
Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (31 marca – 7 kwietnia 2021 r.) 

  

Tanzania. Nowy rząd prezydent Samii Suluhu Hassan – bez rewolucji, ale z silnym sygnałem 
probiznesowym. Powołaniem szeregu nowych sekretarzy stanu w dniu 6 kwietnia br. prezydent 
Samia Suluhu Hassan (PSSH) zakończyła proces budowy nowego rządu Tanzaniii. Kluczowe zmiany 
objęły: resort spraw zagranicznych, gdzie ministrem została doświadczona dyplomatka Liberata 
Mulamula, ministerstwo finansów, które objął doświadczony bankowiec i ekonomista 
Mwigulu Nchemba, oraz resort przemysłu i handlu, którym kierować będzie były sekretarz stanu w 
ministerstwie wody oraz minister ds. inwestycji profesor Kitila Mkumbo. Prezydent Hassan usunęła 
także ze stanowisk dotychczasowego sekretarza rządu Bashiru Ally oraz szefów tanzańskiego urzędu 
podatkowego (Tanzanian Revenue Authority, TRA), tanzańskiego urzędu portowego (Tanzanian Port 
Authority, TPA), tanzańskiej agencji spedycyjnej (Tanzania Shipping Agency, TSA) oraz urzędów 
związanych z regulacją mediów.  

Uzasadniając zmiany prez. Hassan podkreśliła, że dla osiągnięcia celów rozwojowych Tanzanii 
zawartych w dokumencie Vision 2025, obejmujących uzyskanie przez nią statusu kraju o średnim 
dochodzie oraz przychodów z przemysłu równych tym z rolnictwa, państwo musi w większym stopniu 
oprzeć się na sektorze prywatnym, w tym inwestorach zagranicznych. PSSH jasno stwierdziła, że w 
chwili obecnej, wskutek bałaganu prawnego i nadmiernej agresji administracji podatkowej i 
imigracyjnej biznes lokalny „się załamuje” a inwestorzy zagraniczni „raczej uciekają niż planują 
nowe inwestycje”. Prezydent przywołała dane rządowe wskazujące, że od 2015 roku w samym 
dystrykcie Dar es Salaam zlikwidowano ponad 7200 firm prywatnych. Oceniła również, że obecne 
procedury przyznawania zezwoleń na pracę i pobyt dla cudzoziemców są „nie do zaakceptowania”. 
Podkreśliła też, że w pełni rozumie firmy zagraniczne preferujące w ramach swoich inwestycji w 
Tanzanii zatrudnianie obcokrajowców, z uwagi na brak odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów 
miejscowych. Odnosząc się do działalności TRA wskazała, że dalsze zwiększanie wpływów 
podatkowych może odbywać się tylko poprzez poszerzenie bazy podatkowej, a nie „nękanie 
przedsiębiorców”.  

  

Tanzania. Powołanie nowej minister SZ sygnalizuje otwarcie na szerszą współpracę z zagranicą, 
także gospodarczą. 2 kwietnia prezydent S. Hassan dokonała zmiany na stanowisku Ministra Spraw 
Zagranicznych powołując na nie Liberatę Mulamula (dotychczasowy min SZ prof. Palamagamba 
Kabudi objął tekę ministra spraw konstytucyjnych i prawnych). Minister Mulamula jest dyplomatką z 
35-letnim doświadczeniem, która piastowała m. in. stanowiska sekretarza stanu w MSZ w rządzie 
prezydenta Jakayi Kikwete w latach 2014-16, sekretarza wykonawczego Międzynarodowej 
Konferencji Regionu Wielkich Jezior (International Conference on the Great Lakes Region, ICGLR) oraz 
ambasadora Tanzanii w Stanach Zjednoczonych i Meksyku.   

  

Tanzania. Zanzibar wprowadza elektroniczne kasy fiskalne i znaki skarbowe. Jak poinformował 5 
kwietnia dyrektor Zanzibar Revenue Board (ZRB) Salum Yousuf Ali, w ciągu najbliższego miesiąca na 
archipelagu ma się rozpocząć wprowadzanie pierwszych wirtualnych kas fiskalnych oraz 
elektronicznych znaków skarbowych. Jak ocenił Dyr. Ali, wprowadzenie systemu pozwoli zwiększyć 
wpływy z podatków i opłat o ok. 20% dzięki likwidacji możliwości obejścia prawa, która funkcjonuje w 
systemie papierowym. Instalacje systemu przeprowadzi norweska firma Norway Registered 
Development (NRD), która wygrała wcześniejszy przetarg i przeprowadziła już program pilotażowy 
systemu. 

Komentarz: system elektronicznych znaków skarbowych funkcjonuje już w Tanzanii kontynentalnej w 
odniesieniu do takich produktów jak alkohol, papierosy, napoje gazowane czy napoje energetyczne, 
gdzie wprowadza go szwajcarska Societe Industrielle et Comerciale de Produits Alimentaires. Z kolei 



NRD współpracę z Zanzibarem oparło na wcześniej doświadczeniach z wprowadzaniem systemów ICT 
na pobliskim Mauritiusie. 

  

Burundi. Raport Departamentu Stanu o sytuacji w Burundi w obszarze praw człowieka za 2020 rok 
wskazuje na dalsze poważne ich naruszenia. Opublikowany w ostatnich dniach raport zwraca uwagę, 
że pomimo zapowiadanych przez prezydenta Evariste Ndayishimiye zmian sytuacja w obszarze praw 
człowieka w Burundi jest wciąż bardzo trudna. Raport sygnalizuje udokumentowane przypadki 
zabójstw politycznych, gwałtów i pobić dokonywanych przez policję, wojsko, służby bezpieczeństwa i 
prorządową młodzieżową organizację Imbonerakure. Przypomina także, że pomimo obietnicy 
prezydenta Ndayishimye, iż zezwoli na funkcjonowanie niezależnych mediów do chwili obecnej 
przywrócono koncesję tylko jednej prywatnej stacji radiowej. Nadal zakazane jest też działanie na 
terenie Burundi rozgłośni międzynarodowych takich jak BBC czy Voice of America. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (8-13 kwietnia 2021 r.) 

  

Tanzania. Kontrakt na budowę ropociągu Uganda-Tanzania podpisany. 11 kwietnia w Kampali, w 
obecności prezydent Tanzanii Samii Suluhu Hassan i Ugandy Yoveriego Museveni podpisano cztery 
porozumienia dotyczące budowy rurociągu East African Crude Oil Pipeline (EACOP), który połączy 
złoża ropy naftowej w ugandyjskim dystrykcie Hoima z portem w regionie Tanga w północno-
wschodniej Tanzanii. Stronami porozumień są rząd Ugandy, rząd Tanzanii, francuski Total oraz 
chińska China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Wśród umów znalazły się podpisane 
przez Total z rządami obu państw tzw. Host Government Agreements, które pozwolą firmie na 
rozpoczęcie budowy rurociągu. Ma on zostać ukończony w 2025 roku i będzie liczyć 1443 km, a 80% 
środków na budowę ma zostać wykorzystanych na obszarze Tanzanii.        

Komentarz: Podpisanie porozumień jest wynikiem niemal 3 letnich intensywnych negocjacji pomiędzy 
podmiotami francuskimi i chińskimi a rządem Tanzanii i Ugandy. Inicjatywę silnie wspierał zmarły 
prezydent John Magufuli, a podpisanie porozumień było pierwotnie zaplanowane na 22 marca br., 
jednak z uwagi na śmierć prezydenta przesunięto je na początek kwietnia. 

Co interesujące, rurociąg będzie biegł trasą dłuższą i droższą, niż w sytuacji gdyby porozumienie 
osiągnięto pomiędzy Ugandą i Kenią. Na ofertę władz Tanzanii wpłynęły obietnica inwestycji w 
terminal przeładunkowy w regionie Tanga oraz przewidywane zatrudnienie prawie 10 tys. osób w 
trakcie budowy i operacji ropociągu. Jego trasa do wybrzeża Oceanu Indyjskiego pozwoli na 
stosunkowo tani transport surowca przede wszystkim na rynek Chin i innych państw Azji Południowej 
i Południowo-Wschodniej, gdzie popyt na ropę po 2025 roku będzie wciąż wysoki. 

  

Tanzania. Ujawnione kolejne afery korupcyjne i marnotrawstwo środków budżetowych z okresu 
rządów prezydenta Magufuli. 10 kwietnia nowy Minister Turystyki Damas Ndumbaro zawiesił w 
pełnieniu obowiązków przewodniczącą Rady Turystycznej Tanzanii (Tanzania Tourism Board, TTB) 
Devathę Mdachi w związku szeregiem zarzutów o nadużycia w wydatkowaniu środków 
przeznaczonych na promocję turystyczną kraju. Straty te zostały opisane w upublicznionym w ub. 
tygodniu na polecenie nowej Prezydent Samii Suluhu Hassan raporcie Audytora Generalnego nt. 
stanu finansów państwa. Łączna kwota środków, które zniknęły z systemu bez dowodów na ich 
legalne wydatkowanie to nieco ponad 15 mln USD.   

Z kolei część raportu Audytora Generalnego poświęcona projektowi budowy tamy i 
hydroelektrowni  na rzece Rufiji (drugi największy projekt infrastrukturalny w Tanzanii) stała się 
przedmiotem publicznej debaty, gdy szereg naukowców i specjalistów skrytykował decyzję prez. J. 
Magufuli o oparciu wyliczenia kosztów i korzyści na studium wykonalności przygotowanym w 1970 
roku. Eksperci wskazują przede wszystkim, że w tamtym okresie przepływ rzeki Rufiji w lokalizacji 
tamy był niemal dwukrotnie wyższy, ale w kolejnych dekadach część wody została zagospodarowana 
przez farmy wielkoobszarowe w górze rzeki. W efekcie, projekt prawdopodobnie wygeneruje 
znacznie mniej energii, niż zakładano i może nie być w ogóle opłacalny. 

  

Rwanda. Niemcy podpisały z Rwandą umowy na 78 mln EUR. Minister finansów Rwandy dr Uzziel 
Ndagijimana i ambasador Niemiec w Rwandzie podpisali dwie umowy o wartości 78 mln EUR. 
Umowa o finansowaniu i współpracy technicznej jest wynikiem negocjacji międzyrządowych, które 
zakończyły się w zeszłym roku. 59 mln EUR zostanie przekazanych za pośrednictwem Banku Rozwoju 
KFW i wesprze różne inicjatywy, w tym szkolenia techniczne i zawodowe, promocję MŚP 
zorientowanych na eksport, wsparcie dla linii kredytu eksportowego w Rwandzie w ramach Banku 
Rozwoju Rwandy (BRD), promocję zielonych inwestycji, a także rozwój sektora ICT. Pozostałe 19 mln 
EUR zostanie przekazane za pośrednictwem GIZ i będzie wspierać między innymi decentralizację i 
dobre zarządzanie, zapobieganie przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć. 



  

Rwanda. 27. rocznica ludobójstwa przeciw Tutsim w 1994 roku w cieniu dyskusji nad raportem 
Duclerta. Prezydent Kagame zapalił płomień pamięci w Miejscu Pamięci Ludobójstwa w Kigali. W 
trakcie przemówienia Kagame ocenił, że na arenie międzynarodowej nadal szerzone są kłamstwa na 
temat ludobójstwa i obecnego rządu. Skrytykował także partnerów zagranicznych za ukrywanie 
sprawców ludobójstwa i odmawianie wniosków o ekstradycję. W swoim przemówieniu wspomniał 
również o toczącym się procesie Paula Rusesabaginy i potępił ingerencję zagranicznych interesariuszy 
w kwestionowanie zasadności i rzetelności procesu. W obchody włączyli się różni liderzy z całego 
świata, którzy okazali swoje poparcie. W tweecie Josep Borrell Fontelles, wiceprzewodniczący Komisji 
Europejskiej, pochwalił Rwandyjczyków za odbudowę kraju i pojednanie ich społeczności. Sędzia 
Carmel Agius, prezes Mechanizmu Rezydualnego dla Międzynarodowych Trybunałów Karnych, 
ostrzegł o niebezpieczeństwach odczłowieczania ofiar i bezczynności społeczności międzynarodowej 
w zwalczaniu zaprzeczania ludobójstwu. Unia Afrykańska również włączyła się w obchody, a w swoim 
wystąpieniu przewodniczący Komisji Unii Afrykańskiej Moussa Faki Mahamat podkreślił, że to, co 
wydarzyło się w Ruandzie, powinno posłużyć Afryce i światu jako lekcja, jak uchronić się przed 
powtórzeniem się okrucieństw. 

Podczas swojego przemówienia upamiętniającego 27. rocznicę ludobójstwa, Kagame z 
zadowoleniem przyjął raport Duclerta, który został zamówiony przez francuskiego prezydenta 
Macrona dwa lata temu. Raport ujawnił, że Francja ponosi „ciężką i przytłaczającą 
odpowiedzialność” za wydarzenia, które doprowadziły do ludobójstwa przeciw Tutsim w 1994 roku 
i śmierci ponad 800 000 ofiar. W swoim przemówieniu Kagame nazwał Rwandyjczyków 
„geopolitycznymi pionkami”, odnosząc się do ówczesnych motywów Francji do dalszego wspierania 
dawnego ludobójczego reżimu. Kagame skrytykował również trwające od dziesięcioleci starania 
Francji, aby ukryć swoją rolę w ludobójstwie. Ocenił, że raport stanowi ważny krok w kierunku 
wspólnego zrozumienia tego, co wydarzyło się w Rwandzie. Zapowiedział również, że w trzecim 
tygodniu kwietnia Rwanda ujawni swoje ustalenia dotyczące udziału Francji w ludobójstwie przeciw 
Tutsim w 1994 roku. 

Francja otworzyła także archiwa prezydenta Mitteranda i premiera Balladura. 8 000 dokumentów 
zawiera telegramy dyplomatyczne i poufne notatki wymieniane między francuskimi siłami zbrojnymi i 
dyplomatami w Rwandzie. Alain Juppé, który w 1994 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych 
uznał w „Le Monde”, że Francja mogła zrobić więcej, aby zapobiec ludobójstwu na Tutsich. Potępił 
także „międzynarodowe tchórzostwo” i „samotność” francuskiej dyplomacji w obliczu braku 
interwencji ONZ, Organizacji Jedności Afrykańskiej, krajów europejskich, afrykańskich i 
USA. Powtórzył również konkluzję raportu Duclerta, że Francja nie była współwinna ludobójstwa i 
podkreślił, że kontrowersyjna operacja Turquoise miała chronić Tutsich. Vincent Duclert, 
przewodniczący komisji historyków, który napisał raport, wezwał do oficjalnych przeprosin od 
prezydenta Francji Macrona do Rwandy w imieniu Francji. 

 


