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2. Gospodarcze aspekty działalności niektórych państw w związku z pandemią (aktualizacja) 
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3. Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (9 – 14 kwietnia 2020 r.) 

4. Solidarni z Biznesem 

 

Portal monitorujący sytuację na przejściach 

granicznych 

 
Polecamy Państwa uwadze portal utworzony z inicjatywy EUROPEJSKIEJ KOMISJI GOSPODARCZEJ 

ONZ:  

 

https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-

19+Home 

 

Znajdą tam Państwo bieżące informacje na temat ograniczeń w podróżowaniu, zamykania granic  

i sytuacji na przejściach granicznych w poszczególnych krajach w związku z epidemią. 

 

 

 Źródło: MSZ RP 

 

 

https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home
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Gospodarcze aspekty działalności niektórych 

państw w związku z pandemią 

 

FRANCJA 
 

Wpływ na gospodarkę 

 

Zaledwie 5 dni po publikacji ostatnich prognoz gospodarczych dla Francji (9 kwietnia br.) rząd 

francuski przedstawił nowe prognozy makroekonomiczne. Według najnowszych szacunków PKB 

Francji spadnie w 2020 r. o 8%  (korekta w stosunku do wcześniejszych prognoz zakładających -6% 

PKB). Nowe prognozy zakładają także znaczący wzrost deficytu budżetowego do 9% PKB 

(wcześniejsze prognozy 7,6% PKB), a długu publicznego do 115% PKB (wcześniej 112% PKB). Korekta 

ta jest związana z przedstawionym 13 bm. przez prezydenta E. Macrona terminem zakończenia 

całkowitego zamknięcia gospodarki, który ma trwać do 11 maja br., zatem w sumie 8 tygodni. Wedle 

nowych prognoz rządu konieczne będą o wiele wyższe środki na ratowanie gospodarki, tj. 110 mld 

euro zamiast wcześniej oczekiwanych 45 mld euro (w ubiegłym tygodniu wskazywano 100 mld euro) 

w tym m.in. na: finansowanie systemu częściowego bezrobocia, tzw. postojowego (24 mld względem 

8,5 mld euro) czy Funduszu Solidarności (7 mld a nie 2 mld euro). Obecna recesja oraz zadłużenie 

będą najwyższe od czasu drugiej wojny światowej. 15 kwietnia br. przewidziane jest spotkanie Rady 

Ministrów, podczas którego omawiane będą ww. modyfikacje pakietu pomocowego. 

 

W ocenie placówki korekta prognoz po zaledwie 5 dniach pokazuje jak dynamiczna jest sytuacja we 

francuskiej gospodarce w związku z epidemią Covid-19. Wystarczy wspomnieć o rekordowo wysokiej 

liczbie osób, która przebywa obecnie na tzw. postojowym (ponad 8 mln osób), co znaczenie 

przekroczyło wcześniejsze oczekiwania rządu. Biorąc pod uwagę powyższe należy brać pod uwagę, że 

prognozy te mogą być jeszcze rewidowane wraz z rozwojem sytuacji, tym bardziej, że rząd jasno dał 

do zrozumienia, że utrzymanie miejsc pracy będzie jego priorytetem, niezależnie od ponoszonych 

kosztów i ryzyka wzrostu zadłużenia. 

 

Francuska antykryzysowa polityka ekonomiczna jest w większości dobrze oceniana przez biznes i 

ekspertów. Np. zdaniem France Industrie środki wdrożone przez rząd FR „odpowiadają wielkości 

wyzwania”, ponieważ należy „za wszelką cenę zachować aktywność przemysłową”, pamiętając 

jednocześnie o ochronie pracowników przed COVID-19. Jednocześnie w analizach eksperckich 

pojawia się wezwanie, że jak nigdy wcześniej jest to moment, aby wdrożyć politykę keynesowską 

wsparcia gospodarki zarówno na poziomie narodowym, jak i europejskim, za czym wypowiedziała się  
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ostatnio także francuska laureat Nobla pracująca na zjawiskiem biedy Esther Duflo. Oceniła ona, że 

„w przypadku tak dużego kryzysu popytu jak obecnie, trzeba wpompowywać środki w gospodarkę”, 

co oznacza, iż „rządy mogą się zadłużać w celu stymulowania gospodarki tak bardzo jak jest to 

możliwe”,  przy niskich obecnie stopach procentowych, inaczej będziemy mieli do czynienia z 

efektem kuli śnieżnej i straty w gospodarce będą dużo bardziej dotkliwe i długotrwałe. 

 

Niderlandy 

 

Zastosowane środki zaradcze 

 

W najbliższych dniach (media mówią o 20 kwietnia br.) ma zostać oficjalnie ogłoszone i wdrożone 

rozszerzenie antykryzysowego rządowego programu wsparcia obejmującego pracowników 

tymczasowych oraz tych zatrudnionych na elastycznych kontraktach, którzy stracili pracę z powodu 

koronawirusa. Wg nieoficjalnych doniesień plan ma kosztować „setki milionów euro”. Rozszerzenie 

rządowej pomocy o te grupy zawodowe miałoby nastąpić po tym, jak opozycyjne partie: pracy (PvdA) 

oraz Zielona Lewica (GroenLinks) oraz kolacyjna D66 przekonały do swej koncepcji wsparcia tych 

pracowników trzy pozostałe partie współrządzące. 

 

Wg ostatniego badania rynku przeprowadzonego na zlecenie związku zawodowego CNV, z powodu 

COVID-19 straciło lub częściowo straciło pracę 275 tys. pracowników tymczasowych. 

 

Litwa 

 

  Wpływ na gospodarkę 

 

(15 bm.) litewski rząd podejmie decyzję na temat ew. uruchomienia pierwszego etapu łagodzenia 

ograniczeń dla biznesu w związku z COVID-19. Szef litewskiego rządu S. Skvernelis zapowiada, iż w 

pierwszej kolejności otwarte mają zostać sklepy (za wyjątkiem dużych centrów handlowych) oraz 

wybrane punkty usługowe. Warunkiem jest posiadanie bezpośredniego wejścia z zewnątrz oraz 

możliwość regulowania liczby klientów w pomieszczeniu. Stopniowe rozmrażanie gospodarki zostało 

zapowiedziane tuż przed świętami, z zastrzeżeniem że jest ono uzależnione od ogólnej sytuacji i 

stopnia zagrożenia. 

 

Z szacunkowych danych ministerstwa finansów wynika, iż litewska gospodarka skurczy się w roku 

bieżącym o 1,3-2,8%, pod warunkiem że epidemia COVID-19 zostanie opanowana w pierwszej 

połowie roku. Zdaniem resortu, do 8,1% wzrośnie poziom bezrobocia. Pomimo chwilowych wzrostów  
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cen towarów, inflacja ma utrzymać się na poziomie 1,8%. Z kolei w ocenie analityków największych 

banków komercyjnych (Swedbank, Luminor i SEB), recesja będzie znacznie większa i wyniesie od 3,2 

do 6%, w zależności od skuteczności działań antykryzysowych podjętych przez rząd.Litwa podjęła 

pierwsze zobowiązania dot. finansowania rządowego programu stabilizacji sytuacji gospodarczej 

wywołanej epidemią COVID-19. Podpisano umowy pożyczkowe: Europejski Bank Inwestycyjny – 700 

mln EUR, Nordycki Bank Inwestycyjny – 400 mln EUR i Bank Rozwoju Rady Europy – 400 mln EUR. 

Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie płynności budżetu państwa.Zapowiedziane środki 

zaradcze 

 

Czechy 

 

Wpływ na gospodarkę 

 

Wg doniesień medialnych rządowy scenariusz odmrażania gospodarki przewiduje przywracanie do 

pracy poszczególnych gałęzi gospodarkiw 3 fazach, między którymi będą 7-10 dniowe przerwy 

mające na celu ocenę skutków decyzji. Przedsiębiorcy mają być informowani o zniesieniu 

poszczególnych ograniczeń z 2-3 dniowym wyprzedzeniem. 

 

Wg Ministerstwa Finansów RCz ogólne odroczenie podatku VAT byłoby nieuzasadnioną korzyścią dla 

firm, które nie straciły przychodów pomimo pandemii koronawirusa.  

 

12.04 ww. propozycja złożona została do resortu finansów przez ekonomistów z inicjatywy 

obywatelskiej KoroNERV-20. Propozycja obejmowała nowelizację ustawy, na mocy której odroczenie 

płatności podatku VAT obowiązywałoby co najmniej do stycznia 2021 r.12.04 wicepremier, minister 

przemysłu i handlu oraz transportu Karel Havlíček  w wypowiedziach medialnych podkreślił, że w tej 

chwili rząd nie rozważa podniesienia podatków w związku z pandemią koronawirusa. Jednocześnie 

wskazał, że ze względu na zwiększone wydatki konieczna jest pilna restrukturyzacja budżetu RCz. 

 

14.04, po trzech tygodniach przerwy, działalność wznawia fabryka koncernu Hyundai v Nošovicích 

(3300 pracowników własnych + 8700 pracowników u bezpośrednich poddostawców). Z powodów 

logistycznych oraz mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników zakład będzie działał w trybie 

dwuzmianowym (dotychczas trzy zmiany). Rzecznik prasowy fabryki w wypowiedzi dla mediów 

podkreślił, że  proces ponownego uruchamiania produkcji po przerwie nie jest wyjątkowy dla firmy, 

ponieważ odbywa się dwa razy w roku - po wakacjach letnich i po świętach Bożego Narodzenia. 

Jednak oprócz wdrożonych specjalnych środków bezpieczeństwa, producent  zadecydował o 

dodatkowym zaopatrzeniu się w poszczególne części, powiększając stany magazynowe ze względu na 

przewidywane problemy z łańcuchem dostaw – fabryka działała do tej pory w standardowym dla  
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przemysłu automotive reżimie „just in time”. 17.04 planowane jest również częściowe wznowienie 

produkcji w fabryce Toyota Peugeot Citroën Automobile w Kolinie. Najpóźniej, bo prawdopodobnie 

27.04, uruchomiona zostanie produkcja w zakładach Škoda Auto. 

 

Republika Korei 

 

Koreański portal internetowy zajmujący się analizą sytuacji krajowego rynku pracy poinformował, że 

w marcu liczba ofert pacy spadła o 32,7% w porównaniu do tego samego okresu 2019 r. Marzec jest 

w RK tradycyjnie miesiącem, w którym odbywa się najwięcej rekrutacji. 

 

Ministerstwo Pracy poinformowało, że w marcu br. wypłacono zasiłki dla bezrobotnych na łączną 

sumę 736.4 mln USD, czyli o 40% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W reakcji na 

powyższe dane, prezydent Moon Jae-in zaapelował 13 kwietnia do swoich doradców  

o przygotowanie specjalnego programu tworzenia miejsc pracy w sektorze prywatnym. Prezydent 

dodał, że rząd aktywnie wesprze przedsiębiorców, którzy zgłoszą problemy z utrzymaniem stanu 

zatrudnienia sprzed wybuchu epidemii 

 

Malta 

 

Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę  Malty 

 
Malta, największe straty w wyniku pandemii COVID-19 poniesie w sektorze turystycznym i sektorach 
z nim powiązanych. Mogą one wynieść 3 mld euro, czyli ok. 25% maltańskiego PKB. Obecnie straty 
sektora turystycznego wynoszą ok. 35 mln euro tygodniowo, co jest wynikiem całkowitego 
wstrzymania ruchu turystów.  
Poza sektorem turystycznym i sektorami powiązanymi, największe straty poniosą przedsiębiorstwa 
sektora gier hazardowych i przemysłu filmowego.  
Wg Maltańskiej Izby Handlu, Przedsiębiorczości i Przemysłu, kryzys najbardziej uderzy, obok turystyki, 
w sektory handlu hurtowego i detalicznego, produkcji przemysłowej, usług edukacyjnych (szkoły 
językowe), budowalnych, transportowych i logistycznych oraz w rynek nieruchomości.  

 
Środki zaradcze przyjęte przez rząd  

Głównym celem pomocy państwa w obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią 
koronawirusa jest ochrona miejsc pracy i zagwarantowanie minimalnego poziomu dochodów 
najbardziej dotkniętym kryzysem pracownikom. Dlatego przyjęte przez rząd instrumenty finansowe 
są nakierowane zwłaszcza na wsparcie wynagrodzeń (pomoc o wartości 71,5 mln euro miesięcznie). 
Obok tego, rząd podjął działania służące zapewnieniu płynności finansowej przedsiębiorstw, w tym  
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poprzez odroczenie na dwa miesiące (marzec-kwiecień) płatności podatków i innych danin 
publicznych (pomoc o łącznej wartości 400-700 mln euro), gwarancje bankowe (150 mln euro) oraz 
dostęp do nisko oprocentowanych kredytów (750 mln euro). 
Wprowadzone przez rząd instrumenty finansowe służące ochronie miejsc pracy zakładają wsparcie 
przedsiębiorstw z wybranych sektorów, w tym handlu detalicznego (niektórych jego segmentów), 
hotelarstwa, gastronomii, usług turystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, ochrony, 
budowlanych, transportowych, fryzjerskich i kosmetycznych. Wsparcie to ma formę dofinansowania 
wynagrodzeń w wysokości 800 euro miesięcznie na pracownika. Objętych jest nim w sumie 60 tys. 
pracowników. Przedsiębiorstwa z sektorów mniej dotkniętych kryzysem, w tym z sektorów produkcji 
przemysłowej, handlu hurtowego, usług magazynowych, otrzymują z budżetu na ten cel wsparcie w 
wysokości 160 euro miesięcznie na pracownika.  
Rząd zobowiązał się ponadto do wypłaty 800 euro miesięcznie rodzinom, w których oboje rodzice 
pracują i gdzie jedno z nich musi pozostać w domu, aby opiekować się dziećmi. 800 euro miesięcznie 
otrzymują także osoby niepełnosprawne, które pracują w sektorze prywatnym i ze względu na 
COVID-19 muszą pozostać w domu. Rząd wspiera również osoby, które straciły pracę po wybuchu 
COVID-19. Otrzymują oni, obok zasiłku dla bezrobotnych, specjalny zasiłek w wysokości 800 euro 
miesięcznie. Przedsiębiorstwa, których pracownicy są poddani obowiązkowej kwarantannie, 
otrzymują wsparcie w wysokości 350 euro na pracownika 
 
Wartość całego pakietu pomocowego wynosi ok. 2 mld euro, czyli 15% PKB Malty.  

 
Strategia rządu opiera się na założeniu, że pomoc powinna być reglamentowana, wybiórcza i 
zwiększana stopniowo w miarę rozwoju sytuacji. 

 

 Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Ekonomicznej 

 

 

Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es 
Salaam (9 – 14 kwietnia 2020 r.) 
 

 

  KORONAWIRUS: 

Tanzania: 

          Liczba zakażonych osób wynosi 49, w tym 3 zgony. 

Komentarz: Po raz pierwszy władze tanzańskie podały informacje o większej liczbie (17) nowych 
zdiagnozowanych przypadków. Równocześnie Minister Zdrowia przekazała, że o ile wirus został 
przywieziony do Tanzanii zza granicy, o tyle wkrótce będzie można mówić o transmisjach lokalnych, tj.  
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w społecznościach. Z uwagi na ograniczone restrykcje wprowadzone dotychczas przez władze 
tanzańskie i naturalną dla Tanzańczyków chęć bycia w bliskim kontakcie z szeroko rozumianą rodziną, 
najbliższe tygodnie mogą być dla tanzańskiego sektora zdrowia bardzo trudne. Władze nie zamknęły 
kościołów na czas świąt wielkanocnych, choć apelowały o zachowanie szczególnej ostrożności i 
odpowiedniego dystansu. 

  

          Urząd Lotnictwa Cywilnego w Tanzanii zawiesił wszystkie międzynarodowe planowe i czarterowe 
loty pasażerskie do Tanzanii jako nowy środek do walki z COVID-19. Samoloty towarowe zostaną 
wpuszczone, ale ich załoga będzie poddana kwarantannie przez cały czas ich pobytu, na własny koszt. 

  

          Zła sytuacja sektora lotniczego. Firmy Swissport Tanzania i Nas-Dar Airco zajmujące się obsługą 
lotniska Kilimandżaro i lotniska JNIA w Dar es Salaam walczą o przetrwanie. Nas-Dar Airco już 
zwolniła 50 pracowników, co stanowi 18% całkowitej siły roboczej. Swissport Tanzania oświadczyła, 
że nie przedłuży tych kontraktów pracowniczych, które wkrótce dobiegają końca. Firma rozważa też 
polubowne obniżenia pensji pracowników. Swissport Tanzania zatrudnia 900 pracowników, którzy 
mogą obsłużyć 10 000 lotów w ciągu 12 miesięcy. Po całkowitym zamknięciu lotów 
międzynarodowych utrzymanie takiej liczby pracowników jest dla firmy niemożliwe. Pracodawcy 
naciskają na rząd, aby ten przedstawił propozycje uelastycznienia kodeksu pracy w świetle obecnej 
pandemii oraz zawiesił lub zmniejszył obowiązkowe podatki i daniny społeczne. 

  

          Studentka aresztowana za rozprzestrzenianie nieoficjalnych statystyk dot. koronawirusa. Studentka 
w wiadomości przesłanej na komunikatorze WhatsApp napisała, że rzeczywista liczba przypadków 
wynosi ponad 200, a 4 osoby zmarły. Kobieta zostanie prawdopodobnie oskarżona o publikowanie i 
rozpowszechnianie fałszywych informacji i statystyk. To już trzeci przypadek aresztowania za 
publikowanie nieoficjalnych danych. 

  

Rwanda: 

  

          Liczba zakażonych osób wynosi 127. Brak odnotowanych zgonów. 

Komentarz: Rwanda Biomedical Center (RBC) testuje każdego, kto miał kontakt z osobą lub osobami, 
które uzyskały wynik pozytywny na koronawirusa, nawet jeśli nie wykazują żadnych objawów. To 
wyjaśnia nowe informacje w codziennych oświadczeniach Ministerstwa Zdrowia pokazujące, ile 
próbek zostało przetestowanych w ciągu 24 godzin. Testuje się obecnie min. 900 osób dziennie, co 
stanowi wysoką liczbę biorąc pod uwagę realia regionu. 

  

          Grupa Banku Światowego zatwierdziła kredyt w wysokości 14,25 mln USD w ramach 
natychmiastowego finansowania w celu wsparcia reakcji Rwandy na globalną pandemię COVID-19. 
Fundusze będą przeznaczone na szybką diagnozę podejrzanych przypadków COVID-19, śledzenie  
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 kontaktów w celu zminimalizowania ryzyka transmisji, ocenę ryzyka w celu identyfikacji obszarów o 
największym znaczeniu i sprawdzanie podróżnych w punktach granicznych. Projekt zwiększy również 
możliwości opieki klinicznej i izolacji w wybranych szpitalach odpowiedzialnych za badanie i leczenie 
przypadków COVID-19. 

Komentarz: Pożyczka została udzielona tydzień po pierwszym wsparciu finansowym Rwandy przez 
MFW w wysokości 109,4 mln USD. 

  
          Prezydent Kagame wyraził za pośrednictwem Twittera wsparcie dla szefa Światowej Organizacji 

Zdrowia Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa po tym, jak prezydent USA Donald Trump skrytykował 
WHO za zbytnią koncentrację na Chinach i udzielanie złych rad dotyczących pandemii COVID-19 oraz 
zagroził wstrzymaniem wkładu swojego kraju do budżetu organizacji. Paul Kagame dołączył do grona 
liderów afrykańskich wspierających Ghebreyesusa i napisał, że szef WHO „ma pełne zaufanie i 
wsparcie Afryki”. 

  
Burundi: 

          Liczba zakażonych osób wynosi 5, w tym 1 zgon. 

  

          Dwie osoby odbywające kwarantannę w gminie Bwambarangwe w prowincji Kirundo (północne 
Burundi) zostały znalezione martwe. Ofiary przebywały niedawno w Tanzanii. Po krótkiej wizycie w 
ośrodku zdrowia, młodzieżówka Imbonerakure nakazała im dołączyć do miejskiego centrum 
kwarantanny w środku nocy. Później znaleziono ich martwych. Pięć osób zostało aresztowanych w tej 
sprawie. 

  
          Wybory nie zostaną odroczone. W wywiadzie prasowym pierwszy wiceprezydent Burundi Gaston 

Sindimwo powiedział, że wybory nie zostaną odroczone pomimo ogłoszenia pierwszych przypadków 
zarażenia COVID-19. Według niego ci, którzy chcą odroczenia wyborów, są „wrogami demokracji”. 
Stwierdził, że kampania może być przeprowadzona zdalnie za pomocą plakatów i sieci 
społecznościowych, aby uniknąć spotkań przedwyborczych. 

  
          Chiny zaoferowały rządowi Burundi leki i sprzęt o wartości 400 tys. USD na walkę z koronawirusem. 

przęt przeznaczony jest do resuscytacji i zabiegów chirurgicznych. Minister zdrowia publicznego i 
walki z AIDS, Thaddée Ndikumana, podziękował Chinom i ponownie podkreślił znaczenie światowej 
wzajemnej pomocy w walce z wirusem. 

  
Malawi: 

  

Liczba zakażonych osób wynosi 16, w tym 2 zgony. 
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Komory: 

  

          Wciąż oficjalnie nie odnotowano przypadku zakażenia. 

  

          W ciągu kilku dni ma dotrzeć do Moroni sprzęt laboratoryjny wart 210 tys. USD, który umożliwi 
przeprowadzanie testów na obecność COVID-19 na Komorach. Sprzęt zamówiono w  firmie 
południowokoreańskiej. Ponadto Komory zamówiły maski ochronne w Maroku i negocjują kolejne 
zakupy z Indiami i Francją. Moroni planuje również instalację kamery termowizyjnej na lotnisku 
Hahaya w stolicy kraju Moroni. Kamera o wartości 35 tys. EUR miała zostać zainstalowana od końca 
marca, ale z powodu problemów z transportem po zamknięciu granic w prawie wszystkich krajach nie 
udało się dotrzymać terminu. 

  

INNE WYDARZENIA: 

  

          Rwanda. Władze w Kigali i Berlinie podpisały umowę na grant o wartości 52 mln EUR w celu 
wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, decentralizacji oraz promowania MŚP 
produkujących na eksport. Umowa finansowa została podpisana przez ministra finansów i 
planowania gospodarczego w Rwandzie i niemieckiego ambasadora. Zgodnie z umową 20 milionów 
EUR zostanie przeznaczonych na ekologiczny rozwój w mieście Kigali, 18 milionów EUR na 
decentralizację i dobre zarządzanie, a 14,1 miliona EUR na promocję MŚP zorientowanych na wzrost i 
eksport. 

Komentarz: Grant pozwoli rządowi na wdrożenie projektów w obszarach priorytetowych dla rozwoju 
Rwandy, takich jak tworzenie miejsc pracy i zielony wzrost. Dotychczasowa współpraca rozwojowa 
między Rwandą a Niemcami koncentruje się na decentralizacji i dobrych rządach, kształceniu 
zawodowym, rozwoju sektora prywatnego, w tym finansowaniu eksportu, rozwoju miejskich 
zielonych technologii, a także lepszym dostępie do energii i cyfryzacji. 

  
          Rwanda. Zakończył się tydzień upamiętnienia ludobójstwa przeciw Tutsim. Prezydent Kagame 

powiedział, że chociaż wiele zaplanowanych działań na rzecz upamiętnienia ludobójstwa pozostaje 
zawieszonych ze względu na trwającą blokadę spowodowaną koronawirusem, nie może być to 
przeszkodą w składaniu hołdu niemal milionowi ofiar śmiertelnych. W orędziu telewizyjnym Kagame 
powiedział, że tegoroczne obchody będą trudne, „ponieważ nie możemy być razem, aby się 
pocieszyć”, a „Rwandyjczycy przyzwyczaili się do solidarności i kolektywnej siły”. Obchody rozpoczęły 
się w ubiegły wtorek rano, kiedy prezydent Kagame i pierwsza dama Jeanette Kagame złożyli wieniec 
i zapalili „Płomień pamięci” w Centrum Pamięci o Ludobójstwie w Kigali. W tym roku nie odbyły się 
takie działania, jak marsz Walk to Remember i nocne czuwanie. Programy rozrywkowe w stacjach 
telewizyjnych i radiowych zostały zawieszone na tydzień, nadawane były tylko te o tematyce 
ludobójstwa. 
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          Rwanda. Prezydent Rwandy Paul Kagame zdymisjonował Ministra Stanu ds. Wspólnoty 

Wschodnioafrykańskiej, Oliviera Nduhungirehe, za „konsekwentne działanie w oparciu o osobiste 
opinie”. Pan Nduhungirehe odpowiedział na dymisję w tweecie, dziękując prezydentowi Kagame za 
mianowanie go na stanowisko ponad dwa lata temu: „Jestem wdzięczny Jego Ekscelencji Paulowi 
Kagame za zaufanie, którym obdarzał mnie przez ostatnie dwa i pół roku, kiedy miałem zaszczyt 
pełnić funkcję ministra stanu odpowiedzialnego za Wspólnotę Wschodnioafrykańską. Zobowiązuję się 
nadal służyć mojemu krajowi i rządowi w innym charakterze”. Nie wiadomo, jakie działania 
doprowadziły do jego dymisji, ale zaledwie kilka minut po jej ogłoszeniu Nduhungirehe podobno 
usunął serię tweetów, w których wydawał się zaprzeczać oficjalnej relacji o ludobójstwie w 1994 r. 
przeciwko Tutsim. 

  
          Malawi. Konflikt wokół rejestracji wyborców. Malawijska Komisja Wyborcza (MEC) zapewniła, że 

jest gotowa do przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich 2 lipca. Jednocześnie MEC zwróciła 
się do Wysokiego Trybunału Malawi o zaprzestanie trwającej rejestracji wyborców przed nowymi 
wyborami. Przewodnicząca MEC Jane Ansah nie udzieliła jeszcze komentarza w tej sprawie. W 
ubiegłym tygodniu przewodniczący rządowego Specjalnego komitetu gabinetowego ds. koronawirusa 
Jappie Mhango zarządził zawieszenie rejestracji wyborców przed wyborami. Wiceprezydent Saulos 
Chilima oświadczył w kilka dni później, że ten organ nie ma mandatu do zawieszenia rejestracji 
wyborców. Pierwsza faza rejestracji wyborców rozpoczęła się 4 kwietnia, a zakończy się 17 kwietnia. 
Ośrodki, w których można się rejestrować pozostają otwarte. 

  
          Komory. 104 kg konopi skonfiskowała żandarmeria komoryjska w wiosce Itsoundzou na południu 

Wielkiego Komora. Handlarze widząc zbliżający się patrol uciekli łodzią wyrzucając po drodze worki z 
konopiami o wartości ponad 26,5 tys. USD do wody. Żandarmeria poszukuje domniemanych 
handlarzy. 

Komentarz: Już po raz kolejny pojawiają się doniesienia o handlu narkotykami w tym regionie wyspy 
Grande Comore. Jednak dopiero po raz pierwszy udało się służbom komoryjskim faktycznie przejąć 
narkotyki. Czas pokaże, czy władze komoryjskie będą w stanie złapać domniemanych handlarzy. 
Komory ze względu na swoje położenie geograficzne i ograniczoną zdolność rządu do monitorowania 
sytuacji na granicach są potencjalnym punktem przerzutowym dla międzynarodowych sieci 
narkotykowych. 

 

 

 

 Źródło: Ambasada RP w  Dar es Salaam 
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Solidarni z Biznesem 

 

 
Zapraszamy do zapoznania się z akcją wspierania mikroprzedsiębiorstw „Nie pozwolę Ci się zamknąć” 

organizowaną przez KIG (#SolidarnizBiznesem).  

 

 Więcej informacji https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac 

 

 

https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac

