Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (9-15 marca 2022 r.)

Rosyjska inwazja na Ukrainę. Artykuł Ambasadora Krzysztofa Buzalskiego na łamach największego
anglojęzycznego dziennika w Tanzanii „The Citizen”. W opublikowanym na łamach największego
tanzańskiego anglojęzycznego dziennika „The Citizen” artykule Ambasador K. Buzalski podkreśla, że
Ukraina, tak jak każde inne państwo, powinna mieć możliwość dokonania samodzielnego wyboru
swojej dalszej ścieżki rozwoju, w tym wszelkich przynależności do międzynarodowych instytucji czy
organizacji. Dotyczy to m.in. dążeń Ukrainy do wejścia do NATO oraz Unii Europejskiej. Ambasador
zwrócił przy tym uwagę na wysokie poparcie społeczne ze strony Ukraińców dla tych dążeń. Odniósł
się jednocześnie do korzyści, jakie Polska odniosła przystępując do Paktu Północnoatlantyckiego i
wspólnoty europejskiej, jak również nawiązał do podobnych doświadczeń: polskich i tanzańskich w
dążeniu tych krajów do niezależności i walkę o możliwość samostanowienia o sobie.
Artykuł jest
dostępny
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adresem: https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/oped/every-nation-has-a-right-to-choose-its-futureukraine-not-an-exception-3746476

Rwanda ponownie otworzyła granicę z Ugandą. Zdaniem analityków, kwestia granicy rwandyjskougandyjskiej nie jest jednak definitywnie rozstrzygnięta, a impas graniczny de facto wynika ze sporu
dwóch dobrze się znających prezydentów, których wzajemna niechęć i nieufność są głęboko
zakorzenione. Wstępne ponowne otwarcie granicy, które nastąpiło 1 lutego br., zostało objęte
protokołami COVID-19. Nawet po całkowitym ponownym otwarciu 7 marca br. sytuacja na granicy
pozostaje jednak nadal niejasna z powodu sprzecznego postępowania z protokołami COVID-19 przez
agencje krajowe w poszczególnych krajach.

Rwandyjskie Ministerstwo Infrastruktury i Ambasada Belgii w Rwandzie zainaugurowały projekt
energetyczny, który ma zwiększyć dostęp do energii elektrycznej dla obywateli tego małego
wschodnioafrykańskiego kraju. Projekt finansowany jest przez belgijską agencję rozwoju (Enabel) i
zakłada on modernizację sieci, co ma ustabilizować dostawy energii i zredukować przerwy w dostawie
prądu w dystrykcie Rubavu, a tym samym poprawić usługi energetyczne świadczone przez Rwanda
Energy Group (REG). Ma on na celu zwiększenie sieci dystrybucji w Rubavu z 6,6 kilowoltów do 30
kilowoltów.
Komentarz: W 2017 r. Rwanda obrała ambitny cel, aby do 2024 r. 100% Rwandyjczyków zyskało
dostęp do energii elektrycznej (w sieci i poza nią). Dotychczas kraj ten osiągnął 68,4% tych założeń w
zakresie dostępności energii. Belgijskie wsparcie (39 mln EUR) dla Rwandy od 2014 r. umożliwiło jej już
zwiększenie dostępu do energii elektrycznej poprzez budowę projektów sieci przesyłowych w celu
zwiększenia zainstalowanej mocy wytwórczej w dystrykcie Rubavu i innych częściach kraju. Pierwsza
faza programu rozpoczęła się właśnie w dystrykcie Rubavu, gdzie zainstalowano ponad 1000 km linii
elektrycznych do obsługi 250 000 rodzin, które wcześniej były pozbawione dostępu do elektryczności.
Kolejne etapy wsparcia Enabel pozwoliły podłączyć do sieci ponad 50 000 gospodarstw domowych,
zbudować ponad 1000 km linii elektrycznych i zmodernizować ponad 260 km istniejących sieci w tej
wschodniej prowincji Rwandy.

Rwanda – po raz trzeci z rzędu – okazała się krajem najlepiej radzącym sobie z wdrażaniem siedmiu
zobowiązań Deklaracji z Malabo z czerwca 2014 r., której celem jest położenie kresu głodowi i
zmniejszenie o połowę ubóstwa do 2025 r. poprzez rozwój rolnictwa. Autorzy raportu przyznają
poszczególnym krajom punkty: uważa się, że kraj znajduje się „na dobrej drodze” do osiągnięcia celów
Deklaracji z Malabo do 2025 r., jeśli jego łączny wynik jest równy lub wyższy niż 7,28 pkt., „postępowy”,

gdy jego wynik jest równy lub wyższy niż 5 pkt., ale mniejszy niż 7,28. Jeśli wynik kraju jest niższy niż 5
pkt., to kraj taki określa się jako znajdujący się „poza torem”. Według najświeższego raportu, chociaż
tylko Rwanda była „na dobrej drodze” do osiągnięcia celów Deklaracji z Malabo do 2025 r., z wynikiem
7,43 na maksymalnie 10 pkt., 19 krajów zostało sklasyfikowanych jako „postępowe”. W raporcie
podkreślono, że Rwanda w pełni wdrożyła zobowiązanie dotyczące polityki opartej na dowodach,
instytucji wspierających i odpowiednich zasobów ludzkich oraz zakończenia procesu CAADP (zob.
niżej). Inne obszary, w których Rwanda uzyskała najwyższy wynik, to inkluzywne,
zinstytucjonalizowane mechanizmy wzajemnej odpowiedzialności i wzajemnej oceny oraz jakość
wielosektorowej i wielostronnej koordynacji. Uzyskała również 78% za wskaźnik zdolności do
generowania i wykorzystywania danych i informacji statystycznych dotyczących rolnictwa. W raporcie
zwrócono jednak także uwagę na obszary, nad którymi Rwanda nadal musi pracować. Zalecono, aby
jej rząd kontynuował i zintensyfikował działania na rzecz przeciwdziałania niedożywieniu, zwłaszcza
wśród dzieci poniżej 5. roku życia. Innym problemem jest niska różnorodność żywieniowa wśród
populacji kobiet. W odniesieniu do zobowiązania do wyeliminowania głodu do 2025 r. państwa
członkowskie Unii Afrykańskiej zobowiązały się do poprawy dostępu do środków produkcji rolnej i
technologii, zwiększenia wydajności rolnictwa, zmniejszenia strat pożniwnych, poprawy
bezpieczeństwa żywności, zmniejszenia braku bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego oraz
ochrony socjalnej dla grup szczególnie wrażliwych. Z trzeciego przeglądu wynika, że Kenia była jedynym
krajem, który jest „na dobrej drodze” do osiągnięcia tego zobowiązania, jednak Rwanda znalazła się
wśród państw wyróżniających się zauważalnymi postępami w tej dziedzinie (5,43 pkt.). Jeśli chodzi o
następujący wskaźnik: zmniejszenie ubóstwa o połowę dzięki rolnictwu do 2025 r., to w 2021 r.
dziewięć państw członkowskich z 51 było „na dobrej drodze” do jego osiągnięcia. Ale spośród nich tylko
trzem krajom, a mianowicie Ghanie, Mali i właśnie Rwandzie, udało się zachować tę pozycję we
wszystkich trzech dotychczasowych cyklach sprawozdawczych.

Malawi. Rząd Malawi i Elsewedy Electric z Egiptu podpisały w piątek porozumienie (MoU)
ws. budowy 50-megawatowej elektrowni słonecznej, która ma być odpowiedzią na duże
zapotrzebowanie kraju na energię. Firma zapowiada, że chce przyczynić się do rozwoju sektora
energetycznego w tym kraju, zaczynając od 50 MW, które ostatecznie zostaną zwiększone do 100 MW
do 2023 r. Wyraża ona także zainteresowanie inwestycjami w dystrybucję i przesył energii, ale także w
takie branże jak hotelarstwo oraz budownictwo – w szczególności w odniesieniu do budowania
urzędów ministerialnych.
Komentarz: Egipska firma Elsewedy Electric zaangażowana jest też w inne inwestycje w krajach
Afryki Wschodniej, w tym w budowę kontrowersyjnej tamy w Wąwozie Stieglera we wschodniej
Tanzanii. MoU jest następstwem rozmów prezydenta Chakwery z przedstawicielami Elsewedy Electric,
które miały miejsce podczas Targów Intra African Trade Fair 2021 w Durbanie w RPA w dniach 15-21
listopada 2021. Według malawijskiego rządu inicjatywa jest kluczowa dla rozwiązania problemu
deficytu energii w kraju.

Malawi. Tutejsze Ministerstwo Transportu i Robót Publicznych wybrało chińską firmę (China
Railway 20th Bureau Group Corporation) jako wykonawcę opóźnionego w harmonogramie 44kilometrowego projektu kolejowego Marka-Bangula. Początkowo projekt, który ma połączyć Malawi
koleją z drugim największym portem Beira na wybrzeżu Mozambiku na Oceanie Indyjskim, został
przyznany portugalskiemu multidyscyplinarnemu konglomeratowi budowlanemu Mota-Engil, lecz
później kontrakt został anulowany przez malawijskie Biuro Antykorupcyjne, które powołało się na
nieprawidłowości w zamówieniach.
Komentarz: Projekt polega na przebudowie 72-kilometrowego odcinka linii kolejowej od Marka do
Bangula w dystrykcie Nsanje, a jego celem jest zwiększenie zasięgu linii Sena, która łączy Malawi z
kluczowym portem Beira w Mozambiku – co zdaniem analityków obniżyłoby koszty handlu dla Malawi.

