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Tanzania. Stan zdrowia prezydenta Magufuli wciąż nieznany. Prezydent Tanzanii, John Pombe 
Magufuli, nie pojawił się publicznie od 27 lutego 2021 r. Tanzańskie cenzurowane media rządowe i 
poddające się autocenzurze media prywatne milczą w tej sprawie. Prasa zagraniczna, często w ślad za 
przebywającą na emigracji opozycją i niezależnymi blogerami podają informacje nt. choroby 
prezydenta i jego rzekomego pobytu w szpitalu w Nairobi lub Indiach. Tymczasem w ostatni piątek, 
12 marca, premier Kassim Majaliwa stwierdził, że prezydent „ma się dobrze, a on sam otrzymuje od 
niego instrukcje telefoniczne”. Podobną deklarację złożył ambasador Tanzanii w Namibii. W 
poniedziałek wiceprezydent Tanzanii, Samia Suluhu Hassan, podczas jednego z wystąpień publicznych 
oświadczyła zaś, że „każdy człowiek może zachorować” i że „należy się modlić”, nie precyzując bliżej, 
czy dotyczy to prezydenta Magufuli. 

  

Tanzania. Przedstawiono założenia budżetu na kolejny rok. Wydatki przede wszystkim na wielkie 
projekty infrastrukturalne. Podczas ubiegłotygodniowej sesji parlamentu Tanzanii minister finansów 
Philip Mpango przedstawił założenia budżetu na najbliższy rok 2021/22 (lipiec-czerwiec). Zakłada on 
wzrost przychodów i wydatków o ok. 1,5 bln TZS (600 mln USD) do poziomu 36,23 bln TZS (prawie 15 
mld USD). Ok 7% dochodów ma pochodzić z grantów i pożyczek preferencyjnych, a kolejne 20% - z 
innych pożyczek wewnętrznych i międzynarodowych. W części    rozwojowej (a więc poza wydatkami 
stałymi) budżetu o wartości ok 6 mld USD pozycje dominujące obejmują tzw. megaprojekty 
infrastrukturalne: kontynuacja budowy centralnej magistrali kolejowej (ok. 1,4 mld USD), tamy i 
hydroelektrowni w Wąwozie Stieglera na rzece Rufiji (ok. 600 mln USD) oraz zakupu samolotów dla 
państwowych linii Air Tanzania (ok. 700 mln USD). Planowana jest również renowacja istniejących 
linii kolejowych i naprawa/wymiana składów kolejowych (ok. 300 mln USD). Minister Mpango 
poinformował również, że wzrost gospodarczy w ub. roku wyniósł 4,7%, i był wprawdzie niższy niż 
zakładane pierwotnie7,3%, ale i tak stosunkowo wysoki, dzięki niewprowadzaniu przez rząd Tanzanii 
ograniczeń w związku z epidemią COVID-19.         

Komentarz: założenia budżetu, choć oceniane przez ekspertów zewnętrznych jako „zrównoważone i 
nie nadmiernie ryzykowne” potwierdzają kontynuację dotychczasowej prezydentury J. Magufuli w 
trakcie jego II kadencji i skupienie się na dużych projektach infrastrukturalnych. Kwoty i plan prac w 
odniesieniu kolei SGR i hydroelektrowni na rzece Rufiji wyglądają jednak na zbyt ambitne, biorąc pod 
uwagę, że obu inwestycjach odnotowano w ub. roku istotne opóźnienie. Inwestycja w kolejne 
samoloty dla linii Air Tanzania jest natomiast realizowana w okresie, gdy floty i siatki połączeń 
powiększa także wiele innych krajów regionu Afryki Wschodniej, w tym Rwanda, Uganda i Etiopia. 
Pod znakiem zapytania stoi zdolność tanzańskich linii do konkurowania na takim rynku w dłuższej 
perspektywie czasowej. 

Budżet na 2021/22 rok należy analizować także w kontekście roli sektora prywatnego w rozwoju 
Tanzanii. Podczas ubiegłotygodniowego spotkania z wiceministrem przemysłu i handlu Exaudem 
Kigahe przedsiębiorcy zgrupowani w tanzańskiej konfederacji przemysłowej (CTI) ocenili, że pomimo 
rządowych obietnic z okresu po wyborczego w listopadzie i grudniu ub. roku nie widać działań 
administracji nakierowanych na ułatwienie funkcjonowania firm. Wskazali m. in. na dalsze represyjne 
wobec biznesu postępowanie tanzańskiego urzędu podatkowego, ogromne opóźnienia w zwrocie 
podatku VAT, chaotyczne zmiany otoczenia prawnego oraz restrykcje w zatrudnianiu wysoko 
wykwalifikowanego personelu z zagranicy. Przedstawiciele CTI przypomnieli również, o regularnie 
zmniejszającym się od 2016 roku (a więc początku prezydentury J. Magufuli) udziale dóbr 
przetworzonych w tanzańskim eksporcie, gdzie dominują obecnie surowce kopalne i nieprzetworzone 
produkty rolne. 



W efekcie, biorąc pod uwagę obecne trendy, należy zakładać kontynuację dotychczasowej polityki 
prezydenta J. Magufuli i jego administracji w odniesieniu do rozwoju gospodarczego i dalsze oparcie 
go na scentralizowanym planowaniu i wielkich projektach zarządzanych przez rząd przy jednoczesnej 
agresywnej polityce podatkowej wobec sektora prywatnego, która w krótkiej perspektywie pozwoli 
administracji pozyskać dodatkowe środki. Efektem będzie dalsza stagnacja, przede wszystkim w 
obszarze MŚP. Nie przełoży się to natomiast na istotne zmiany w traktowaniu inwestorów 
zagranicznych, w tym polskich, zarówno już obecnych na miejscowym rynku, jak i planujących wejście 
do Tanzanii.  

  

Tanzania. Francja udziela pożyczki na rozwój sieci autobusowej. Francja udzieliła Tanzanii pożyczki 
w wysokości 150 mln EUR na rozwój projektu autobusowej sieci miejskiej (Dar es Salaam Rapid 
Transport, DART) w największym mieście w kraju. Zobowiązanie w tym zakresie złożył ambasador 
Francji F. Clavier w Tanzanii podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych prof. Kabudim. Prof. 
Kabudi poinformował, że jego rozmowy z ambasadorem Francji dotyczyły realizacji projektów, które 
były omawiane podczas jego wizyty we Francji w zeszłym miesiącu (rozmowy min. Kabudiego we 
francuskiej AFD dotyczyły przyspieszenia projektów w sektorach energetycznym, wodnym, 
zdrowotnym i rolnym). Wg doniesień medialnych, Ambasador Francji miał oświadczyć, że Tanzania 
jest najlepszym przyjacielem i sojusznikiem Francji oraz „krajem  demokratycznym, stabilnym i 
pokojowym”. 

   

Rwanda. Przygotowania do szczytu Wspólnoty Narodów. Prezydent Kagame spotkał się z Patricią 
Scotland, sekretarz generalną Wspólnoty Narodów (Commonwealth of Nations). Omówili postępy w 
przygotowaniach do szczytu szefów rządów Wspólnoty Narodów (CHOGM), który odbędzie się w 
Rwandzie w czerwcu. SG Wspólnoty Narodów spotkała się również z ministrem spraw zagranicznych 
dr Vincentem Birutą i innymi wyższymi urzędnikami organizującymi szczyt. Zmiany klimatyczne, 
trwająca pandemia i jej wpływ na państwa członkowskie były głównymi tematami dyskusji podczas 
ich spotkań. W ramach ogólnokrajowych szczepień zaszczepiono kluczowy personel, m.in personel 
hoteli, które będą gościć delegatów podczas szczytu. 

Komentarz: Rwanda pozycjonuje się jako kraj, który mógłby być afrykańskim centrum 
konferencyjnym. Inwestycje w odpowiednią infrastrukturę i wyszkolenie personelu do obsługi 
konferencji jest jej priorytetem. W ubiegłym roku w Kigali miało odbyć się również spotkanie 
ministerialne UE-Unia Afrykańska, które jednak nie doszło do skutku z powodu pandemii. Szczyt został 
przełożony pierwotnie na grudzień 2020 r., a następnie na 2021 r. 

 


