Nigeria
Ikke alt materiale er tilgængeligt på dansk eller engelsk. Dog kan Google oversætte tekst på
hjemmesider til (nogenlunde) dansk. Du skal blot højre-klikke med musen, og vælge ”Oversæt til dansk”
i menuen.

Praktisk information
Institutioner og organisationer
Nigerias landbrugsministerium
Nigerias Udenrigsministerium
Danmarks ambassade i Nigeria Vær opmærksom på at ambassaden er opdelt med selve ambassaden i
Abuja og et General Konsulat i Lagos. General konsulatet står hovedsalige for den kommercielle
forbindelse mellem Nigeria og Danmark.
Lagos Chamber of Commerce and industri. Erhvervsorganisation for blandt andet landbruget.
Abuja Chamber of Commerce and industry. Erhvervsorganisation for blandt andet landbruget.
Poultry association of Nigeria Brancheorganisation for hele produktionskæden.
Youth initiative for sustainable agriculture (YISA) Nigeria Organisation for nyuddannede inden for
landbrug.

Nigeria- tal og tendenser
DI udgiver hver måned en kort oversigt over den økonomiske udvikling på det malaysiske marked, inkl.
et overblik over handelen med Danmark. Læs den seneste rapport her.
Landbrug og Fødevarer opgørelse over Danmarks eksport relateret til fødevareklyngen 2011-2015. Find
opgørelsen, inklusive handelen med her.

Anden relevant information
Doing Business index for Nigeria. Med World Bank Group’s har samlet oversigt over forretningsmiljøet i
Nigeria, målt på en række parametre.
Online landbrugsmedie med nyheder om landbruget

Markedet lige nu
Nigarias økonomi er kompleks – med stort potentiale
Nigeria er den største olieproducerende nation i Sub-Sahara Afrika og økonomien er derfor præget af
det globale fald i oliepriserne. Indtægterne fra olien fordeles nationalt og den væsentligste indkomst for
landets 36 regioner, der i mange måneder har noteret faldende offentlige indtægter. Landet har i 2016
oplevet den laveste vækst (omtrent nul) de seneste 20 år. Ellers har landet fra 2011-2014 haft
vækstrater omkring 5%. Situationen er desuden præget af uroligheder i oliedistriktet i landets sydlige
del , som har ramt olieeksporten og provenuet.
Den offentlige administration har i lange perioder været præget af omfattende bureaukrati og
korruption (ligger nummer 136), som Præsident Muhammadu Buhari løbende har kampagner imod,
men som er blevet en del af den lokale kultur. Internationale organisationer og investeringer har i
længere perioder ventet på, at regeringen skulle få styr på de offentlige finanser og især et troværdigt
nationalt budget, som kunne skabe tillid til den økonomiske politik og fremtidige investeringer. Nigeria
er Afrika’s største økonomi og folkerigeste nation med ca. 190 mill. indbyggere, som i 2030 ventes at
overstige USA’s befolkning. Tempoet i samfundsudviklingen er dog for langsomt mens behovet for
investeringer i infrastruktur, industri og erhverv vokser. Blandt andet er der fra 2009-2014 udført et
stort infrastrukturprojekt for at støtte landbrug i landdistrikterne med støtte fra IMF. Projektet hed
Commercial Agriculture Development Project Nigeria. Det er dog lykkedes regeringen ved årsskiftet at
få vedtaget en Interim Plan for de kommende års udvikling, mens man venter på endelige godkendelse
af et overbevisende nationalbudget. Budgettet indeholder planer om stigninger i offentlige
investeringer.
Men der er mange og store forretnings- og projektmuligheder i en hurtigt voksende nation, på størrelse
med to gange Frankrig. Den hurtige vækst i en ung befolkning giver behov for investeringer i landbrugsog fødevaresektoren, som er mest præget af importerede varer af lav kvalitet. I Nigeria ser man også en
ny middelstand vokse frem med krav om bedre sortiment og kvalitet i fødevaremarkedet, som stadig
mangler. Enkelte internationale koncerner som Kellogs, Nestlé, Procter & Gamble, Arla Foods o.a. - er i
markedet som led i deres regionale strategi og opbygger effektive distributions kanaler, som bruges af
mange forskellige fødevareeksportører, der vil ind på det nigerianske marked. Det er distribution, der
er kilden til succes i afsætningen. Man kan fx ikke købe frisk mælk i hovedstaden Abuja, men der sælges
store mængder europæisk mælkepulver.
På projektsiden efterspørges der udenlandske partnere inden for både husdyr og mælkeproduktion,
som de lokale myndigheder prøver at fremme så godt som muligt. Regeringen forsøger at tiltrække
udenlandsk kapital og ekspertise – herunder fra Danmark, som netop har underskrevet en
landbrugsaftale med Nigeria. Der er underskud af en lang række landbrugsvarer såvel kød som
mælkeprodukter på markedet, men projekter må finansieres privat.
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