
Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (17-23 marca 2021 r.) 

 

Tanzania. Śmierć prezydenta Johna Pombe Magufuli i zaprzysiężenie dotychczasowej 
wiceprezydent Samii Suluhu. 17 marca władze Tanzanii poinformowały oficjalnie o śmierci 
prezydenta Johna Magufuli (PJM) z uwagi na „problemy z sercem”. Potwierdzenie, że PJM nie żyje, 
nastąpiło niemal tydzień po tym, jak ukazały się pierwsze nieformalne sygnały w mediach 
społecznościowych i wśród źródeł niezależnych, że jest on utrzymywany sztucznie przy życiu poprzez 
aparaturę.  

W piątek, 19 marca, zgodnie z konstytucją Tanzanii, dotychczasowa wiceprezydent Samia Suluhu 
Hassan została zaprzysiężona na prezydenta tego kraju. Samia Suluhu Hassan przejdzie do historii 
jako pierwsza kobieta prezydent Tanzanii. Jej pierwszą decyzją było ogłoszenie żałoby narodowej do 
9 kwietnia br., oraz przedstawienie programu ceremonii żałobnych i pogrzebowych na obszarze całej 
Tanzanii. Jednocześnie, wpływowe Towarzystwo Prawnicze Tanzanii (Tanzania Law Society, TLS) 
publicznie przypomniało prezydent Suluhu o obowiązku powołania nowego premiera w ciągu 14 dni 
od daty zaprzysiężenia. W tym samym terminie na stanowisko powinien być wyznaczony nowy 
wiceprezydent kraju.  

 

Tanzania. Chaos i ofiary podczas uroczystości związanych z pożegnaniem prezydenta J. Magufuli. 
Gigantyczna skala i brak dostatecznej organizacji uroczystości pogrzebowych prezydenta J. Magufuli 
w Dar es Salaam sprawiły, że sytuacja w niedzielę 21.03 na stadionie Uhuru, a następnie lotnisku, 
wymknęła się spod kontroli. W mediach społecznościowych publikowane są filmy ukazujące setki 
ludzi wdzierających się przez płot i forsujących bramy stadionu i tysiące biegnących pomiędzy 
samolotami na płycie lotniska.  

Według niepotwierdzonych ale prawdopodobnych danych wskutek tratowania i upału zginęło 
kilkadziesiąt osób, w tym dzieci. Podobnie, jak w przypadku tematu stanu zdrowia PJM, rząd nałożył 
blokadę informacyjną i blokuje Twittera czy Facebooka, jednak liczba świadków i dokumentujących w 
tym przypadku była duża i ciągle pojawiają się nowe materiały.  

 

Rwanda. Sektor ICT w Rwandzie był jednym z nielicznych, które odnotowały trend wzrostowy o 
29% (do ok. 209 mln USD) w 2020 roku w porównaniu do roku 2019. Na przykład jedna z firm 
telekomunikacyjnych w Rwandzie, MTN Rwanda, spodziewa się 20% (rok do roku) wzrostu 
przychodów spowodowanego zwiększonym popytem na usługi w 2020 roku. Wzrost w 2020 r. 
odnotowało również rolnictwo (o 1%) i sektor zdrowia (o 16%). Rozwój sektora zdrowia był w dużej 
mierze spowodowany popytem na usługi medyczne w odpowiedzi na pandemię. 

Ogólnie rzecz biorąc, pandemia i wprowadzenie obostrzeń spowodowały, że PKB Rwandy skurczył 
się o 3,4% w 2020 roku w porównaniu do roku 2019. Wcześniejsze prognozy rządu i 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazywały, że gospodarka Rwandy skurczy się o 0,2%. 
Sektor przemysłowy skurczył się o 4%, usługi o 6%, sektor turystyczno-gastronomiczny aż o 40%, a 
edukacja o 28%. 

Komentarz: Gospodarka Rwandy zaczęła już wykazywać oznaki ożywienia, a zaplanowane dalsze 
środki monetarne i finansowe oraz duże pakiety fiskalne powinny odegrać ważną rolę w dalszej 
odbudowie. MFW stwierdził, że system finansowy i bankowy Rwandy jest stabilny, płynny i dobrze 
skapitalizowany, co sprzyja ożywieniu gospodarczemu. Należy zakładać, że mimo spadku PKB w 
Rwandzie, ewentualne plany polskich firm na tym rynku powinny być wciąż możliwe do realizacji, 
zwłaszcza, że koncentrują się w obszarach, które odnotowywały wzrost mimo pandemii. 

Oczekuje się, że wraz z trwającymi ogólnokrajowymi szczepieniami, zniesieniem niektórych 
ograniczeń i ułatwieniami w przemieszczaniu się na terenie całego kraju, aktywność gospodarcza 



wzrośnie w nadchodzących miesiącach. Kraj ma również być gospodarzem spotkania szefów rządów 
Wspólnoty Narodów, zaplanowanego na 21 czerwca br., co może również pobudzić gospodarkę. 

 

Komory. Chińskie szczepionki w Moroni. Wsparcie medyczne od ZEA. ZEA wysłały do Moroni 40 ton 
leków i sprzętu medycznego (leki, testy PCR, maski i „inne produkty”). Chińczycy zaś przekazali 
Komoryjczykom 100 tys. dawek swojej szczepionki, sprzęt medyczny i wysłali zespół 11 lekarzy, aby 
wzmocnić reakcję przeciwko COVID-19. Jest to kolejny transport medyczny z Chin na Komory.  

Warto przypomnieć sobie symboliczny gest z lutego 2020 r., kiedy delegacja komoryjska przekazała 
ambasadorowi Chin 100 (sto) EUR na zakup masek chirurgicznych w momencie, kiedy jeszcze 
pandemia nie objęła całego świata. Gest miał pokazać, że Komoryjczycy są – mimo różnicy 
potencjałów – solidarni z Chińczykami. 

  
 


