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Pionier
De Shell-maatschappijen in Nigeria hebben in de hele geschiedenis van de olie- en
gasindustrie van Nigeria een pioniersrol gespeeld. De eerste commerciële olie-export
van Nigeria vond plaats in 1958 uit het Oloibiri-veld in de Nigerdelta. Het veld werd
geëxploiteerd door de Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC).
De eerste diepwaterproductie kwam in 2005 van het Bonga-FPSO-schip (drijvend
productie-, opslag- en verladingsschip) dat wordt geopereerd door de Shell Nigeria
Exploration and Production Company Limited (SNEPCo). Shell-maatschappijen in Nigeria
hebben ook voorop gelopen bij de gasontwikkeling en het gasgebruik in Nigeria. Ze
produceren al meer dan 40 jaar gas en leveren dit aan binnenlandse consumenten en
exportmarkten.
Tegenwoordig produceren de Shell-maatschappijen in Nigeria olie en gas uit velden aan
land, in moerassen en ondiep water in de Nigerdelta en uit diepwaterreserves ongeveer
120 km voor de kust. In 2013 produceerden de ondernemingen in Nigeria met Shell als
operator gemiddeld 693.000 vaten olie-equivalent per dag (voe/d), waarvan 535.000
voe/d afkomstig was van de joint venture SPDC en 158.000 voe/d. van SNEPCo. In
2012 was de totale productie nog 949.000 voe/d. De daling laat vooral het effect zien
van oliediefstal, sabotage en gerelateerde opschorting van de productie.
Het portfolio van Shell-maatschappijen in Nigeria blijft zich ontwikkelen. Aanpassingen
vinden plaats om te zorgen dat de groep Shell-maatschappijen nog vele jaren een
concurrerende speler in Nigeria kan blijven. Nigeria is een kernonderdeel van de
huidige upstreamactiviteiten van de Shell-groep en van haar groeidoelen voor
geïntegreerd gas en diep water.
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