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Ook in 2012 is veel aandacht besteed aan het sterker 
betrekken van Nigeriaanse bedrijven bij onze business.  
Dit gebeurde in het kader van het streven naar een grotere 
deelname van het Nigeriaanse bedrijfsleven aan economische 
activiteiten. In de loop van het jaar hebben Shell-maatschap-
pijen in Nigeria (SCiN) diverse initiatieven tot capaciteits-
ontplooiing genomen met als doel de deelname van 
Nigeriaanse ondernemingen aan onze operaties te vergroten, 
wat een positief effect zal hebben op de samenleving en op 
de lokale en nationale economie en maatschappij. 

Contracten en financiering
In 2012 gunden Shell-maatschappijen in Nigeria 96 procent 
van hun contracten (totale waarde 2,4 miljard dollar) aan 
Nigeriaanse ondernemingen. Dit is 1 miljard dollar meer dan 
in 2011. Deze contracten vertegenwoordigen 64 procent van 
de totale uitgaven aan contracten in 2012. Gelet op het feit 
dat gebrek aan toegang tot kapitaal een belangrijke hindernis 
vormt voor de groei van Nigeriaanse bedrijven, heeft SPDC 

met vijf toonaangevende Nigeriaanse banken een “Contractor 
Support Fund Scheme” ter waarde van vijf miljard dollar 
opgericht. Dit programma biedt bedrijven met een Shell-
contract betaalbare toegang tot krediet en stelt hen in staat  
om hun contracten met succes uit te voeren.

Vermogensbezit
In het kader van lokale capaciteitsontplooiing hebben de 
SCiN ook het bedrijf Caverton Helicopters helpen uitgroeien 
tot een inheemse dienstverlener van wereldklasse op het 
gebied van luchttransport. Caverton Helicopters is inmiddels 
de grootste exploitant van AW139-helikopters in Afrika ten 
zuiden van de Sahara zowel qua vlootomvang als werk-
gebied. Daarnaast kreeg SCC Nigeria Ltd., fabrikant van 
pijpleidingen, steun van SPDC via een afnamegarantie voor 
zijn eerste partij koolstofstalen pijpen voor onze aanleg van 
de Trans-Nigerpijpleiding. Wij hebben het bedrijf geholpen 
de vakbekwaamheid van het personeel te vergroten, zodat  
het de pijleidingen kon leveren.

Fabriek in Lagos.
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van de binnenlandse kennis en ervaring ten behoeve van 
kritische opdrachten waarvoor Nigeriaanse ondernemingen 
voorheen moeilijk in aanmerking kwamen. Als blijk van 
erkenning voor onze prestaties ontving SCiN op de Nigeria Oil 
& Gas Conference in februari 2012 vijf afzonderlijke prijzen, 
waaronder de prestigieuze prijs voor “Excellence in Local 
Content” (excellentie in lokale capaciteitsontplooiing).

Ondanks alle stappen in de goede richting blijft het aflopen in 
april 2013 van de paragraaf in de Wet op de Nigeriaanse 
medebetrokkenheid die gaat over ‘importvrijstelling/heffing  
op apparatuur’ een probleem voor de olie-industrie. Als lid  
van de Oil Producers Trade Section, een groep binnen de  
olie- en gasindustrie, is SPDC een gecoördineerde reactie  
aan het formuleren.

Leveranciers ontwikkelen en opleiden 
Tijdens het jaar hebben SCiN overeenkomsten met zes Original 
Equipment Manufacturers (OEM’s) en hun lokale partners 
ondertekend voor de vestiging van assemblage- en fabricage-
faciliteiten in Nigeria. SCiN zijn inmiddels begonnen met de 
opleiding van de tweede groep van zestien jonge ingenieurs op 
de gebieden van zogenoemde front end engineering design 
(FEED) en detailed engineering in het FEED-kantoor van de SciN 
in Port Harcourt.

Verder heeft SPDC strategische workshops georganiseerd over 
actuele vraagstukken die een belemmering vormen voor 
Nigeriaanse ondernemingen om deel te nemen op de volgende 
terreinen: ICT, chemicaliën, boorvloeistoffen en maritieme 
logistiek.

Verkooppromotie
Als manier om inheemse bedrijven te helpen hun goederen en 
diensten aan de man te brengen, hebben wij twee beurzen 
voor Nigeriaanse aannemingsbedrijven georganiseerd, in Port 
Harcourt en in Lagos, waaraan ruim 150 bedrijven deelnamen.

Technologie-overdracht
Shell-maatschappijen in Nigeria hebben in samenwerking  
met de United Kingdom Trade & Investment-groep (UKTI) bijeen-
komsten georganiseerd voor leveranciers om te netwerken. Dit 
evenement heeft geresulteerd in de ondertekening van enkele 
overeenkomsten tussen buitenlandse bedrijven en hun 
Nigeriaanse partners, zoals een overeenkomst tussen Xodus 
(VK) en Amecron Nigeria Ltd. voor het leveren van technische 
diensten in de vorm van projectbeheer en het maken van 
technisch ontwerpen.
 
Al deze inspanningen hebben bijgedragen aan gestage groei 

Nigeriaanse arbeiders op een bouwlocatie, Gbaran-Ubie.

Procesvat, Gbaran-Ubie


