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Danmark i Sub-Sahara Afrika 

Pretoria 

(Sydafrika) 

Nairobi 

(Kenya) 

Lagos 

(Nigeria) 

Ouagadougou 

(Burkina Faso) 

Bamako 

(Mali) 

Dar es Salaam 

(Tanzania) 

Kampala 

(Uganda) 

Addis Ababa 

(Etiopien) 

Accra 

(Ghana) 

Abuja 

(Nigeria) 



Regionen som helhed 

• Består af 47 afrikanske lande 

• Befolkningstal på 1.06 milliarder 

• Den forventede levealder har været stødt stigende siden 2000. 
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Økonomi 

• Øget flow af udenlandske investeringer  

• Kina har allerede investeret 26 mia. kr. og forventer af investere yderligere 60. mia. 

i 2017 i regionen. 

• Danmark underpræsterer i Afrika ift. EU´s øvrige medlemslande 

• Kun 66 virksomheder var listet på det børsmarkedet i 2000, i dag er 522 

virksomheder registeret. 

• Mange afrikanske økonomier oplever vækstrater, som gør dem i stand til at 

investere i dansk kvalitet 

 

 

Sub-Sahara Afrika 



It is pleasant to do business in South Africa 

 

Vejr: Ikke én eneste sommerdag! Juli endte 

med historisk dårligt sommervejr………… …. Vejret i Sydafrika 



Sydafrika - kontrasternes land 

 

Regnbuenation med 11 forskellige sprog 

Arven efter Nelson Mandela og Apartheid – 

Sydafrika fejrer nu +20 år med demokrati 

Voksende købedygtig ung middelklasse 

Rig vs. fattig –Stor indkomst ulighed 

Mall of Africa.  Den største og mest luksuøse ”mall” i Afrika 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyzYD107rVAhUQaVAKHY1ODyQQjRwIBw&url=http://www.hkatworld.org/&psig=AFQjCNEnvuxfmreIzlLVSdbs-0X6yliL8g&ust=1501835640533867


Den økonomiske situation 

BNP væksten har været faldende de seneste år, men IMF forventer at BNP 

stiger 1 – 1,2 % frem mod 2018.  

Den sydafrikanske økonomi 

 Den sydafrikanske økonomi er vokset med 111% siden 1994 og er den 2. største økonomi på det afrikanske kontinent 

 Cirka 5 mil sorte sydafrikanerne tilhører den stigende middelklasse og det tal forventes at stige i fremtiden 

 Sydafrika er hjem til 6% af Afrikas befolkning, men star for 25% af Afrikas BNP 

Dansk eksport til Sydafrika har været stødt stigende siden 2005 og man oplever 

også en stødt stigende efterspørgsel af knowhow, især i energi, vand-teknologi og 

landbrugs- og fødevaresektoren. 

Eksport 

Import 



Den politiske situation 

Det politiske miljø i Sydafrika forbliver stabilt, men står dog overfor en række udfordringer 

”The big picture” 

ANC mister offentlig støtte. Sydafrika har dog fortsat det stærkeste demokrati i regionen med frie og fair valg. 

 

En udfordret offentlig sektor 

• Generel ineffektivitet i regeringen 

• Manglende færdigheder 

• Korruptionssager  vote of no confidence  

 

Generel policy usikkerhed 

Ulighed, fattigdom og høj arbejdsløshed har medført øget populisme, som afspejles i de lovforslag, som diskuteres i 

parlamentet. 

• Land reformen diskuteres stadig. Der er behov for en balancegang mellem de interne behov og muligheden for at 

tiltrække udenlandske investeringer 

• Reformering af B-BBEE lovgivningen 

• Investment Promotion and Protection Bill 

 

Makroøkonomiske situation 

• Randen er 36% mindre værd nu end for 5 år siden og rating bureauer har nedgraderet Sydafrika til Junk Status 

 



Ambassadens arbejde 

Relevante sektorer som ambassaden dækker 

Vedvarende energi 

6,975 MW produceret siden 2011 

42% er vind energi 

Vestas og Siemens 45% MS 
 

Vand & Miljø 

38% NRW, ”metro-purification” 

MoU underskrevet November 2015 

SSP underskrevet April 2016 

Water-Club med 8 virksomheder 
 

Landbrug- og Fødevare 

Primært smør, ost og kager, men den 

stigende middelklasse efterspørger 

danske produkter 

 

MoU to be signed 
 

Sundhed 

HIV hos voksne: 19,1% 

Diabetes (voksne): 7% 

NHI på vej 

Health Club 

 

Smart City 

Tilføjelse af samarbejde om ”Smart & 

Sustainable Cities i marts 2017 

 

Samarbejde mellem Århus og Tshwane 
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Vedvarende Energi 

 

Bio2Watt´s Biogas Plant i Bronkhorstspruit 

Innowind – Vestas 

vindmøller 

Jasper PW Project i Kimberly  
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Vand & miljø 
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Landbrug- og Fødevare 

 

Sydafrikansk fjerkræsstald med 

ventilationsanlæg fra SKOV A/S 

Anna Phosa, Sydafrikansk griseproducent som har arbejdet 

sammen med den Danske Ambassade 
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Smart City 

 

Smart City samarbejde mellem Danmark og 

Sydafrika 

Århus Tshwane 



UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 
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Opsamling 

 

• Kontrasternes land 

• ”Gateway into Africa” 

• Stabilt med udfordrende politisk klima 

• Stærk banksektor samt veletablerede økonomiske og politiske institutioner 

• Afrikas 2. største økonomi, som står for 24% af Afrikas samlede BNP 

• Dansk Eksport har været stødt stigende siden 2005 

• B-BBEE 

• ”Things take time” 

 

 



KENYA OG ØSTAFRIKA 

Henrik Petersen, Commercial Counsellor  

Den Danske Ambassade i Nairobi 
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FAKTA OM ØSTAFRIKA 

Kenya Tanzania Uganda Etiopien Total 

BNP USD 64 mia. USD 44 mia. USD 26,4 
mia. 

USD 61 mia.   USD 195,4 mia.  

BNP pr. 
capita 

USD 1.340 USD 910  USD 670  USD 590 

Vækstrate 5,6 % 7,0 % 5,0 % 10,2 % 

Befolkning 44 mio. 54,5 mio. 39 mio. 99 mio. 235,5 mio. 

Inflation 6,6 % 5,6 % 5,8 % 10,1 % 

Eksport USD  5,7 mia. USD  5,4 mia. USD 2,8 mia. USD  3,8 mia. USD 17,7 mia.  

Import USD 16,2 
mia. 

USD 10,5 
mia. 

USD 4,6 mia. USD 10,7 
mia. 

USD 42,0 mia.  



 

Kenya er 14 gange større 

end Danmark  

 
Befolkning i Kenya 

• 44 mio. 

• 88 % Alfabeter 

• 42 % under 15 år 

• 80 % er kristne 

• 11 % er muslimer 

• 4 mio. bor i Nairobi 

• Taler engelsk  

• Deler den danske humor 

Kenyas middelklasse er på 

størrelse med hele Danmarks 

befolkning.  



 
ØKONOMI OG ERHVERV 

 

• Med et BNP på USD 64 mia. er Kenya den femtestørste økonomi i Afrika syd for Sahara. 

 

• Kenya er en regional økonomisk motor - med en årlig BNP-vækst på 5-6 % de sidste 10, år 

og væksten fortsætter på samme niveau. 

 

• Væksten er drevet af investereringer i bl.a. infrastruktur – og de største økonomiske sektorer 

er service, inkl. turisme, landbrug og industri, herunder fødevareproduktion. 

 

• Kenyas rige naturressourcer indenfor vind- og solenergi er underudnyttede - og med de 

nuværende høje energipriser åbne der sig store muligheder. 
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UDFORDRINGER  

 
 

• Væksten er udfordret af bl.a.: 

• en fortsat utilstrækkelig udbygget infrastruktur 

• et tungt bureaukrati 

• et kompliceret forretningsklima 

• Korruption 

• løbende uenigheder om ejerskab til jord og 

• høj arbejdsløshed især blandt unge – seneste opgørelse fra FN viser 39% 

arbejdsløshed, hvilket er det højeste i Østafrika   

 

• Kenya har traditionelt været et stabilt land i en urolig region præget af borgerkrige og 

konflikter, men er udfordret af etniske spændinger, høj kriminalitet og stigende radikalisering 

i de overvejende muslimske områder mod nord og ved kysten. 
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DEN POLITISKE SITUATION 

• Kenya blev selvstændig i 1963. 

 

• Præsident Uhuru Kenyatta og vicepræsident William Ruto har ledet regeringen siden 2013 – 

og Præsident Kenyatta vandt valget den 8. august i år med knap 10%. 

 

• Regeringen ledes af præsidenten og vicepræsidenten, og ministerierne ledes af 20 

kabinetssekretærer, som ikke er medlemmer af Parlamentet, men fortrinsvis teknokrater. 

 

• I 2013 indførtes en decentralisering til 47 Counties – og 15% af nationalbudgettet overføres 

til disse som bloktilskud. 

 

• Implementeringen har været besværlig – bl.a. hæmmet af begrænset kapacitet hos 

lokalregeringerne og korruption, men der er fortsat optimisme. 
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SAMHANDEL MELLEM DANMARK OG KENYA 

• Dansk vareeksport til Kenya var DKK 206 mio. kr. i 2016, hvilket er et fald på 7,2 % i 

forhold 2015, men de første fire måneder af 2017 viser en fremgang – på 14,6 % - i forhold til 

året før. 

 

• Vareeksporten er især koncentreret om maskiner og motorer, organiske kemikalier samt 

medicinske og farmaceutiske produkter. 

 

• Danmarks import fra Kenya var DKK 23 mio. i 2016, hvilket er samme niveau som i 2015. 

 

• Importvarer er hovedsageligt blomster, grøntsager, kaffe og te. En del import fra Kenya går 

via Holland, Sverige og Tyskland. 

 

• Danske virksomheder er begyndt at fokusere på sourcing i Kenya 
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DANSK TILSTEDEVÆRELSE I KENYA  

• Der er stigende dansk erhvervsinteresse for Kenya.  

• Omkring 50 dansk orienterede virksomheder er aktive hér 

• Ambassaden har taget initiativ til at etablere Danish Business Network i Kenya, der afholder 

4 netværksarrangementer årligt. Der er omkring 40 medlemmer – herunder bl.a. danske eller 

kenyanske datterselskabsdirektører, danskere i kenyanske firmaer og selvstændige danske 

forretningsfolk i Kenya.  

 



22 

ENERGI  

Store investeringer i energiprojekter: 

• Akut behov for elektricitet for at sikre udviklingen 

• Plan om 16.000 MW i 2030 

• Kun 30 % af befolkningen er koblet til elnettet 

• Off-grid løsninger nødvendige i landområderne 

 

En bred energiprofil: 

• Vedvarende energikilder dominerer Kenyas  

     energiprofil, hovedsagelig vand og geotermisk 

• Muligheder inden for vind, sol, biogas og  

     effektiv udnyttelse af fossile brændstoffer 

 

Olie og gasfund: 

• Endnu i efterforskningsfasen, men stort potentiale  

• Maersk Oil er aktiv i 3 landbaserede efterforskningslicenser 

 

 

50% 

34% 

13% 

0,4% 2% 1% 

Vand 

Fossile 

Geotermisk 

Vind 

Biomasse 

Andre 

Kenyas energiprofil 



VANDSEKTOREN  

Sektoroverblik:  

• Store dele af Kenya lider ofte af vandmangel på grund af  

manglende nedbør 

• Mange donorer har fokus på vandsektoren og bidrager med 

omfattende bidrag – også Danmark 

• Kenya’s Vision 2030 mål er at forbedre vandkvaliteten og at sikre 

vand og sanitet til alle 

 

Opportunities: 

• Vandsektoren har høj prioritet hos regeringen 

• Der er en række igangværende og planlagte vand-  

     og sanitetsprojekter i Kenya  

 

Example: 

• 40 Grundfos Lifelink-projekter i Kenya er et eksempel på en ny 

bæredygtig model, der leverer vand til 100.000 mennesker i land- 

og forstadsområder 



LANDBRUG & FØDEVARER 

Sektorens vigtighed for det kenyanske samfund:  

• 75 % af arbejdsstyrken, men kun 30 % af BNP 

 

Fra småbrug til agribusiness: 

• Stort behov for opgradering og effektivisering 

• Standarder til eget marked, samt regional og  

     international eksport 

 

Detailsektor i vækst: 

• Supermarkeder af høj standard 

• Købekraft på hjemmemarkedet driver udviklingen 

 

Eksempel: Mejerisektoren 

• Danmark er respekteret i Kenya gennem års udviklingssamarbejde 

• Behov for kølekæde, produktionsudstyr, måleudstyr, ingredienser og automatisering 

mv. 

 



Befolkningstilvækst i byerne: 

• Nairobi: 4 mio. indbyggere -  6 mio. i 2025 

 

Boligmangel: 

• Behov for 200.000 enheder om året - bygges kun 35.000 

 

Grønnere bygninger og nye materialer: 

• Hoteller til turistindustrien, beboelse og kontorer 

• Malls skyder op 

 

Nye byer i og omkring Nairobi: 

• Garden City, Tatu City og Konza City 

 

Infrastruktur: 

• Udvidelse af havnen i Mombasa og lufthavnen i Nairobi 

• Omfattende projekter indenfor vejbyggeri 

• Havneprojekt i Lamu og LAPSSET Korridor Projekt fra Lamu 

til Sydsudan/Etiopien 

• SGR Togprojekt Nairobi-Mombasa åbnet 31. maj 2017  

 

 

BYGGERI 

Malls 

Tatu City 

Radisson Blu, Nairobi (2014) 
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Sektoroverblik: 

 

• Stærke ICT-færdigheder i arbejdsstyrken  

• Kenya betragtes som Silicon Savana  

• Kenya er regionalt hovedsæde for bl.a.:  

• Google, IBM (Global Research Lab),  

      SAP og Microsoft  

• Stærke lokale selskaber: Safaricom, SevenSeas Technologies, 

M-KOPA, Cellulant, BRCK 

 

Case: M-PESA mobilpenge 

 

• 19 mio. aktive brugere (befolkning 44 mio.) 

• Finansiel inklusion af millioner + hverdagsredskab 

ICT-SEKTOREN 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj90qi_neLJAhVBORQKHcAMAfMQjRwIBw&url=http://cointelegraph.com/news/113639/kenya-adopts-bitcoin-with-bitpesa-tagpesa-and-m-pesa&psig=AFQjCNHM6rNB2F5qV4iwVW-8Pf9DhJ2Wpw&ust=1450418860959441


NIGERIA 

 

“ET LAND I HURTIG OG KONTINUERLIG FORANDRING”  
 

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 
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NIGERIAS BRANDING I UDLANDET/DANMARK 

• Boko Haram 

 

• Personlig sikkerhed 

 

• Korruption 

 

• Nigeria breve (Scam 419) 

 

• Men, Nigeria er meget andet og fortjener en bedre branding 
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BRANDING NIGERIA 

Med mere end 300 stammer, 510 etniske dialekter og en befolkning på plus 190 millioner 

indbyggere repræsenterer Nigeria i sig selv det afrikanske kontinents mangfoldighed. 

• Suverænt den største økonomi på kontinentet 

• Føderalt demokrati – 36 delstater  

• Største eksportør af olie/gas – store reserver 

• Lagos – kontinentets største by 

• Byen er kommercielt centrum i Vestafrika 

• Kreative industrier (film, musik, mode, IT etc.) 

• Brain gain i stedet for brain drain! 
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# Brand Country 

Brand 

value 

$BN 

Value 

change 

1 MTN SA 4 672  -13% 

2 
DSTV/GoTV/M

ultichoice 
SA 840     2% 

3 
Safaricom/Mpe

sa 
Kenya 371     4% 

4 Dangote Group Nigeria 309    22% 

5 Tusker Kenya 300     14% 

6 Glo/Globacom Nigeria 289     -3% 

7 Zenith Bank Nigeria 235     35% 

8 
Golden Penny 

Foods 
Nigeria 215       – 

9 Orijin Nigeria 194        – 

10 Star Beer Nigeria 179       36% 
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- 2015, 20% af Afrikas 

børnefødsler fandt sted i 

Nigeria. Svarer til 5% af alle 

fødsler i verden.  

 

 - I 2050  vil 10% af alle 

fødsler i verden finde sted i 

Nigeria.  

 

- I 2100 vil der være knap 1 

milliard indbyggere i Nigeria. 

 

Unicef’s Generation 

2030/Africa Report  

Demografisk Udvikling - Nigeria 



NATIONALE UDFORDRINGER –  2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drop in Global Oil Price and Effects Currency Peg and Devaluation 

Insurgencies – Boko Haram, Militants, 

Community vs Herdsmen Clashes 

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 



32 

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 

- Nigerias årti med høje 

vækstrater fik en brat 

afslutning i 2016 

 

 - Nigeria har haft 4 kvartaler 

med negativ vækst som følge 

af det drastiske fald i prisen 

på råolie i 2015/16  

 

- Nigeria er i 2. kvartal 2017 

tilbage på vækstsporet (1,5% i 

2017 og et skøn på 2,4% for 

2018) 

 

IMF, BMI  

 Økonomi – moderate vækstrater i kommende år 
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- FMCG (fast moving 

consumer goods) 

 

 - Landbrug/fødevarer (hele 

værdikæden) 

 

- Banker og finansiering 

 

- Olie & Gas 

 

- Infrastruktur/offentlig 

forbrug 

 

- Produktion 
 

 Økonomi –  sektorer i vækst  



LAGOS – NIGERIAS ØKONOMISKE OG KOMMERCIELLE 

CENTRUM 
Lagos (State): Facts 

• Etableret 27th May 1967 

• Største by i Afrika med befolkningstilvækst på 5% p.a.  

• Befolkning (2015e) 25 million 

• Bidrager med 1/4 af  Nigerias totale GDP  

• Forbruger mere end 60% af Nigerias energiproduktion 

• Hjemsted for ca.  90% af Nigerias udenrigshandel 

• Hjemsted for 70% af alle industrielle investeringer i landet 

• Lagos State er 90% selvfinansierende  

• Ambitioner om ‘særstatus’ i føderationen 

• Smart City aftale med Dubai 

• Store infrastrukturprojekter  (havneudvidelser, letbane etc.) 

• Kulturel/religiøs heksekedel   

• Begrænsede sikkerhedsudfordringer 

         Lagos Metropolis – for de tålmodige!  Eko Atlantic Project  - for de velstående! 

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 



35 

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 

Ecowas – samarbejde i en vis 

fremdrift 

 

Ghana; Danida prioritetsland 

gennem årtier. Dansk indsats i 

retning af ‘aid to trade’. 

Omkring 30 danske 

datterselskaber i landet. Let 

tilgængelig markedsøkonomi 

 

Elfenbenskysten; høje 

vækstrater og gode 

muligheder inden for danske 

styrkepositioner 

 

Sektorfokus på ambassaderne 

i Burkina Faso og Mali. 

 

Højtstående delegationsbesøg 

til Ghana planlagt til efteråret. 
 

 Vestafrika –  mere end Nigeria  
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 10 GODE RÅD 

• This is Africa (TIA) - Things take time (TTT) 

• Lav dit hjemmearbejde 

• Udnyt dit netværk 

• Verificer oplysninger 

• Udvælg nøje dine samarbejdspartnere 

• Alloker tilstrækkelige ressourcer (økonomiske og personalemæssige) 

• Etabler en strategi for markedsindtrængning/-ekspansion (og exit) 

• Besøg markedet flere gange om året 

• Følg op regelmæssigt 

• Accepter TIA and TTT 
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Mange tak for jeres tid! 

 

Danmarks Ambassade I Pretoria                   

Handelskontoret 

IPARIOLI OFFICE PARK, BLOCK B2 

1166 PARK STREET 

HATFIELD 0083, PRETORIA 

 

PHONE: +27 (0) 124309340 

EMAIL: PRYAMB@UM.DK 

Consulate General of Denmark in Lagos 

15, ONISIWO ROAD (FORMERLY 

PROBYN ROAD), IKOYI, LAGOS 

 

PHONE: +234 1904 2609 

EMAIL: LOSGKL@UM.DK 

Royal Danish Embassy of Kenya 

13, RUNDA DRIVE, RUNDA, P.O. BOX 

40-412-00100 GPO, NAIROBI 

 

PHONE: +254 20 425 3000 

EMAIL: NBOAMB@UM.DK 


