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Algemene informatie
State House
Overheidsportaal met informatie over de president, landcultuur, buitenlandse missies en
wetgeving.
Sierra Leone Web
Deze site geeft informatie over de overheid, cultuur, demografie, wetgeving en de
geschiedenis van dit land. Ook biedt hij een nieuwsarchief en een fotogalerij. De site bevat
een groot aantal links naar ministeries, ambassades en overheidsinstanties.
Ministry of Foreign Affairs
Deze site van het ministerie van buitenlandse zaken bevat informatie over de landcultuur,
de bevolking, investeringsprojecten en nieuwsberichten.

Economische indicatoren
National Revenue Authority Sierra Leone
De website van de nationale belastingdienst bevat veel informatie over belasting, betaling,
inkomsten en rechtszaken. Deze site heeft een uitgebreide linksector naar andere
belastinginstanties en organisaties.
Centrale bank van Sierra Leone
De website van de bank of Sierra Leone bevat informatie over financiën, investeren,
statistieken en een overzicht van de feestdagen.

Investeren
Sliepa
De website van Sierra Leone Investment and Export Promotion Agency bevat informatie
over investeren, ondernemen en export.
Sierra Leone Chamber of Commerce
De website van de Kamer van Koophandel van Sierra Leone bevat zakelijke informatie , tips
voor ondernemers en investeringsmogelijkheden.

Nieuws
ThisisSierraLeone
Nieuwssite met speciale secties over zakelijke nieuws, gezondheidszorg en politiek.
Sierra Leone Newspapers
Overzicht van verschillende nieuwssites.

Informatie over zakencultuur is te vinden op RVO.nl.
Economische ontwikkeling Sierra Leone

Update: 21 november 2016
Economie in vogelvlucht
The World Bank gaat in op de twee flinke schokken die de economie van Sierra Leone in
2014 en 2015 te verduren heeft gehad. De eerste was de ebola-epidemie. De tweede was de
daling van de olieprijzen en hierdoor mede dalende productiecijfers. Het bnp daalde maar
liefst met 21 % in 2015.
Sinds het laatste kwartaal van 2015 gaat het wel weer iets beter en is er weer sprake van
groei, ook dankzij investeringen in mijnbouw, landbouw en visserij. De inflatie is wel aan het
stijgen en heeft de 10 % al gepasseerd. De Leone, de munteenheid van Sierra Leone, is in juni
2016 met 20 % in waarde gedaald.
Problemen waar Sierra Leone op social gebied mee worstelt zijn de hoge jeugdwerkloosheid,
de corruptie en de zwakke nationale band. Dit heeft te maken met het feit dat Sierra Leone in
een post-conflict-maatschappij leeft.
African Economic Outlook geeft aan dat het land een arm land is. Iets meer dan de helft van
de bevolking wordt als zodanig geclassificeerd. Het land staat momenteel 180e in de Human
Development Index (van de 184 landen).
In dit korte artikel (januari 2016) beschrijft de IMF Resident Representative van Sierra Leone
de economische ontwikkeling van het land in het ‘post-ebolatijdperk’.

Statistieken
De BBC heeft een country profile van Sierra Leone, met alle voorname feiten op een rij.
African Development Bank Group heeft een dossier over Sierra Leone.
CIA World Factbook biedt algemene feiten over de economie van Sierra Leone.
The World Bank biedt basisstatistieken over Sierra Leone, zoals Co2-emissies,
levensverwachtingen en groei van het Bruto Binnenlands Product.
The Heritage Foundation geeft aan dat Sierra Leone 52.3 scoort op de index van
economische vrijheid en wereldwijd een 142e plek inneemt. De website gaat beknopt in op
bepalende thema’s zoals wetgeving en overheidsuitgaven.
The Economist heeft een dossier over Sierra Leone.
Statistics Sierra Leone biedt nationale statistieken over diverse onderwerpen.
De Verenigde Naties heeft allerlei economische statistieken verzameld over Senegal.

Rapporten
Green Growth Sierra Leone: investing in environgmentally sound economic growth
African Development Bank Group produceerde dit mooi en helder vormgegeven Engelstalige
rapport (2014, pdf, 8 blz.). Het onderwerp is hoe de groei van Sierra Leone een duurzaam en
milieubewust karakter kan krijgen. Het doel is om in 2035 een totaal groene maatschappij te
creëren. Met vragen als: Why invest in green growth interventions now?
Sierra Leone 2016
African Economic Outlook presenteert de belangrijkste zaken van de economie van Sierra
leone in een Engelstalig verslag (pdf, 13 blz.).
BTI 2016: Sierra Leone Country Report
Rapport van Bertelsmann Stiftung (2016, pdf, 38 blz.). Uitgebreid studierapport over de
economie en maatschappij van Sierra Leone, gepubliceerd onder het Creative Commons
License. Hoofdstukken: Executive summary; History and Characteristics of Transformation;
Transformation Status; Political Transformation; Economic Transformation; Transformation
Management; Strategic Outlook. Een uitstekend rapport om het land beter te leren kennen.
Investeren in SL

De National Revenu Authority Sierra Leone geeft informatie over het opstarten van een
bedrijf in Sierra Leone.
Sierra Leone Investment and Export Promotion Agency (SLIEPA) is de organisatie die
investeringen en handel promoot en ondersteunt in Sierra Leone. Ze geven informatie over
onder andere de infrastructuur, belastingregime, economie sectoren en wat te doen bij het
opstarten van een bedrijf in Sierra Leone.
SLIEPA heeft ook de Engelstalige Investor’s Guide (56 pag.) opgesteld. De gids is in juli
2015 gepubliceerd. In het document wordt onder andere informatie gegeven over wet- en
regelgeving, behandeling en bescherming van buitenlandse investeringen, belastingen, de
belangrijkste sectoren en het investeringsklimaat in Sierra Leone.
Investeringskansen in SR

Publicatiedatum: 3 september 2018

Bron: NABC, Technical offer 'Sierra Leone and Liberia Business Seminar 'Country contex and business
climate, juli 2018
Sierra Leone has faced a turbulent decade, especially during the Ebola outbreak that lasted from
May 2014 to January 2016, during which the country was forced to put international trade on
standby and close its borders for incoming trade missions. This contributed to an economic
recession, with austerity measures put in place to combat the challenges. However, in the last years,
the economy of Sierra Leone has shown significant progress. The austerity measures have been
lifted and the 2018 election has pushed the country into a frenetic race to attract more investment
to lift back the country toward its original potential.

Although the strong effect of the disease on the Sierra Leonean economy, the economic outlook for
2018 looks brighter again. Real GDP growth of double digits was a clear indication that the country
was developing fast. Average GDP per capita has almost returned to its pre-2014 Ebola percentages
and growth is registered in almost all sectors. The mining and agriculture sector are the leading
sectors in the country. The mining sector accounts for roughly 90 percent of annual export revenues.
In 2015, Sierra Leone’s exports were worth approximately US$765 million, of which mineral
resources accounted for approximately 75%, followed closely by cocoa (8.5%) and coffee.
Sierra Leone’s main imports are machinery and transport equipment, which are relating mainly to
mining and oil investment projects. These account for approximately 50% of total imports. The other
main import is fuel, accounting for 10%. Furthermore, the energy sector is currently developing
strongly. As Sierra Leone currently has only 99.6MW of installed power capacity, business
opportunities lie in the production and construction of renewable energy systems and products,
including thermal, solar, hydro and biomass electricity systems.
As the average percentage of the industry sector in the country has doubled from 3,9% in 2015 to
8% in 2016, business opportunities are also rising in different sectors such as infrastructure,
maritime and services. Relationships between the Netherlands and Sierra Leone are also returning to
their original status; the Netherlands being the second largest exporter of goods to Sierra Leone in
Europe.

Bron: Terms of Reference MAT18MC01
Sierra Leone is a resource rich country. As such it is no surprise that their mining industry is the
biggest in the country, followed by the agricultural sector. However, for industrial machinery,
transport equipment and other products related to mining and agriculture, Sierra Leone is almost
fully dependent on import. The most important import products from the Netherlands are food and
machinery. There is a multitude of business opportunities in horticulture (fruit & vegetables), palm
oil, cacao and the export of food.
Years of civil war have almost completely destroyed the country’s infrastructure. Sierra Leone is
currently investing in rebuilding and developing its infrastructure, such as improving harbours, roads
and the airport. Plans for a new airport and the expansion of a hydropower plant, as well as the
general need to production and construction of renewable energy systems, offer business
opportunities for Dutch companies.
The relationship between Sierra Leone and the Netherlands, being the second largest European
exporter to the country, is returning to its original status together with the economic recovery of the
country. The leading position of the Netherlands in the trade landscape between Europe and Sierra
Leone offers great potential for Dutch companies to both gain from and contribute to the quick
(re)development of the Sierra Leonean economy.
Producteisen:
In Sierra Leone is het Sierra Leone Standards Bureau (SLSB) de instantie die certificaten afgeeft met
betrekking tot product- en kwaliteitseisen.
Sectoren:

Overzicht landbouw
Bijna twee-derde van de Sierra Leoners werkt in de landbouw. Desalniettemin lukt het niet om de
hele bevolking een jaar lang te kunnen voeden. De BBC (artikel augustus 2016) heeft een mooi
artikel gepubliceerd over de pogingen van boeren om van rijst een winstgevend gewas te maken.
The Worldbank (artikel juni 2014) meldt dat er In Sierra Leone sprake is van System of Rice
Intensification (SRI),onderdeel van het West AFrica Agricultural Producitivy Program (WAAPP).
Rijst en cassave zijn de belangrijkste gewassen. Cacao, koffie, palmolie en cashewnoten zijn de
belangrijkste commerciële gewassen. De agrarische sector wordt beperkt door verschillende
factoren. Zoals geringe mogelijkheid tot verhoging van de productie, een tekort aan arbeidskrachten
en de verliezen na de oogst. Landdegradatie en ontbossing hebben geleid tot dalende
bodemproductiviteit. Dat ondermijnt een duurzame ontwikkeling van de landbouw.
Er zijn diverse projecten gaande in de landbouwsector van Sierra Leone, zie bijvoorbeeld het A4Dproject.
Bronnen: CIA World Fact book, USAID en FAO Country Profile

Cacao
De cacaosector in Sierra Leone leeft weer op na de burgeroorlog. Zie daarvoor onderstaande
artikelen. Volgens wetenschappelijk onderzoek (o.a. universiteit van Wageningen) kan de
cacaosector in Sierra Leone helpen in de strijd tegen armoede. Winst valt er te behalen door het
tegengaan van zwarte pod (een virus), meer gebruik van meststoffen, pesticiden en herbiciden en
betere toepassing van fermenteer- en droogtechnieken.
Bronnen: Al Jazeera (artikel mei 2016), Persbureau Bloomberg (artikel januari 2016)

Koffie
De koffieproductie ligt niet extreem hoog. De productie heeft veel te lijden gehad door de
burgeroorlog van 1991 tot en met 2002, waardoor de productie vijf keer zo klein werd.
Koffieplantages werden achtergelaten en verwaarloosd. De sector is zich nu aan het herstellen.
Naast bekende soorten als robusta en arabica is er nog een koffiesoort die typisch is voor Sierra
Leone: de stenophylla. Het rijpingsproces duurt veel langer dan bij de arabica, waardoor de soort
bijna helemaal is uitgestorven. De koffie heeft een rijkere intensiteit dan de meeste koffiesoorten.
Bronnen: FAO Statistical Pocketbook Coffee 2015 (pag. 156), Fondazione Slow Food en Espresso &
Coffee buying guide

Veeteelt
Traditionele veeteelt in Sierra Leone bestaat uit koeien, kleine herkauwers, varkens en kippen. Er zijn
weinig recente gegevens over de landbouw. Het rapport Rebuilding after emergency: revamping
agricultural research in Sierra Leone after Civil War van International Food Policy Research Institute
heeft wel veel diepte-informatie maar dateert alweer uit 2009. Pagina 11 beschrijft de
veeteeltsector en pagina 16 gaat over de groeiperspectieven voor de landbouw in Sierra Leone.

Visserij

Ongeveer 500.000 mensen zijn direct en indirect betrokken bij de visserij in Sierra Leone. De visserij
van Sierra Leone heeft net als omringende landen (Senegal en Liberia bijvoorbeeld) te maken met
illegale visvangst. Daar is veel over gepubliceerd (zoals deze fotoreportage in The Guardian, gemaakt
door de Environmental Justice foundation).
Samenwerkend onder andere met The World Bank en African Maritime Law Enforcement
Partnership is de aanpak van illegale visserij verhevigd (zie het rapport van het ministerie van
visserij). Er wordt constant gepatrouilleerd. De overheden in West-Afrika spreken van een regionale
aanpak. Volgens de overheid van Sierra Leone zijn de inkomsten in deze sector in tien jaar
vertienvoudigd.
Bronnen: FAO (Marine Fishery Resources of Sierra Leone: A review of exploited fish stocks...) en The
World Bank (kopje ‘West Africa’)

Rapport
Sierra Leone Netherlands Business and Cultural Council (SLNBCC) heeft in in december
2017 dit marktrapport opgesteld.
Sector Scan The Energy Sector in Sierra Leone (december 2017, pdf, 17 blz.)
De energiebehoefte van Sierra Leone is een stuk groter dan het aanbod. Het gebrek aan een
betrouwbare energievoorziening is de belangrijkste belemmering voor de verdere
ontwikkeling van het land. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven die werken aan
oplossingen voor creatieve stroomopwekking.
Het rapport gaat vooral in op de kansen op het gebied van thermische elektriciteit,
waterkracht, zonne-energie, biomassa en palmproducten.

Inhoudsopgave
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Logistiek

Rapport
Dit voortgangsrapport ' Training and Capacity Building for the Logistics Sector in Sierra
Leone, Liberia and Guinea ' (2018-2019) January-July 2018 (pdf, 109 blz.) werd gemaakt in
juli 2018 in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in samenwerking met
EvoFenedex en STCNESTRA.

Het is een rapportage over de vooruitgang die is geboekt in de periode van 29 januari 2018
tot 16 juli 2018.
Er zijn missies uitgevoerd naar Guinee, Sierra Leone en Liberia waarin o.a. de volgende
punten zijn onderzocht:
•
•
•
•
•
•

supply chain management en logistiek voor de openbare en particuliere sector
douane en handelsfaciliteiten voor personeel van de Liberia Revenue Authority
(LRA)
opleidingsbehoeften in de Freeport van Monrovia
mogelijke deelname van de belangrijkste belanghebbenden aan het project
voorbereiding eerste reeks trainingsprogramma's
havenlogistiek en haventrainingsbehoeften

Dit project wordt opgebouwd op drie pijlers:
1. Havenlogistiek;
2. Beheer van de toeleveringsketen;
3. Douane- en handelsfacilitering.
Inhoudsopgave
Voor een indruk van het rapport hieronder de inhoudsopgave:
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16. The status of Guinea, progress made and major challenges ahead
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21. Trade facilitation and the revised Kyoto convention
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23. Project Planning and Results
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