
Het huidige Nigeria ontstond in 1914. In honderd jaar tijd is het 
land uitgegroeid tot een politieke en economische reus in Afrika 
en vormt het op het wereldtoneel een fascinerend groeiverhaal. 

Met een bevolking van ongeveer 167 miljoen, is Nigeria het 
grootste land in Afrika en het op zes na grootste land ter wereld. 
Volgens toekomstverwachtingen van de VN kan het land tegen 
2030 de op drie na grootste bevolking ter wereld hebben en 
hiermee mogelijk zelfs de Verenigde Staten in 2050 passeren. 

Sinds 2003 is de economische groei volgens cijfers van de 
Wereldbank gemiddeld 7% per jaar geweest, terwijl de groei 
van de wereldeconomie vertraagde. Deze groei is gebaseerd 
op olie en gas. Nigeria is de grootste olie-exporteur van 
Afrika, met de grootste aardgasreserves op het continent. Het 
land heeft de op negen na grootste bewezen oliereserves ter 
wereld, de op acht na grootste bewezen gasreserves en goede 
vooruitzichten voor exploratie. Het is de grootste producent 
van lichte, laagzwavelige ruwe olie van de OPEC met een 
ligging aan de Atlantische kust waardoor het van strategisch 
betekenis is voor olie- en gasimporterende landen in Europa, 
Amerika en Azië.

*  (Bron: World Bank)
**  (Bron: OPEC)
*** (Bron: US Energy Information Administration)
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Olie en gas: de ruggengraat van groei
De natuurlijke reserves vormen de fundamenten waarop Nigeria een 
meer welvarende economie kan bouwen en waarmee het in de 
komende jaren aandacht kan geven aan enkele van zijn uitdagingen 
op sociaal gebied. Zijn energiebeleid en -beslissingen krijgen ook 
steeds meer betekenis voor de toekomst van de wereldwijde 
energievoorziening.

Olie neemt het grootste deel van de buitenlandse inkomsten en de 
totale overheidsinkomsten van Nigeria voor zijn rekening. Er is een 
consensus dat sterke groei in andere delen van de economie, 
verbeterde infrastructuur en vooruitgang op sociaal gebied cruciaal 
zullen zijn voor de economische en maatschappelijke gezondheid van 
Nigeria op de lange termijn. Het is ook duidelijk dat olie en gas de 
ruggengraat zullen vormen voor deze bredere groei in de nabije 
toekomst. Gas zal een cruciale rol spelen om vooruitgang te stimuleren 
in andere industrieën, landbouw en transport.

Toch leven heel veel Nigerianen nog steeds in armoede; een minderheid 
heeft betrouwbare toegang tot elektriciteit. Betere toegang tot energie 
is daarom door opeenvolgende Nigeriaanse regeringen aangeduid 
als een essentiële ontwikkelingsprioriteit. Een effectiever gebruik van 
gas is een van de belangrijke punten om dat doel te bereiken.

Een veranderd industrielandschap
De aardolie-industrie van Nigeria dateert van het einde van de jaren 
vijftig van de vorige eeuw. De productie komt grotendeels van de 
Nigerdelta en omliggende ondiepe watergebieden, maar het laatste 
decennium is ook de productie in diep water sterk gegroeid. 
Shell-maatschappijen in Nigeria hebben aan land en op zee een 
pioniersrol gespeeld. De eerste commerciële olie-export van Nigeria in 
1958 was afkomstig uit het Oloibiri-veld in de Nigerdelta van de Shell 
Petroleum Development Company. Het Bonga-project, geëxploiteerd 
door Shell Nigeria Exploration and Production Company, leidde in 
2005 tot de eerste productie van het land in diep water. Naar 
verwachting zal de bijdrage van diep water aan de algemene 
productie van Nigeria in de komende jaren substantieel toenemen, 
uitgaande van een gunstig investeringsklimaat. 

Internationale oliemaatschappijen hebben in de hele geschiedenis van 
de olie- en gasindustrie van Nigeria een grote rol gespeeld. Shell heeft 

de grootste voetafdruk, maar Total, ExxonMobil, ENI en Chevron zijn 
via hun dochterondernemingen ook sterk aanwezig . Total- en 
ENI-dochterondernemingen nemen ook deel in de joint venture SPDC, 
waarvan Shell Petroleum Development Company operator is. Deze 
omvat tevens de Nigeriaanse nationale oliemaatschappij NNPC.

In de beginjaren was de deelname van de overheid aan de 
olie-industrie vooral beperkt tot verordeningen en fiscale administratie. 
Sinds de jaren zeventig neemt de nationale oliemaatschappij deel in 
alle aardolielicenties, maar was voor de operatie ervan tot voor kort 
erg afhankelijk van buitenlandse bedrijven. Het laatste decennium 
hebben Nigeriaanse bedrijven meer voet aan de grond gekregen in 
de industrie, wat de groei van de lokale capaciteit weergeeft.  
Deze trend versnelt, waarbij de desinvesteringen van internationale 
oliemaatschappijen meer mogelijkheden creëren voor lokale bedrijven.

Het ontsluiten van het volledige energiepotentieel van Nigeria is voor 
een deel afhankelijk van de oplevering van grote, complexe projecten 
op moeilijke locaties. Internationale oliemaatschappijen spelen een 
belangrijke rol vanwege de aller-modernste technologieën die ze 
leveren, hun ervaring met projectmanagement, de toegang tot 
wereldwijde markten, en het kunnen beheersen van risico’s op grote 
schaal. Effectieve integratie van de capaciteiten van een reeks lokale 
en internationale bedrijven, aannemers en belanghebbenden vormt in 
de komende jaren een van de grootste uitdagingen voor de olie- en 
gasindustrie van Nigeria.

Het industrielandschap is continu in beweging en er zijn veel 
onzekerheden. De regering wil het bestuur van de sector hervormen, 
waarbij de Petroleum Industry Bill (PIB) een belangrijk element is.  
De voorwaarden waaronder de internationale oliemaatschappijen 
opereren, zullen wellicht veranderen als de PIB wordt aangenomen. 
Twee dingen zijn echter duidelijk. Ten eerste hebben Nigeriaanse olie 
en gas een enorme ruimte, een economische noodzaak en een politiek 
mandaat om te groeien. Ten tweede vereist deze groei samenwerking 
tussen de regering en bedrijven met het vermogen om te innoveren, de 
capaciteit om grote projecten op te leveren en een lange-termijn 
-commitment met Nigeria. Shell heeft hier de hele geschiedenis van de 
olie- en gasindustrie meegemaakt en is vastbesloten om bij een goed 
investeringsklimaat nog vele jaren een substantieel, waardevol 
onderdeel van de economie te blijven.
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OLIE EN GAS ZULLEN EEN RUGGENGRAAT 
VORMEN VOOR GROEI IN DE NABIJE 
TOEKOMST. GAS IS CRUCIAAL ALS DRIJVER 
VOOR VOORUITGANG IN ANDERE 
INDUSTRIEËN.

NIGERIAANSE OLIE EN GAS HEEFT GROTE 
VOORDELEN, EEN ECONOMISCH BELANG 
EN EEN POLITIEK MANDAAT OM TE 
GROEIEN.


