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Tanzania. Amerykańska grupa World Holdings International (WHI) zadeklarowała wykupienie 
wszystkich przetworzonych i certyfikowanych orzechów nerkowca w Tanzanii. Według zapowiedzi 
WHI, konkretniej zakupów ma dokonywać firma JF Braun & Sons - wiodący dostawca bakalii na rynku 
amerykańskim. Pierwsze kontenery miałyby opuścić Dar es Salaam przed końcem bieżącego roku 
kalendarzowego. Inwestor ocenia, że jeżeli dodatkowe czynniki mogące wpływać na ceny orzechów 
nie ulegną zmianie, może on kupić kilogram przetworzonych orzechów nerkowca za około 6,50 USD, 
czyli powyżej globalnej ceny rynkowej wynoszącej 5,60 USD. 

Komentarz: Tegoroczny sezon marketingowy dla orzechów nerkowca ma się oficjalnie rozpocząć w 
Tanzanii 1 września br. Podczas ostatniego sezonu rynkowego orzechów nerkowca cena kilograma 
standardowych surowych orzechów nerkowca wahała się od 0,82 USD do 1,16 USD. Obecnie 
zdolności przetwórcze w Tanzanii obejmują jedynie 10% swojej całkowitej produkcji surowego 
nerkowca (tylko 30 000 ton ze średniej 300 000 ton rocznie). Według Tanzania Cashew Nut Board 
(TCB), rząd TZ planuje zwiększyć zbiory nerkowców ze średnio 300 000 ton metrycznych do 700 000 
ton metrycznych rocznie i przetworzyć wszystkie uprawy do roku finansowego 2025/26. Będąca 
spółką zależną WHI firma Ward Holdings Tanzania Ltd (WHT) podkreśla, że zależy jej na rozwijaniu 
wyraźnie widocznego u przetwórców w Tanzanii ducha przedsiębiorczości. W tym celu spółka 
uruchomiła program rozbudowy zarówno istniejących zdolności przetwórczych, jak i rozwoju kapitału 
ludzkiego potrzebnego do obsługi certyfikowanych zakładów przetwórstwa. Oczekuje się, że wzrost 
krajowych zbiorów orzechów nerkowca i MDI spowoduje wzrost gospodarczy z korzyścią dla rolników, 
przetwórców i ogólnie - gospodarki Tanzanii, tzn. że wraz ze wzrostem przetwórstwa dostępnych 
będzie więcej miejsc pracy (obecnie rocznie traci się około 60 000 miejsc pracy z powodu eksportu 
surowych orzechów nerkowca), a dochody w postaci podatków pomnożą się, poprawi się przepływ 
walutowy. 

  

Tanzania. Narodowy Instytut Transportu (National Institute of Transport, NIT) oraz firma NAS-DAR 
Airco zawarły porozumienie o współpracy w zakresie praktycznego szkolenia studentów lotnictwa. 
Partnerstwo ma m.in. poprawić jakość nauczania w Szkole Lotnictwa i Technologii NIT i tym samym 
zwiększyć profesjonalizm absolwentów oraz umożliwić im zdobycie w NAS międzynarodowego 
doświadczenia, łącznie z szansą na zatrudnienie w biurach NAS na całym świecie. W ramach 
porozumienia ma zostać uruchomiony m.in. kurs dla kierowców i operatorów pojazdów 
lotniskowych. NIT zabezpieczył już na swoje projekty 21,25 mln USD z Banku Światowego. 

Komentarz: National Aviation Services (NAS) to najszybciej rozwijający się dostawca usług lotniczych 
na rynkach wschodzących. Od swoich początkowych operacji w Kuwejcie w 2003 roku NAS szybko 
przekształcił się w wiodącego dostawcę usług lotniskowych, obecnego w różnych regionach: Bliskiego 
Wschodu, Afryki i Azji Południowej. Firma zatrudnia ponad 8000 pracowników i świadczy usługi 
dotyczące kompleksowego zarządzania lotniskami dla ponad połowy z dziesięciu największych linii 
lotniczych na świecie – od usług o charakterze technicznym, związanych z obsługą pojazdów i maszyn, 
po wdrażanie systemów bezpieczeństwa na lotniskach. Tanzańskie biuro firmy otworzyło się w 2016 r. 
Wcześniej w tym roku, przed zawarciem porozumienia o współpracy z NAS, Narodowy Instytut 
Transportu (NIT) w Tanzanii podpisał MoU z Air Tanzania Company Limited (ATCL) w celu zwiększenia 
wydajności w przemyśle lotniczym oraz obniżenia kosztów szkoleń wynikających m.in. z faktu, że 
pracownicy przemysłu lotniczego (piloci, inżynierzy) muszą odbywać regularne szkolenia zgodnie z 
posiadanymi licencjami, a dotychczas w tym celu przewoźnik krajowy musiał ich wysyłać na szkolenia 
za granicę, np. do RPA. Obecnie pracownicy ci będą mogli odbywać tego rodzaju szkolenia właśnie w 
NIT. Zawarcie obu porozumień wpisuje się w przedstawiane przez rząd Tanzanii plany wzmacniania 
lokalnego sektora lotnictwa. 



  

Tanzania. Rządy Zjednoczonej Republiki Tanzanii i Zanzibaru ogłosiły, że rozwiązano dziewięć z 18 
spraw, które utrudniają sprawne współdziałanie Tanzanii kontynentalnej i Zanzibaru, i podpisane 
zostały stosowne porozumienia. Wśród tematów, w których doprowadzono do konsensusu, znajduje 
się m.in. kwestia połowów dalekomorskich w strefie ekonomicznej i dystrybucja możliwości 
zatrudnienia w tym sektorze w stosunku 79:21 (Tanzania kontynentalna – Zanzibar), przy czym 
Zanzibar ma być w pełni zaangażowany w proces rekrutacyjny. Wśród innych kwestii znalazło się 
podział ogólnego wsparcia budżetowego (General Budget Support), z którego Zanzibar dotychczas 
otrzymywał 4,5%.  Zgodnie z nowym porozumieniem, Zanzibar będzie mógł otrzymywać dodatkowe 
bezpośrednie wsparcie ze strony donorów, bez konieczności uzyskania zgody rządu Zjednoczonej 
Republiki Tanzanii. Inne kwestie, które rozwiązano, to także te dotyczące opóźnień w podpisywaniu 
umów dot. pożyczek na modernizację szpitala Mnazi Mmoja Referral Hospital i budowę tzw. drogi 
Chake-Chake na wyspie Pemba, jak również dot. podatków pobieranych przez Zanzibar od 
użytkowania telefonów komórkowych, dot. wiz i innych opłat pobieranych przez służby imigracyjne 
Zanzibaru oraz barier dla sprzedaży w Tanzanii kontynentalnej produkowanego na Zanzibarze mleka 
Azam. Rozwiązano także dwa inne problemy – dotyczące obsady stanowisk w tutejszych instytucjach 
– przy czym z uwagi na ich czysto operacyjny wymiar, nie wymagało to podpisania odrębnych 
porozumień. 

Komentarz: Skomplikowane relacje między półautonomicznym Zanzibarem a Unią są ważnym 
tematem tanzańskiej polityki wewnętrznej, nie tylko w kontekście zmian w konstytucji. W obecnie 
istniejącej strukturze rząd Unii odpowiada za kluczowe obszary, takie jak polityka zagraniczna i 
bezpieczeństwa, a wielu Zanzibarczyków ma ambicje co do zwiększenia autonomii Zanzibaru. 
Dwudniowe spotkanie, które doprowadziło do konsensusu i podpisania porozumień w kilkunastu 
wyżej wspomnianych kwestiach będących kością niezgody pomiędzy Tanzanią kontynentalną a 
Zanzibarem miało zatem historyczny wymiar, biorąc pod uwagę, że wg obserwatorów wydarzenia, 
było to pierwsze tak duże spotkanie gromadzące niemal wszystkich ministrów z obu rządów.  

  

Tanzania. Dania zapowiedziała zamknięcie w 2024 r. swojej ambasady w Dar es Salaam w związku z 
– jak poinformowała – dostosowywaniem swojej obecności międzynarodowej do bieżących 
potrzeb/priorytetów rządu w zakresie współpracy rozwojowej. Strona tanzańska podkreśliła z kolei 
chęć dalszej współpracy z tym krajem w szczególności właśnie w kwestiach rozwojowych. 

  

Tanzania. W środę 25 sierpnia br. w dobrze strzeżonej – z uwagi m.in. na bliskie sąsiedztwo 
posterunku policji, banków oraz ambasad Francji, Kenii i Rosji – okolicy mostu Selander w Dar es 
Salaam doszło do strzelaniny, w której zginęło 5 osób, w tym trzech policjantów, pracownik firmy 
ochroniarskiej oraz sam napastnik, a 6 osób zostało rannych. W doniesieniach prasowych pierwotnie 
spekulowano, że sprawca miał pochodzenie somalijskie, następnie pojawiła się informacja, że 
wychowywał się on w Dar es Salaam, i nie przejawiał wcześniej oznak agresji, natomiast po studiach 
w Egipcie stał się bardziej skryty; motywy działań sprawcy pozostają nieznane. 

  

Rwanda. Ministerstwo Środowiska Rwandy, rząd Luksemburga, Unia Europejska, a także 
organizacje pozarządowe the Institute of Transportation and Development Policy i We Do 
Green rozpoczęły realizację projektu dot. recyklingu i zarządzania odpadami pod nazwą „Waste to 
Resources”, który ma na celu recykling, poprawę kontroli gospodarki odpadami stałymi, i 
usprawnienie zarządzania odpadami niebezpiecznymi w mieście Kigali. Trzyletni projekt jest 
następstwem podpisanego przez Rwandę i Luksemburg w kwietniu 2020 r. porozumienia i zakłada on 
przyjęcie zintegrowanych, zrównoważonych metod gospodarowania odpadami, w tym ich segregacji, 
transferu, sortowania, przetwarzania (m.in. na materiały budowlane), odzysku i unieszkodliwiania, 



jak również wdrożenie modeli biznesowych pozwalających na zwiększenie wydajności systemu 
gospodarowania odpadami. Jeśli projekt pilotażowy się powiedzie, zostanie on rozszerzony na cały 
kraj. 

Komentarz: Według władz miasta Kigali od 2002 roku liczba ludności w stolicy Rwandy wzrosła ponad 
dwukrotnie, co spowodowało wzrost ilości odpadów wyrzucanych na składowiska. Miasto posiada 
dwa składowiska odpadów, zlokalizowane w Nyanza i Nduba. Składowisko Nyanza w dystrykcie 
Kicukiro została otwarte w 1983 roku na powierzchni 20,8 ha, a po 29 latach eksploatacji - w 2012 
roku - zostało zamknięte. Składowisko Nduba zostało natomiast otwarte 1 maja 2012 roku w 
dystrykcie Gasabo i obecnie to jedyne składowisko, które przyjmuje odpady stałe wytwarzane w 
stolicy kraju. Według dostępnych danych miasta Kigali ilość odpadów składowanych na wysypisku 
Nduba wzrosła z 141,38 ton rocznie w 2006 roku do 495,76 ton w 2015 roku. Głównym celem 
projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia w Kigali w kontekście szybkiego wzrostu populacji oraz 
przyspieszonej urbanizacji. Jak podkreślają przedstawiciele rządu Rwandy, dostrzega on konieczność 
wzięcia odpowiedzialności za stworzenie dobrych ram regulacyjnych i przyjaznego środowiska dla 
sektora prywatnego, by stworzyć warunki do zrównoważonego rozwoju. Projekt Waste to Resources 
jest zgodny ze strategią zielonego wzrostu Rwandy przyjętą do 2050 r. oraz zobowiązaniami tego 
kraju w ramach 10-letniego planu klimatycznego, który został niedawno przedłożony Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). 

  

Rwanda.  Producent szczepionek BioNTech ogłasza plany produkcji szczepionek przeciw malarii i 
gruźlicy w Rwandzie i Senegalu. Według BioNTech, decyzja o produkcji szczepionek w Rwandzie i 
Senegalu wynika z rekomendacji Unii Afrykańskiej, organizacji zdrowia Unii Afrykańskiej i powstającej 
obecnie Afrykańskiej Agencji Leków. 

Komentarz: Oczekuje się, że przyszłe lokalizacje zakładów produkcyjnych będą skorelowane z 
lokalizacjami przyszłych centrów szczepień Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Światowa 
Organizacja Zdrowia, Komisja Europejska i inne organizacje były zaangażowane we wczesną fazę 
planowania projektu BioNTech Malaria i zaoferowały swoje wsparcie w identyfikacji i stworzeniu 
niezbędnej infrastruktury. Producent znany również ze szczepionki Biontech-Pfizer przeciwko COVID-
19 poinformował, że obecnie bada możliwości rozpoczęcia w obu krajach – Rwandzie i Senegalu  –
zrównoważonej produkcji, która miałaby dostarczać szczepionki do członków Unii Afrykańskiej. 

  

Malawi. Wg agencji Malawi Vulnerability Assessment Committee (MVAC) liczba osób 
wymagających pomocy żywnościowej spadła z 2,6 miliona w zeszłym roku do 1,5 miliona, tj. o 
43%. Szacunki wskazują, że zagrożona klęską głodu populacja będzie potrzebować 35 296 ton 
metrycznych kukurydzy. Badanie wykonane przez MVAC miało na celu ocenę poziomu zagrożenia 
niedostatkiem żywności w kraju i określenie liczby osób, które mogą być narażone na niedobory 
żywności w latach 2021/22. Wg szacunków ponad milion najbardziej narażonej populacji pochodzi z 
obszarów wiejskich, a niemal dwieście tysięcy osób – z miast, przy czym ludność na obszarach 
wiejskich będzie wymagała pomocy żywnościowej przez dwa do trzech miesięcy, podczas gdy w 
miastach będzie potrzebna pomoc żywnościowa przez ok. dwa miesiące. 

Komentarz: Malawi Vulnerability Assessment Committee (MVAC) to malawijska agencja rządowa 
zaangażowana w sektory bezpieczeństwa żywności, pomocy humanitarnej i działalność związaną z 
sytuacjami kryzysowymi. Zmniejszenie populacji narażonej na klęskę głodu, na które wskazuje 
agencja, przypisuje się zwiększonej produkcji rolnej m.in. dzięki większym opadom deszczu, 
zwiększonemu dostępowi do nawozów i ulepszonym nasionom stosowanym podczas suszy. 

 
 
 



Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (1-7 września 2021 r.) 
  
  

Tanzania. Jeden z największych i najbardziej dochodowych banków w Tanzanii, NMB, zawarł 
umowę ze Skylink – międzynarodową firmą spedycyjną oferującą kompleksowe usługi logistyczne, 
w tym spedycję lotniczą i morską, transport samochodowy, magazynowanie z rozbudowaną siecią 
niezawodnych agentów cargo we wszystkich głównych miejscach na świecie - w celu ułatwienia 
zakupu biletów lotniczych. Posiadacze kart Mastercard będą mogli teraz nabywać bilety 
elektronicznie poprzez Skylink Travel & Tours Ltd. otrzymując 60% zniżki, dzięki kampanii banku 
NMB zmierzającej do wzmocnienia usług e-handlowych i promowania opłat elektronicznych. 

Komentarz: W 2016 r. Tanzania rozpoczęła wdrażanie Drugiego Pięcioletniego Planu Rozwoju (FYDP 
II) w celu przyspieszenia postępów w kierunku realizacji Wizji Rozwoju Tanzanii (TDV) 2025, a jego 
ważnym elementem jest digitalizacja i przekształcanie gospodarki w e-gospodarkę, w tym wdrażanie 
technologii mobilnych. „Tanzania Development Vision 2025” (Wizja rozwoju Tanzanii do roku 2025) 
jest dokumentem wielosektorowym, wskazującym działania na rzecz rozwoju gospodarczego i 
społecznego do roku 2025. Dokument ma trzy główne cele, a mianowicie: (1) osiągnięcie jakości i 
dobrego życia dla wszystkich; (2) osiągnięcie dobrych rządów i rządów prawa; oraz (3) zbudowanie 
silnej i odpornej gospodarki, która może skutecznie konkurować w skali globalnej. Wizja ma na celu 
zwiększenie poziomu produktywności we wszystkich sektorach. Wizja Rozwoju Tanzanii 2025 wynika z 
ambicji przekształcenia tego kraju do roku 2025 z niskowydajnej gospodarki rolnej w opartą na 
wiedzy, mocniej uprzemysłowionej gospodarki o średnich dochodach. Technologie cyfrowe 
odgrywają coraz większą rolę w osiąganiu kluczowych celów rozwojowych. Znajdują one również 
odzwierciedlenie  w dokumencie National ICT Policy 2016 (Krajowa Polityka w zakresie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych 2016), która zapewnia ramy dla rozwoju branży ICT, aby mogła 
ona służyć jako katalizator rozwoju społeczno-gospodarczego w kraju. 

  

Tanzania. Microsoft i IFC uruchomią platformę edukacyjną dla drobnych rolników. W ub. tygodniu 
w Nairobi przedstawiciel inicjatywy Microsoft 4Africa Kendi Nderitu potwierdził współpracę z 
Międzynarodową Korporacją Finansową (International Finance Corporation, IFC) przy budowie 
platformy e-learningowej, sharingowej i komunikacyjnej dla małych przedsiębiorców rolnych w Kenii, 
Nigerii, WKS, Ugandzie i Tanzanii. W fazie pilotażowej platforma ma objąć ok. 50 tys. rolników. Jej 
celem będzie zwiększenie efektywności w handlu rolnym, wsparcie przedsiębiorczości, a także 
kontrola źródeł pochodzenia i norm sanitarnych w odniesieniu do produktów rolnych. 

Komentarz: Na chwilę obecną brak informacji, jaki będzie harmonogram wprowadzania pilotażu 
programu w Tanzanii, jednak, jak wskazują komentatorzy, wybór tego państwa jako jednego z 
beneficjentów platformy nie jest przypadkowy. Tanzania należy do krajów o największym 
niewykorzystanym potencjale rolniczym na kontynencie afrykańskim. Nieefektywność zarządzania 
produktami rolnymi należy do najwyższych na świecie, przykładowo ok. 40% ziarna kukurydzianego 
jest tracone już po zbiorach, a przed sprzedażą ostatecznemu odbiorcy. W przypadku produktów 
szybko psujących się (warzywa, owoce), straty te sięgają czasem nawet 60%.  

Inicjatywa Microsoftu i IFC wpisuje się w szerszy trend poszukiwania przez donatorów najbardziej 
efektywnych instrumentów wsparcia rozwoju Tanzanii i całego regionu w sektorze narzędzi ICT. To 
istotne z punktu widzenia polskich firm tej branży poszukujących możliwości wejścia na miejscowe 
rynki w sytuacji dosyć sporej proliferacji działań donatorów na rzecz rozwoju rynku rolnego i 
edukacji farmerów.            

  



Tanzania/Burundi. Rząd Tanzanii przeznaczył dla śródlądowego Burundi 10 hektarów ziemi na 
obszarze Kwala w regionie wybrzeża, w pobliżu głównego portu Dar es Salaam, na budowę 
suchego portu. Projekt umowy w tej sprawie ma zostać sporządzony do końca października br. 

Komentarz: Burundi ponosiło w ostatnim czasie coraz większe koszta transportu towarów Korytarzem 
Północnym. Ograniczenia związane z pandemią Covid-19 wprowadzone w porcie w Mombasie 
spowodowały wzrost cen cargo przez Kenię o ponad 85 %, podczas gdy Tanzania nie wprowadziła 
ograniczeń epidemicznych w sferze operacji portowych. Tanzania będzie nadal eksportować i 
importować towary pochodzące z Burundi przez port Dar es Salaam, a suchy port pomoże 
burundyjskim kupcom i biznesmenom bezpiecznie przechować towary, zanim zostaną one 
przetransportowane dalej - na terytorium Burundi. Budowa suchego portu przyczyni się również do 
obniżenia kosztów, jakie burundyjscy biznesmeni ponoszą na utrzymanie swoich towarów 
znajdujących się w tranzycie. 

  

Rwanda.  Centrum Biomedyczne Rwandy (Rwanda Biomedical Centre; RBC) uruchomiło nową 
platformę o nazwie Platforma Nauki i Innowacji(Science and Innovation Platform), która ma na celu 
promowanie i wzmacnianie dostępu do nauk medycznych i innowacji w zakresie medycyny w 
kraju. Platforma ma na celu wspieranie współpracy między naukowcami i partnerami 
przemysłowymi, rządem, partnerami technologicznymi i środowiskiem akademickim. Inicjatywa 
skoncentruje się na takich obszarach, jak epidemiologia i biostatystyka, zdrowie cyfrowe oraz 
diagnostyka. 

Komentarz. Platforma ma pomóc w wypełnieniu luk istniejących w rwandyjskim sektorze nauk o 
zdrowiu i innowacji w dziedzinie medycyny. Główne takie luki przejawiają się w ograniczonych 
umiejętnościach i wiedzy fachowej, niewystarczających mechanizmach trwałego finansowania, 
ograniczonym zwiększaniu liczby produktów powstających w wyniku badań i innowacji, 
niewystarczającym udziale sektora prywatnego oraz innych wyzwaniach związanych z ramami 
regulacyjnymi. Oczekuje się, że działania rwandyjskiego rządu doprowadzą też do wzmocnienia ram 
prawnych dotyczących własności intelektualnej i patentów. Uruchomienie platformy następuje 
wkrótce po tym, jak firma BioNTech ogłosiła, że będzie produkować na kontynencie afrykańskim 
opracowywane obecnie szczepionki mRNA przeciwko malarii i gruźlicy. 

  

Rwanda. Podpisano porozumienie o wymianie danych bankowych w zakresie przedsiębiorstw, 
transakcji i inwestycji z Singapurem. 26 sierpnia CEO organizacji Rwanda Finance Limited (RFL) Nick 
Barigye podpisał z przedstawicielem banku centralnego Singapuru (Monetary Authority of Singapore, 
MAS) porozumienie o utworzeniu tzw. finansowego korytarza zaufania (Financial Trust Corridor, 
FTC). System, który obejmie komponent zarządzania i ICT (identyfikacja, wymiana danych, 
tzw. interoperable payment rails oraz certyfikacja wyrażania zgody), ma umożliwić bankom obu 
państw szybką wymianę informacji na temat małych i średnich przedsiębiorstw z obu stron, które 
planują ze sobą handlować lub inwestować w kraju partnerskim. Pozwoli to m. in. na 
znaczne skrócenie procesu oceny ryzyka kredytowego danej transakcji czy inwestycji. Docelowo, 
inicjatywa, do której będą mogły przystępować banki w obu krajach, ma również umożliwić 
zaciąganie kredytu przez rwandyjskie MŚP w posiadających znaczne zasoby finansowe bankach 
Singapuru i innych państw Azji Południowo Wschodniej. 

Komentarz: eksperci zewnętrzni podkreślają, że wybór Rwandy, następnego po Ghanie kraju Afryki, z 
którym MAS podpisał tego rodzaju porozumienie świadczy o sprawnym systemie finansowym, fin-
techowym i szerzej, wysokiej zdolności integracji nowych narzędzi ICT w Rwandzie. Stąd 
przedstawiciele rwandyjskiego sektora finansowego wyrażają opinię, że uruchomienie systemu 
przyczyni się do dalszego wzrostu znaczenia Rwandy jako finansowego hubu dla transakcji i inwestycji 
na obszarze Afryki Środkowej i Wschodniej. Nie jest jasne, jakie komponenty systemu mogą w 
przyszłości zostać poszukiwane u podmiotów trzecich, w tym polskich, jednak ze względu na nasze 



zainteresowanie eksportem technologii z obszaru fintech, planujemy organizację spotkania z RFL 
na ten temat podczas najbliższej wizyty przedstawiciela placówki w Rwandzie.    

  

Rwanda. Podpisano porozumienie o współpracy w obszarze rolnictwa z Republiką Środkowej 
Afryki. Ma ono umożliwić współpracę w zakresie produkcji rolnej, użytkowania ziemi, zarządzania 
glebą i wodą, rozwoju i produkcji nasion oraz rybołówstwem i hodowlą ryb. Jak podkreślił sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Zasobów Zwierzęcych Rwandy Jean Ngabitzinze, pozwoli ono 
Rwandzie, posiadającej technologie rolne i przetwórcze, ale jednocześnie cierpiącej na niedobór 
ziemi, na wykorzystanie potencjału dla rolnictwa wielkoobszarowego RŚA w przyszłości. Min. 
Ngabitzinze wskazał m. in. na możliwości w zakresie uprawy kukurydzy, orzeszków ziemnych i 
bawełny oraz przetwórstwa mięsa i bawełny. Przypomniał także o pilotażowej inwestycji w RŚA 
rwandyjskiej firmy Inyange Industries, która już pozyskała tam ponad 70 tys. hektarów pod uprawę. 

  

Rwanda. Wzrost cen minerałów na rynku międzynarodowym przywrócił optymizm wśród 
rwandyjskich górników w sektorze obciążonym ograniczeniami finansowymi i problemami 
logistycznymi spowodowanymi pandemią koronawirusa. Ceny minerałów, w tym cyny i koltanu, 
systematycznie odbudowują się po załamaniu sektora, które rozpoczęło się w zeszłym roku.  

Komentarz: Przez większą część zeszłego roku nabywcy minerałów, zwłaszcza producenci urządzeń 
elektronicznych, wstrzymywali zakupy, ponieważ produkcja na całym świecie znacznie spadła z 
powodu pandemii Covid-19. Pojawiły się też problemy z dostępem Rwandy do rynków 
zagranicznych: rynek chiński z uwagi na wstrzymanie żeglugi był zablokowany, w Tanzanii miały 
miejsca ogromne opóźnienia w przeładunku kontenerów w portach. Jednak nawet przed tym 
załamaniem sektora, główne minerały Rwandy sprzedawano po stosunkowo niskich cenach na rynku 
międzynarodowym. W 2019 r. osiągnęły 99 mln USD, w porównaniu z 143 mln USD w 2018 r. Wielu 
podmiotom sektora brakuje kapitału obrotowego, gdyż nabywcy, którzy zapewniali firmom 
wydobywczym prefinansowanie, wstrzymali ten rodzaj ułatwień (większość rwandyjskich firm 
wydobywczych nie otrzymuje finansowania od banków, ale opiera swoją działalność właśnie na takim 
prefinansowaniu). 

 
 


