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D¹¿¹c do osi¹gniêcia sukcesu, maksymalnego zysku politycy dzisiaj,
czê�ciej ni¿ kiedykolwiek wcze�niej, zadaj¹ sobie pytanie o to, jakiego rodzaju
inwestycje winny byæ preferowane. Demokratyczna Republika Konga posia-
daj¹c nieomal niezmierzone bogactwa naturalne w postaci kopalin oraz ogrom-
ne zasoby wodne i chce, wzorem Chiñskiej Republiki Ludowej, wykorzystaæ
sw¹ szansê rozwoju. Budowa nowych oraz modernizacja istniej¹cych budow-
li hydroenergetycznych jest szans¹ na zajêcie wiod¹cej pozycji na kontynencie
afrykañskim w produkcji energii elektrycznej.

Wprowadzenie

Demokratyczna Republika Konga (République démocratique du
Congo) � jedno z najwiêkszych pod wzglêdem wielko�ci pañstwo Afry-
ki, zajmuj¹ce 1/13 powierzchni kontynentu po³o¿one w jej �rodkowej
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czê�ci, w dorzeczu rzeki Kongo, u której uj�cia posiada 38 km dostêpu
do wybrze¿a Oceanu Atlantyckiego. Powierzchnia � 2 345 409 km2.
Rozci¹g³o�æ kraju wynosi 2100 km z po³udnia na pó³noc i 2200 km
ze wschodu na zachód. Kraj zbli¿ony jest kszta³tem do kwadratu1.
Demokratyczna Republika Konga (DRK) graniczy z nastêpuj¹cymi
pañstwami (podano d³ugo�æ granic): Angola � 2511 km, Burundi
� 233 km, Kongo � 2410 km, Republika �rodkowoafrykañska � 1577
km, Rwanda � 217 km, Sudan � 628 km2, Uganda � 765 km, Zambia
� 1930 km.

Pañstwo le¿y w po³udniowej czê�ci Afryki �rodkowej po obu
stronach równika. Jest najwiêkszym krajem na �wiecie, gdzie jêzy-
kiem urzêdowym jest francuski. W okresie kolonialnym DR Konga
wystêpowa³a jako Wolne Pañstwo Kongo (do 1908 roku) i Kongo
Belgijskie (do 30 czerwca 1960 roku), a po uzyskaniu niepodleg³o�ci
w latach 1971�1997 jako Zair. Najwiêkszymi miastami kraju s¹:
Kinszasa, Lubumbashi, Mbuji � Mayi, Kisangani, Kananga. Kraj
zamieszkuje ponad 250 grup etnicznych.

Wiêkszo�æ terytorium Demokratycznej Republiki Konga zajmuje
Kotlina Konga. Kraj na mapie fizycznej wydaje siê stosunkowo ni-
zinny z wy¿ynnymi obrze¿ami, jednak jego najni¿sze punkty le¿¹ na
300�350 m n.p.m. Ca³a Kotlina Konga otoczona jest ze wszystkich
stron wy¿ynami i górami. Na pó³nocy kraju, miêdzy kotlin¹ rzeki
Kongo a dolin¹ rzeki Ubangi, znajduj¹ siê p³askowy¿e o �redniej
wysoko�ci 600 � 800 m n.p.m. Na po³udniu rze�ba terenu jest bar-
dziej urozmaicona � wystêpuj¹ tereny wy¿ynne, których wysoko�æ
wzrasta w kierunku po³udniowo-wschodnim i osi¹ga tam ponad 2000
m n.p.m. Na wschodzie rozci¹gaj¹ siê z pó³nocy na po³udnie góry
Mitumba. Dalej od nich na wschód le¿¹ wulkaniczne masywy Wi-
runga o maksymalnej wysoko�ci 4507 m n.p.m. oraz Ruwenzori

1 Skrajne punkty: na pó³noc � 5o20¢N, na po³udnie � 13o30¢S, na zachód
12o10¢W, na wschód � 31o08¢E.

2 Sudan, po styczniowo-lutowym (2011) referendum, od lipca 2011 jest
podzielony na dwa pañstwa � Sudan Pó³nocny i Sudan Po³udniowy.
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o wysoko�ci do 5109 m n.p.m. (Szczyt Ma³gorzaty na Górze Stan-
leya). Od zachodu Kotlinê Konga oddziela od Atlantyku Wy¿yna
Dolnogwinejska, której czê�æ stanowi¹ góry Mayombe.

Wielko�æ obszaru Demokratycznej Republiki Konga sprawia, ¿e
klimat jest zró¿nicowany. Kraj dzieli siê na trzy strefy klimatyczne:
klimat równikowy wybitnie wilgotny3, klimat podrównikowy4, sucha
odmiana klimatu podrównikowego5.

Na terenie kraju znajduje siê druga co do wielko�ci rzeka Afryki
� Kongo. Ca³y system rzeczny Konga jest zaliczany do jednych
z najwiêkszych systemów rzecznych �wiata. Pod wzglêdem ilo�ci
niesionej wody Kongo jest drug¹ rzek¹ po Amazonce � niesie ok.
39 tys. m/s. Powierzchnia dorzecza wynosi 3,7 mln km2, obejmuje
wiêc obszary poza sam¹ republik¹. D³ugo�æ rzeki wynosi 4667 km,
co oznacza, ¿e Kongo jest na 13. miejscu, pod wzglêdem d³ugo�ci,
rzek¹ na �wiecie. Powierzchnia dorzecza na terenie kraju zajmuje
90%. D³ugo�æ ¿eglownych odcinków Konga wynosi 13,5 tys. km.

3 Klimat ten wystêpuje w Kotlinie Konga oraz w w¹skim pasie wybrze¿a.
Cechuje siê brakiem pory suchej. Deszcze padaj¹ tu co najmniej przez 140 dni
w roku, a suma opadów waha siê od 1800 do 2000 mm w ci¹gu roku. Na
zboczach gór Mitumba wystêpuje górska odmiana klimatu równikowego. Tem-
peratury s¹ sta³e o niskich amplitudach. Wahaj¹ siê od 24 do 27oC, jednak im
wy¿ej, tym s¹ ni¿sze. Na zboczach gór Mitumba jest zimniej, nawet o 10oC.

4 Klimat podrównikowy wystêpuje po obu stronach równika, czyli na pó³-
noc od Kotliny Kongo i w jej po³udniowej czê�ci. W strefie tej le¿¹ p³askowy¿e
i wy¿yny otaczaj¹ce kotlinê. Wystêpuje tam jedna lub dwie pory suche. Im dalej
od równika, tym opady s¹ mniejsze. W Kinszasie pora sucha trwa 4 miesi¹ce,
a w Lubumbashi na po³udniu kraju � 6 miesiêcy. �rednia roczna wysoko�æ
opadów zmniejsza siê do 1000 mm. Temperatury te¿ ulegaj¹ zmianie, a konkret-
nie ich amplitudy. W okresach bezdeszczowych jest najgorêcej, temperatura
wynosi �rednio oko³o 30oC. Pod koniec pór deszczowych temperatury obni¿aj¹
siê do 20oC. Dotyczy to zw³aszcza obszarów wysoko po³o¿onych.

5 Sucha odmiana klimatu podrównikowego wystêpuje jedynie na po³udnio-
wych krañcach Demokratycznej Republiki Konga. Pora sucha trwa co najmniej
pó³ roku, do o�miu miesiêcy. Opady s¹ niskie i nie przekraczaj¹ 1000 mm.
W porach suchych jest gor¹co, choæ temperatury nie s¹ tak wysokie jak
w strefie sahelu. Jest to spowodowane tym, ¿e obszar l¹dowy po³udniowej czê�ci
Afryki jest mniejszy ni¿ pó³nocnej.
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Pokrywa glebowa pañstwa jest strefowa, uzale¿niona od stref
klimatycznych, zwi¹zanych z nimi opadów i wielu innych czynników6.

�wiat zwierz¹t cechuje ogromne bogactwo gatunków7. W Demo-
kratycznej Republice Konga utworzono wiele parków narodowych
i obszarów ochronnych dla ochrony zarówno ro�lin, jak i zwierz¹t.
Najbardziej znane z parków to: Wirunga i Upemba. Przyroda wielu
tych parków jest jednak zagro¿ona ze wzglêdu na k³usownictwo
i trwaj¹ce w kraju konflikty zbrojne8.

Rzeka Kongo i jej dop³ywy stanowi¹ szkielet gospodarki, w tym
transportu. Gospodarka oparta jest na górnictwie i rolnictwie. Eks-
ploatuje siê lasy oraz rudy miedzi, kobalt (1. miejsce na �wiecie),
mangan, cynk, cynê, ¿elazo, diamenty, z³oto, srebro, wêgiel kamien-
ny, ropê naftow¹. Rozwiniêty jest przemys³ hutniczy, petrochemicz-
ny, spo¿ywczy, w³ókienniczy, cementowy oraz produkcja energii elek-

6 W Kotlinie Konga, po obu stronach równika wystêpuj¹ gleby ferralitowe,
na których rosn¹ lasy tropikalne. S¹ one barwy czerwono-¿ó³tej. Niemal ca³y
obszar Kotliny Konga poro�niêty jest wiecznie zielonymi lasami tropikalnymi.
Lasy te charakteryzuj¹ siê bogactwem wielu gatunków drzew i krzewów. Lasy
Kotliny Konga cechuj¹ siê tak¿e wielowarstwow¹ struktur¹ drzew i trwa³o�ci¹
procesów fizjologicznych. Wystêpuje w nich ca³e mnóstwo lian i poro�li, a wiele
drzew osi¹ga 50 m wysoko�ci. Obrze¿a kotliny, ale tak¿e obszary le¿¹ce w samej
kotlinie, poro�niête s¹ mozaik¹ lasów i gêstych drzewiastych sawann. Obszary
zachodnie, w uj�ciu Konga, pokryte s¹ bagiennymi lasami, które s¹ okresowo
zalewane. Lasy te s¹ znacznie ubo¿sze gatunkowo ni¿ lasy równikowe. Cech¹ cha-
rakterystyczn¹ tych¿e lasów s¹ korzenie oddechowe, tzw. pneumatofory, wystaj¹ce
ponad pokrywê glebow¹. Zbocza gór porastaj¹ górskie lasy równikowe. Drzewa
tych lasów s¹ ni¿sze ni¿ drzewa rosn¹ce w kotlinie. Powy¿ej 2500 m n.p.m.
wystêpuje ro�linno�æ afroalpejska, pozbawiona lasów.

7 Poza mnogo�ci¹ ma³p ¿yj¹cych na drzewach lasów tropikalnych, w gó-
rach mo¿na spotkaæ goryle. W�ród wiêkszych gatunków ma³p, poza gorylami,
wystêpuje wiele pawianów i koczkodanów. Ze wzglêdu na du¿¹ liczbê cieków
wodnych w Kongu ¿yje wiele krokodyli i hipopotamów. Rzeki cechuje du¿e bogac-
two gatunkowe ryb. W najbardziej niedostêpnych miejscach lasów mo¿na spotkaæ
spokrewnione z ¿yraf¹ okapi. Wyj¹tkowa jest te¿ ró¿norodno�æ ptaków, wiele
z nich ma wielokolorowe upierzenie, np. bananojady i dzioboro¿ce. Wystêpuje tam
szeroki wachlarz zwierz¹t kojarzonych z kontynentem afrykañskim, takich jak
lwy, s³onie, bawo³y czy hieny, a tak¿e antylopy i ¿yrafy. Pañstwo dba o przyrodê.

8 Zob. wiêcej: Encyklopedia Geograficzna �wiata: Afryka, Kraków 1997,
passim.
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trycznej z hydroelektrowni oraz rybo³ówstwo morskie i �ródl¹dowe.
DRK s³ynie z produkcji bawe³ny, kawy, kakao oraz herbaty9.

Paradoks chce, ¿e Demokratyczna Republika Konga zaliczana
jest do grupy Krajów Biednych i Najbardziej Zad³u¿onych (Heavily
Indebted Poor Countries, HIPC), choæ posiada bogate z³o¿a surow-
ców naturalnych. Pisze siê nawet o �geologicznym skandalu�. Zda-
niem Stuarta Notholta, analityka biznesowego cytowanego przez
African Business w lutym 2009 roku, mo¿liwo�ci górnicze DRK siê-
gaj¹ 24 bln USD � co stanowi równowarto�æ po³¹czonego PKB Eu-
ropy i Stanów Zjednoczonych. Przedmiot po¿¹dania i ofiara chciwo-
�ci, DRK nie nale¿y jednak do siebie10.

Lata 2005�2010 to bardzo �cis³a wspó³praca z kapita³em ChRL.
Po roku 2010 w ca³ym kraju wyra�nie dostrzegane s¹ zmiany
w ilo�ci i jako�ci dróg, po³¹czeñ kolejowych, energetycznych linii
przesy³owych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej � w tym rów-
nie¿ sieci internetowej11 . Mimo takich sukcesów klientelizm i sta-
ro�wieckie metody zarz¹dzania uniemo¿liwiaj¹ finansowanie infra-
struktury. Przyk³adowo � pañstwo �fakturuje� swoj¹ elektryczno�æ
du¿o poni¿ej faktycznych kosztów produkcji. Jest to zjawisko typo-
we dla kontynentu, bowiem wiêkszo�æ pañstw Czarnej Afryki sub-
sydiuje energiê elektryczn¹, a taryfy nie uleg³y zmianie od lat 70.
XX wieku, poniewa¿ jest to mocny argument wyborczy. W takiej
sytuacji trudno o jaki� postêp.

Afrykañski paradoks energetyczny
� jak wykorzystaæ mo¿liwo�ci?

W kwietniu 2008 roku Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy
alarmowa³, i¿ wiêkszo�æ pañstw Afryki Subsaharyjskiej praktycznie
nie posiada infrastruktury w zakresie energii, transportu, wody

9 Ibidem.
10 T. Coloma, Czy Kongo roz�wietli ca³¹ Afrykê?, �Le Monde diplomatique�

2011, nr 3.
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i technologii informacji oraz komunikacji, co przek³adaj¹c na skutek
wp³ywa na ograniczenie produktywno�ci o 30�60%, a w przypadku
wzrostu gospodarczego o 2%. Na budowê nowych obiektów, remont
i eksploatacjê starych potrzeba a¿ 93 mld USD rocznie w okresie od
2006 do 2015 roku, czyli 15% PKB ca³ego kontynentu12. O ile media
z upodobaniem przywo³uj¹ fakt, i¿ 1/3 afrykañskich dzieci nie koñ-
czy szko³y podstawowej, tylko niektóre z nich wspominaj¹ o tym, ¿e
ponad 3/4 nie ma dostêpu do pr¹du. Z 68 wytwarzanych gigawatów
(GW), ca³kowita zdolno�æ produkcyjna 48 krajów po³o¿onych na
po³udnie od Sahary siêga zaledwie poziomu zdolno�ci produkcyjnej
jednej tylko Hiszpanii. Dodatkowo, 1/4 parku produkcyjnego jest
nieaktywna. W ostatecznym rozrachunku jeden mieszkaniec Afryki
zu¿ywa �rednio jakie� 124 kWh rocznie. Jest to energia jakiej po-
trzebuje ¿arówka 100 W, by �wieciæ przez 3 godziny dziennie. Dla
lokalnych przedsiêbiorstw przerwy w dostawie pr¹du sk³adaj¹ siê
�rednio na 56 dni przestoju w roku, co przek³ada siê na straty
wp³ywów rzêdu 5�6%. Udzia³ energetyki w brakach infrastruktury
szacuje siê na ok. 40�80%. Jeszcze gorzej sytuacja przedstawia siê
w przypadku DRK, gdzie z braku pr¹du ponad 94% ludno�ci nie
mia³oby co zrobiæ z ¿arówk¹, bowiem ze wzglêdu na racjonowanie
energii elektrycznej, posiadanie, a nawet pod³¹czenie do sieci nie
gwarantowa³oby jeszcze �wiat³a13.

Tymczasem potencja³ energetyczny kontynentu jest ogromny.
Najbardziej obiecuj¹c¹ drog¹ wydaje siê hydroenergetyka. Ca³a Afryka
wykorzystuje zaledwie 3% swoich mo¿liwo�ci14. Dziêki sile rzeki

11 C. Braeckman, Kongo i jego nowi chiñscy przyjaciele, �Le Monde diplo-
matique� 2009, nr 9.

12 Africa�s infrastructure: A Time for transformation, World Bank, Washing-
ton 2010, http://www.infrastructuresfrica.org [20.03.2011].

13 Nieustanne obci¹¿anie sieci elektrycznej sprawia, ¿e codzienne ¿ycie
mieszkañców DRK staje siê nie do zniesienia; w ciemno�ciach kwitnie przestêp-
czo�æ, szpitale maj¹ k³opot z przechowywaniem szczepionek i leków, a urz¹dzenia
pompuj¹ce wodê pitn¹ przestaj¹ pracowaæ. W tej sytuacji mieszkañcy zaczynaj¹
korzystaæ z systemu: D, czyli pod³¹czania siê �na dziko� do sieci elektrycznej.

14 Top the water, �The Economist� 8.05. 2010.
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Kongo potencja³ hydroelektryczny tylko DRK szacowany jest na 110
GW, zw³aszcza w okolicach wodospadu Inga, w prowincji Dolne Kongo.
Gdyby w tym miejscu powsta³ kompleks elektrowni, to istnieje
mo¿liwo�æ generowania 44 GW, czyli dwukrotnie wiêcej ni¿ Zapory
Trzech Prze³omów w ChRL15. Taka moc wystarczy³aby na pokrycie
ok. 40% potrzeb ca³ego kontynentu, od Kairu po Przyl¹dek Dobrej
Nadziei. Obecnie w tym miejscu ju¿ istniej¹ dwie zapory16 � Inga I
i Inga II17. Zbudowane zosta³y, odpowiednio, w 1972 i 1982 roku.

15 Zapora Trzech Prze³omów � tama zbudowana na rzece Jangcy w cen-
tralnej prowincji Chin � Hubei. Budowa rozpoczê³a siê w roku 1993, a zosta³a
zakoñczona 20 maja 2006 roku. Nape³nianie zbiornika zakoñczono 26 pa�dzier-
nika 2010 roku, uzyskuj¹c poziom wody wynosz¹cy 175 m, który umo¿liwia
elektrowni wodnej dzia³anie z pe³n¹ moc¹. Wielka Tama jest najdro¿szym poje-
dynczym projektem budowlanym na �wiecie. Koszt przedsiêwziêcia ocenia siê
na 37 mld USD. Zapora ma pe³niæ funkcjê najwiêkszej na �wiecie elektrowni
wodnej, w której 26 generatorów o ³¹cznej mocy 18,2 tys. MW, bêdzie produko-
waæ 84,7 TWh energii rocznie oraz chroniæ przed powodziami, a tak¿e ma zwiêk-
szyæ ¿eglowno�æ rzeki i sprawi, ¿e przez sze�æ miesiêcy w roku statki oceaniczne
o wyporno�ci 10 tys. ton docieraæ bêd¹ 2,4 tys. km w g³¹b l¹du. Inwestycja sta³a
siê obiektem krytyki licznych �rodowisk: historyków (w wyniku powstania zapo-
ry zalane zostan¹ liczne zabytki), ekologów (zagra¿a ona egzystencji niektórych
gatunków ryb i ssaków wodnych), geologów (uwa¿a siê, i¿ skala sztucznego
zbiornika bêdzie tak wielka, i¿ ciê¿ar nagromadzonej wody mo¿e wp³yn¹æ na
tektonikê) oraz ekonomistów (inwestycja ma cechy gospodarki planowanej cen-
tralnie). W trakcie budowy przesiedlono 1,4 mln osób. Z drugiej strony, Zapora
Trzech Prze³omów przyczyni siê do ograniczenia zu¿ycia wêgla o 31 milionów ton
przez rok. Ograniczy to emisje do atmosfery 100 milionów ton gazów cieplarnia-
nych, milionów ton py³ów, miliona ton dwutlenku siarki, 370 tys. ton tlenku
azotu, 10 tys. ton tlenku wêgla oraz w znacz¹cych ilo�ci rtêci. Zawarte w nazwie
Trzy Prze³omy s¹ obecnie jedn¹ z bardziej znanych chiñskich atrakcji turystycz-
nych ulokowanych na rzece Jangcy, zob. The Three Gorges Dam, http://www.disco-
veryangtze.com/Yangtzediscovery/three_gorges_dam.htm [26.03.2011].

16 S¹ to zapory wybudowane w latach sprawowania w³adzy przez Mobutu
� Sese Seko. Sam Mobutu te hydroelektrownie uwa¿a³ za swe najwiêksze osi¹-
gniêcie gospodarcze. U¿ywana by³a te¿ nazwa � �diamenty w koronie�.

17 Kompleks jest po³¹czony ze stolic¹ i z górnicz¹ Katang¹-Szab¹ lini¹
wysokiego napiêcia. W przypadku prowincji Szaba jest to odleg³o�æ ok. 1700 km.
S¹ to dwa zak³ady o wielkim znaczeniu strategicznym i z tego wzglêdu s¹
strze¿one niczym co� najcenniejszego. W elektrowniach doskonale pamiêtany
jest akt terroryzmu, który zosta³ dokonany w sierpniu 1998 roku. Dywersanci
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Obie elektrownie winny produkowaæ oko³o 1800 MW, w praktyce
produkcja siêga zaledwie 875 MW. Wynika to g³ównie z tego, ¿e
pracuje zaledwie kilka turbin i generatorów. Pozosta³e, albo s¹
w permanentnym remoncie, albo s¹ powa¿nie uszkodzone. Potrzeb-
ne s¹ ogromne �rodki finansowe, których póki co DRK nie posiada.

Przyk³ad chiñskiej Zapory Trzech Prze³omów mo¿e byæ niezwy-
kle inspiruj¹cy dla Demokratycznej Republiki Konga, zw³aszcza ¿e
wspó³praca ekonomiczna z ChRL rozwija siê dynamicznie.

Kompleks zapór na rzece Kongo, Inga I i Inga II
� potrzeba modernizacji

Zapory Inga s¹ zespo³em urz¹dzeñ hydrotechnicznych zlokalizo-
wanych na rzece Kongo w Demokratycznej Republice Konga, oko³o
225 km na po³udniowy zachód od Kinszasy. Obecnie istniej¹ dwie
zapory, Inga I i Inga II. Ich zdolno�ci produkcyjne energii elektrycz-
nej s¹, na rok 2011 � realnie mówi¹c, oceniane odpowiednio na:
351 MW i 1,424 MW. Ca³y kompleks hydroelektryczny eksploatowa-
ny jest z wielkimi przeszkodami. Oba obiekty od lat nie by³y remon-
towane i modernizowane, co znacznie obni¿a ich warto�æ, nie tylko
techniczn¹. Je�li do tego dodamy znaczne zamulenie rzeki18 w tym
rejonie, to mamy pe³n¹ wiedzê na temat stanu technicznego tych
dwóch sztandarowych obiektów hydroelektrycznych DRK. Mimo
fatalnego stanu technicznego obie elektrownie s¹ traktowane jako
zak³ady o strategicznym znaczeniu dla ca³ej gospodarki DRK.

w okolice elektrowni dostali siê samolotem, odciêli zasilanie linii przesy³owych
pr¹du i w prosty sposób sparali¿owali ca³y kraj.

18 Pierwsze objawy zamulenia rzeki Kongo pojawi³y siê podczas wydarzeñ,
które mia³y miejsce od roku 1994. Tocz¹ca siê wojna domowa, najpierw w Za-
irze, pó�niej w DRK, uniemo¿liwi³a zajêcie siê tym problemem. Co prawda
dora�nie próbowano przeciwdzia³aæ zamuleniu, ale nie uda³o siê uchroniæ turbin
obu elektrowni wodnych przed uszkodzeniami. To wtedy powsta³e uszkodzenia
rzutuj¹, po dzi� dzieñ, na stan techniczny obu elektrowni i determinuj¹ ich
pe³ne wykorzystanie. Permanentny brak �rodków na remonty dope³nia reszty.
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By zrealizowaæ niezbêdne remonty zak³ady potrzebuj¹ pieniê-
dzy. Z tego co wiadomo, g³ównym partnerem w remontach ma byæ
Bank �wiatowy oraz Afrykañski Bank Rozwoju. Sam pomys³ jest
do�æ oczywisty, ale trzeba byæ realist¹ � Kongo po latach dyktatury,
najpierw Mobutu Sese Seko, pó�niej dekady wojen nadal zajmuje

Mapa nr 1. Schemat lokalizacji budowli hydrotechnicznych
(Inga I, Inga II i planowanej Inga III) na rzece Kongo

�ród³o: http://en.wikipedia.org/wiki/Inga_Dam#Inga_III [26.03.2011].
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czo³owe miejsce na li�cie pañstw bankrutów (Failed States Index) ze
�redni¹ stop¹ wzrostu 5,5%19 i samo sobie z takimi problemami nie
poradzi. Rozs¹dne wspomaganie kapita³owe jest niezbêdne20.

Jak wykorzystaæ mo¿liwo�ci?

Energetyczny potencja³ Demokratycznej Republiki Konga jest
ogromny. Je�li uda³oby siê rezerwy tkwi¹ce w rzece Kongo urucho-
miæ, to szacuje siê mo¿liwo�ci nawet na 110 GW. Tym bardziej ¿e
lokalizacja jest praktycznie tylko jedna � okolice wodospadu Inga,
czyli tam gdzie ju¿ funkcjonuj¹ dwa zespo³y hydroenergetyczne.
Problemem jest sprawa dystrybucji i sprzeda¿y energii elektrycznej.
Energetyka Konga sama sobie z tym problemem nie poradzi, bo-
wiem spo³eczny charakter dystrybucji nie pozwala na zmianê ceny
detalicznej dla prywatnego odbiorcy21. By³a to wa¿na sprawa poli-
tyczna w kontek�cie wyborów prezydenckich i parlamentarnych
w 2011 roku.

Podejmowane by³y próby pozyskania kapita³u na to niezwykle
ciekawe przedsiêwziêcie, jakim mo¿e i powinna byæ budowa kolejne-
go kompleksu energetycznego na rzece Kongo o nazwie Inga III.
�wiatowe instytucje finansowe doskonale zdaj¹ sobie sprawê z po-
trzeb i wagi tej inwestycji � stawiaj¹ niezwykle wygórowane warun-
ki. Póki co pañstwowy zak³ad energetyczny Konga SNEL (Société
national d�électricité) nie jest w stanie spe³niæ tych oczekiwañ. Tym
bardziej ¿e na �wiecie za energetykê odpowiada sektor pañstwowy,
a w Afryce zgodnie z oczekiwaniami instytucji finansowych ma

19 Ta stopa wzrostu to mniej wiêcej czas oko³o 50 lat, czyli w roku 2060
DRK powróci³oby do poziomu dochodów na mieszkañca z 1960 roku, roku uzy-
skania niepodleg³o�ci.

20 T. Coloma, op. cit.
21 Wiêkszo�ci prywatnych odbiorców nie staæ na op³aty za energiê elek-

tryczn¹.
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odpowiadaæ sektor prywatny. To jest bardzo ciekawe stanowisko np.
Banku �wiatowego, którego eksperci d¹¿¹ do pogr¹¿enia przedsiê-
biorstw pañstwowych, udowodnienia ich bezu¿yteczno�ci i uzasad-
nienia wraz ze zmuszeniem do prywatyzacji. Zgodnie z tak¹ tez¹
rynek energetyczny w DRK (w Afryce te¿) winien siê otworzyæ
i powinien byæ przejêty przez prywatnych operatorów. Takie stano-
wisko to �wyrok �mierci� na kongijskie SNEL. Z drugiej strony, tak
w DRK jak i Afryce, brak stosownych rozwi¹zañ prawnych w tym
wzglêdzie22.

Sk¹d zatem pieni¹dze na modernizacjê tego sektora oraz budo-
wê nowych obiektów? Szans¹ jest wspó³praca z inwestorami zagra-
nicznymi i to w my�l zasady � rozwój DRK oparty jest na jego
przydatno�ci z punktu widzenia zagranicznych kontrahentów. Póki
co zagranicznie firmy du¿o inwestuj¹ w porty, lotniska i drogi, aby
usprawniæ wywóz z DRK surowców naturalnych. Jednocze�nie trze-
ba pamiêtaæ, ¿e budowana infrastruktura jest niezwykle energo-
ch³onna (uwzglêdniaj¹c równie¿ energiê elektryczn¹). Obecnie wia-
domo, ¿e rz¹d DRK winien natychmiast zgromadziæ 22,1 mld USD23,
je�li chce do 2020 roku zbudowaæ instalacjê zak³adu Inga III i do
2025 roku dokoñczyæ pierwszy etap gigantycznego projektu energe-
tycznego Grand Inga (6 GW na pocz¹tku i 39 GW docelowo). To
wielki cel, bowiem przedsiêwziêcie na rzece Kongo bêdzie s³u¿y³o
nie tylko DRK, ale ca³ej Afryce24.

22 T. Coloma, op.cit.
23 Ka¿de �ród³o pozyskiwania �rodków na modernizacjê i budowê wchodzi

w zakres rozwa¿anych wariantów i sposobów finansowania. Wspó³praca rz¹du
DRK obejmuje wiele instytucji finansowych z Afryki, Europy i �wiata. Ponadto
prowadzone s¹ rozmowy z koncernami eksploatuj¹cymi z³o¿a naturalne w DRK,
bowiem wzrasta zapotrzebowanie tych koncernów na energiê elektryczn¹. W³a-
dze DRK prowadz¹ negocjacje z BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, ChRL), negocjuj¹
z pañstwami Zatoki Perskiej, Turcj¹, a nawet Kore¹ Po³udniow¹. Trwaj¹ te¿
przygotowywanie kapita³u na potrzeby tego gigantycznego projektu.

24 T. Coloma, op. cit.
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Mapa nr 2. Lokalizacja planowanych o�rodków
produkcji energii elektrycznej w Afryce

�ród³o: T. Coloma, Czy Kongo roz�wietli ca³¹ Afrykê?, �Le Monde diplomatique� 2011,
nr 3.
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Podsumowanie

Antykolonializm i afrooptymizm w chiñskim wydaniu nie budz¹
niepokoju prezydenta DRK Josepha Kabili, który powiedzia³ w 2007
roku: �Sprawimy, i¿ Demokratyczna Republika Konga stanie siê
Chinami Afryki�. W ci¹gu najbli¿szych lat mo¿e powstaæ prawie
15 tys. km dróg. Je�li jeszcze uda siê sfinalizowaæ rozmowy o wspar-
ciu finansowym budowy kompleksu energetycznego Inga to jest realna
nadzieja na wzrost znaczenia Demokratycznej Republiki Konga
w Afryce. To ju¿ wyra�nie widoczna �cie¿ka do swoi�cie pojêtej mo-
carstwowo�ci, wewnêtrznej, tak w pañstwie, jak i w Afryce. Stwo-
rzenie mo¿liwo�ci sprzeda¿y energii elektrycznej dla innych pañstw
kontynentu mo¿e byæ prze³omem. Na pocz¹tek bêdzie to wyj�cie
z grupy pañstw ubogich i najbiedniejszych. To mo¿e byæ pozyskanie
wiarygodno�ci, bowiem mo¿liwe jest sp³acanie d³ugów, które za DRK
�ci¹gn¹ siê� od lat. Zaowocuje to mo¿e sta³ymi kontaktami z Uni¹
Europejsk¹ i innymi partnerami. Realizacja wspomnianych przed-
siêwziêæ mo¿e byæ bardzo inspiruj¹ca dla DRK i Afryki. To mo¿e byæ
pocz¹tek mocnej pozycji pañstwa na kontynencie afrykañskim i w ten
sposób mo¿e staæ siê ono potêg¹ energetyczn¹ Afryki. Do realizacji
tego przedsiêwziêcia niezbêdna jest jednak stabilizacja polityczna,
o któr¹ trudno po wyborach prezydenckich i parlamentarnych w listo-
padzie 2011 roku.
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DOES THE DEMOCRATIC REPUBLIC
OF CONGO HAVE A CHANCE TO BECOME

THE AFRICAN ENERGY SUPERPOWER?

SUMMARY

At the beginning of the article the author gave general informa-
tion on the Democratic Republic of Congo (DRC) underling geogra-
phical and energy resources aspects. Then the author analysed the
possibility to build the dam complex on Congo River (political, eco-
nomic and technical conditions and requirements). The fulfillment
of such project could take effect for the position of the DRC as
a state in Africa. In this way the DRC could become a sectoral
superpower on the Continent (main supplier of electricity for whole
Africa).
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