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Nigèria: Dades generals

Dades Generals

Superfície 923.768 km2

Població 211,4 milions de persones (e)

Densitat de població 226,3 hab./km2

Idioma

Anglès (oficial)
Hausa
Yoruba
Igbo
Fulani
Més de 500 llengües indígenes addicionals

Moneda Naira, 1 EUR = 471,06 NGN (tipus de canvi mig 2021)

Esperança de vida 61,3 anys

Religió

Musulmana (53,5%)
Catòlica Romana (10,6%)
Altres cristianes (35,3%)
Altres (0,6%)

Taxa d’alfabetització + 15 
anys

62,0%

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), BCE

(e) estimació
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Nigèria: Quadre macroeconòmic i infraestructures

Quadre Macroeconòmic 2021

Creixement econòmic 2021: 3,6% (e) 2022: 3,2% (e) 2023: 3,0% (e)

PIB (PPP)
Agricultura
Indústria
Serveis

1.154.068 M$ (e)
21,1%
22,5%
56,4%

PIB per càpita (PPP) 5.459,1 $ (e)

Inflació 17,0% (e)

Taxa d’atur 9,7%

Deute públic 36,6% del PIB (e)

Balança compte corrent -0,4% del PIB (e)

Risc creditici B-

Infraestructures

Aeroports 40

Aeroport principal Murtala Muhammed International Airport

Xarxa ferroviària 3.798 km

Carreteres 195.000 km

Ports principals Bonny Inshore Terminal, Calabar, Lagos

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), S&P

(e) estimació
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Nigèria: Sectors per volum de negoci

Principals sectors per volum de negoci, 2021
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Principals sectors per creixement 
del volum de negoci, 2022-26

Sectors
Creixement 

2022-26
Creixement 

2017-21

Automoció 14.66% 13.60%
Educació i formació i serveis
editorials

14.46% 14.38%

Alimentació 14.12% 12.74%

Altres indústries del transport 13.85% 11.02%

TIC i digitalització de la indústria 13.84% 15.30%

Motocicleta i mobilitat lleugera 13.81% 13.61%
Transformació de metall i altres 
materials

13.65% 13.83%

Tèxtil i moda 13.53% 13.48%

Turisme i oci 13.10% 14.44%

Vins, caves i begudes 12.58% 12.99%

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor
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Nigèria: Sectors per volum d’importacions

Principals sectors per volum d’importacions, 2021
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Principals sectors per creixement 
del volum d’importacions, 2017-21

Sectors Creixement 2017-21

Matèries primeres 40.13%

Turisme i oci 28.40%

Logística de mercaderies 23.31%

Agricultura 22.82%

Salut i serveis sanitaris 22.53%

Salut animal 22.53%

Infraestructures i construcció 22.14%

Audiovisual 21.67%

Automoció 19.64%

Vins, caves i begudes 19.30%

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor
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Nigèria: Proveïdors principals

Proveïdors principals, 2021
(% sobre total importacions)

Xina
24,7%

Països Baixos
10,3%

Índia
8,8%

Bèlgica
7,3%

Estats Units
6,1%

Font: ITC-Trademap
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Relacions comercials Catalunya – Nigèria

156 empreses exportadores regulars a Nigèria.
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Nota: Dades en milions d’euros

*Dades provisionals

Exportacions Importacions

Taxa de variació 2021/2020 39,4% 215,9%

Principals productes
(pes s/total exportat/importat 
al país en %)

Combustibles (33,2%)
Plàstics (13,9%) 
Vaixells (9,2%) 

Combustibles (98,5%)

Exportacions/importacions 
catalanes al país s/total 
exportat/importat per 
Catalunya (pes en %)

0,1% 0,8%

Exportacions/importacions 
catalanes al país s/total 
exportat/importat al país 
per Espanya (pes en %)

24,8% 12,1%

Font: ACCIÓ a partir de l’ICEX
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Inversió estrangera (I)

Nigèria a Catalunya

• La inversió de Nigèria a Catalunya ha estat nul·la en els darrers cinc anys.

Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Inversió estrangera (II)

Catalunya a Nigèria

20.534

32

8.339

23.981

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2017 2018 2019 2020 2021

Evolució de la inversió (milers d’euros) • La inversió de Catalunya a Nigèria ha estat de 52,9 milions d’euros 
en els darrers cinc anys. Va destacar especialment el 2018, amb 20,5 
milions d’euros (destinats al comerç), i el 2021, amb 24,0 milions 
d’euros.  

• La totalitat de la inversió de Catalunya a Nigèria el 2021 s’ha destinat a 
comerç.

• La inversió de Catalunya a Nigèria el 2021 representa l’1,5% del total 
de la inversió realitzada per Catalunya i el 100% del total invertit des de 
l’Estat espanyol a Nigèria. 

Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Empreses catalanes establertes a Nigèria

4 filials catalanes de 1 empresa matriu

• AGROLIMEN SA

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una filial a l’exterior en la qual 
participen amb una inversió mínima del 10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera 
empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya, independentment de l’origen del seu capital 
(pot ser estranger). Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2022.
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Empreses nigerianes establertes a Catalunya

No hi ha filials d’empreses nigerianes a Catalunya

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A efectes d’aquest càlcul, es 
considera empresa estrangera aquella que té un establiment permanent a Catalunya, independentment de 
si hi té la seva seu social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen estranger. 
Entre parèntesis les empreses matriu. Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2022.
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Oportunitats de negoci internacional a Nigèria (I)

Salut i 
serveis 
sanitaris

Tecnologia mèdica i de la salut a Nigèria.

Maquinària i 
béns 
d’equipament

Automatització, eines, electrònica i tecnologia industrial a Nigèria.

Nigèria té la base industrial més potent de la regió i és la segona potència industrial de l'Àfrica subsahariana, després de Sud-
àfrica. Té una base industrial multisectorial, que inclou la indústria pesada. El desenvolupament industrial de Nigèria no és nou, 
i, tot i que tradicionalment la indústria nigeriana s'ha centrat en productes assequibles per al mercat local, el país vol 
modernitzar les cadenes productives i incorporar tecnologies d'automatització i robotització industrial. És un mercat molt 
competitiu, però les tecnologies nínxol hi poden tenir cabuda sempre que responguin a una necessitat dels clients industrials
en l'àmbit local.

Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2022. Font: ACCIÓ

La crisi sanitària de la COVID-19 ha impulsat una demanda creixent per part del sector sanitari i de la salut, sobretot en l'àmbit 
de les tecnologies i els equipaments sanitaris. Nigèria cerca solucions diferencials en equipaments de salut, diagnosi i de 
laboratori. El país disposa d'una xarxa potent d'hospitals, clíniques privades i centres de recerca. Existeix també un impuls per 
a la creació d'una xarxa de laboratoris i de centres de diagnosi. El segment de tecnologia de la salut i les seves innovacions 
poden trobar cabuda en el mercat. És necessari comptar amb un soci local potent i de confiança i registrar els productes amb 
la NAFDAC. 
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Oportunitats de negoci internacional a Nigèria (II)

Agricultura

La tecnologia agrícola a Nigèria. 

El sector agrícola a Nigèria és un sector molt estratègic, atès que el país està intentant convertir-se en autosuficient en productes 
agroalimentaris i ha anat introduint creixents restriccions per a les importacions de carn i altres aliments. El sector agrícola ha mostrat taxes de 
creixement rècord durant el primer trimestre de 2022, d'un 3,1%. Nigèria va importar fertilitzants per un valor de més de 208 milions de USD i 
maquinària agrícola per 135 milions de USD. Existeixen diversos programes de suport impulsats pel Govern nigerià amb la col·laboració de 
diferents agències internacionals, com el programa Appeals, per exemple. 

Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2022. Font: ACCIÓ
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ACCIÓ
Generalitat de Catalunya

Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative
Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n permet la reproducció, distribució i 
comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no 
se’n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la 
llicència a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

accio.gencat.cat
catalonia.com

Més informació sobre el país:

@accio_cat

@catalonia_ti

https://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/africa-
subsahariana/nigeria/

Gràcies

http://www.accio.gencat.cat/
http://catalonia.com/
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