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Nr                      Warszawa, 2020-04-29 / środa 

 

W dzisiejszym numerze 
 

1. Ukraina w walce z COVID-19 

2. Solidarni z Biznesem 

3. Porównanie rozwiązań wspierających biznes i zmniejszających konsekwencje  

pandemii COVID-19 w poszczególnych krajach 

a. Tanzania 

b. Rwanda 

c. Burundi 

d. Malawi 

e. Komory 

 

Ukraina w walce z COVID-19 

 

PISM: „Według oficjalnych danych 27 kwietnia br. na Ukrainie odnotowano 9 tys. przypadków 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Niewielka liczba przeprowadzonych testów nie pozwala jednak realnie 

ocenić skali zachorowań. Niski poziom opieki zdrowotnej zwiększa zagrożenie gwałtownego 

rozprzestrzeniania się epidemii, zwłaszcza na terytoriach okupowanych w Donbasie. Problemy 

ukraińskich władz w walce z chorobą zmusiły je do szukania pomocy u oligarchów, którzy spróbują 

wykorzystać obecną sytuację do umocnienia swojej pozycji na scenie politycznej.” 

 

➔ Czytaj więcej: https://pism.pl/publikacje/Ukraina_w_walce_z_COVID19  

➔ Źródło: PISM 
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Eksport żywności do ZEA 

 

Arab Authority for Investment and Development z Dubaju poszukuje dostawców produktów 

spożywczych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 

 

Prosimy o kontakt wyłącznie na adres podany w załączonym pliku. Jednocześnie sugerujemy 

załączenie katalogu, linku do strony oraz informacji o możliwościach produkcyjnych. Maile 

nieszczegółowe są w większości ignorowane w świecie arabskim. 

 

➔ Więcej informacji: https://transfer.kig.pl/J61ffxvP  

➔ Źródło: Ambasada RP w Abu Zabi 

 

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://transfer.kig.pl/J61ffxvP
https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac
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Porównanie rozwiązań wspierających  biznes  

i zmniejszających konsekwencje pandemii  

COVID-19 w poszczególnych krajach  

 
TANZANIA 
 

 
  

•        Liczba zakażonych osób wynosi 306, w tym 10 zgonów. 

Tanzania. Sytuacja w obozach dla uchodźców. W obozach nie ma jeszcze oficjalnie stwierdzonych 

przypadków zarażenia COVID-19. UNHCR zwrócił się do Tanzanii z prośbą o zaprzestanie repatriacji 

Burundyjczyków podczas pandemii, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby, zwłaszcza, że 

Burundi jest słabo przygotowane do walki z wirusem. Tanzania chce jednak kontynuować 

repatriację. UNHCR raportuje, że obozy są przygotowane na pandemię. Podjęto środki 

zapobiegawcze. Współpraca UNHCR z tanzańskim regionalnym oficerem medycznym jest w opinii 

tej agencji ONZ zadowalająca, a obozy są włączone do regionalnych planów gotowości. Problemem 

jest jednak to, że region Kigoma, w którym znajduje się większość obozów, sam stoi w obliczu 

poważnych wyzwań – brakuje tam oddziałów intensywnej terapii i respiratorów. 

  

•        Niedobór środków ochrony osobistej. Minister zdrowia Tanzanii, Ummy Mwalimu potwierdza, że 

rząd boryka się z niedoborem niezbędnego sprzętu medycznego, w tym środków ochrony 

osobistej. Pracownicy sektora medycznego w Tanzanii twierdzą, że ww. braki mogą zaprzepaścić 

wysiłki na rzecz ograniczenia pandemii. Wg. min. Mwalimu dochodzi do sytuacji, w których 

pracownicy szpitali i klinik odchodzą od łóżek pacjentów. Organizacje branżowe w Tanzanii 

zaprzeczają, aby do tego dochodziło. Tanzania otrzymuje pomoc rzeczową i finansową na walkę z 

pandemią, w tym na wyposażenie medyków, zarówno od partnerów międzynarodowych, jak i od 

miejscowych firm. 

  

•        Apel o umorzenie długów. Prezydent Tanzanii John Magufuli zaapelował do międzynarodowych 

wierzycieli, a zwłaszcza międzynarodowych instytucji finansowych o redukcję zadłużenia 

międzynarodowego kraju zamiast oferowania nowych pożyczek finansowych na odbudowę  
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       gospodarki po pandemii. Bank Światowy zaproponował szybką ścieżkę dla Tanzanii w uzyskaniu 

finansowania na rzecz ograniczenia skutków COVID-19 , jednak prezydent Magufuli dziękując za tę 

ofertę, zwrócił się z prośbą o ograniczenie aktualnych zobowiązań kredytowych kraju. Magufuli 

skrytykował także nadmierne obawy przez koronawirusem i oparł się wezwaniom do 

wprowadzenia blokady, zalecając jako alternatywę strategie dystansowania społecznego. 

Stwierdził również, że tradycyjna medycyna zalecająca leczenie ziołami, w tym oparami z gotującej 

cebuli, oferuje „ważne i naukowe” środki zaradcze. 

 

➔ Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (22 – 28 kwietnia 2020 r.) 

 

 
TANZANIA 
 

 
  

•        Liczba zakażonych osób wynosi 207. Brak odnotowanych zgonów. Wprowadzono nakaz noszenia 
masek w miejscach publicznych, ale również domostwach wielorodzinnych. 

  

•        Rwanda. Domniemane nadużycia władzy w związku z blokadą. Według organizacji Human Rights 
Watch wprowadzenie blokady w Rwandzie doprowadziło do wzrostu liczby aresztowań i nadużyć 
władz. Według organizacji władze aresztowały dziesiątki osób oskarżonych o naruszenie środków 
bezpieczeństwa bez dochowania należytej procedury lub upoważnienia prawnego. Według HRW 
władze Rwandy dokonują masowo arbitralnych zatrzymań, w tym dziennikarzy i blogerów 
próbujących ujawnić nadużycia. W filmie opublikowanym na kanale Ishema TV na YouTube 3  

 

       kwietnia trzy kobiety z Kangondo II - biednej dzielnicy w Kigali oświadczyły dziennikarzom, że 
żołnierze strzegący blokady dopuścili się gwałtu na nich. Podobne relacje przekazało również 
BBC.  Siły obronne Rwandy oświadczyły, że wszczęto dochodzenie w sprawie „zarzutów 
niewłaściwego postępowania wobec obywateli przez [kilku] niezdyscyplinowanych żołnierzy RDF” 
i że pięciu podejrzanych przebywa w areszcie. Jednak od tego czasu czterech blogerów pracujących 
dla Afrimax TV, Ishema TV i Umubavu TV, którzy informowali o gwałtach zostało 
aresztowanych. Rwanda Media Commission powiedziała w oświadczeniu z 13 kwietnia, że żadna z 
zatrzymanych osób nie została aresztowana w związku z ich pracą i że blogerzy internetowi, tacy 
jak korzystający z YouTube'a, nie są dziennikarzami i „nie są upoważnieni do przeprowadzania 
wywiadów z ludnością” Komentatorzy tych wydarzeń przypomnieli, że według Rady Praw 
Człowieka ONZ dziennikarstwo jest „funkcją wielu różnych podmiotów, w tym zawodowych  
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       pełnoetatowych reporterów i analityków, a także blogerów i innych osób, które angażują się w 
formy publikacji w formie drukowanej, w Internecie lub w innym miejscu”). 

  

•        Rwanda przeznaczyła łącznie 1 mln USD na fundusz Unii Afrykańskiej na walkę z COVID-19 oraz 
afrykański oddział Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Africa CDC). Prezydent Paul 
Kagame ogłosił to podczas telekonferencji pod przewodnictwem prezydenta Republiki 
Południowej Afryki Cyryla Ramaphosy z udziałem głów państw i rządów Demokratycznej Republiki 
Konga, Etiopii, Kenii, Mali, Senegalu, Zimbabwe, przewodniczącego Komisji UA i przedstawicieli 
afrykańskiego biznesu. Wirtualne spotkanie miało również na celu zapewnienie, że kontynent 
będzie w stanie zmobilizować potrzebne zasoby w celu wsparcia przedsiębiorstw w obliczu 
pandemii, a także w celu ochrony obywateli. Prezydent Kagame powiedział, że jednym ze 
sposobów budowania odporności w obliczu globalnej pandemii jest rozpoczęcie handlu w Afryce 
zgodnie z zasadami afrykańskiej kontynentalnej strefy wolnego handlu. Według Kagame 
zwiększyłoby to handel i produkcję w czasie, gdy nastąpiły zakłócenia w handlu na całym świecie. 

  

•        Wsparcie dla przedsiębiorców. Rząd Rwandy opracował szereg środków osłonowych, aby pomóc 
przedsiębiorstwom przezwyciężyć skutki pandemii koronawirusa. Ministerstwo Handlu i 
Przemysłu ogłosiło natychmiastowe i krótkoterminowe środki, które podejmie, aby wesprzeć 
przedsiębiorstwa w utrzymaniu działalności operacyjnej. Wśród tych mechanizmów przewidziano 
m.in. złagodzenie warunków restrukturyzacji pożyczek, aby umożliwić przedsiębiorstwom 
utrzymanie działalności i utrzymanie personelu. Rząd ogłosił także przedłużenie terminu składania 
i płacenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz elastyczność kontroli 
przeprowadzonych przez rwandyjski urząd podatkowy w celu zwiększenia płynności biznesowej. 

  

•        RwandAir ogłasza cotygodniowe loty do kraju dla obywateli za granicą. Krajowe linie lotnicze 
będą latać do Rwandy z Brukseli w każdy piątek począwszy od 1 maja. RwandAir już wcześniej 
rozpoczął loty towarowe do Brukseli i Londynu. Wszyscy pasażerowie powracający będą podlegać 
obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie w odpowiednich miejscach wyznaczonych przez rząd. 
Rwandair wznowił również loty towarowe do Guangzhou w Chinach (były zawieszone od lutego). 
Loty do Chin będą funkcjonowały na zasadzie ad hoc. 

 

➔ Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (22 – 28 kwietnia 2020 r.) 
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BURUNDI 
 

 
  

• Liczba zakażonych osób wynosi 11, w tym 1 zgon. 

 

➔ Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (22 – 28 kwietnia 2020 r.) 

 

 
MALAWI 
 

 
  

•        Liczba zakażonych osób wynosi 36, w tym 3 zgony. 
  

•        Zwolnienia więźniów. Około 1.400 więźniów zostało uwolnionych z zatłoczonych więzień w kraju 
dzięki inicjatywie finansowanej przez Unię Europejską w celu przyspieszenia przeglądu spraw 
niektórych więźniów i zwolnienia obiektów w sytuacji pandemii. Uwolnienie więźniów w ramach 
programu Chilungamo (Sprawiedliwość i odpowiedzialność) nastąpiło w wyniku decyzji sądów po 
inspekcji więziennej i kontroli obłożnie chorych więźniów. W ramach akcji zwolniono również 
osoby, którym wyroki kończyły się w tym roku. 

 

➔ Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (22 – 28 kwietnia 2020 r.) 

 

 
KOMORY 
 

 
   

•        Wciąż oficjalnie nie odnotowano przypadku zakażenia. 

Komentarz: Jednocześnie potwierdzono przypadek zarażenia koronawirusem u osoby, który 
przyleciała na francuską wyspę Mayotte z Anjouan, wyspy należącej do Związku Komorów. Do 
chwili obecnej władze komoryjskie dysponowały bardzo ograniczonymi możliwościami skutecznego 
diagnozowania koronawirusa. 
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•        Sprzęt laboratoryjny niezbędny do testów dotarł na wyspy. W ubiegłą środę dotarło na Komory 
urządzenie laboratoryjne do prowadzenia łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) umożliwiające 
przeprowadzenie testów na koronawirusa. Do tej pory w kraju nie było takiego narzędzia. Sprzęt 
trafił do laboratorium Ministerstwa Rolnictwa. Rząd w Moroni uzależnia rozpoczęcie jej 
wykorzystania od przeszkolenia laborantów. Warto zauważyć, że obecnie na Komorach trwa 
epidemia dengi i malarii. Niektóre objawy tych chorób są podobne do objawów koronawirusa. 

  

•        12 mln USD wsparcia z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Rada Dyrektorów MFW 
zatwierdziła 22 kwietnia pomoc nadzwyczajną w wysokości 12 milionów USD na rzecz Związku 
Komorów. Środki zostaną przeznaczone na zaradzenie negatywnemu wpływowi koronawirusa na 
gospodarkę krajową, na którą poważnie wpłynął ubiegłoroczny cyklon Kenneth, a także na 
zaspokojenie potrzeb sektora zdrowotnego. Ponadto MFW przyznało Komorom sześciomiesięczny 
okres karencji na spłatę zobowiązań, w ramach mechanizmu mającego na celu złagodzenie 
skutków obsługi zadłużenia dla budżetu Komorów. 

Komentarz: Gospodarka Komorów jest w dużej mierze zależna od zagranicznych przekazów 
pieniężnych, których wartość spadła z powodu kryzysu. Stanowią one zazwyczaj około 25% PKB. 
Według MFW małe gospodarki Afryki Subsaharyjskiej zgodnie z pierwszymi prognozami mogą 
doświadczyć recesji, a ujemny wzrost może osiągnąć -1,6% w 2020 r. Potrzeby w zakresie 
finansowania zewnętrznego na Komorach zostały oszacowane przez MFW na 5,2% PKB. Kraj musi 
znaleźć dodatkowe środki na zrekompensowanie strat budżetowych, które oceniono na 4,7% PKB 
w okresie kryzysu koronawirusowego. 

 

➔ Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (22 – 28 kwietnia 2020 r.) 

 


