Nigéria - informácia o reštrikciách na dovoz vybraných komodít
Veľvyslanectvo SR v Nigérii informuje podnikateľskú verejnosť o reštrikciách na dovoz
vybraných komodít podľa ktorého boli vyňaté niektoré importované komodity do Nigérie zo
zahraničného platobného styku. Ide o 40 komodít, ktoré sa nemôžu dovážať do Nigérie
v režime platobného styku v cudzej mene. Komodity, ktorých sa opatrenie týka, sú
nasledovné:
Ryža, cement, margarín, produkty z palmy a palmového oleja, rastlinné oleje, mäso
a mäsové výrobky, zelenina a spracované rastlinné produkty, hydina, kuracie mäso, vajcia,
morčacie mäso, súkromné lietadlá vrátane prúdových lietadiel, indickej kadidlo, rybacie
konzervy s omáčkou / sardinky, plechy valcované za studena, pozinkované plechy, plechy
používané na strechy, fúriky, plechové kastróly - panvice, kovové debny a kontajnery, tovary
s emailom, oceľové sudy, oceľové rúry, drôty (deformované a nie deformované), železné
tyče a vystužené tyče, drôtené pletivo, oceľové klince, bezpečnostné a holiace prístroje,
víno, drevotrieskové dosky a panely z dreva, drevené dosky a panely vlákien, preglejky
a panely, dvere, špáradlá do zubov, sklo a sklenené výrobky, kuchynské potreby, riad,
dlaždice sklenené a keramické, textil, tkaniny, odevy, výrobky z plastov a gumy,
polypropylénové granuláty, celofánové obaly, mydlo a kozmetika, paradajky a rajčinové
pretlaky a pasty, eurobondy, dlhopisy v cudzej mene, nákupy akcií.
Dovoz uvedených komodít nie je rozhodnutím zakázaný, avšak importéri nebudú môcť
financovať dovážané komodity prostredníctvom bankových účtov vedených v cudzej mene.
Dôvodom tohto rozhodnutia je ochrana domácej produkcie a udržanie finančných rezerv
štátu v cudzej mene, ako aj ozdravenie domácej výroby a zvýšenie zamestnanosti.
Aktuálny dodatok k rozhodnutiu z 23.10.2015, ktorý sa týka spôsobu a obdobia, na ktoré sa
júnové rozhodnutie vzťahuje, je uvedený nižšie.
Zoznam komodít, na ktoré sa vzťahujú reštrikcie v angličtine:
Rice
Cement
Margarine
Palm kernel/Palm oil products/vegetables oils
Meat and processed meat products
Vegetables and processed vegetable products
Poultry chicken, eggs, turkey
Private airplanes/jets
Indian incense
Tinned fish in sauce(Geisha)/sardines
Cold rolled steel sheets
Galvanized steel sheets
Roofing sheets
Wheelbarrows
Head pans
Metal boxes and containers
Enamelware
Steel drums
Steel pipes
Wire rods(deformed and not deformed)
Iron rods and reinforcing bard
Wire mesh
Steel nails

Security and razor wine
Wood particle boards and panels
Wood Fibre Boards and Panels
Plywood boards and panels
Wooden doors
Toothpicks
Glass and Glassware
Kitchen utensils
Tableware
Tiles-vitrified and ceramic
Textiles
Woven fabrics
Clothes
Plastic and rubber products, polypropylene granules , cellophane wrappers
Soap and cosmetics
Tomatoes/tomato pastes
Eurobond/foreign currency bond/ share purchases
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