
Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (19-25 maja 2021 r.) 

  

Tanzania. Sfinalizowano porozumienia dot. budowy ugandyjsko-tanzańskiego ropociągu 
EACOP.  20 maja br., podczas wizyty Prezydenta Ugandy Y. Museveni w Dar es Salaam 
konsorcjum East African Crude Oil Pipeline (EACOP), podpisało ostatnie porozumienia dot. 
budowy rurociągu do transportu ropy w tym tzw. Host Government Agreement z rządem 
Tanzanii. Po podpisaniu dokumentów Prezydent Samia Suluhu Hassan podkreśliła, że ten 
największy w historii Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej projekt zapewni nie tylko dochody 
z podatków i opłat (szacowane na ok. 420 mln USD w okresie 5-letnim), ale również ponad 
10 tys. miejsc w fazie budowy i 1500 - w okresie operowania. Wyraziła również nadzieję, 
że ostateczna decyzja konsorcjum (Final Investment Decision) nastąpi na tyle szybko, aby 
transport ropy mógł rozpocząć się zgodnie z obecnym harmonogramem już w 2025 r. 

Komentarz: Podpisane w Dar es Salaam porozumienia zapewniają konsorcjum EACOP (przy 
udziałach: francuski Total 62%, Tanzańska Korporacja Rozwoju Sektora Ropy TPDC 15%, 
rząd Ugandy 15%, chińskie przedsiębiorstwo China National Offshore Oil Corporation 8%) 
zielone światło na operacjonalizację przedsięwzięcia. Korzyści dla Tanzanii wydają się 
być niewątpliwe – budowa ropociągu nie tylko wygeneruje miejsca pracy i dochody z 
podatków i opłat ale również zapewni infrastrukturę w postaci rozbudowanego portu i 
terminala w mieście Tanga na północnym wybrzeżu kraju, a także stacje pompowania i 
magazyny na 1147-km trasie rurociągu w Tanzanii. Wybudowany korytarz może też w 
przyszłości posłużyć do transportu  – w przeciwną stronę –  tanzańskiego gazu 
ziemnego, którego wydobycie ze złóż w południowej części wybrzeża kraju negocjuje, po 
kilkuletniej przerwie, konsorcjum holenderskiego Shella i norweskiego Equinoru. 

Z tym ogromnym projektem wiążą się jednak trzy zagrożenia. Po pierwsze, ambicje w 
zakresie harmonogramu  jego wdrażania  zdają się być zbyt wysokie,  a uruchomienie 
infrastruktury już w 2025 roku – nierealne. Tak szybko nie budują nawet firmy chińskie, 
którym udaje się znacznie skracać i upraszczać procedury związane np. z analizą wpływu 
na środowisko naturalne czy też rekompensatami dla miejscowych społeczności. 
Zaproponowany przez firmy wydobywcze harmonogram nie jest jednak przypadkowy i – 
wg. informacji nieoficjalnych -  wynika  również ze świadomości  kurczących się 
możliwości sprzedaży ropy w związku z globalną współpracą na rzecz 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym,  co sprawia, że wydobycie i sprzedaż tego 
surowca, przy kosztach tej inwestycji, może być za 10-15 lat już nieopłacalne. Na trzecie 
zagrożenie uwagę zwrócił prez. Yoveri Museweni,  komentując podpisanie dokumentów i 
przypominając, jak wiele państw w Afryce padło ofiarą  tzw. klątwy surowcowej, gdzie 
łatwe środki pochodzące ze sprzedaży ropy i gazu dorowadziły do szybkiego 
skorumpowania elit rządzących, wywozu zysków za granicę i zubożenia społeczeństwa, 
także poprzez zniszczenie środowiska naturalnego. 

  

Tanzania. W trakcie konferencji europejskiego biznesu władze zadeklarowały odejście 
od polityki gospodarczej J. Magufuli. 21 maja odbyła się konferencja Grupy Biznesu z Unii 
Europejskiej (European Union Business Group, EUBG) współorganizowana przez Delegaturę 
UE w Dar es Salaam. Konferencja, zorganizowana po ponad 4 latach przerwy, była okazją 
do przedstawienia przez reprezentantów  firm i wspierające je placówki dyplomatyczne 
największych problemów ograniczających możliwości rozwoju i odstraszających 
potencjalnych nowych inwestorów. Obecny na wydarzeniu Minister ds. Inwestycji 
Geoffrey Mwambe, podkreślił ambicje prezydent Samii Suluhu Hassan w zakresie 
zwiększenia FDI w Tanzanii i zadeklarował likwidację część utrudnień dla biznesu, w 
tym przyspieszenie wydawania zezwoleń na pracę i pobyt dla obcokrajowców oraz 
zniesienie kwot w tym obszarze, nowe zachęty podatkowe, a także zmianę podejścia 
do inwestorów ze strony Tanzańskiego Urzędu Podatkowego (Tanzania Revenue 
Authority, TRA). Minister nakreślił też niektóre kluczowe obszary, w których rząd 
Tanzanii chciałby obecności zagranicznych inwestorów w najbliższym 
okresie: przetwórstwo bawełny i orzechów nerkowca, produkcja farmaceutyków, 
rybołówstwo dalekomorskie, akwakultura, produkcja pasz dla zwierząt.  



Komentarz: niektóre zmiany deklarowane przez Ministra G. Mwambe (notabene 
wykształconego na zachodzie ekonomistę i byłego szefa Tanzańskiego Centrum Inwestycji) 
już następują. Pojawiają się pierwsze sygnały o przyspieszeniu procedur wydawania ww. 
zezwoleń dla zagranicznych pracowników, a po wymianie kadr TRA dwa tygodnie temu, 
urząd ten, na publiczne polecenie prezydent Hassan odstąpił od wszystkich postępowań 
przeciwko podatnikom, których nie udało się wygrać przed sądem w okresie ostatniego 
roku. Także utworzenie, po raz pierwszy w historii Tanzanii, stanowiska rządowego 
Ministra ds. Inwestycji i obsadzenie go osobą z rzeczywistym doświadczeniem w tym 
sektorze potwierdza kierunek zmian wprowadzanych przez nową Prezydent i odwrócenie 
negatywnego trendu z okresu rządów Johna Magufuli. Istnieją jednak poważne objawy o 
tempo tych zmian. Wg informacji od europejskich, w tym polskich, firm z ubiegłego 
tygodnia, na razie nie odczuwają one odmiennego podejścia ze strony TRA, które nadal 
stosuje bardzo restrykcyjne metody postepowania wobec podatników korporacyjnych. 
Pomimo deklaracji Min. Mwambe na razie nie wiadomo także, kiedy nastąpi formalne 
zwolnienie i zwrot podatku VAT dla firm, których projekty wg uzgodnień 
dwustronnych, nie powinny być nim w ogóle obciążone. Obecna administracja raczej też 
nie odniesie wielkiego sukcesu w zmianie podejścia tanzańskich urzędów i urzędników do 
pracy, powolnego, nawet jak na realia regionu, przepływu dokumentów i podejmowania 
decyzji. 

          

Tanzania. Nowy budżet Ministerstwa Rolnictwa – wzrost środków na badania, 
doradztwo i ziarna wysokiej jakości.  24 maja Minister Rolnictwa prof. Adolf Mkenda 
ogłosił założenia budżetu sektora rolnictwa na nadchodzący rok 2021/22 (lipiec-czerwiec). 
Za klucz dla dalszego rozwoju rolnictwa Min. Mkenda uznał zwiększenie jego efektywności i 
produktywności. W stosunku do roku ubiegłego istotnie wzrosną środki przeznaczone na 
działania Tanzańskiego Instytutu Badań Rolniczych (Tanzania Agriculture Research 
Institute, TARI) i Agencji Nasion Rolnych (Agriculture Seeds Agency, ARI) w obszarze 
wytwarzania i rozpowszechniania ziarna wysokiej jakości. Rozbudowie mają ulec również 
struktury doradztwa rolnego, m. in. poprzez wyposażenie rządowych doradców 
terenowych w motocykle, smartfony, system komunikacji i narzędzia do badania jakości 
gleb oraz budowę tzw. farm modelowych w trzech regionach kraju. Ministerstwo 
zwiększyło też 20-krotnie środki na zwalczanie szkodników inwazyjnych, w związku z 
planowanym zakupem samolotu do kontroli szarańczy. 

Komentarz: Przedstawiona przez Min. Mkendę analiza głównych bolączek sektora 
rolnictwa jest trafna – niska efektywność i produktywność, to, obok strat ponoszonych po 
żniwach, główne przyczyny dla których ten rozdrobniony sektor zatrudniający prawie 
ponad 70% osób w wieku produkcyjnym zapewnia tylko kilkanaście procent wpływów do 
budżetu. Wdrożenie nowoczesnych technologii w tym obszarze stanowiłoby więc istotny 
czynnik dla całości rozwoju gospodarczego Tanzanii i jest przedmiotem dużego 
zainteresowania miejscowych władz. Najbardziej interesujące, z naszego punktu 
widzenia i z uwagi na zainteresowanie sygnalizowane wcześniej przez polskie 
podmioty, byłoby tu wypracowanie nowoczesnej strategii zarządzania ziarnem wraz 
z narzędziami do jej wdrożenia, budowa bardziej spójnego systemu szkolenia 
rolników czy technologie (edukacyjne, komunikacyjne) wspomagające obszar 
doradztwa rolniczego. 

Władze biorą też, po raz pierwszy, na poważnie zagrożenie plagą szarańczy, która w 
ostatnich dwóch latach dotarła z regionu Rogu Afryki aż na kenijsko-tanzańskie 
pogranicze. W Tanzanii rośnie świadomość konsekwencji globalnych zmian klimatycznych i 
zrozumienie, że w przypadku kolejnych nieregularnych i nadmiernych opadów deszczu 
oraz zmian dotychczasowego kierunku wiatru w poszczególnych porach roku, plaga ta 
może dotknąć w bliskiej przyszłości większość obszaru kraju.      

  

Tanzania. ICT. Unia Europejska deklaruje istotny wzrost wsparcia w obszarze 
cyfryzacji. Konferencja w ramach trwającego przez cały ubiegły tydzień w Dar es 
Salaam Tanzania Innovation Week 2021 była okazją do ogłoszenia przygotowań programów 



rozwojowych UE w obszarze cyfryzacji, zarówno na poziomie krajowym, jak i w ramach 
Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej. Ich punktem skupienia mają być: cyfrowe usługi 
finansowe, usługi e-government oraz poprawa dostępności internetu. Rozwiązania 
cyfrowe mają wesprzeć współpracę UE i jej państw członkowskich w takich obszarach jak 
dobre rządzenie, błękitna gospodarka, rozwój miast i przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym, przy jednoczesnym skupieniu na poprawie perspektyw zawodowych 
kobiet i młodzieży. Delegatura UE ogłosiła również przystąpienie do wdrażanego przez 
UNDP programu Funguo wspierającego przedsiębiorczość w obszarze innowacji i 
technologii cyfrowych na etapie zakładania firm i prowadzenia badań. Tanzania Innovation 
Week 2021 zbiegł się w czasie z ogłoszeniem budżetu resortu cyfryzacji na kolejny rok 
(lipiec-czerwiec) który będzie większy o ok. 15% od tegorocznego. Dokonując prezentacji 
Minister Cyfryzacji Faustine Ndugulile przywołał m. in. dane, wg których liczba osób 
dokonujących płatności za pomocą telefonów komórkowych wzrosła w ciągu ostatniego 
roku o prawie 80%.       

Komentarz: Tematyka tegorocznego forum innowacji była bardzo rozległa i objęła również 
kwestie integracji regionalnej, co dało Del UE szansę zaprezentowania założeń strategii 
wsparcia procesu cyfryzacji w regionie Afryki Wschodniej. W tym obszarze swoje programy 
przygotowuje też szereg instytucji systemu Narodów Zjednoczonych, w tym UCTAD. Obecni 
na konferencji przedstawiciele tej agencji podkreślili rosnącą rolę  e-handlu w rozwoju 
gospodarczym państw. W tym obszarze Tanzania odnotowuje szybki wzrost, w 2020 r. 
zakupów online dokonało tu prawie 1,6 miliona konsumentów, ok. 5% dorosłej populacji 
kraju. Kluczowym problemem pozostaje jednak brak ram prawnych oraz systemu 
edukacji społecznej w obszarze e-commerce, gdzie Tanzania potrzebować będzie 
dalszego wsparcia eksperckiego z zagranicy. Analizując dane dotyczące użytkowania 
technologii mobilnych czy dokonywania za ich pomocą płatności należy jednak pamiętać, 
że przy stosunkowo dużej liczbie korzystających (w ub. roku dokonano prawie 3 mld 
transakcji na łącznie ok. 75 mld USD), stosowane są tu możliwie proste technologie 
opierające się na systemie SMSów i nie wymgające posiadania smartfonów, które poza 
dużymi miastami są rzadkością.   

  

Rwanda. Władze Kigali otwarte na nowych partnerów w obszarze zarządzania 
odpadami po audycie tego sektora. Opublikowany w ubiegłym tygodniu raport Audytora 
Generalnego Rwandy ujawnił poważne nieprawidłowości w obszarze zarządzania wywozem 
odpadów w stolicy kraju Kigali i głównym wysypiskiem tego miasta w dzielnicy Nduba. 
Inspektorzy urzędu wskazali na poważne ryzyko eksplozji gazów i zanieczyszczenia okolicy 
toksycznymi odciekami. Wynika to m. in. z błędów w organizacji wysypiska, na które 
dociera ponad 500 ton odpadów stałych i 150 ton odpadów ciekłych każdej doby.  Raport 
wskazuje też na bardzo słaby system zarządzania odpadami, źle skonstruowane kontrakty 
władz miasta z prywatnymi operatorami oraz niezdolność do wdrożenia nowszych 
technologii w tym obszarze – jedyna spalarka zakupiona przez miasto pozostaje 
nieoperacyjna od 2014 r. Raport rekomenduje Radzie Miasta m. in. nawiązanie 
współpracy z partnerami, którzy mogliby zapewnić odpowiednie do warunków 
rwandyjskich technologie oraz zarządzanie wywozem i wysypiskiem w bardziej 
efektywny sposób.      

Komentarz: Problem zarządzania odpadami w Kigali został upubliczniony w raporcie 
Audytora Regionalnego, aby wymusić na władzach miasta szybkie zmiany w tym zakresie 
po wieloletnich zaniedbaniach. Jest więc prawdopodobne, iż będą one w bliskiej 
perspektywie czasowej zainteresowane dyskusją z potencjalnymi partnerami z 
zagranicy w tym obszarze. Problem zarządzania wywozem odpadów i wysypiskami nie 
ogranicza się jednak do Rwandy i dotyczy wszystkich dużych miast w regionie. Przyrost 
populacji tych metropolii o prawie 5% rocznie, szybki wzrost udziału plastiku w miksie 
odpadów, brak sensownego planowania wysypisk i sieci wywozu, przestarzałe technologie i 
ograniczone możliwości sortowania i recyklingu (dobrym przykładem było wspierane przez 
polską pomoc w ub. roku uruchomienie niewielkiej ręcznej sortowni w centrum Dar es 
Salaam) sprawiają, że śmieci zalegają w ogromnych ilościach na ulicach, rzekach, 
kanałach, plażach i dzikich wysypiskach, a nawet legalne miejsca zbiórki są często bliskie 



spowodowania katastrofy ekologicznej. Nie ma wątpliwości, że podobnie jak w przypadku 
Kigali, audyt systemów zarzadzania odpadami w Dar es Salaam, Lilongwe czy 
Budżumburze ujawniłby katastrofalną sytuację w tym sektorze, a problemy będą tylko 
narastać w najbliższych latach. Obszar ten, podobnie jak inne branże przyszłości, 
 może więc być ciekawy dla polskiego sektora prywatnego, pod warunkiem możliwości 
połączenia działań biznesowych i eksportu naszych technologii ze wsparciem 
rozwojowym, tak aby warunki finansowe tego typu przedsięwzięć były atrakcyjne dla 
naszych partnerów miejscowych.     

  

Rwanda. Budowa pierwszego centrum produkcji filmowej ze wsparciem UE. 19 maja w 
Musanze w północno-zachodniej Rwandzie dokonano inauguracji programu Tumenye 
Cinema, nakierowanego na budowę umiejętności zawodowych młodzieży w obszarze 
produkcji filmowej. Projekt, realizowany przez organizację Mashariki Africa Film 
Festiwal (MAFF) pod egidą Ministerstwa ds. Młodzieży i Kultury, sfinansowany ze środków 
UE i Instytutu J. W. Goethego, objąć ma m. in. wyszkolenie prawie 400 młodych ludzi w 
zakresie produkcji, reżyserii, montażu, zdjęć i udźwiękowienia, jak również budowę i 
wyposażenie centrum produkcyjnego. Będzie wdrażany etapami do 2024 r. 

Komentarz: Tumenye Cinema to pierwsze przedsięwzięcie w obszarze produkcji filmowej i 
telewizyjnej w Rwandzie wspierane bezpośrednio przez zagranicznych donatorów. Celem 
jest zapewnienie umiejętności zawodowych grupie młodych ludzi oraz wsparcie 
raczkującego rwandyjskiego przemysłu filmowego. Wg informacji roboczych, projekt, już 
od wczesnego etapu jego przygotowań, cieszył się ogromnym zainteresowaniem młodych 
ludzi, a chętnych do udziału było znacznie więcej niż miejsc. Na chwilę obecną trudno 
określić, czy po realizacji szkoleń i budowie centrum UE i Niemcy będą też bezpośrednio 
wspierać i promować rwandyjską produkcję filmową, ale jest to wysoce 
prawdopodobne z uwagi na rosnące zainteresowanie donatorów obszarem kultury i 
mediów, także na styku z wdrażaniem nowoczesnych narzędzi 
ICT.  Instytucjonalizacja programu Tumenye Cinema w ramach MAFF ułatwi też 
możliwości nawiązania współpracy w obszarze produkcji filmowej w przypadku ew. 
zainteresowania podmiotów publicznych lub prywatnych z Polski.        


