
Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (26 maja – 1 czerwca 2021 r.) 

     

Rwanda. Dalsza normalizacja stosunków dwustronnych głównym tematem wizyty prezydenta 
Francji Emmanuela Macrona w Rwandzie; w tle interesy francuskiego biznesu. Dwudniową (27-
28.05) wizytę prez. E. Macrona w Kigali poprzedziła publikacja w ostatnich miesiącach dwóch 
raportów (francuskiego i zamówionego w USA przez Rząd Rwandy) dotyczących roli Francji w 
przygotowaniach, przeprowadzeniu i tuszowaniu ludobójstwa przeciwko Tutsi (i umiarkowanym 
Hutu) przez reżim Hutu rządzący w Rwandzie w 1994 roku. Wykazały one „ślepotę” Francji na 
prowadzone przygotowania, a także brak stosownej reakcji po rozpoczęciu kilkumiesięcznej 
masakry. Prezydent E. Macron, podczas przemówienia w Kigali Genocide Memorial, uznał francuską 
odpowiedzialność i wyraził nadzieję na „wybaczenie ze strony rodzin osób które przeżyły, rodzin 
ofiar i dzisiejszych Rwandyjczyków”. Pomimo braku wyraźnych przeprosin, słowa te zostały dobrze 
przyjęte przez Prezydenta Paula Kagame, który ocenił, że „są one więcej niż przeprosinami, są 
prawdą”. Chłodniej zareagowało Stowarzyszenie Ofiar Ludobójstwa, które poinformowało, że 
liczyłoby bardziej na formalne przeprosiny. W trakcie wizyty delegacja Prez. Macrona spotkała się z 
przedstawicielami rwandyjskiego resortu obrony orazRwanda Development Board – organu 
odpowiedzialnego za ułatwianie inwestycji zagranicznych. 

  

Tanzania. Nowy budżet Ministerstwa Hodowli i Rybołóstwa – zmniejszenie obciążenia eksporterów 
i środki na zakup kutrów dalekomorskich. 27 czerwca Minister Hodowli i Rybołóstwa ogłosił 
założenia budżetu jego resortu na nadchodzący rok 2021/22 (lipiec-czerwiec). Sektor odnotował 
istotne straty wskutek paraliżu ruchu międzynarodowego związanego z epidemią COVID-19. 
Kluczowe zmiany na najbliższy rok obejmować będą redukcję wysokości i liczby opłat dla hodowców 
zwierząt oraz eksporterów produktów zwierzęcych – np. 5-krotna obniżka kosztu rocznej licencji na 
eksport owoców morza do wysokości 500 USD. Resort hodowli i rybołówstwa planuje też zakup 
dwóch kutrów dalekomorskich w roku 2021/22 i dwóch w roku 2022/23. 

Komentarz: W ramach budżetu na nadchodzący rok przewidziano szereg ułatwień dla hodowców 
bydła i firm połowowych/przetwórczych planujących sprzedaż produktów za granicą. To istotne 
zmiany po okresie rządów prezydenta J. Magufuli, kiedy również firmy z tego obszaru narzekały na 
zbyt dużą ilość różnorakich podatków i opłat.  

W przypadku sygnałów zainteresowania ze strony polskich przedsiębiorstw placówka będzie śledzić 
losy zamówienia na kutry dalekomorskie.Tanzania dopiero rozpoczyna swoje inwestycje w 
rybołówstwo dalekomorskie, a na jej wodach terytorialnych dominowały dotychczas statki połowowe 
z Chin, Korei, Japonii czy UE.        

  

Tanzania. Kolejne przeszkody dla eksportu tanzańskiej kukurydzy do Kenii. Brak dostatecznej liczby 
zestawów do testowania na obecność aflatoksyn oraz wyszkolonych specjalistów doprowadził do 
kolejnego zatoru w transporcie kukurydzy na przejściach granicznych pomiędzy Tanzanią i Kenią. Po 
uzgodnieniach pomiędzy prezydent Samią Suluhu Hassan i Prezydentem Uhuru Kenyattą dokonanych 
trzy tygodnie temu w Nairobi, transporty kukurydzy zostały wznowione, a każdy ładunek był 
testowany na obecność grzyba jeszcze po stronie tanzańskiej. Brak testów i specjalistów doprowadził 
jednak do kolejnej blokady. Jednocześnie w Tanzanii prowadzone są prace nad rozwiązaniem 
długoterminowym – podczas swojego ubiegłotygodniowego wystąpienia w parlamencie w trakcie 
prezentacji budżetu Minister Rolnictwa prof. Adolf Mkenda zasygnalizował plany oprysków 
kukurydzy preparatem Aflasafe. 

Komentarz: wywołane nadmiernie wysokimi temperaturami i wilgotnością problemy z aflatoksynami 
w Tanzanii będą tylko rosnąć, biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne i postępujące rozregulowanie 
pogody. Grzyb może się także pojawiać już po zbiorach, w przypadku niewłaściwego przechowywania 



ziarna. Rozwiązaniem jest m. in. infrastruktura przechowywania ziarna kukurydzy budowana przez 
polskie firmy, stąd strona tanzańska jest zainteresowana jak najszybszym uruchomieniem silosów. 
W przypadku operacjonalizacji tej infrastruktury bylibyśmy w uprzywilejowanej pozycji w stosunku 
do wielu innych partnerów zagranicznych Tanzanii w dalszym dialogu w obszarze zarządzania 
ziarnami. 

  

Tanzania. Badania przyczyn powodzi w Dar es Salaam sygnalizują stosunkowo proste rozwiązania z 
obszaru regulacji rzek i kanałów.  W ubiegłym tygodniu opublikowano raport Uniwersytetu w Dar es 
Salaam zawierający analizę źródłowych przyczyn powodzi w mieście z ostatnich kilku lat (w tym 
powodzi z maja 2018 roku, w której utonęło 17 osób). Wg informacji z raportu główną przyczyną jest 
blokada biegu rzek i kanałów osadami wymywanymi z ich brzegów (w efekcie wcześniejszej wycinki 
roślinności) oraz odpadami, głównie plastikiem. Raport rekomenduje stosunkowo proste 
rozwiązanie polegające na obsadzeniu nabrzeży palmą bambusową oraz regularne pogłębiania 
cieków na newralgicznych odcinkach. 

Komentarz: poważne powodzie są coraz częstszym problemem Dar es Salaam wynikającym zarówno z 
przeludnienia, braku inwestycji w regulowanie biegu rzek i kanałów, zanieczyszczenia odpadami 
plastikowymi, dziką zabudową zbyt blisko ich brzegów, jak również wzrostu opadów i ich 
nieregularności z uwagi na zmiany klimatyczne. Powódź z 2018 roku i jej ofiary spowodowały 
„przebudzenie” władz miejskich i centralnych w tym zakresie – miesiąc później ówczesny prezydent 
John Magufuli wprowadził dekretem zakaz produkcji i użytkowania toreb plastikowych w 
Tanzanii. Rząd i władze miejskie Dar es Salaam są zainteresowane dialogiem w tym obszarze z 
partnerami zagranicznymi, zarówno w odniesieniu do technologii regulacji rzek, jak i finansowania. 
Sam raport UDSM mówi o konieczności pozyskania zagranicznych donatorów, aby wprowadzić 
wskazane rozwiązania. Obszar ten może potencjalnie zainteresować zarówno polski sektor 
pozarządowy, jak i prywatny. Polska pomoc w Tanzanii ma już za sobą pierwsze doświadczenia z 
sadzeniem palm bambusowych i wykorzystaniem tego materiału w różnych celach – takie działania 
obejmował jeden z naszych projektów rozwojowych w 2020 r. Zarządzanie ciekami miejskimi 
mogłyby także usprawnić polskie technologie inżynieryjne oraz z zakresu zarządzania odpadami czy 
ICT.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (2-8 czerwca 2021 r.) 

      

Tanzania. Prezentacja budżetu MSZ – priorytetem dyplomacja ekonomiczna. 2 czerwca nowa 
Minister SZ Tanzanii Liberata Mulamula dokonała w tanzańskim parlamencie prezentacji założeń 
budżetu jej resortu na okres 2021-22 (lipiec-czerwiec). Jako priorytety dyplomacji wskazała 
integrację gospodarczą i polityczną w ramach bloku Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej, budowę 
wizerunku Tanzanii za granicą, jako kraju przyjaznego inwestorom oraz zwiększenie liczby turystów 
zagranicznych oraz szans Tanzańczyków na studia za granicą.  Min. Mulamula zasygnalizowała także 
zwiększenie wysiłków i wykorzystanie współpracy z sektorem prywatnym, organizacjami 
pozarządowymi oraz mediami, aby „zwiększyć wśród zwykłych Tanzańczyków świadomość z korzyści 
ze współpracy regionalnej i międzynarodowej”.  

  

Tanzania włączy się we współpracę międzynarodową w przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa. 4 
czerwca prezydent Samia Suluhu Hassan upubliczniła przekazany jej kolejny raport Specjalnego 
Komitetu Ekspertów ds. epidemii koronawirusa. Raport rekomenduje m. in. ujawnienie statystyk 
zakażeń i nawiązanie współpracy w tym zakresie ze Światową Organizacją Zdrowia, dopuszczenie 
zagranicznych szczepionek i leków oraz mobilizację środków finansowych przeznaczonych na walkę z 
COVID-19. Raport ma zostać zaprezentowany przez Ministerstwo Zdrowia na najbliższym posiedzeniu 
rządu w nadchodzącym tygodniu. Jednocześnie Ministerstwo SZ poinformowało korpus 
dyplomatyczny o zniesieniu zakazu importu przez nie szczepionek i leków na koronawirusa. 

Komentarz: Stanowisko rządu Tanzanii w odniesieniu do epidemii koronawirusa zmienia się zgodnie 
z przewidywaniami wspólnoty międzynarodowej, które sygnalizowaliśmy we wcześniejszych 
materiałach. Następuje to jednak powoli, jako że Prezydent Hassan, prywatnie przekonana o 
konieczności ścisłej współpracy globalnej w zakresie COVID-19, z uwagi na oficjalnie szanowane 
dziedzictwo rządów prez. Magufuli,musi przeprowadzić cały proces z wypełnieniem wymogów 
formalnych i szerokimi konsultacjami wśród tanzańskich ekspertów i specjalistów. Jest to 
niezbędne, jeśli do współpracy w zakresie przeciwdziałania epidemii ma zostać przekonana również 
ta część społeczeństwa, która uwierzyła i przyjęła stanowisko J. Magufuli, że Tanzania, jako kraj 
wybrany przez Boga, nie została dotknięta koronawirusem, a dla ochrony wystarczą modlitwy i wizyty 
w łaźni parowej.  

Jak wskazują miejscowe media, Tanzania w ten sposób opuszcza grupę krajów niewspółpracujących z 
organizacjami systemu NZ w walce z epidemią, w której pozostały Korea Północna, Erytrea, Burundi, 
Czad i Haiti.                       

      

Tanzania. Rosyjskie wsparcie rozwojowe w obszarze leśnictwa i zmian klimatycznych. 2 czerwca w 
Dar es Salaam uruchomiono wspólny projekt nowoutworzonego Rosyjskiego Towarzystwa Przyjaźni z 
Tanzanią oraz tanzańskiej Narodowej Rady Zarządzania Środowiskiem (National Environment 
Management System, NEMC) w obszarze ochrony zasobów leśnych. Projekt ma być skupiony na 
ograniczaniu deforestacji i sadzeniu nowych lasów, ale stanowi też otwarcie dla szerszej rosyjsko-
tanzańskiej współpracy w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, jak 
poinformował na konferencji prasowej przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni i reprezentujący 
jednocześnie Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne Yuri Korobow. 

  

Tanzania. Nowy elektroniczny system zezwoleń na przelot i lądowanie przyspiesza ich 
wydawanie. Z obecnych 48 do 2 godzin ma zostać skrócony okres wydawania zezwolenia na przelot i 
lądowanie wyczarterowanych samolotów przez Tanzański Urząd Lotnictwa Cywilnego (Tanzania Civil 
Aviation Authority, TCAA) dzięki nowej aplikacji służącej do zarządzania lotami cywilnymi. System, w 



którym aplikant będzie zobowiązany podawać również informacje dot. celu uzyskania zezwolenia, 
umożliwia pozyskanie przez TCAA aktualnej informacji o dokonanych płatnościach. 

Komentarz: na chwilę obecną brak informacji dotyczącej providera tej technologii oraz stopnia 
zaawansowania TCAA w procesie cyfryzacji. Wiedzę tę będą miały możliwość uzyskać polskie firmy 
uczestniczące w delegacji biznesowej w Dar es Salaam w dniach 21-22 czerwca br., podczas której 
 planowane jest m. in. spotkanie z przedstawicielami tego urzędu. 

    

Malawi. Przegląd działań firm górniczych i renegocjacja kontraktów rozpoczęte. W swoim 
przemówieniu 2 maja br. prezydent Lazarus Chakwera poinformował o rozpoczęciu przeglądu 
kontraktów wszystkich malawijskich i zagranicznych firm działających w sektorze górnictwa i 
renegocjacje ich licencji w przypadkach, gdy są one „ewidentnie niekorzystne dla Malawi i jego 
społeczeństwa”. Prezydent poinformował też o ustanowieniu Narodowej Kompanii Górniczej 
(National Mining Company, NMC), przedsiębiorstwa państwowego, którego zadaniem będzie 
bezpośrednia koordynacja działań inwestorów w tym obszarze oraz udział w każdym przedsięwzięciu, 
aby zapewnić kontrolę korzyści dla państwa z wydobywanych metali, minerałów i surowców 
energetycznych. 

Komentarz: Wprowadzane przez Prezydenta L. Chakwerę zmiany w sektorze górniczym cieszą się 
ogromnym poparciem społeczeństwa malawijskiego. Jak wynika z przeprowadzonych przez ze mnie 
podczas pobytu w Lilongwe rozmów, istnieje w nim szeroka świadomość i poczucie krzywdy wobec 
inwestorów (zagranicznych, ale także krajowych, powiązanych blisko z administracją poprzedniego 
prezydenta Malawi Petera Muthariki), jako że wydobycie nie przyniosło Malawi żadnych realnych 
korzyści w ciągu ostatnich 40 lat, a doprowadziło do zniszczenia środowiska i dróg 
komunikacyjnych na obszarach górniczych. Jednocześnie, przykład sąsiedniej Tanzanii i reforma 
wprowadzona przez jej poprzedniego prezydenta Johna Magufuli w latach 2017-18 dają nadzieję na 
osiągnięcie podobnego rezultatu w Malawi.   

Niezależni eksperci wskazują jednak na potencjalne zagrożenia dla skutecznej realizacji planów prez. 
Chakwery – powołanie MMC i renegocjacja kontraktów z firmami wydobywczymi dają bowiem 
niewielką nadzieję na polepszenie losów wspólnot lokalnych czy tradycyjnych górników (tzw. 
artisanal miners) przy poziomie istniejącej obecnie w kraju korupcji. Postuluje się więc m. in. 
wprowadzenie pełnej transparentności umów z firmami górniczymi i publicznego monitoringu 
wdrażania uzgodnień, które mogłyby być śledzone np. poprzez powszechnie dostępną platformę 
online. Specjaliści wskazują również na ograniczone środki finansowe i operacyjne, które nie pozwolą 
na zbudowanie nowej struktury i poprawę efektywności sektora. Jednym z proponowanych rozwiązań 
jest tutaj obciążenie inwestorów koniecznością zapewnienia świadczeń w naturze, np. renowacji 
dróg, którymi transportowane są surowce przy jednoczesnym stosownym obniżeniu podatków lub 
opłat licencyjnych. Pozwoliłoby to na ograniczenie obiegu pieniądza w ramach tych operacji, a więc i 
potencjalnych strat wskutek korupcji na poszczególnych szczeblach administracji. 

 
 

 


