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Tanzania. Minister energetyki January Makamba przedstawił dziesięć obszarów, na których kraj ten 
będzie koncentrował swoje wysiłki w ramach rozwijania sektora energetycznego. To m.in. 
wznowienie negocjacji z inwestorami w odniesieniu do projektu skroplonego gazu ziemnego (LNG), 
poszukiwanie ropy naftowej, energia odnawialna, elektryfikacja obszarów wiejskich, zwalczanie 
korupcji, reforma Tanzania Electric Supply Company (Tanesco) oraz innych instytucji ważnych dla 
sektora energetyki, w tym Tanzania Petroleum Development Corporation. W ocenie ministra 
Makamby niezbędne są m.in. zmiany na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach 
energetycznych, aby te ostatnie mogły sprostać hamującym postępy problemom na poziomie 
zarządzania. Szef resortu energetyki podkreślił też, że pracownicy sektora prywatnego dysponujący 
odpowiednimi kompetencjami mogą być zatrudniani przez agencje rządowe. 

Komentarz: Rozwój sektora energetycznego Tanzanii ma kluczowe znaczenie dla zdolności tego kraju 
do wzrostu gospodarczego, przyciągania BIZ i rozszerzania powiązań handlowych na szczeblu 
regionalnym i globalnym. Tanzania posiada zainstalowaną moc wytwórczą 1513 MW, czyli 0,033 kW 
na mieszkańca. Jednak popyt na energię elektryczną w kraju gwałtownie rośnie, głównie z uwagi na 
inwestycje zagraniczne i rosnącą liczbę ludności. Do 2016 roku łącznie 32,8% gospodarstw domowych 
w Tanzanii kontynentalnej było podłączonych do sieci elektrycznej. Obecnie wzrost zapotrzebowania 
na energię wynosi od 10 do 15% rocznie. Rząd Tanzanii zapowiada chęć zwiększenia łączności 
energetycznej z 30% do 50% do 2025 roku, zwiększenia mocy wytwórczych, dywersyfikacji źródeł 
energii, zmniejszenia strat systemowych oraz promowania regionalnych połączeń sieciowych. Po 
objęciu swego urzędu prezydent Samia Suluhu Hassan dokonała radykalnych zmian w kierownictwie 
sektora energetycznego Tanzanii (zmiana ministra energetyki, zmiana zarządu i wyższego 
kierownictwa Tanesco), jednak na drodze do rozwoju tego sektora i wprowadzenia głębszych zmian 
nadal stoją przeszkody makroekonomiczne, polityczne i legislacyjne. 

  

Rwanda. Prezydent Paul Kagame wziął udział na Global Security Forum (GSF) w Doha w Katarze. W 
trakcie swojego przemówienia poruszył temat globalnych operacji pokojowych i bezpieczeństwa, 
stwierdzając, że brak bezpieczeństwa jest spowodowany brakami w zarządzaniu, czasami 
przybierającymi niebezpieczne formy, takie jak terroryzm i ludobójstwo, jak miało to miejsce w 
Rwandzie. Wyraził zaniepokojenie ledwie ewoluującym „globalnym zestawem narzędzi” do 
przeciwdziałania takim zagrożeniom bezpieczeństwa. Przytoczył przykłady krajów takich jak DR Kongo, 
gdzie mimo działającej od 20 lat misji pokojowej jej rezultaty są skromne, oraz regiony takie jak Sahel, 
gdzie, jak wskazał, wysiłki mające na celu powstrzymanie uzbrojonych grup również nie przyniosły 
jeszcze pożądanych efektów. Prezydent Kagame ocenił, że żadne nakłady zewnętrznego finansowania 
czy zaangażowanie militarne nie mogą stworzyć trwałego pokoju bez skoncentrowania uwagi na 
należytym zarządzaniu. 

  

Rwanda. Delegacja z niemieckiego Siemensa odwiedziła Rwandę i przeprowadziła rozmowy z Radą 
Rozwoju Rwandy (RDB) i innymi wyższymi urzędnikami rządowymi na temat potencjalnego 
partnerstwa i możliwości inwestycyjnych. Obejmują one m. in. plan wprowadzenia systemu 
bezzałogowej kolejki linowej w stolicy Kigali, a także linii kolejowej łączącej kraj z sąsiednimi Tanzanią 
i Ugandą. Działalność Siemensa w Rwandzie miałaby również objąć produkcję szczepionek i transfer 
technologii dla międzynarodowego lotniska Bugesera. 

Komentarz: Siemens ogłosił, że rozważa inwestycje na rynku Rwandy już w 2018 roku. Wizyta 
delegatów z firmy Siemens w Rwandzie zbiega się w czasie ze staraniami tego kraju na rzecz stworzenia 
standardowej linii kolejowej łączącej kraj z sąsiednimi krajami Tanzanią i Ugandą. Rwanda ma również 
ambitny projekt wprowadzenia systemu bezzałogowej kolejki linowej w stolicy Kigali. Dla Siemensa 



może to być szansa, z której warto skorzystać ze względu na doświadczenie formy w projektach 
związanych z automatyką i budową sieci metra. Kolejną dziedziną, w której możliwa jest współpraca 
Rwandy z Siemensem to sektor energetyczny. Rwanda potrzebuje zwiększenia mocy wytwórczych z 
obecnych 235,6 MW do 556 MW do roku 2024 r. Obecny dostęp do energii elektrycznej wynosi 66%, 
ale cel kraju to 100% w 2024 roku. Tak ambitne cele wymagają zabiegania o ekspertów branżowych, 
a  Siemens może ich zaoferować. Trzeba mieć jednak na uwadze, że z punktu widzenia krajów Afryki 
Wschodniej Siemens, podobnie jak większość firm europejskich, stosuje modele inwestycyjne, które 
powodują, że współpraca z nimi jest kosztowna dla krajów przyjmujących, a firmy z Chin, Indii czy 
innych krajów azjatyckich mogą zaoferować podobne usługi w przystępniejszych cenach.Siemens 
podkreśla, że głównym celem firmy jest dostarczanie produktów wysokiej jakości, nie zaś cięcie 
kosztów. 

  

Rwanda. Uruchomiono aplikację mobilną, która ma pomóc mieszkańcom Rwandy w poprawie ich 
umiejętności finansowych i cyfrowych. Aplikacja o nazwie LENGA została stworzona po 18 miesiącach 
badań prowadzonych w ramach projektu Funduszu Rozwoju Kapitału ONZ (UNCDF) zatytułowanego 
„Rozszerzenie dostępu do finansów oraz umiejętności cyfrowych i finansowych dla uchodźców i 
społeczności przyjmującej w Rwandzie (REFAD)”. 

Komentarz: LENGA (dostępna w sklepie z aplikacjami na Androida, używa ona oficjalnego języka 
Rwandy, kinyarwanda), jest skierowana do Rwandyjczyków, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w 
zakresie tworzenia planów oszczędnościowych, sporządzania budżetu, tworzenia różnych rodzajów 
grup oszczędnościowych, porównywania usług finansowych i podejmowania decyzji o 
pożyczkach. Oczekuje się, że w ramach projektu REFAD aplikacja dotrze do co najmniej 10 000 osób 
w tym kraju. Projekt ma na celu wypełnienie luki informacyjnej w społeczeństwie rwandyjskim, gdzie 
niezwykle popularne stało się korzystanie ze smartfonów. 

  

Burundi. Ministerstwo Zasobów wodnych, Energii i Kopalń oraz Unia Europejska oficjalnie 
uruchomiły inicjatywy EDFI ElectriFI i GET.invest, które poprawią dostęp do energii odnawialnej i 
efektywność energetyczną w Burundi. Stały sekretarz ww. resortu Selemani Khamisi ocenia, że 
Burundi wypracowało ramy prawne sprzyjające inwestycjom w elektroenergetykę. Inicjatywy EDFI 
ElectriFi i Get.invest finansowane przez Unię Europejską opiewają na 10,6 mln euro. 

Komentarz: Stosunki między Burundi a UE ocieplają się od czasu dojścia do władzy Evariste 
Ndayishimiye. Świadczy o tym uruchomienie dwóch programów zwiększających inwestycje sektora 
prywatnego w energię odnawialną. Pierwszym z nich jest program EDFI ElectriFI (Electrification 
Financing Initiative), będący instrumentem inwestycyjnym finansującym start-upy i projekty 
prywatne, koncentrując się na podnoszeniu zdolności wytwórczych z czystych źródeł energii. EDFI 
ElectriFI wspiera rozwój systemów wytwarzania energii odnawialnej w Afryce Subsaharyjskiej, w tym 
domowych systemów solarnych, zielonych mini-sieci, a także systemów solarnych do produktywnego 
wykorzystania przez firmy. Program ten będzie wspierany przez GET.invest, program ustanowiony 
przez UE i kilka jej krajów członkowskich na rzecz inwestycji w zdecentralizowaną energię 
odnawialną. GET.invest jest skierowany do firm z sektora prywatnego i deweloperów projektów, 
partnerów finansowych i organów regulacyjnych w celu budowania zrównoważonych rynków 
energii w krajach partnerskich. Burundi to nowy kraj partnerski, którego celem jest przyspieszenie 
swojej elektryfikacji: Burundi ma obecnie jeden z najniższych poziomów elektryfikacji na kontynencie 
afrykańskim, ze wskaźnikiem tylko 11% według Banku Światowego. Afrykański Bank Rozwoju (AfDB) 
szacuje zainstalowaną moc elektryczną Burundi na 39 MW. Jak się zdaje, rola sektora prywatnego 
będzie w tym kraju decydująca dla rozwoju tej zainstalowanej mocy i umożliwienia dalszej 
elektryfikacji. Przygotowując się do tego zadania Burundi wprowadziło nowe przepisy sprzyjające 
inwestycjom prywatnym. 

 


