Spostrzeżenia z wizyty gospodarczej
w Tanzanii w listopadzie 2017
kwiecień 2018 r.

O WFR
 Jesteśmy spółką z o.o. powołaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, której misją
jest działanie na rzecz rozwoju naszego regionu.

 Realizujemy zadania na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami
finansowymi, pochodzącymi w szczególności ze środków zwróconych z instrumentów inżynierii
finansowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i 20142020 (pożyczki JEREMIE i JESSICA).
 Wspieramy za pomocą instrumentów finansowych rozwój mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP), rozwój obszarów miejskich oraz projekty z zakresu efektywności
energetycznej.
 Podejmujemy działania promujące województwo wielkopolskie jako region atrakcyjny
dla inwestorów i sprzyjający aktywności gospodarczej, w szczególności poprzez
działania w ramach ekspansji zagranicznej.
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WYBÓR I ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH

Dokonaliśmy analizy następujących rynków zagranicznych:

AFRYKA
•
•
•
•

ANGOLA
NAMIBIA
TANZANIA
GHANA

AMERYKA POŁUDNIOWA
• KOLUMBIA
• ARGENTYNA
• URUGWAJ
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WYBÓR I ANALIZA RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
W dalszej kolejności planowana jest analiza m.in. następujących rynków zagranicznych:
AMERYKA POŁUDNIOWA
• KUBA
• BRAZYLIA
AMERYKA PÓŁNOCNA
• MEKSYK
• KANADA
AZJA
• OMAN
• INDIE
• WIETNAM
• KAZACHSTAN
• MALEZJA
• KOREA PŁD
• GRUZJA
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TWORZENIE PUBLIKACJI DOT. EKSPANSJI
ZAGRANICZNEJ

Tworzymy Informatory dla Inwestorów z Województwa
Wielkopolskiego oceniające ryzyka inwestycyjne na rynkach
międzynarodowych w kontekście produktów ekspansyjnych
oferowanych przez Spółkę.
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INFORMATORY DLA INWESTORA Z WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Analizujemy i opisujemy:
 Powody dla których warto inwestować na danym rynku międzynarodowym

 Główne wskaźniki ekonomiczne
 Handel międzynarodowy
 Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług
 System finansowo-bankowy
 System podatkowy
 Inwestowanie
 Infrastrukturę transportową
 Proponowane obszary inwestycyjne przez miejscową stronę rządową
 Ocenę ryzyk inwestycyjnych
 Przydatne kontakty w tym również wskazane przez BGK, KUKE i MIiR działy dedykowane eksporterom
 Informacje o dokumentach wymaganych do złożenia projektu inwestycyjnego
 Kluczowe definicje prawa handlowego
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TANZANIA 22-28.11.2017 r.
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CELE WIZYTY GOSPODARCZEJ W TANZANII
 Nawiązanie współpracy pomiędzy wielkopolskimi MŚP, a przedstawicielami strony rządowej i
instytucji otoczenia biznesu w Tanzanii.

 Udział w wielobranżowych targach Tanzania Trade Show 2017 w Dar es Salaam w charakterze
obserwatora wraz z 10 wystawcami z Wielkopolski z sektorów: medycznego, rolnospożywczego, lotniczego, budowlanego, edukacyjnego, dietetycznego, chemicznego.
 Zapoznanie się z obecną sytuacją ekonomiczną w Tanzanii, wyzwaniami i pozytywnymi zmianami
oraz nielicznymi przeszkodami i utrudnieniami: skomplikowane prawo podatkowe czy słabo
wykształcona i nieprzystosowana do oczekiwań europejskich pracodawców miejscowa kadra.
 Przedstawienie 3 ofert inwestycyjnych: budowa farmy rolnej, dróg i autostrad łączących strefę
ekonomiczną z lotniskiem, dworcem, portem, budowa fabryki leków i szpitala modułowego.
 Poznanie potrzeb inwestycyjnych, założeń planu 5-letniego na lata 2015-2020, wskazanie
kluczowych sektorów pod inwestycje zagraniczne.
 Spotkania w ministerstwie rolnictwa i ministerstwie finansów oraz w instytucjach otoczenia
biznesu: Tanzania Investment Centre i EU Business Group.
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SPOTKANIE Z EUBG I DELAGATURĄ UE W AMBASADZIE RP
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SPOTKANIE Z EUBG I DELAGATURĄ UE W AMBASADZIE RP
 UCZESTNICY: koordynatorka Grupy EU Business Group Marie Strain, pracownik delegatury UE Rodrigo Romero Van Kutsem
(Programme Oficer of Economical Governance), konsul Ewelina Lubieniecka, chargé d’affaires Grzegorz Kacprzyński,
przedstawiciele delegacji z Wielkopolski z UMWW i WFR
 UZYSKANE INFORMACJE:

 kluczowe sektory: górnictwo, telekomunikacja, usługi finansowe (55-60 banków), rolnictwo, turystyka, rolnictwo, gaz,
stolarstwo, budownictwo,
 kwestie płynności finansowej i możliwości obsługi finansowej inwestorów zagranicznych: brak wystarczającej ilości
pożyczek do pokrycia potrzeb inwestycyjnych - przejmowanie pieniędzy z banków komercyjnych przez bank rządowy,

 stabilizacja polityczna i makroekonomiczna – inflacja na poziomie 6%, stabilny szyling tanzański,
 skomplikowany system podatkowy powodem występowania na szeroką skalę szarej strefy sięgającej 60% siły roboczej,
 inicjatywa SACOT – samorządowa inicjatywa prywatno-publiczna, która zaczyna rozwijać sektor rolniczy, produkcję,
networking - wzajemne powiązania,
 założenia planu 5-letniego: kluczowe inwestycje to konstrukcje, rezydencje, drogi, kolej, tekstylia, motoryzacja,
farmaceutyka, systemy spożywcze, wzrost produkcji z 25% do 50% PKB, podniesienie ściągalności podatków,
zmniejszenie zadłużenia, wzrost PKB do 13%, zmniejszenie ilości pożyczek niespłacalnych (obecnie 5-10% wszystkich
pożyczek), walka z korupcją, przejście z importu drobiu, bydła, mleka na hodowlę i produkcję w Tanzanii, ograniczenie
częstych zmian w prawodawstwie, tworzenie joint venture zgodnie z polityką udziału lokalnego, odchodzenie od
nacjonalizacji.
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SPOTKANIE W MINISTERSTWIE FINANSÓW
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SPOTKANIE W MINISTERSTWIE FINANSÓW
 UCZESTNICY: Assistant Commissioner Bilateral Aid Mameltha K. Mutagwaba, Finance Management
Officer desk officer odpowiedzialny za Polskę Athumani F. Msabila, konsul Ewelina Lubieniecka,
chargé d’affaires Grzegorz Kacprzyński, przedstawiciele delegacji z Wielkopolski z UMWW i WFR.
 UZYSKANE INFORMACJE:

 kluczowe sektory gospodarcze z punktu widzenia ministerstwa finansów, pokrywające się z
przedstawionymi ofertami to: rolnictwo, infrastruktura, budownictwo,
 omówienie strategii V rządu w niepodległej Tanzanii, m.in..: walka z ubóstwem, tworzenie joint
ventures i utrzymanie niskiej inflacji,
 przedstawienie danych finansowych dotyczących Tanzanii oraz Wielkopolski – deklaracja
podpisania wzajemnego porozumienia pomiędzy Wielkopolską a wybranym regionem np.
Dodomą,
 przekazanie ofert wielkopolskich inwestorów do dalszego rozpatrzenia przez przydzielonych
specjalistów oraz wymiana kontaktów z pracownikami departamentu odpowiedzialnego za
współpracę z Polską i stosunki bilateralne,
 Deklaracja podpisania porozumienia w zakresie budowy dróg i autostrad w Tanzanii.
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SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ROLNICTWA
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SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ROLNICTWA
 UCZESTNICY: wiceminister rolnictwa Dr. Mary Mwanjelwa, Permanent Secretary Mathew Mtigumwe, Deputy
Permanent Secretary Dr. Thomas Kashilillah, Assistant Director of Landuse Planning and Management Mr.
Sospeter Mtemi, Assistant Director Policy and Planning Mr. Gungu Mibavu, konsul Ewelina Lubieniecka, chargé
d’affaires Grzegorz Kacprzyński, przedstawiciele delegacji z Wielkopolski z UMWW I WFR.
 UZYSKANE INFORMACJE:
 za każdy produkt zbożowy odpowiada oddzielny dyrektor w ministerstwie zatem należy przedstawić ofertę
na pojedynczy rodzaj uprawy bez uwzględniania płodozmianu,
 wydzielenie trzyosobowego zespołu z ministerstwa rolnictwa do pomocy i współpracy w tzw. grupie
roboczej z pracownikami WFR nad korektą oferty inwestycyjnej, w tym dyrektora ds. planowania
inwestycji i dyrektora ds. dzierżawy ziemi,
 propozycja podpisania wzajemnego porozumienia pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa, a Wielkopolską,
 uzyskanie informacji nt. bieżących potrzeb inwestycyjnych sektora rolno-spożywczego: pszenica, jęczmień,
ze względu na browary z uwagi na duże spożycie piwa – obecnie import z Australii, następnie skrobia z
manioku, przetwórstwo z orzeszków nerkowca, produkcja i przetwarzanie trzciny cukrowej - 300 tys. ton
rocznie z tendencyjnym wzrostem, w 5 regionach wzrost zapotrzebowania na przemysł cukrowy, cukierki,
coca colę, większość jest importowana, oleje: słonecznik, sezam i palma.
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TANZANIA TRADE SHOW 2017
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TANZANIA TRADE SHOW 2017
 UCZESTNICY: delegacja z Wielkopolski z UMWW i WFR wraz z przedsiębiorcami z firm: 3R Studio Mobile Sp.
z o.o., Cameleo Sp. z o.o. Sp. k., C-BORG Company Sp. z o.o. S.K.A., EN-TANK Niemiałkowski Sp. J., Fundacji
Edukacja Plus, INTREX Sp. z o.o., IVI Sp. z o.o., QUANTUM Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Budownictwa Zygmunt Stolarz, konsul Ewelina Lubieniecka, chargé d’affaires Grzegorz Kacprzyński.
 CEL UDZIAŁU W TARGACH:
 przedstawienie oferty WFR sp. z o.o. tanzańskim przedsiębiorcom zainteresowanym współpracą w
ramach joint ventures w ramach realizacji inwestycji: farmy rolnej, budowy fabryki leków, szpitala,
dróg i autostrad,
 nawiązanie kontaktów biznesowych z wystawcami w Tanzanii oraz z osobami wizytującymi stoisko
Województwa Wielkopolskiego,
 Materiał do fotorelacji z targów celem przybliżenia wydarzenia wielkopolskim MSP zainteresowanym
wystawieniem się na kolejnych Tanzania Trade Show,
 13 edycja targów, w której wystawiono 400 produktów z 20 państw dla gości z 12 państwa afrykańskich
z branż: IT, motoryzacja, elektronika, budownictwo, medyczna, spożywcza, AGD, maszyny przemysłowe,
bezpieczeństwo, przemysł spożywczy i opakowań, produkcja plastiku i gumy.
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SPOTKANIE W TANZANIA INVESTMENT CENTRE
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SPOTKANIE W TANZANIA INVESTMENT CENTRE
 UCZESTNICY: Executive Director Tanzania Investment Center Geoffrey I. Mwambe wraz z 4 dyrektorami,
delegacja z Wielkopolski z UMWW i WFR, konsul Ewelina Lubieniecka, chargé d’affaires Grzegorz Kacprzyński.
 UZYSKANE INFORMACJE:
 sektor ochrony zdrowia – 90% farmaceutyków jest z importu, chęć produkcji w Tanzanii, plany nad
zmianą tych uwarunkowań, obecnie wsparcie zewnętrzne w zakresie usług medycznych z Indii i RPA wysokie koszty tych usług,
 ECOWAS specjalna strefa zrzeszająca 15 państw afrykańskich bez dodatkowych opłat celnych na której
czele w zakresie tematów medycznych stoi Tanzania, jest to specjalny departament medyczny
odpowiedzialny za import leków i możliwość ich wytwarzania w kraju,
 zapewnienie o możliwości powiązania wielkopolskich inwestorów z przedstawicielami sektora
prywatnego, w związku z koniecznością posiadania partnera lokalnego,
 system ubezpieczeń w Tanzanii dopiero się rozwija, są specjalne fundusze opieki zdrowotnej, które
rozwijają swoją działalność i zasięg,
 potrzeby w zakresie produkcji mleczarskiej – w Tanzanii są ogromne stada bydła, ale niewielka produkcja
mleka, która nie zaspokaja rynku,
 Tanzania zajmuje drugie miejsce po Etiopii w zakresie importu przetwórstwa mięsnego.
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SPOTKANIE W TANZANIA INVESTMENT CENTRE
 UZYSKANE INFORMACJE CD:
 uprawa dobrego ryżu i kukurydzy, posiadanie dobrej ziemi pod uprawy – plan eksportu do Kenii
produktów przetworzonych, a nie jak obecnie tylko zbiorów w czystej postaci,
 marnotrawstwo zbiorów – 40% niszczeje,
 chęć podpisania porozumienia pomiędzy regionami z Tanzanii a Wielkopolską,
 zapotrzebowanie na inwestycje w regionie Dodoma w szczególności w zakresie sektora
nieruchomości,
 najbardziej rozwinięty edukacyjnie region to Ngorongoro - chęć współpracy pomiędzy
Wielkopolską, a poszczególnymi regionami Tanzanii w zakresie edukacji, szczególnie na poziomie
uniwersyteckim,
 Deklaracja przekazania raportu ze specjalnej strefy ekonomicznej ds. sektora ochrony zdrowia
danych nt. niezbędnych leków do produkcji w fabryce farmaceutyków i materiałów medycznych
oraz raportu za rok poprzedni,
 chęć podpisania porozumienia pomiędzy WFR, a Tanzania Investment Centre w zakresie
projektów rolnych, a także budowy fabryki leków i szpitali.
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WSPARCIE W EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ

20

Pożyczka EKSPANSJA

CO OFERUJEMY?

JAKIM PODMIOTOM?

W JAKIM CELU?

POŻYCZKA EKSPANSJA

MŚP WIELKOPOLSKA

EKSPANSJA ZAGRANICZNA

Produkt finansowy 2 w 1:
 pożyczka inwestycyjno-obrotowa
 pożyczka obrotowa

Przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro-,
mali i średni), działający
w województwie wielkopolskim,
identyfikujący lub zamierzający
identyfikować swój rynek zbytu
jako międzynarodowy

Uzyskanie lub wzmocnienie
potencjału ekspansyjnego
wielkopolskich przedsiębiorstw
- przyszłych lub obecnych
eksporterów
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Zapraszamy do kontaktu:
Dyrektor Generalny Leszek Wojtasiak
leszek.wojtasiak@wfr.org.pl

Dyrektor ds. Ekspansji i Rozwoju Agata Świtalska-Krych
agata.krych@wfr.org.pl

