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Budoucnost českého exportu v AFRICE

NIGÉRIE



NIGÉRIJSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA

Federativní prezidentská republika- Muhammadu Buhari.

Ve funkci – 2019 druhé volební období

36 federativních států.

774 oblastí místní správy.

Teritoriální informace:

Populace 193 mil. Obyvatel

Rozloha: 923 768 km² .

Měna: Naira (NGN) 100 NGN = 7,232 CZK.

Jazyk – Angličtina + 250 etnických jazyků.



Největší ekonomika v rámci afrického regionu.

Páteří hospodářství (alespoň z hlediska devizových příjmů) je ropný 

průmysl.

Nigérijský Lagos si klade za cíl stát se do roku 2020 jednou 3.největší 

ekonomické centrum Afriky.

Prioritními sektory pro hospodářský růst – ropa a plyn, zemědělství, 

energetika.

NIGÉRIJSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA



ČR je vnímána jako tradiční partner i spřátelená země, která 

nevyužívá možností. 

Prioritou ČR je rozvíjet zejména ekonomickou dimenzi 

vzájemných vztahů.

EU patří k největším donorům v Nigérii. 

Od propadu roku 2009, kdy v důsledku celosvětové ekonomické 

krize Nigérie omezila dovozy, náš vývoz do této země roste a 

pohybuje se na hranici 80 mil. USD.

Ekonomické vztahy mezi ČR a Nigérií



OBOROVÉ PŘÍLEŽITOSTI

PILÍŘE PRO ČESKÝ EXPORT

Ropný průmysl Zbojní průmysl Strojírenství Agrochemie
Zdravotní 
vybavení

Oborové příležitosti 

A
rm

atu
ry

En
ergetické p

ro
jekty

O
p

ravy vo
jen

ské 
tech

n
iky 

Zp
raco

vatelský p
rů

m
ysl

O
b

ráb
ěcí stro

je

Zd
ravo

tn
ictví

Lesn
ictví a zem

ěd
ělství



Vstup na nigerijský trh

České výrobky jsou zde dobře známé hlavně díky historickým vazbám. 

Dlouhodobá aktivní exportní strategie a trvalá přítomnost v zemi.

Zajištění kvalitního obchodního partnera.

Čeští výrobci narazí na velmi silnou a velmi rychle rostoucí konkurenci.

Zdlouhavé a problematické celní řízení – zejména v lagoských

přístavech Tincan a Apapa. 

Licencování dovozů vybraných druhů zboží (ropné produkty, cement)



Zjistěte si, kdo je váš obchodní partner. 

Nigérijci jsou v obchodním styku velmi sebevědomí a asertivní. 

Jednání může předcházet dlouhá neformální předehra.

Buďte vlídně sebejistí a sebevědomí, zvlášť na svůj nabízený 

produkt. 

Nenechte se uchlácholit prvotním dojmem, že klient chce vše a 

ve velkém. Nigérijci jsou mistři manipulace. 

Připravte se na neočekávané průtahy a změny v zadání 

požadavků z nigerijské strany.

Velmi dobře si zajistěte platební instrumenty. 

Problematická, drahá a zdlouhavá registrace výrobků 

SON a NAFDAC.

Rizika a zvyklosti



Vyrobené produkty a materiály musí být certifikovány Standard 

Organization of Nigeria (SON), chemikálie, léky a potraviny pak 

National Agency for Food and Drugs Administration and Control

(NAFDAC). 

Všechna elektronická zařízení a nástroje musí obsahovat návod.

Rostlinný materiál musí mít certifikát o fytosanitární inspekci.

Každý vyrobený produkt či součástka musí nést značku výrobce.

Dovážené zboží musí být označeno v angličtině, užitý systém 

musí být metrický.

Dovoz zboží do Nigérie 

http://www.son.gov.ng/
http://www.nafdacnigeria.org/


V roce 2012-2019 se v Nigérii registrovalo několik českých 

malých či středních firem.

Škoda Auto, a.s. - od roku 2002 získala prodejní práva na škodovky společnost Stallion Group, 

Tonak Nový Jičín - vývoz čepic, baretů, fezů a klobouků. 

Czech Blade, Jevíčko - vývoz žiletek 

Explosia a.s. a Austin Detonator s.r.o. vyváží české průmyslové trhaviny

Veba Broumov, tradiční český výrobce tkanin

Lasvit – luxusní křišťál

Elite Bohemia - křišťál

ComAp – řídící systémy

Knights – zemědělská technika

České investice v teritoriu



Děkuji Vám za pozornost.

Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade

stepan.benes@czechtrade.cz

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2

www.czechtrade.cz
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