
 

Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (14-20 kwietnia 2021 r.) 

  

Tanzania. Rozpoczęto prace nad nową strategią inwestycyjną i przeglądem prawa inwestycyjnego. 
16 kwietnia, w trakcie pierwszego przemówienia w parlamencie Tanzanii po ukonstytuowaniu się 
nowego rządu premier Kassim Majaliwa zadeklarował, że jednym z jego głównych priorytetów będzie 
ułatwienie działań inwestorów zagranicznych. W tym celu premier zlecił rozpoczęcie prac nad 
narodową strategią inwestycyjną oraz przeglądem obowiązujących regulacji prawnych. Jak 
poinformował premier Majaliwa, kluczowe zmiany obejmą uproszczenie i skrócenie procedury 
wydawania zezwolenia na pracę i pobyt dla cudzoziemców, likwidację opóźnień w zwrocie VAT dla 
inwestorów zagranicznych, ograniczenie władzy Tanzańskiego Urzędu Podatkowego (Tanzania 
Revenue Authority, TRA) wobec inwestorów oraz doprowadzenie do realnego funkcjonowania 
tzw. one stop centre dla inwestorów zagranicznych w Tanzańskim Centrum Inwestycyjnym (Tanzania 
Investment Centre, TIC). Premier zasygnalizował także bliskie rozpoczęcie prac nad wygodnym dla 
inwestorów elektronicznym systemem zgłaszania skarg na działania urzędów i urzędników.       

Komentarz: Zasygnalizowanie przez premiera Majaliwę przeglądu systemu wspierania inwestycji 
zagranicznych jako pierwszego priorytetu nowego rządu potwierdza determinację prezydent Samii 
Suluhu Hassan, aby poprawić osłabiony po rządach Johna Magufuli wizerunek Tanzanii wśród 
zagranicznego biznesu oraz prawdopodobne realne zmiany w tym zakresie. Ważna jest też deklaracja 
uruchomienia systemu zgłaszania skarg, który może być ogromnym krokiem naprzód w zapewnieniu 
sprawnej reakcji rządu na problemy inwestorów zagranicznych z terminowym przepływem 
kluczowych dokumentów w miejscowych urzędach. Zapowiedź budowy takiego 
elektronicznego systemu może być też przedmiotem potencjalnego zainteresowania polskiej branży 
ICT. Środki na budowę strategii będą prawdopodobnie pochodzić również z funduszy UE, gdzie, jak 
sygnalizowaliśmy wcześniej, jedna z linii budżetowych w ramach inicjatywy Private Sector Development 
Programme ma zostać poświęcona właśnie przyspieszeniu procedur związanych z inwestycjami 
krajowymi i zagranicznymi.     

  

Tanzania uruchomi własną giełdę herbaty. Uniezależnienie się od giełdy regionalnej w kenijskiej 
Mombasie i uruchomienie własnej pozwoli Tanzanii nie tylko zwiększyć produkcję i eksport herbaty, 
ale także uzyskać samodzielność w kontroli jakości tego produktu – ocenił tanzański Minister Rolnictwa 
Hussein Bashe inicjując 16 kwietnia br. budowę centrum handlu herbatą w mieście Arusza na północy 
kraju. Jednocześnie obecni na wydarzeniu przedstawiciele Fundacji Tanzańskiego Sektora Prywatnego 
(Tanzanian Private Sector Foundation, TPSF) zadeklarowali zapewnienie sprzętu laboratoryjnego, który 
pozwoli oceniać jakość produktu pochodzącego z poszczególnych plantacji i dostaw. Wspólpracę w 
organizacji giełdy zadeklarował także przewodniczący Tanzańskiej Giełdy Towarowej (Tanzania 
Mercantile Exchange, TMX), Godfrey Malekano.  

Komentarz: Uruchomienie giełdy herbaty i uniezależnienie się tanzańskich producentów od regionalnej 
giełdy w Mombasie było w ostatnich latach kilkakrotnie deklarowane przez rząd Tanzanii. Podobnie jak 
w przypadku innych produktów, sprzedaż na rynki światowe poprzez Kenię postrzegane jest przez 
władze Dodomie i tanzański biznes negatywnie w uwagi na konieczność ponoszenia opłat, które 
zasilają konkurencyjną gospodarkę. Obawy budzi też kenijski system kontroli jakości, który 
uniemożliwił – w opinii niektórych producentów bezzasadnie - sprzedaż części herbaty pochodzącej z 
tanzańskich plantacji.  Nie jest też zaskoczeniem lokalizacja przyszłej giełdy w Aruszy – większość 
tanzańskich plantacji herbaty znajduje się na zboczach pobliskich gór Meru i Kilimandżaro. 

Z naszego punktu widzenia potencjalnie interesujące mogą być tanzańskie potrzeby w zakresie 
budowy systemu giełdy elektronicznej, podobnie jak ma to miejsce w przypadku giełdy TMX, oraz 



wyposażenia laboratorium badającego jakość herbat. W tym ostatnim przypadku musimy się jednak 
liczyć z silną konkurencją pochodzącą z Indii, oraz innych państw Azji Południowej i Afryki Wschodniej. 

  

Tanzania. AngloGoldAshanti otwiera kolejną kopalnię złota, zbierając pochwały za działalność 
społeczną. 18 kwietnia, po zatwierdzeniu przez tanzańską Państwową Korporację Górniczą (State 
Mining Commisssion, STAMICO) planu wydobycia na 2021 rok firma Geita Gold Mining Limited 
(GGML) oficjalnie rozpoczęła operacjonalizację swojej najnowszej kopalni w dystrykcie Nyamulilima w 
regionie Geita. Richard Jordinson, dyrektor zarządzający firmą, należącą do międzynarodowej grupy 
AngloGoldAshanti, przypomniał, że uruchomienie kolejnej kopalni złota nie tylko zapewni zatrudnienie 
pracownikom i podwykonawcom firmy, ale jest również dobrą wiadomością dla lokalnej społeczności 
biorąc pod uwagę wysokie zaangażowanie GGML w kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością 
biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR). 

Komentarz: wg naszych informacji GGML stosunkowo szybko otrzymała wszystkie niezbędne 
zezwolenia, aby rozpocząć wydobycie w obiecującej lokalizacji Nymulilima w pobliżu swoich już 
funkcjonujących kopalni w dystrykcie Geita. Wynika to z wypracowanych przez grupę 
AngloGoldAshanti bardzo dobrych kontaktów w kręgach decyzyjnych w tanzańskim sektorze 
górnictwa, ale również inwestycji grupy w obszar CSR w ostatnich latach. AngloGoldAshanti bardzo 
szybko wyciągnęła wnioski z doświadczenia firmy Acacia Mining, której działalność po dojściu do 
władzy w 2015 roku prezydenta Johna Magufuli i zarządzonym przez niego przeglądzie kontraktów w 
obszarze górnictwa została wstrzymana wskutek zarzutów o niesprawiedliwy podział zysków i 
„okradanie narodu tanzańskiego i ubogich wspólnot lokalnych”. Po przejęciu spółki przez grupę Barrick 
Gold spór wprawdzie uspokojono, jednak do dziś sprawa Acacia Mining jest w dyskusji publicznej w 
Tanzanii symbolem postkolonialnego wyzysku. Wg informacji ze źródeł nieoficjalnych 
AngloGoldAshanti również zmuszona była w tamtym okresie do renegocjacji swoich kontraktów 
wydobywczych, jednak zdecydowała się to zrobić sprawnie i uniknąć rozgłosu. Jednocześnie podjęła 
szereg działań w zakresie CSR, m. in. wsparcie edukacji dzieci z lokalnych wspólnot czy rozwoju kobiet 
w specjalizacjach geologicznych i górniczych. Towarzyszy temu rozbudowana akcja promocyjna z 
wykorzystaniem głównych tanzańskich mediów. W efekcie, GGML uznano za najlepsze 
przedsiębiorstwo górnicze w obszarze CSR w 2019/20 roku, a przedstawiciele administracji tanzańskiej 
wskazują jego działalność jako „wzorcową”. Aspekt ten będzie istotny również dla nowych 
potencjalnych inwestorów zagranicznych, w tym polskich, w obszarze górnictwa. 

  

Tanzania. Rosja zawiesza połączenia lotnicze z Tanzanią. To cios dla gospodarki Zanzibaru opartej 
na turystyce. 12 kwietnia rząd Rosji ogłosił zawieszenie połączeń lotniczych z Tanzanią na okres 15 
kwietnia – 1 czerwca, w związku z „analizą danych epidemiologicznych”. Ruch ten zaskoczył władze i 
przemysł turystyczny Tanzanii i Zanzibaru, które przypomniały, iż oba kraje uzgodniły procedury 
bezpieczeństwa związane z globalną epidemią COVID-19 już w kwietniu ub. roku, co w sytuacji 
ograniczeń na innych kierunkach turystycznych, doprowadziło do istotnego wzrostu ilości rosyjskich 
turystów odwiedzających Zanzibar do poziomu ok. 20 tys. osób miesięcznie. Jak sygnalizuje 
Zanzibarskie Stowarzyszenie Operatorów Turystycznych (Zanzibar Association of Tour Operators, 
ZATO), zawieszenie lotów będzie jednak miało na razie stosunkowo niewielki wpływ na sektor z 
uwagi na trwający do 1 czerwca br. niski sezon z uwagi na porę deszczową. 

Komentarz: Z uwagi na uzależnienie gospodarki od ruchu turystycznego władze Zanzibaru, w 
odróżnieniu do kontynentalnej Tanzanii, już w ubiegłym roku wprowadziły system umożliwiający 
szybkie i stosunkowo łatwe wykonywanie testów na koronawirusa. Jednakże, poza wprowadzeniem 
obowiązku noszenia maseczek przez personel hotelowy, restauracyjny i kierowców pojazdów firm 
turystycznych na archipelagu nie wprowadzono jakichkolwiek innych obostrzeń.    

Od miesięcy letnich ubiegłego roku Rosja była największym źródłem ruchu turystycznego dla 
Zanzibaru, a Rosjanie stanowili ok. 80% wszystkich turystów. Wbrew deklaracjom przedstawicieli 



ZATO, zawieszenie lotów będzie więc silnym ciosem dla sektora hotelarskiego, restauracyjnego i 
wycieczkowego na archipelagu, tym bardziej, że wg informacji z naszych źródeł na wyspach wynika, 
że jeszcze na przełomie marca i kwietnia, a więc w trakcie pory deszczowej, liczba rosyjskich turystów 
była wciąż znaczna. 

Wstrzymanie ruchu lotniczego z Rosji, i znaczne ograniczenie liczby rosyjskich 
turystów prawdopodobnie sprawi, że w najbliższych miesiącach największą grupę 
wypoczywających na Zanzibarze będą stanowić Polacy, których na początku roku było na wyspach 
po ok. 2 tys. osób miesięcznie. 

  

Tanzania. Prezydent Hassan powołała komitet ekspertów w sprawie epidemii COVID-19. 18 
kwietnia br., na spotkaniu z przywódcami religijnymi poświęconym epidemii koronawirusa w 
Tanzanii, prezydent Samia Suluhu Hassan poinformowała o powołaniu komitetu ekspertów z 
udziałem przedstawicieli miejscowego Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Finansów i 
Planowania. Komitet ma dokonać oceny sytuacji epidemicznej w kraju w ciągu „najbliższych tygodni”, 
a następnie zaproponować środki na rzecz jej poprawy. Jednocześnie prez. Hassan wezwała 
przywódców poszczególnych grup religijnych o propagowanie wśród wiernych środków ostrożności, 
w tym utrzymywania dystansu społecznego i noszenia masek. 

Komentarz: Powołanie komitetu ekspertów ds. epidemii COVID-19 jest pierwszym ruchem ze strony 
władz Tanzanii odnoszącym się bezpośrednio do tego zagrożenia od czasu wstrzymania 
publikowania danych na temat ilości zarażonych 29 kwietnia ubiegłego roku. Odnosząc się do tematu 
w ostatnich dniach prezydent Hassan kilkakrotnie podkreślała, że „skala epidemii w Tanzanii jest 
niewielka, ale zaprzeczać całkowicie jej istnieniu byłoby niestosowne”. Biorąc pod uwagę 
dotychczasowe podejście i tempo działań rządu w zakresie przeciwdziałania pandemii można 
zakładać, że wypracowanie i wdrożenie zaleceń komitetu ekspertów będzie rozłożone co najmniej na 
miesiące. Nie należy też spodziewać się wprowadzania ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki i 
społeczeństwa, a przyjęte jeszcze przez poprzedniego prezydenta Johna Magufuli stanowisko, że 
jakakolwiek forma lockdownu spowoduje znacznie więcej ofiar niż sam wirus, jest wciąż 
dominujące. Możliwe są natomiast zmiany w zakresie dopuszczenia w Tanzanii zagranicznych 
szczepionek i leków, w pierwszej kolejności dla osób chętnych. Proces ten może ulec przyspieszeniu 
wskutek wprowadzania na poziomie globalnym ograniczeń imigracyjnych wobec osób, które nie 
posiadają dowodu szczepień lub przejścia choroby. Biorąc pod uwagę niekontrolowane tempo 
rozprzestrzenia się koronawirusa w Tanzanii skutkujące jego licznymi mutacjami, zaobserwowanymi u 
osób podróżujących do innych krajów afrykańskich, takie restrykcje wobec Tanzanii są w przyszłości 
wysoce prawdopodobne. 

 


