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Afrika syd for Sahara er ved skabe forudsæt-
ningerne for bedre økonomisk integration både 
ekstra- og intraregionalt. For mens Nordafrika 
er plaget af borgerkrigslignende tilstande 
og social uro, er de traditionelt mere volatile 
regimer syd for Sahara begyndt at opbygge 
infrastruktur og forretning, der i bedste fald kan 
bidrage til at hive hundredevis af millioner ud af 
fattigdom. 

Selv om korruption og ekstrem fattigdom sta-
dig er fremherskende i regionen, forudser IMF, 
at den samlede afrikanske økonomi syd for 
Sahara vil vokse med godt 5 % årligt frem mod 
2020. Det vil i givet fald medføre, at størrelsen 
af økonomien fordobles på bare 14 år. 
    De pæne vækstrater betyder dog ikke, at de 
afrikanske lande står på tærsklen til at blive 
velhavende, for det er også syd for Sahara, at 
en væsentlig andel af den globale befolkning-
stilvækst sker. Der vil i fremtiden derfor være 
flere om at dele den økonomiske kage, som 
dog vil vokse hurtigere end befolkningen. Og 
netop kombinationen af økonomisk vækst, 
mindre fattigdom og befolkningstilvækst 
indikerer et godt grundlag for yderligere vækst 
i regionen.
 
Bred dansk tilstedeværelse
Danske rederier er allerede på plads i Afrika, og 
har sejlet på Afrika i mere end 100 år som en 
fast del af deres forretning. Danske rederier har 
en betydelig markedsandel af containermarke-
det i Afrika, men er også aktive inden for tørlast, 
tank og offshore. Endvidere drives en række 
afrikanske havne også af danske interesser. 
    Et eksempel er containerterminalen i Apapa 

i Nigeria, som er én af de dansk-opererede 
havne i Afrika. Den blev overtaget af APMT i 
2006, og man har sidenhen investeret ca. 2 
mia. kr. i terminalen. Dette har bl.a. resulteret 
i, at ventetiden for skibene er faldet fra 4,69 
dage til 0,16 dage – et fald på 96,5 %. Termi-
nalen tegner sig i dag for 45 % af container-
trafikken i Nigeria og 50 % af landets import. 

APMT har siden overtagelsen arbejdet sam-
men med myndigheder, lokale leverandører 
samt terminal-ansatte og fagforeninger for at 
udvikle Apapa-terminalen i en højteknologisk, 
effektiv, sikker og miljøvenlig retning. 
    Terminalen beskæftiger ca. 1.000 nigeri-
anere under ordnede forhold, mens havnens 
forbedrede effektivitet sikrer billigere forsyn-
ingskæder ind og ud ad landet, til gavn for såvel 
producenter som forbrugere.

Udsigt til vækst i transport
De positive takter i den afrikanske økonomi er 
derfor alt i alt gode nyheder for dansk skibsfart, 
der i forvejen har ca. 10 % af sine samlede 
aktiviteter i Afrika. I kroner og ører svarer det til 
en omsætning på 20 mia. kr. 
    Den danske tilstedeværelse betyder, at 
rederierne er klar til at gribe opsvinget og 
udvide sine forretninger, der allerede i dag 
spænder fra traditionel skibsfart såsom con-
tainer, tørlast og olie til offshore-segmenterne.
    Til sammenligning aftager det afrikanske 
kontinent blot 1,7 % af den samlede danske 
vareeksport, hvilket understreger, hvorfor 
mulighederne for skibsfarten er særligt store. 
Specielt positivt er det, at der i mindre ud-
viklede lande er en højere BNP/handels-ratio, 

som kan betyde årlige vækstrater 
på helt op til 10 % i transporten af 
råvarer og forbrugsgoder til og fra 
Afrika. 

Historisk set har ét procentpoints 
vækst i BNP givet ca. 2 procent-
points vækst i handelen, men dette 
er nu kun tilfældet for mindre ud-
viklede økonomier. De afrikanske 
lande syd for Sahara falder i denne 
kategori. 
    Det vil gøre skibsfart til en endnu 
vigtigere faktor i den positive 
udvikling, som forhåbentlig vil 
fortsætte i landene syd for Sahara.
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Meget tyder på, at den afrikanske økonomi for alvor har fået fodfæste. 
Lande som Tanzania, Kenya, Etiopien, Elfenbenskysten og Nigeria vok-
ser med over 5 % pr. år, mens Angola og Ghana må ”nøjes” med 4,2 %. 
Dermed er der lagt op til en bredt funderet vækstperiode, hvilket vil betyde 
nye muligheder for dansk skibsfart.

Nye muligheder i Afrika 

Afrika står for 10 % af dansk 
skibsfarts årlige eksport og 
er dermed et vigtigt marked 
for Danmarks største eks- 
porterhverv. Til sammen-
ligning tegner Afrika sig for 
1,7 % af den danske vare- 
eksport.

Den forventede vækst i 
Afrika syd for Sahara er 
ifølge IMF godt 5 % årligt, 
svarende til at økonomiens 
størrelse fordobles på blot 
14 år.

Befolkningstallet i Afrika 
stiger i disse år eksplosivt, 
og inden for de næste 30 
år vil Nigeria gå fra at være 
verdens syvende mest folk-
erige land til nummer tre.

Økonomisk vækst i det centrale og sydlige 

Sydafrika er de danske 
rederiers største marked 
syd for Sahara, efterfulgt af 
Nigeria, Kenya, Ghana og 
Elfenbenskysten.


