zakken. De groeiende olie-industrie in Ghana zal tevens zorgen voor meer over- en opslagactiviteiten in de haven
in de komende jaren.
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Containeroverslag Takoradi (TEU)
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Haven van Takoradi van groot belang voor Ghana’s olie-en
gasindustrie

De beperkte diepte van de ligplaatsen en geringe opslagfaciliteiten beperkt echter de verdere groei van Takoradi
als haven voor de ontwikkelende olie- en gasindustrie en transport hub voor het noorden van Ghana en haar
buurlanden. De GPHA heeft dan ook reeds in 2008 de opdracht gegeven aan het Amerikaanse Nathan Associates
om een nieuw Port Master Plan op te stellen gericht op verdere uitbreiding van de haven en haar faciliteiten. Uit
dit nieuwe master plan blijkt dat wil de haven van Takoradi haar groeiambities in de komende jaren waarmaken,
het aantal ligplaatsen moet worden uitgebreid met negen waarvan drie voor containerschepen, twee voor
multipurpose schepen en vier voor bulk carriers. Daarnaast moet de haven verder worden uitgediept om grotere
schepen te kunnen accommoderen. De totale investeringen worden geschat op 700 – 750 miljoen dollar. De
uitvoering van het master plan vindt plaats in drie fases. De eerste fase is gestart in 2010 (kosten 150 - 200
miljoen dollar) en omvat het vergroten van de opslagfaciliteiten voor de offshore-industrie, uitdiepen van de
haven, aankoop van land, de bouw van nieuwe ligplaatsen voor tankers en de aanleg van nieuwe toegangswegen
naar de haven. Deze eerste fase wordt uitgevoerd door het Chinese China Harbour engineering Company (CHEC).
Voor de havenuitbreiding van Takoradi zoekt GPHA naar (inter)nationale publiek-private samenwerkingen. De
eerste fase wordt gefinancierd vanuit een financieringsfaciliteit van drie miljard dollar die de China Development
Bank in december 2011 is overeengekomen met de Ghanese regering.

Miljoeneninvestering China in uitbreiding Takoradi

Miljardeninvestering in nieuwe oliehaven
De Brits-Zuid-Afrikaanse multinational Lonrho heeft in augustus 2011 een ‘Memorandum of Understanding’
(MOU) met de Ghanese overheid gesloten om voor één miljard dollar te investeren in een nieuwe oliehaven in de
Westelijke regio in Ghana dicht bij de Jubilee olievelden. De nieuwe haven wordt in verschillende fases aangelegd
op een terrein van 2.000 hectare. In de overeenkomst is opgenomen dat Lonrho de concessie over de nieuwe
haven krijgt voor een periode van 25 jaar met een mogelijke verlenging van nog eens 25 jaar. Voor de wijze
waarop de nieuwe haven wordt ontwikkeld en beheerd heeft Lonrho de Luba Freeport haven in EquatoriaalGuinee op het oog. Deze haven is een joint-venture tussen Lonrho (63 procent) en de overheid (37 procent)
waarbij het dagelijkse beheer van de haven bij Lonhro ligt.
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Nieuwe oliehaven Westelijke regio naar voorbeeld van Luba Freeport in Equatoriaal-Guinee

Binnenvaart op Volta meer
Naast het zeetransport vindt er ook transport en goederen plaats over het Volta meer. Dit meer, met een
oppervlakte van 8.500 km2 één van de grootste door de mens gemaakte (1966) meren ter wereld, is voor Ghana
een belangrijke binnenlandse transportverbinding. In de nationale strategie zal de komende jaren het meer op de
belangrijkste vaarroutes verder worden uitgediept en zal de overheid meer veerboten en vrachtschepen
aanschaffen. In het kader van het Debre Marine Project wordt een kleine binnenhaven aangelegd bij de stad
Debre. Bij oplevering zullen het gehele jaar door hier tankers kunnen afmeren met olieproducten uit Akosombo
en het noorden van Ghana. Dit vermindert het vervoer over de weg wat de transportkosten zal verlagen. De
totale kosten voor dit project zijn geraamd op veertig miljoen dollar en wordt uitgevoerd door het Ghanese
bedrijf Bulk Oil Storage and Transportation Company Limited (BOST).

Scheepswerven Ghana
Ondanks het feit dat negentig procent van de buitenlandse handel van Ghana via zee gaat, heeft het land maar
een zeer beperkt aantal schepen onder eigen vlag varen en ook een gering aantal scheepswerven.

Takoradi Shipyard
De in 1928 gebouwde scheepswerf Takoradi Shipyard gelegen vlakbij de haven van Takoradi is in eigendom van
GPHA. Gedurende de periode 2006 – 2009 werd deze scheepswerf gemoderniseerd. De werf heeft een droogdok
voor schepen met een lengte tot 45 meter en een breedte tot 9,5 meter en een enkele scheepshelling. De
oppervlakte exclusief het droogdok is 5.500 vierkante meter.

Takoradi scheepswerf

Tema Shipyard & Drydock
De grootste scheepswerf in Ghana is de Tema Shipyard & Drydock. De werf startte met haar werkzaamheden in
1970. In 1996 verkocht de toenmalige regering van Ghana zestig procent van de aandelen aan Penang
Shipbuilding and Construction (PSC) uit Maleisië. Na verschillende conflicten tussen het management van PSC, de
vakbonden en de Ghanese regering in de afgelopen jaren kwamen PSC en de Ghanese regering in september
2011 overeen om het zestig procent aandeel terug te kopen door de Ghanese overheid voor een bedrag van 6,36
miljoen dollar. Daarmee is de scheepswerf weer voor de volle honderd procent in handen van de Ghanese
overheid. Voor de komende jaren wil de overheid de werf uitbreiden en moderniseren om tegemoet te komen
aan de groeiende vraag vanuit de lokale maritieme sector en de nationale olie- en gasindustrie. Zeventig procent
van het totale volume in scheepsbouw en reparatie in Ghana wordt gedaan op deze werf. De scheepswerf heeft
een totale oppervlakte van 43,5 hectare en omvat twee droogdokken, waarvan één droogdok voor schepen tot
Pagina 45 van 73

Marktonderzoek West-Afrika

www.meys.eu

MEYS Emerging Markets Research

maximaal 10.000 en de tweede droogdok voor schepen tot 100.000 DWT, een scheepshelling met een lengte van
38,7 meter en twee opslagloodsen van in totaal 750 vierkante meter.

Tema scheepswerf

Sekondi marinewerf
Ghana heeft één marinewerf in Sekondi. In opdracht van de Ghanese Ministerie van Defensie is deze in de
afgelopen twee jaar door het Nederlandse Damen Shipyards uitgebreid en gemoderniseerd. Hierdoor is de
marine in staat om reparaties en onderhoud aan haar vloot zelf uit te voeren waar voorheen Ghana naar het
buitenland moest uitwijken.

Uitbreiding Sekondi marinewerf door Damen Shipyards

Uitbreiding marine Ghana
Met ongeveer tweeduizend medewerkers en negen varende marine schepen in 2011 is de marine van Ghana
relatief klein. Vanwege de toenemende piraterij, het groeiende zeetransport en de olievondsten voor haar kust,
besloot de regering van Ghana in juli 2010 om haar marine in twee jaar tijd uit te breiden met tien schepen. In
2008 tekende Ghana reeds een contract met het Chinese Poly Technologies voor de bouw van vier
patrouilleboten op de Qingdao Shipyard ter waarde van 68 miljoen dollar. In oktober 2011 werden deze vier
schepen overgedragen aan de Ghanese marine. Verder schafte Ghana nog twee gemoderniseerde Duitse snelle
aanvalsboten (Fast Attack Craft Type S143) aan met een contractwaarde van 37,9 miljoen dollar en een oudere
Zuid-Koreaanse patrouilleboot. Maar de belangrijkste opdracht voor de Ghanese marine is het laten bouwen van
twee Offshore Patrol Vessels op een scheepswerf in Zuid-Korea. Verwachte levering in juli 2013. Verdere
uitbreidingsplannen van de marine zijn momenteel nog niet bekend. Tegelijkertijd opereren verschillende Westen Centraal-Afrikaanse landen en de Verenigde Staten via het militaire programma APS (Africa Partnership
Station) gezamenlijk in de strijd tegen de piraterij en internationale drugshandel in dit deel van het Afrikaanse
continent. Om daar goed in mee te kunnen draaien is het voor Ghana noodzakelijk om haar marine (inclusief
douane) de komende jaren uit te breiden en te moderniseren.

Uitbreiding Ghanese marine
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RELEVANTE ADRESSEN GHANA
Nederlandse ambassade in Ghana
89 Liberation Road
Ako Adjei Interchange
Accra
Tel.: (+233) 30 2214350
Ghana Investment Promotion Centre (GIPC)
Public Service Commission Building
Ministries, Accra
Tel: +233 302 665125; 665126; 665127; 665128; 665129
E-mail: info@gipcghana.com
Website: www.gipcghana.com
Ghana National Chamber of Commerce and Industry
1st Floor World Trade Centre,
Opp. Children's Park, National theatre-Accra
P. O. Box 2325, Accra
Tel: 233 (0) 302 662860; 947036
E-mail: info@ghanachamber.org
Website: www.ghanachamber.org
Ministerie van Transport
Website: www.mot.gov.gh
Port Authority Ghana
P.O. Box 150
Tema
Tel.: +233 303 202631-39
E-mail: gpha@ghana.com; headquarters@ghanaports.net
Website: www.ghanaports.gov.gh
Tema Port
P.O. Box 488
Tema
Tel.: +233 303 204385
E-mail: tema@ghanaports.net
Takoradi Port
P.O. Box 708
Tel.: +233 (0) 3120 24073
E-mail: takoradi@ghanaports.net
Ghana Maritime Authority (GMA)
No. E354/3, 3rd Avenue, East Ridge
Ministries Post Office, PMB 34, Accra.
Tel: +233 (0) 302 684392; 684393
E-mail: info@ghanamaritime.org
Website: www.ghanamaritime.org
Publieke tenders zijn te vinden op de volgende website:
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www.ppbghana.org
Nationale staatsoliemaatschappij GNPC
Petroleum House
Tema
Tel.: +233 303 206020
E-mail: info@gnpcghana.com
Website: www.gnpcghana.com
Douane Ghana valt onder de Ghana Revenue Authority
Website: www.gra.gov.gh
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Senegal

Factsheet Senegal
Staatsvorm:
President:
Bevolking (2011):
Hoofdstad:
Inkomen (2011):
Munteenheid:
Officiële taal:

Republiek
Macky Sall
12.768.000 mensen
Dakar
US$ 1.763 per hoofd van de bevolking
FCFA
Frans
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Sterke economische groei
Met een bevolking van 12,8 miljoen inwoners en een inkomen per hoofd van de bevolking in 2011 van 1.763
dollar behoort Senegal tot één van de middeninkomen landen van Afrika. De economie van Senegal liet over de
afgelopen tien jaar een sterk groei zien van gemiddeld bijna vier procent per jaar. Ook voor de komende twee tot
drie jaar is de verwachting van het IMF dat deze sterke groei zich voortzet. De belangrijkste aanjager voor deze
economische groei zijn de consumentenbestedingen door de 12,8 miljoen Senegalezen. In de afgelopen tien jaar
bedroeg de gemiddelde jaarlijkse groei in de consumentenbestedingen zeven procent en lag daarmee beduidend
hoger dan economische groei. Uitzondering hierop was het jaar 2009 waarin de consumentenbestedingen fors
terugliepen door met name een daling in de overboekingen van de ruim 630.000 in het buitenland wonende
Senegalezen naar familie en vrienden in eigen land. Sinds 2000 zijn deze jaarlijkse overboekingen door de
Senegalese emigranten naar familie en vrienden in eigen land met een factor zeven toegenomen tot 1,4 miljard
dollar in 2011. Dit komt overeen met elf procent van het bruto binnenlands product. Deze verhoudingsgewijs
grote instroom van kapitaal geeft dan ook een (deels) vertekend beeld van de inkomenssituatie van de lokale
Senegalese huishoudens. Er is meer geld beschikbaar dan wat het officiële inkomenscijfer van 1.763 dollar per
hoofd van de bevolking aangeeft.
Economische groei Senegal (%)

Overboekingen Senegalese emigranten
(miljoen dollar)
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Licht oplopende inflatie
De inflatie in Senegal bewoog in de afgelopen zeven jaar gemiddeld rond de drie procent per jaar. Uitzondering
op de trend was het jaar 2009 waarin sprake was van deflatie (prijsdaling). Dit werd onder meer veroorzaakt door
scherp dalende voedselprijzen en een krimp in de uitgaven door consumenten. Sinds 2010 ligt de stijging in de
voedselprijzen weer boven het algemeen prijsniveau. In de eerste acht maanden zette deze stijging door en ligt
nu rond de zeven procent op jaarbasis, het hoogste niveau sinds 2008. Ook de energieprijzen zijn flink opgelopen
in de afgelopen drie jaar. In de eerste acht maanden van 2012 stegen de prijzen gemiddeld met bijna vijftien
procent op jaarbasis. Het algemeen prijsniveau in deze periode lag rond de drie procent en daarmee nagenoeg op
hetzelfde niveau als in 2011. Senegal heeft zelf geen centrale bank maar valt onder het regime van de regionale
centrale bank Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Naast Senegal zijn nog zeven andere
West-Afrikaanse landen lid van BCEAO. Samen vormen deze acht landen de Franstalige monetaire unie Union
Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Niet alleen is er één gemeenschappelijke centrale bank, ook is er één
gemeenschappelijke munt - de Franc CFA (Franc de la Communauté Financière d’Afrique) - als betaalmiddel
ingevoerd. Dit betekent ook dat de BCEAO de beleidsrente bepaald voor de gehele monetaire unie. Ondanks de
oplopende inflatie sinds begin 2009 heeft de Centrale Bank de beleidsrente onveranderd gelaten op 4,25 procent
tot halverwege juni 2012. Toen verlaagde de Centrale Bank de rentevoet naar 4 procent.
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Prijsontwikkelingen Senegal (%)
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Dienstverlening dominante economische sector
In tegenstelling tot veel van haar buurlanden is het aandeel van de agrarische sector in de totale economie van
Senegal met twaalf procent verhoudingsgewijs gering. De belangrijkste economische sector voor Senegal is de
dienstverlening en daarbinnen de sector handel en transport met een aandeel van 19 procent. De industrie had
een aandeel van 21 procent in het bruto binnenlands product (bbp) in 2011. Gegevens over de arbeidsmarkt in
Senegal worden niet structureel bijgehouden. Daarnaast is de situatie dat in Senegal een grote informele sector
actief is waar honderdduizenden Senegalezen bij tienduizenden kleine bedrijven werkzaam zijn. Naar schatting is
98 procent van de totale landbouwproductie afkomstig van informele (niet geregistreerde) bedrijven, terwijl dat
voor de industrie en de dienstverlening ongeveer vijftig procent is. De aanwezigheid van een grote informele
sector heeft ook consequenties voor de overheidsfinanciën vanwege het feit dat deze bedrijven nauwelijks tot
niet belasting betalen aan de Staat. Verder zijn werknemers in de informele sector niet beschermd tegen
wantoestanden door werkgevers. De meest recente officiële cijfers dateren van 2006. Uit deze cijfers bleek dat de
totale actieve beroepsbevolking van vijftien jaar en ouder in Senegal ongeveer 5,4 miljoen mensen omvat. Dat
zou betekenen dat slechts 1 op de 4 Senegalezen actief is op de arbeidsmarkt als werknemer, werkzoekende of
als eigenaar van een onderneming. Belangrijke economische sectoren voor werkgelegenheid zijn landbouw en
visserij (34 procent) handel en reparatie (25 procent) en de industrie (8 procent).
Aandeel belangrijkste sectoren in BBP, 2011

Werkgelegenheid naar sector, 2006 (%)
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Buitenlandse handel
In de afgelopen vijf jaar is de totale buitenlandse handel van Senegal met dertig procent toegenomen tot 5,6
miljard euro in 2011. Zeventig procent van de buitenlandse handel bestaat uit importen. Net zoals veel andere
Afrikaanse landen is Senegal voor veel producten afhankelijk van buitenlandse invoer. Het gevolg is dat Senegal al
jarenlang een tekort heeft op de handelsbalans waardoor er een opwaartse druk is op het binnenlands prijspeil.
Wanneer dit niet wordt gecompenseerd in loonstijgingen leidt deze prijsstijging tot een daling in het reële
inkomen van Senegalese huishoudens en daarmee in de consumentenbestedingen. De belangrijkste producten
die Senegal exporteert zijn industriële halffabricaten zoals fosforzuur, olieproducten en cement. Senegal heeft
een grote fosforfabriek staan in Taïba, ongeveer tweehonderd kilometer ten Zuidoosten van Dakar vlakbij de
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grens met Zambia. Jaarlijks wordt in deze fabriek zeshonderdduizend ton fosfor geproduceerd voor de binnen- en
buitenlandse markt. Ruim een kwart van de totale importen in 2011 bestond uit brandstoffen waarvan olie en gas
de belangrijkste zijn. De Senegalese overheid investeert momenteel zwaar in haar offshore industrie, echter de
huidige productie is nog niet voldoende om aan de groeiende binnenlandse vraag te kunnen voldoen. Naast de
grote hoeveelheden aan olie en gas importeert Senegal veel voedings- en genotmiddelen voor de groeiende
binnenlandse consumptie. De belangrijkste afzetmarkt voor Senegal in 2011 was het Afrikaanse continent (43
procent) en dan met name haar buurlanden Mali, Ivoorkust en Benin. Landen die ook deel uitmaken van de WestAfrikaanse monetaire unie UMOA. De grootste toeleverancier van producten aan Senegal in 2011 was de
Europese Unie (46 procent) en dan met name Frankrijk (18 procent), Nederland (5 procent) en Spanje (4 procent).
Het hoge aandeel van Frankrijk is ook te verklaren uit het feit dat van de ruim 630.000 Senegalezen in het
buitenland veertien procent wonen en werken in Frankrijk. Dit is de grootste Senegalese gemeenschap buiten
Afrika. Tegelijkertijd is de trend zichtbaar dat de buitenlandse handel van Senegal met Azië sneller groeit dan met
Afrika of Europa. Vooral India is voor Senegal een sterk groeiende afzetmarkt.
Buitenlandse handel Senegal
(miljard FCFA)
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De buitenlandse directe investeringen in Senegal zijn sinds 2005 spectaculair gestegen. Bedroegen de
buitenlandse investeringen in 2005 nog 23,5 miljard FCFA ( circa 36 miljoen euro), in 2008 was het
investeringsvolume gestegen tot een record van 178 miljard FCFA (272 miljoen euro) waarna het door de
wereldwijde economische crisis daalde tot 144,2 miljard FCFA (circa 220 miljoen euro) in 2010.4 Deze
(her)nieuw(d)e interesse van buitenlandse investeerders voor Senegal heeft alles te maken met de olievondsten
voor de Senegalese kust.

Offshore industrie Senegal in opstartfase
In 1981 werd de nationale staatsoliemaatschappij Petrosen (Société des Pétroles du Sénégal ) opgericht. Zij kreeg
per wet de verantwoordelijkheid over de exploratie en promotie van de olie en gasvelden in Senegal. Petrosen
valt direct onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Energie. De totale productie van ruwe olie in
Senegal is verhoudingsgewijs nog zeer beperkt. Sinds 2000 is de productie ook scherp gedaald tot een dieptepunt
van nog geen veertienduizend ton in 2008. Sindsdien neemt de productie weer toe, maar ligt altijd nog ver
beneden het niveau van tien jaar geleden. Ter vergelijking, de productie van ruwe olie in Angola bedroeg in 2011
85 miljoen ton. Senegal is dan ook nog een relatief kleine speler op de Afrikaanse offshore markt. Desalniettemin
bieden de verschillende olie en gasvelden de potentie om de productie in de komende jaren uit te breiden. In de
afgelopen jaren zijn in Senegal 142 putten geslagen en onderzocht op de aanwezigheid van olie. Uiteindelijk
bleken slechts 30 putten potentie te hebben. Uit recente seismische studies bleek dat het veld dat door het
Australische bedrijf First Australian Resources Ltd. (FAR) wordt geëxploiteerd rond de één miljard vaten aan ruwe
olie bevat. Een andere olieveld zou tweehonderd miljoen vaten bevatten.

4

Cijfers voor 2011 zijn nog niet bekend.
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Grote potentie offshore/ on-shore olievelden Senegal

Naast het Australische FAR zijn vergunningen versterkt aan de volgende maatschappijen:
 Africa Fortesa Corporation: is gevestigd in Houston, Texas (VS) en boort naar olie in het Tamna veld;
 Ophir Energy Plc.: is gevestigd in London (UK) en samen met het Amerikaanse Noble Energy Inc. hebben zij
een overeenkomst gesloten met de regeringen van Senegal en Guinee-Bissau voor de exploratie van het
olieveld AGC Profond wat ligt in de maritieme zone van beide landen;
 African Petroleum Corporation (APC): is gevestigd in Australië en is in november 2011 een
samenwerkingsverband aangegaan met Petrosen voor de exploratie van twee velden. Petrosen heeft een
aandeel van tien procent in dit samenwerkingsverband;
 Tullow Oil: heeft haar hoofdkantoor in London (UK) staan en is naast Senegal vooral actief in Ghana en
Oeganda. In 2008 verkreeg zij samen met het Britse DANA Petroleum de vergunning voor de exploratie van
het veld Saint Louis Profond. Sindsdien is veel seismisch onderzoek uitgevoerd naar de omvang en diepte van
het veld;
 Oranto Petroleum: het van oorsprong Nigeriaanse bedrijf werd in 2011 overgenomen door het Chinese China
Petrochemical Corporation (Sinopec), één van de grootste oliemaatschappijen ter wereld. Oranto verkreeg in
december 2008 de vergunning voor de exploratie van het Cayar Offshore veld.

Vergunninghouders Senegalese olie- en gasvelden
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Veel van de velden die in de afgelopen jaren in vergunning zijn gegeven zitten nog in de onderzoeksfase. Op basis
van de eerste resultaten uit de seismische onderzoeken naar de samenstelling en kwaliteit van de Senegalese
olie- en gasvelden is de verwachting dat in de komende jaren de olieproductie flink kan worden opgeschroefd.
Het is namelijk gebleken dat de Senegalese velden qua samenstelling veel overeenkomsten vertonen met het
grote Jubilee olieveld dat enkele jaren geleden werd ontdekt voor de kust van Ghana.

Havenontwikkelingen
Van de totale buitenlandse handel van Senegal gaat 95 procent via haar drie commerciële zeehavens. De haven
van Dakar is daarbij veruit de grootste van de drie. Maar liefst 95 procent van de Senegalese buitenlandse handel
gaat via deze haven.

Haven van Dakar
De haven van Dakar is veruit de grootste commerciële zeehaven van Senegal. De geschiedenis van de haven is
terug te voeren tot de veertiende eeuw tot lokale handelaren zaken deden met Franse zeelieden uit Normandië.
Ook Nederland heeft haar sporen achtergelaten in deze regio. Vanaf eind 19e eeuw werd Dakar pas een serieuze
havenstad. Na de Tweede Wereldoorlog en vooral sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw werd de haven
flink uitgebreid en verdiept om zo het groeiende zeetransport met steeds grotere schepen op Senegal beter te
kunnen accommoderen. Ook werden twee container terminals gebouwd voor het groeiende containertransport
via de haven van Dakar. De huidige organisatiestructuur van de haven werd in 1987 gevorm via de oprichting van
de havenautoriteit Société nationale du Port Autonome de Dakar (SN-PAD). Dit is een publieke organisatie. In
2011 bedroeg de totale overslag van goederen 11,4 miljoen ton waarvan driekwart werd ingevoerd. In de eerste
zes maanden van 2012 steeg de invoer van goederen met acht procent ten opzichte van dezelfde periode in 2011
tot 4,6 miljoen ton. Daarentegen daalde de uitvoer van goederen met twintig procent in de eerste zes maanden
van 2012 tot 1,7 miljoen ton. De haven van Dakar vervult ook een centrale rol als doorgaande zeehaven voor
goederen van en naar buurland Mali. Belangrijke producten die via de haven van Dakar worden ingevoerd zijn
onder andere ruwe olie, petroleum producten, steenkool, ijzer, suiker, tarwe en rijst. Veruit het belangrijkste
product dat wordt uitgevoerd via de haven is fosfor(zuur). Het aantal schepen dat de haven jaarlijks aandoet
bedroeg in de afgelopen tien jaar gemiddeld ongeveer 2.400. In de eerste helft van 2012 daalde het aantal
schepen wat de haven van Dakar aandeed met twee procent ten opzichte van dezelfde periode in 2011.
Overslag goederen haven Dakar
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Haven Dakar veruit grootste haven in Senegal

In 2007 ondertekende DP World uit Dubai en de havenautoriteit SN-PAD een contract voor de bouw van een
nieuwe container terminal genaamd Port de Futur. Deze nieuwe terminal heeft een capaciteit van 1,75 miljoen
TEU per jaar. De totale investering bedroeg 335 miljoen euro. DP World had al een container terminal in Dakar,
waarvan tegelijkertijd voor 115 miljoen euro werd geïnvesteerd in het verdubbelen van de capaciteit, maar wilde
deze verder uitbreiden om meer te profiteren van het groeiende containertransport op Senegal. De uitbreiding
van de bestaande terminal werd mede gefinancierd door een lening van 47,5 miljoen euro verstrekt door de
African Development Bank aan DP World. In 2011 werd de nieuwe terminal in gebruik genomen.
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De overige havens in Senegal die de resterende vijf procent van de totale goederenoverslag voor hun rekening
nemen zijn:
 Kaolack
 Saint Louis
 Ziguinchor
Met uitzondering van Saint Louis zijn dit rivierhavens. In de afgelopen jaren zijn er verschillende plannen geweest
om deze havens te moderniseren en uit te breiden om de toenemende congestie in de haven van Dakar te
verminderen. Momenteel zijn het vooral havens voor de lokale visserij en handel en blijven grootschalige
investeringen vooralsnog uit. Zo lag in de afgelopen tien jaar het aantal schepen dat jaarlijks de haven van Kaolack
aandeden rond de vijftig. De haven werd gebouwd in 1925 en ligt aan de rivier de Saloum. Door een continue
aanvoer van rivierslib moet de haven veelvuldig worden uitgebaggerd om enigszins op diepte te blijven.
Desalniettemin kunnen alleen schepen met een diepgang tot drie meter deze haven aandoen. Via de haven wordt
vooral zout en olie voor huishoudelijk gebruik uitgevoerd. De haven van Ziguinchor is vooral van belang voor het
vervoer van passagiers tussen Dakar en Ziguinchor in het Zuiden van Senegal. In 2010 ging het om ruim 85.000
mensen die via deze kleine haven aan boord stapten van de veerboten van de Senegalese rederij Cosama. Wat
betreft de overslag van goederen gaat het maar om geringe hoeveelheden. In 2010 ging het om 75.000 ton aan
goederen en dan met name om de invoer van cement en de uitvoer van olie voor huishoudelijk gebruik. Saint
Louis is een kleine, lokale vissershaven.

Haven Ziguinchor
Haven Saint Louis

Haven Kaolack

In 2010 besloot de Senegalese regering om een nieuwe haven te bouwen in Foundiougne, gelegen op zeventig
kilometer ten westen van de stad Kaolack en honderdtwintig kilometer vanaf de kust, om zo de haven van Dakar
te kunnen ontlasten. Deze nieuwe haven zou een diepte moeten krijgen van zestien meter om daarmee schepen
tot 250.000 ton te kunnen accommoderen. De kosten voor de bouw van de haven worden geschat op 35 miljard
FCFA (53 miljoen euro) en beslaat een oppervlakte van 570 hectare. Zuid-Koreaanse bedrijven zullen de
financiering en bouw van de nieuwe haven voor hun rekening nemen. De huidige haven van Kaolack moet zich
gaan richten op het ontvangen van kleinere schepen tot 5.000 ton met een maximale diepgang van zes meter
vanwege het feit dat de rivier de Saloum continu moet worden uitgebaggerd om de haven enigszins op diepte te
houden. Schepen met een grotere diepgang kunnen deze haven dan ook niet aandoen. Dit belemmert de verdere
economische groei en handel in de regio wat voor de Senegalese regering aanleiding was om een nieuwe haven
meer naar het westen richting de zee te bouwen. De bouw van een nieuwe haven bij Foundiougne en het
uitbaggeren van de haven van Kaolack vormen onderdeel van een groter investeringsproject van 27,45 miljard
FCFA (42 miljoen euro) voor de maritieme ontwikkeling van het gebied rondom Foundiougne en Ndakhonga. Zo
worden ook twee RoRo-schepen aangeschaft om het transport over de rivier Saloum te verbeteren, de bouw van
gekoelde opslagloodsen voor de lokale visserij en het stimuleren van het regionale toerisme.
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Scheepsbouwindustrie nog afwezig
Senegal heeft (nog) geen scheepswerven waar zeeschepen kunnen worden gebouwd. Wel zijn er verschillende
kleinere, lokale werven in het land aanwezig die zich richten op de lokale visserij. Wel heeft Senegal één
scheepsreparatiewerf die over de faciliteiten beschikt voor reparaties en onderhoud aan (grotere) zeeschepen.
Dit is de scheepswerf Chantiers Navels de Dakar, S.A. (Dakarnave) wat is gevestigd in de haven van Dakar.
Dakarnave is een dochteronderneming van het Portugese LISNAVE – Estaleiros Navais de Lisboa. LISNAVE is de
grootste scheepsreparatiewerf in Europa en heeft Dakarnave voor een periode van 25 jaar in licentie gekregen.
Dakarnave heeft de faciliteiten in huis voor de reparatie van schepen tot 60.000 DWT en een droogdok voor
schepen tot een volume van 25.000 DWT. Met deze faciliteiten is Dakarnave één van de grootste werven voor
scheepsreparaties in West-Afrika. In de afgelopen vier jaar werden op de werf jaarlijks gemiddeld tussen de dertig
en vijfenveertig schepen gerepareerd. Vanwege de zeer beperkte lokale aanwezigheid van geschikte
(hoogwaardige) materialen en personeel worden bij de reparaties op de scheepswerf van Dakarnave veelal
gewerkt met buitenlandse maritieme toeleveranciers waaronder bijvoorbeeld het Noorse bedrijf Ulrik Qvale &
Partners AS. Qvale werkt op haar beurt weer samen met verschillende fabrikanten uit de maritieme sector
waaronder TurboNed uit Zwijndrecht.
Aantal scheepsreparaties Dakarnave
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Dakarnave grootste scheepsreparatiewerf van West-Afrika
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Nederlandse ambassade Senegal
37, Rue Jacques Bugnicourt
Dakar
Tel.: (+221) 33-849 03 60
Officiële website regering van Senegal
www.gouv.sn
Investment Promotion Agency Senegal
52 - 54 Rue Mohamed V
BP 430 CP 18524 Dakar
Tel. : (221) 33 849 05 55
E-mail: contact@apix.sn
Website: www.investinsenegal.com
Chambre de Commerce, D’Industrie et Agriculture de Dakar
1, Place de l’Indépendance
Dakar
Tel.: 33 823 71 89
Website: www.cciad.sn
Port Autonome de Dakar
21, Bd de la Libération,
Boite Postale 3195 Dakar
Tel.: +221 33.849.45.45
Website: www.portdakar.sn
Publieke tenders kunnen gevonden worden op de volgende website:
www.marchespublics.sn
Nationale staatsoliemaatschappij Petrosen
Route du Service Géographique
Hann – Dakar
BP 2076
Tel.: +221 338 39 92 98
Scheepswerf Dakarnave (Chantiers Navals de Dakar S.A.)
Bd du Centenaire de la Commune de Dakar
P.O. Box 438
Dakar
Tel.: +221 33 849 1033/1001
E-mail: dgen@dakarnave.sn
Website: www.dakarnave.com
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Ivoorkust

Factsheet Ivoorkust
Staatsvorm:
President:
Bevolking (2011):
Hoofdstad:
Inkomen (2011):
Munteenheid:
Officiële taal:

Republiek
Alassane Ouattara
20.153.00 mensen
Yamoussoukro
US$ 1.686 per hoofd van de bevolking
FCFA
Frans
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Moeizaam herstel economie
Na tien jaar van beperkte economische groei kwam Ivoorkust in 2011 in een zware economische recessie terecht.
Ten opzichte van 2010 daalde het bruto binnenlands productie (bbp) met bijna vijf procent. Dit was de grootste
economische daling sinds 2000. De belangrijkste oorzaak voor deze sterke terugval was de politieke crisis waarin
het land belandde na de presidentsverkiezingen in november 2010. De zittende president Laurent Gbagbo had de
verkiezingen verloren maar wilde geen plaats maken voor winnaar Alassane Ouattara. Na enkele maanden van
zware strijd tussen aanhangers uit beide kampen waarbij naar schatting drieduizend doden vielen, een
internationale boycot op de export vanuit Ivoorkust en onder grote internationale politieke druk erkende Gbagbo
zijn verlies en droeg na zijn arrestatie in april 2011 de macht over aan Ouatarra. Het verlies van Gbagbo kwam
niet geheel als een verrassing. Door velen wordt zijn regeerperiode van 2000 tot 2011 gezien als een verloren
periode. De economie groeide nauwelijks en het inkomen per hoofd van de bevolking daalde met bijna twintig
procent. Slechts een kleine zakelijke en politieke elite rondom Gbagbo profiteerde van de miljarden dollars aan
exportopbrengsten uit de cacaoproductie, veruit het belangrijkste exportproduct van Ivoorkust. Met een aandeel
van dertig procent in de wereldwijde productie van cacao is Ivoorkust de grootste producent ter wereld. De
exportopbrengsten van cacao bedroegen in 2011 ruim vier miljard dollar wat overeenkwam met een kwart van de
totale exportopbrengsten in dat jaar. Een percentage dat al een aantal jaren hetzelfde is. De sterke dominantie
van de cacao sector maakt dat de economie van Ivoorkust kwetsbaar is voor prijsschommelingen op de
wereldmarkt van cacao en voor corruptie.
Economische groei (BBP), %)

Buitenlandse handel Ivoorkust
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Buitenlandse investeringen op laag niveau
Na een aanvankelijk stijging van de buitenlandse direct investeringen in de Ivoorkust gedurende de periode 2004 2008 tot bijna 450 miljoen dollar, is sindsdien het investeringsvolume gedaald tot onder de 350 miljoen dollar in
2011. Dit komt overeen met zeventien dollar per hoofd van de bevolking. Ter vergelijking, in buurland Ghana is dit
129 dollar, in Senegal 22 dollar en in Nigeria 55 dollar. Deze daling werd vooral veroorzaakt door de toenemende
politieke spanningen in het land. Eind jaren negentig van de vorige eeuw en aan het begin van deze eeuw
verhuisden honderdduizenden Ivorianen uit het armere noorden van het land en tienduizenden migranten uit
verschillende buurlanden naar het meer welvarende zuiden van Ivoorkust om te gaan werken in de lucratieve
cacaoteelt. Deze volksverhuizing bracht enorme spanningen onder de lokale bevolking met zich mee wat
uiteindelijk uitmondde in een burgeroorlog die in 2002 begon en eindigde met vredesonderhandelingen in 2007.
Daarbij werd afgesproken om snel verkiezingen te houden. Toenmalig president Gbagbo heeft dit vele malen
uitgesteld maar uiteindelijk werden de presidentsverkiezingen gehouden in november 2010. In 2011 volgden voor
het eerst sinds vele jaren parlementsverkiezingen die eveneens gewonnen werden door de partij van de in 2010
nieuw gekozen president Ouatarra. De politieke spanningen en de gewelddadige conflicten in de afgelopen tien
jaar hebben het vestigingsklimaat in het land geen goed gedaan. Veel buitenlandse investeerders bleven weg of
keerden het land de rug toe. Enkel in de cacao sector en de olie-en gasindustrie werd nog door buitenlandse
bedrijven geïnvesteerd, maar ook deze sectoren ondervonden problemen vanwege de politieke situatie en de
internationale boycot in 2011. Zo daalde de export van olie na een piek bereikt te hebben van 2,7 miljoen ton in
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2007 tot 1,8 miljoen ton vier jaar later. De totale olieproductie in Ivoorkust in 2011 bedroeg gemiddeld 40.000
vaten per dag. Hiermee is Ivoorkust in vergelijking met Ghana (60.000 vaten per dag), Angola (1,7 miljoen vaten
per dag) en Nigeria (2,4 miljoen vaten per dag) een kleine regionale speler. De nationale staatsoliemaatschappij
van Ivoorkust Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (Petroci-Holding) had een aandeel van
veertien procent in de totale olieproductie. De export van olie leverde de staat in de afgelopen jaren jaarlijks ruim
één miljard dollar op maar tegelijkertijd moest Ivoorkust olie importeren om aan haar eigen behoefte te kunnen
voldoen. Het volume van deze importen lagen ruim boven de export van olie.
Buitenlandse handel olie Ivoorkust
(duizend ton)
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Omvang offshore industrie nog beperkt
Het economisch belang van de offshore industrie in Ivoorkust is nog beperkt. Met haar dagelijkse productie van
rond de 39.000 vaten olie is Ivoorkust een kleine marktspeler. Vier jaar geleden lag de olieproductie nog ruim
boven de 45.000 vaten per dag maar door de onstabiele politieke situatie in het land, waaronder ook een
internationale boycot tegen Ivoorkust begin 2011, is de olieproductie flink gedaald. De bewezen oliereserves
worden geschat op honderd miljoen vaten. De beperkte olieproductie zorgt er nog voor dat Ivoorkust voor haar
energiebehoefte afhankelijk blijft van importen. Naast olie produceert Ivoorkust ook in toenemende relatief grote
hoeveelheden aardgas. In 2010 ging het om de productie van ruim 175 miljoen kubieke meter aardgas per dag
waarvan 85 procent werd verkocht aan het buitenland. De olie- en gasvelden voor de Ivoriaanse kust zijn in 28
concessies uitgegeven, waarvan per september 2012 25 aan verschillende olie- en gasmaatschappijen en drie zijn
nog niet vergeven. Verschillende van deze velden bevinden nog in de onderzoeksfase of zijn kort geleden gestart
met het produceren van olie en gas. Zo ontdekte bijvoorbeeld begin september 2012 het Australische bedrijf
Rialto Energy gas in haar veld. Omvang van de productiecapaciteit van dit nieuwe gasveld wordt door Rialto
geschat op 1,1 miljoen kubieke meter per dag. In juni 2012 ontdekt het Britse bedrijf Tullow Oil – die ook actief is
in Ghana en Senegal - olie in haar veld. Naast Tullow Oil en Rialto Energy hebben onder andere ook de volgende
offshorebedrijven een concessie verkregen. Daarbij is het staatsbedrijf Petroci als (minderheids)aandeelhouder
altijd betrokken in de exploratie:
 Taleveras Energy, onderdeel van de Taleveras Group uit Nigeria: tekende begin 2012 een contract voor de
exploratie van zes velden;
 Lukoil uit Rusland: gedurende de periode 2010 – 2014 investeert Lukoil 500 miljoen dollar in het tot
exploratie brengen van haar concessie. Daarnaast exploreert Lukoil samen met Vanco uit Ivoorkust en Petroci
nog een veld;
 Total: in oktober 2010 nam het Franse Total een aandeel van zestig procent in één van de velden van het
Amerikaanse bedrijf Yam’s Petroleum;
 African Petroleum Company: verkreeg begin 2012 een concessie over twee velden. Momenteel wordt
seismisch onderzoek verricht in deze twee velden;
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Vitol: in mei 2012 ondertekende het in Rotterdam gevestigde Vitol een samenwerkingsovereenkomst met
Petroci voor seismisch onderzoek en exploratie van één van de olie- en gasvelden. De komende drie jaar
investeert Vitol daarvoor tenminste 33 miljoen dollar.

Bron: EIA

Naast staatsoliemaatschappij Petroci die verantwoordelijk is voor de contracten van offshore en on-shore olie- en
gasvelden van Ivoorkust is de nationale raffinaderij Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) verantwoordelijk voor het
raffineren van de ruwe olie wat wordt gewonnen in Ivoorkust. Jaarlijks gaat het om 3,8 miljoen ton olie waarvan
driekwart wordt geëxporteerd naar het buitenland. Belangrijkste afzetmarkt is de Verenigde Staten gevolgd door
de verschillende landen in West-Afrika. Het bedrijf heeft zeven aandeelhouders. Naast Petroci en de Ivoriaanse
Staat zijn dit de oliemaatschappijen Total, Elf, SONANGOL, Raffinage de Sahara en de overheid van Burkina Faso.

Havenontwikkelingen
In Ivoorkust zijn twee commerciële zeehavens actief, te weten de haven van San Pedro en de haven van Abidjan.
Beide havens zijn niet alleen van groot belang voor Ivoorkust maar fungeren ook als logistiek knooppunt voor de
verschillende buurlanden. De haven van San Pedro heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in de overslag
van cacao en is nu de grootste cacaohaven ter wereld. De haven van Abidjan is vooral van belang voor de offshore
industrie. Zo ligt de nationale raffinaderij van SIR binnen het havencomplex. In de komende jaren vinden er
verschillende moderniseringen en uitbreidingen plaats in de twee havens waaronder de bouw van een tweede
container terminal in de haven van Abidjan. Ook op organisatorisch gebied wordt de komende jaren fors
geïnvesteerd in beide havens. Zo is in 2011 een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de Haven van
Antwerpen en de Haven van San Pedro gericht op kennisoverdracht en training van havenpersoneel.

Haven van San Pedro
De tweede haven van Ivoorkust is San Pedro. Ruim honderd jaar geleden werden de eerste contouren zichtbaar
van wat later één van de belangrijkste zeehavens van Ivoorkust zou worden. De haven ligt op 340 kilometer ten
Zuidwesten van hoofdstad Abidjan. De haven vervult een centrale positie in de logistieke goederenstromen naar
het binnenland van Ivoorkust. Ook voor buurlanden Mali, Liberia, Burkina Faso en Guinee speelt San Pedro een
essentiële rol in de in- en uitvoer van uiteenlopende producten zoals katoen, ijzererts, cacao, koffie, hout en
palmolie. Het havengebied beslaat tweeduizend hectare waarvan 1.550 hectare bestemd is voor industriële
bedrijven, 355 hectare voor opslagloodsen en 85 hectare bestaat uit een vissershaven en een haven voor de
overslag van hout en cement. De commerciële zeehaven heeft vijf kademuren met een lengte variërend tussen de
106 en 581 meter, drie opslagloodsen met een totale oppervlakte van 13.800 vierkante meter. Schepen met een
diepte tot 13,5 meter kunnen de haven binnenvaren. In 2008 is voor 2,4 miljoen euro geïnvesteerd in het
moderniseren van de haven en het renoveren van verschillende gebouwen en kademuren. Desondanks is tachtig
procent van het havengebied niet tot nauwelijks ontwikkeld voor (inter)nationale commerciële havendoeleinden.
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San Pedro tweede haven van Ivoorkust

Het volume van de goederenoverslag via de haven van San Pedro lag in de afgelopen jaren gemiddeld rond de
één miljoen ton per jaar. In 2010 steeg het volume naar bijna 1,2 miljoen toe. In 2011 steeg de totale
goederenoverslag met maar liefst 47 procent ten opzichte van 2010 tot 1,8 miljoen ton, het hoogste niveau in
tien jaar. Daarbij werd er in de afgelopen jaren aanzienlijk meer via de haven uitgevoerd dan ingevoerd. Het
belangrijkste product dat via San Pedro wordt uitgevoerd is cacao. Ruim de helft van het totale jaarlijkse
exportvolume bestaat uit cacao. Daarmee is San Pedro de grootste cacaohaven ter wereld. Naast cacao worden
ook grote hoeveelheden palmolie en hout via deze haven uitgevoerd. Wat betreft de ingevoerde producten gaat
het vooral om cement, rijst en tarwe voor de binnenlandse markt. Voor 2012 richt de havenautoriteit op het
realiseren van een totale goederenoverslag (in- en uitvoer) van vijf miljoen ton en in 2015 moet dit zelfs tien
miljoen ton zijn. Aanleiding voor deze optimistische verwachtingen zijn:
 de samenwerking met de Haven van Antwerpen sinds november 2011 gericht op verdere uitbreiding en
professionalisering van de haven van San Pedro;
 de komst van nieuwe buitenlandse bedrijven zoals containerrederij Delmas (onderdeel van CMA CGM Group)
en het Franse WABCO-Cotia (internationale groothandel in o.a. kunstmest); en de
 toenemende activiteiten via de container terminal van de Zwitserse rederij Mediterranean Shipping Company
(MSC).
Naast een toename in de goederenoverslag is ook een toename in de overslag van containers via de haven van
San Pedro in de afgelopen jaren te zien. Bedroeg de totale containeroverslag in 2002 nog geen vijftigduizend TEU,
in 2010 was dit volume met ruim vijftig procent toegenomen tot bijna tachtigduizend TEU. Daarbij was de groei in
het aantal ingevoerde containers hoger dan het aantal uitgevoerde containers. Dit heeft deels te maken met de
groeiende offshore industrie in Ivoorkust die voor hun materiaal grotendeels afhankelijk zijn van buitenlandse
importen. Het aantal schepen dat de haven San Pedro aandoet daalde tussen 2002 en 2005 aanvankelijk scherp
van 498 naar 309, sindsdien neemt het aantal schepen weer langzaam toe tot 369 in 2010. De scherpe daling aan
het begin van het vorige decennium werd veroorzaakt door de bloedige burgeroorlog in die jaren. Veel
buitenlandse rederijen trokken zich terug of gingen minder varen op Ivoorkust. De (betrekkelijke) politieke
stabiliteit sinds 2007 laat dan ook weer een groeiende buitenlandse handel zien met Ivoorkust.
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Haven van Abidjan
De haven van Abidjan is de grootse commerciële zeehaven van Ivoorkust. De haven werd in 1951 in gebruik
genomen. Met het groeiende zeetransport en buitenlandse handel op Ivoorkust hebben sindsdien drie
belangrijke uitbreidingen (‘masterplans’) plaatsgevonden die hebben geleid tot de huidige havenstructuur. Het
havencomplex heeft een groot aantal faciliteiten waaronder een container terminal met een oppervlakte van
dertig hectare en een overslagcapaciteit van 560.000 TEU per jaar, een industriegebied voor o.a. de petrochemie,
een scheepsreparatiewerf, gekoelde opslagloodsen met een totale capaciteit van 60.000 ton en het
havencomplex herbergt één van de grootste visserijhavens van Afrika. De container terminal is in oktober 2003 in
concessie gegeven aan SETV (Societé D’Exploitation Du Terminal de Vridi) een dochteronderneming van Bolloré
Africa Logistics voor een periode van vijfentwintig jaar. In 2012 investeert Bolloré dertig miljoen euro om de
overslagcapaciteit van de terminal verder uit te breiden tot 1,2 miljoen TEU per jaar eind 2013.

Haven van Abidjan grootste in Ivoorkust

Gedurende de periode 2008 – 2010 nam de overslag van goederen via de haven van Abidjan gestaag toe tot ruim
22 miljoen ton in 2010. Door de politieke spanningen eind 2010 en begin 2011 daalde het volume in de
goederenoverslag sterk met 26 procent tot ruim 16 miljoen ton. Ook het aantal schepen dat de haven aandeed
daalde in 2011 met een kwart ten opzichte van het aantal in 2010. Belangrijke producten die via de haven worden
overgeslagen zijn ruwe olie (uitvoer), olieproducten (invoer) en vis.
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Met de toenemende overslag van goederen en containers via de haven van Abidjan en het feit dat steeds grotere
zeeschepen de haven aan doen, heeft de havenautoriteit doen besluiten om de komende jaren forst te investeren
in een aantal uitbreidingen:
 bouw van een nieuwe, tweede containerterminal: in juni 2012 is hiervoor een openbare tender geplaatst
door de havenautoriteit. Vier internationale consortia hebben zich aangemeld voor de bouw en exploitatie
van de nieuwe terminal:
− Sivom (Côte d’Ivoire), CMA-CGM (Frankrijk), Necotrans (Frankrijk) en ICTSI (Philippijnen)
− MSC (Zwitserland)
− PSA (Singapore) en Marsa Maroc
− Bolloré (Frankrijk), Bouygues (Frankrijk), Maersk (Denemarken)
Deze nieuwe container terminal moet een overslagcapaciteit krijgen van 1,5 miljoen TEU per jaar. De
geschatte investering voor de bouw van de terminal bedraagt 500 miljoen euro. Voor de havenautoriteiten
moet deze tweede terminal ook tegenwicht bieden aan de dominantie van Bolloré die de huidige container
terminal sinds 2003 in concessie heeft en daarmee voor een groot deel de logistieke stromen van en naar de
haven van Abidjan controleert;
 verbreding en uitdieping van het Vridi-kanaal, de toegangspoort tot de haven van Abidjan, tot 14,50 meter
Totale investeringskosten geraamd op 2 miljard FCFA (3 miljoen euro);
 modernisering van het noordelijke gedeelte van de haven door het uitdiepen en het verlengen van ligplaatsen
en kademuren. Geraamde investeringskosten 18 miljard FCFA (27 miljoen euro);
 modernisering van het zuidelijke gedeelte van de haven via uitbreiding opslagcapaciteit van de huidige
container terminal en het verlengen van ligplaatsen en verstevigen van kademuren. Geraamde
investeringskosten 53 miljard FCFA (81 miljoen euro);
 modernisering van de Siveng kade die vooral wordt gebruikt voor de overslag van kunstmest. Dit houdt in het
verder uitdiepen van dit deel van de haven en het plaatsen van nieuw materiaal om de overslag van
kunstmest te versnellen. Geraamde investeringskosten 3,7 miljard FCFA (5,6 miljoen euro);
 de bouw van een nieuwe scheepshelling voor sleepboten ten behoeve van de havensleepdienst l’Ivoirienne
de Remorquage et de Sauvetage (IRES).

Scheepsbouw
Ivoorkust heeft geen noemenswaardige scheepswerven voor de bouw van zeeschepen. Wel zijn er verschillende
kleine lokale werven voor de visserij en de grotere scheepsreparatiewerf Carena (Compagnie abidjanaise de
réparation navale) in Abidjan. Deze werf houdt zich al ruim zestig jaar bezig met reparaties en
onderhoudswerkzaamheden aan uiteenlopende schepen waaronder visserijschepen, cargo schepen, en offshore
schepen. De werf bouwt zelf geen schepen. In 1991 kocht Bolloré Africa Logistics een vijftig procent aandeel in de
werf waarbij de overige vijftig procent in handen is van oprichter Ateliers et chantiers du Havre (ACH). In de
afgelopen tien jaar zag de werf haar omzet fors dalen als gevolg van binnenlandse politieke spanningen waardoor
minder werd gevaren op Ivoorkust. De vondst van nieuwe olie- en gasvelden en een (relatieve) politieke stabiliteit
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in het land sinds begin 2011 zorgden voor een toename van opdrachten uit de maritieme en offshore sector.
Belangrijke klanten in de afgelopen jaren waren onder andere het Franse offshorebedrijf Bourbon, het
Amerikaanse Tidewater en het Deense Maersk. De hernieuwde activiteiten van de werf heeft er toe geleid dat
Bolloré in 2012 elf miljoen euro investeert in de aanschaf van een groter drijvend reparatiedok voor schepen tot
een lengte van 250 meter.

Toename activiteiten Carena scheepswerf
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RELEVANTE ADRESSEN IVOORKUST
Nederlandse ambassade in Ivoorkust
Nederland heeft geen ambassade in Ivoorkust, alleen een consulaat:
26 BP, Abidjan
Côte d'Ivoire
Tel.: (+225) 21353065; (+225) 07671160
E-mail: consulat.pays-bas@aviso.ci
Regering van Ivoorkust
Website: www.gouv.ci
Publieke tenders overheid Ivoorkust
Website: www.dmp.finances.gouv.ci
Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPCI)
Agentschap ter promotie van investeringen in Ivoorkust
Website: www.cepici.gouv.ci
Ministerie van Mijnbouw, Olie en Energie
Website: www.energie.gouv.ci
Nationale staatsoliemaatschappij Petroci Holding
Immeuble les Hévéas - 14 boulevard Cadre - Plateau
BP V 194 Abidjan
Tel: 225 20 202 500
E-mail: info@petroci.ci
Website: www.petroci.ci
Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire
6, Avenue Joseph Anoma
Abidjan Plateau
E-mail: info@chamco-ci.org
Website: www.cci.ci
Havenautoriteit San Pedro
BP 339 & 340 San Pedro
Tel: +225 34 71 72 00
E-mail: pasp@pasp.ci
Website: www.sanpedro-portci.com
Havenautoriteit Abidjan
Boulevard du Havre,
22 Rue des piroguiers, Treichville,
Abidjan
Direction Générale
Tel.: (225) 21 23 80 00
Website: www.paa-ci.org
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Kameroen

Factsheet Kameroen
Staatsvorm:
President:
Bevolking (2011):
Hoofdstad:
Inkomen (2011):
Munteenheid:
Officiële taal:

Republiek
Paul Biya
20.030.000 mensen
Yaounde
US$ 2.450 per hoofd van de bevolking
FCFA
Frans en Engels
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Sterke economische groei
Met twintig miljoen inwoners en een inkomen per hoofd van de bevolking van 2.450 dollar behoort Kameroen tot
één van de grotere economieën van West-Afrika. In de afgelopen tien jaar groeide de economie sterk met jaarlijks
ruim drie procent. Voor de komende twee jaar verwacht het IMF een economische groei van boven de vier
procent. Deze groeiprognose is gebaseerd op de toenemende export van olie. Tegelijkertijd is de economie van
Kameroen nog sterk afhankelijk van de export naar Europa, de belangrijkste buitenlandse afzetmarkt. Het
moeizame economisch herstel in Europa kan leiden tot een daling in de vraag naar exportproducten van
Kameroen en daarmee in een lagere binnenlandse groei. Deze situatie deed zich onder meer voor in 2009, toen
de economie van de EU zwaar werd getroffen door de financiële crisis en de economische groei van Kameroen
terugviel naar twee procent, het laagste niveau in jaren. De buitenlandse handel van Kameroen laat eenzelfde
trend zien. Na een sterke groei in de jaren voorafgaande aan de wereldwijde crisis daalde de buitenlandse handel
in 2009 met bijna 25 procent ten opzichte van 2008 tot acht miljard dollar. In 2010 vond een herstel plaats5
waarbij het volume toenam met dertien procent tot negen miljard dollar.
Economische groei Kameroen (BBP, %)

Buitenlandse handel Kameroen
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Het belangrijkste exportproduct van Kameroen in olie. Van de totale jaarlijkse exportopbrengsten is maar liefst 45
procent afkomstig van de export van ruwe olie. Naast olie zijn het vooral cacao en hout wat wordt geëxporteerd
naar het buitenland. Met een jaarlijkse productie van ruim tweehonderdduizend ton behoort Kameroen tot de
top vijf van grootste cacao producenten ter wereld. Niet alleen exporteert Kameroen olie het wordt ook
geïmporteerd. In 2010, het meest recente cijfer, ging het om de import van 2,1 miljoen ton aan ruwe olie.

Landbouw dominante sector
Ondanks het feit dat olie bijna de helft van de exportopbrengsten voortbrengt is de dominantie van de
mijnbouwsector in de totale economie van Kameroen verhoudingsgewijs minder dan in veel van haar buurlanden.
In 2008 werd twaalf procent van het bruto binnenlands product voortgebracht door de oliesector maar is met de
daling van de olieproductie sindsdien gedaald tot acht procent. De landbouwsector en de maakindustrie spelen
een belangrijker rol in de economie van het land. Ongeveer een kwart van het bruto binnenlands product wordt
voortgebracht door elk van beide sectoren. Ten aanzien van de werkgelegenheid is rond de zeventig procent van
de beroepsbevolking van vijftien jaar en ouder in Kameroen actief op de arbeidsmarkt. Zoals in veel WestAfrikaanse landen speelt ook in Kameroen de informele (niet geregistreerde) sector een centrale rol als
werkgever. Uit het nationaal bevolkingsonderzoek blijkt dat maar liefst tachtig procent van de beroepsbevolking
werkzaam is in de informele sector. Daarbij is de landbouwsector veruit de grootste werkgever. Belangrijke
landbouwproducten voor de economie van Kameroen zijn cacao, katoen, koffie en bananen. Deze producten zijn
grotendeels bestemd voor de buitenlandse markt waarbij de EU met een aandeel van vijfenvijftig procent in de
totale export van Kameroen veruit de grootste afzetmarkt is.

5

Cijfers over 2011 zijn nog niet bekend.
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Aandeel sector in economie Kameroen, 2008
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Herstel olie- en gasproductie
Kameroen heeft twee belangrijke olievelden te weten het Rio del Rey Basin in het westen en het Douala Basin in
het zuiden van het land. Het merendeel van de bewezen oliereserves van naar schatting tweehonderd miljoen
vaten liggen in het Rio del Rey Basin. Naast olie heeft Kameroen aanzienlijke gasreserves ter grootte van 3,77 tcf.
De exploratie van de gasvelden staan echter nog in de kinderschoenen, maar de regering van Kameroen wil de
komende jaren de gasproductie en export opvoeren. In 2009 heeft zij een overeenkomst gesloten met het Franse
GDF SUEZ voor de bouw van een LNG fabriek met een productiecapaciteit van jaarlijks 3,5 miljoen ton LNG op een
locatie dertig kilometer ten zuiden van Kribi. Totale investeringskosten bedragen drie miljard dollar. In de
afgelopen twee jaar heeft GDF SUEZ gesprekken gevoerd met verschillende buitenlandse maatschappijen voor de
levering van gas aan de LNG fabriek. Daarbij ging het om het Franse Perenco die de exploratieactiviteiten van
Total in Kameroen heeft overgenomen, het Britse Bowleven, Shell, het Amerikaanse Noble Energy en het Chinese
China Petroleum & Chemical Corp.
De maandelijkse olieproductie in Kameroen is tussen 2008 en 2011 gestaag afgenomen tot een niveau van 60.000
vaten per dag in medio 2011. Deze gestage afname in productie werd veroorzaakt door uitputting van bestaande
olievelden. Vanaf de zomer van 2011 is echter de olieproductie fors toegenomen tot bijna 95.000 vaten olie per
dag in mei 2012. Deze toename werd veroorzaakt door nieuwe olievondsten voor de kust van Kameroen. In de
afgelopen maanden heeft de nationale staatsoliemaatschappij Société nationale des hydrocarbures (SNH)
verschillende nieuwe exploratiecontracten afgesloten met internationale oliemaatschappijen die hebben geleid
tot hernieuwde olieproductie. De maatschappijen die een concessie hebben gekregen voor het boren naar olie
voor de kust van Kameroen zijn de eerder genoemde Bowleven, Noble Energy, Perenco en het Amerikaanse
Kosmos Energy die zich sinds 2006 vooral bezighoudt met on-shore activiteiten in Kameroen.
Olieproductie Kameroen (vaten per dag)
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Olie en gasvelden in Kameroen
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Ondanks het feit dat Kameroen een middelgrote speler op de oliemarkt in West-Afrika is, heeft het land slechts
één raffinaderij in de buurt van de stad Limbe. Deze raffinaderij is in handen van het nationale staatsbedrijf
Sonara (Société Nationale de Raffinage). Recentelijk is Sonara in grote financiële problemen gekomen vanwege
het feit dat haar huidige installaties de ruwe olie wat wordt gewonnen voor de kust van Kameroen niet kan
raffineren. Het gevolg is dat het bedrijf lichtere olie moet importeren om aan de binnenlandse vraag naar
olieproducten te kunnen voldoen. In juni 2012 werd door acht nationale en internationale banken een lening
versterkt van 115 miljoen euro aan Sonara om de raffinaderij om te bouwen zodat het ook de ruwe olie afkomstig
uit de velden voor de kust van Kameroen kan verwerken.

Haven van Douala
Gelegen nabij het commerciële hart van Kameroen is de haven van Douala momenteel nog de grootste haven van
Kameroen. Maar liefst 97 procent van al het zeetransport verloopt via deze haven. Het havengebied heeft een
totale oppervlakte van duizend hectare en is toegankelijk via het vijftig kilometer lange kanaal Wouri waarvan de
helft continu moet worden uitgebaggerd. Via de haven wordt jaarlijks 7,5 miljoen ton aan goederen overgeslagen
en een opslagcapaciteit voor elf miljoen ton aan goederen. In 2011 werden meer dan 330.000 containers
overgeslagen via de container terminal van Groupe Bolloré, waarvoor het bedrijf in 2004 een concessie heeft
gekregen voor een periode van vijftien jaar. Tachtig procent van de industriële bedrijvigheid in Kameroen is op of
in de directe omgeving van het havencomplex gevestigd. Het gaat daarbij onder meer om bedrijven in de cement,
kunstmest, agro-business, en petrochemische industrie. In 2003 is de haven gemoderniseerd waarbij de container
terminal schepen kan accommoderen met een diepgang tot 11,5 meter en tevens RoRo-schepen kunnen afmeren
aan de zevenhonderd meter lange kade. Naast de container terminal zijn er nog terminals voor de overslag van
hout, ijzererts, vis en fruit. De haven wordt geëxploiteerd door de lokale havenautoriteit Port Autonome Douala
(PAD). Er is ook een kleine scheepsreparatiewerf op het havencomplex gevestigd waar reparaties en onderhoud
aan schepen tot 10.000 ton kunnen worden gepleegd. Het grootste knelpunt voor de verdere ontwikkeling van de
haven van Douala is het continu dichtslibben van een belangrijk gedeelte van het toegangskanaal Wouri. In 2010
werd een contract afgesloten met een Europese baggeraar voor het uitbaggeren van het kanaal gedurende een
periode van drie jaar. Het zou in eerste instantie gaan om een bedrag van drie miljard FCFA (4,5 miljoen euro) per
jaar, maar na een wissel in de directie van PAD werden de kosten onverwachts opgehoogd tot elf miljard FCFA
(16,8 miljoen euro) per jaar. Na vertrek van de directie van PAD begin 2012 werd in april 2012 door de nieuwe
directie van PAD besloten om het contract met de Europese baggeraar te ontbinden en opnieuw openbaar aan te
besteden.

Haven van Douala grootste van Kameroen

Havenontwikkelingen
Om de groeiende handelsstromen via het zeetransport beter te kunnen accommoderen heeft de regering van
Kameroen een aantal jaren geleden besloten om twee nieuwe havens te ontwikkelingen. Het gaat om twee
diepzeehavens waarvan één momenteel wordt gebouwd nabij de stad Kribi in het zuiden van het land en de
ander moet komen bij de stad Limbe wat ten noordwesten ligt van havenstad Douala.

Kribi diepzeehaven
Op 8 oktober 2011 vond de ceremonie plaats voor de start van de eerste fase van de bouw van de nieuwe
diepzeehaven, dertig kilometer ten zuiden van de stad Kribi. Deze eerste fase is door de regering van Kameroen
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uitbesteed aan het Chinese bedrijf China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) en omvat de bouw van een
container terminal met een capaciteit van 50.000 ton, een multipurpose terminal met een capaciteit van 40.000
ton en de verschillende bijbehorende faciliteiten. De bouwkosten voor deze eerste fase bedragen 489 miljoen
dollar en een bouwperiode van 36 maanden. De kosten worden voor 85 procent gefinancierd door de ExportImport Bank of China en de overige 15 procent via de Staat. Naast de container terminal en de multipurpose
terminal worden nog twee terminals voor de overslag van aluminium gebouwd, een LNG terminal, en een
terminal voor de overslag van ijzererts. Het Afrikaanse Groupe Bolloré financiert en exploiteert de aluminium
terminal en het Australische Rio Tinto de olieterminal. Royal Haskoning heeft het masterplan voor de
diepzeehaven ontworpen. Bij oplevering zal de haven niet alleen van groot belang zijn voor de verdere
ontwikkeling van de economie van Kameroen maar zal ook gaan fungeren als belangrijke doorvoerhaven van
mijnbouwproducten uit buurlanden zoals Congo, Gabon, Equatoriaal Guinee en de Centraal Afrikaanse
Republiek.

Nieuwe diepzeehaven bij Kribi

Limbe diepzeehaven
Reeds in 2009 werd besloten om een nieuwe haven bij de stad Limbe te bouwen. Op basis van een
haalbaarheidsstudie uitgevoerd door het Zuid-Koreaanse bedrijf Korpec in opdracht van de Limbe Port
Development Corporation (LPDC) zouden de totale investeringskosten voor de bouw van deze nieuwe
diepzeehaven uitkomen op 640 miljoen euro. Onderdeel van het project is de bouw van drie nieuwe terminals. Bij
ingebruikname zou via de haven jaarlijks vijf miljoen ton aan goederen en tweehonderdduizend TEU aan
containers worden overgeslagen. In 2050 zou de totale goederenoverslag moeten zijn toegenomen tot vijftig
miljoen ton per jaar en de containeroverslag tot 1,6 miljoen TEU per jaar. Daarmee zou de haven van Limbe de
positie van de haven van Douala als grootste haven voor goederenoverslag in Kameroen overnemen. Vooral ook
vanwege de nabijheid van de enige raffinaderij in Kameroen, eigendom van het nationale staatsbedrijf Sonara.
Planning is dat het project in drie fases wordt uitgevoerd waarbij de eerste fase - omvattende de bouw van twee
terminals ter waarde van 310 miljoen euro - in 2015 wordt opgeleverd. De tweede en derde fase kosten
respectievelijk 200 miljoen en 130 miljoen euro en zullen na 2015 worden opgestart.

Scheepsbouw nog beperkt
De commerciële scheepsbouwsector in Kameroen is nog zeer beperkt. Er is momenteel slechts één scheepswerf
in het land die de faciliteiten heeft voor de bouw, reparatie en onderhoud van zeeschepen en dat is de publieke
werf Chantier Naval et Industriel Cameroun s.a. (CNIC) gelegen in de stad Douala. CNIC is in 1988 opgericht en
heeft als aandeelhouders de nationale staatsoliemaatschappij SNH, het Ministerie van Financiën, de
Havenautoriteiten van Douala (PAD), het Staatsfonds CSPH, en de rederij Cameroon Shipping Lines (CAMSHIP). De
activiteiten van de werf richten zich vooral op de onderhoud en reparaties van offshore schepen en platforms
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voor de olie- en gasindustrie van Kameroen. Sinds 2008 hebben er dertig uiteenlopende reparaties en
onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden voor verschillende nationale en internationale klanten. De werf
heeft een totale oppervlakte van vijfduizend vierkante meter waaronder tweeduizend vierkante aan
opslagruimten. Er werken veertienhonderd werknemers op de werf waaronder vierhonderd in vaste dienst. De
werf heeft onder andere vier drijvende droge dokken met een maximale capaciteit tot 10.000 ton en zes mobiele
kranen met een maximale hijscapaciteit van 250 ton. De werf is toegankelijk voor schepen met een diepgang tot
6,2 meter.

CNIC vooral actief in offshore schepen en platforms

Om tegemoet te komende aan de toenemende vraag naar onderhoud- en reparatiewerkzaamheden vanuit de
offshore industrie, is CNIC al enkele jaren in overleg met de overheid om een nieuwe werf te bouwen in Limbe
wat op zeventig kilometer ten zuidwesten van Douala aan zee ligt. Deze nieuwe locatie heeft een aantal
voordelen ten opzichte van haar werf in Douala namelijk dichter bij de klanten uit de offshore industrie, schepen
met een diepgang tot twaalf meter kunnen hier terecht en er is voldoende ruimte om eventueel in de toekomst
verder uit te kunnen breiden. In 2005 werd gestart met de bouw van deze nieuwe haven en zou in 2008 gereed
moeten zijn. Per april 2012 is de stand van zaken dat slechts vijftig procent van de fysieke werkzaamheden zijn
voltooid. Volgens CNIC bestaat de oorzaak van de vertraging uit verschillende elementen waaronder het
intrekken van een lening door de African Development Bank, technische organisatorische problemen en
veranderende eisen aan het oorspronkelijke ontwerp voor de haven.
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RELEVANTE ADRESSEN KAMEROEN
Nederlandse ambassade in Kameroen
Per 31 december 2011 is de ambassade in Kameroen gesloten.
Regering van Kameroen
Website: www.spm.gov.cm
Regelgeving Kameroen
Website: www.cameroun.eregulations.org
Publieke tenders overheid Kameroen
Website: www.armp.cm
Agence de Promotion des Investissements du Cameroun (APIC)
Rue IVY-Bonanjo
En face le Bureau du Maire de Douala I
Tel: 33 42 59 46; 33 43 30 08
Douala, Cameroun
Email: info@ipac.cm
Website: www.ipanew.mscshipping.org
Douane van Kameroen
Website: www.douanescustoms-cm.net
Chambre de Commerce, D’Industrie, Des Mines et de L’Artisanat Du Cameroun
B.P. 4011 - Douala
Tel. : 342 98 81; 342 67 87
Website: www.ccima.net
Nationale staatsoliemaatschappij Société Nationale des Hydrocarbures (SNH)
BP: 955 Yaoundé
Tel: (+237) 22 20 19 10; (+237) 22 20 98 64
E-mail: info@snh.cm
Website: www.snh.cm
Scheepswerf Chantier Naval et Industriel du Cameroun s.a. (CNIC)
P.O.BOX 2389 Douala
Tel : +237 33403488; +237 33401560
Email: enquiries@cnicyard.com; cnic@cnicyard.com
Website: www.cnicyard.com
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