13 września 1890 – założono Fort Salisbury dziś
Harare
13 września 1890 – Brytyjczycy założyli Fort Salisbury, obecnie stolica Zimbabwe Harare (na zdj.
charakterystyczne w Harare drzewa jacaranda, które przywędrowały do Afryki z Ameryki Południowej)
Miasto rozwinęło się z osady założonej przez wojskową wyprawę wysłaną przez Cecila Rhodesa, by podbić i zająć
Mashonaland, region należący do obecnego Zimbabwe, na rzecz Korony brytyjskiej. Fort został nazwany
Salisbury na cześć brytyjskiego premiera, Roberta Gascoyne-Cecila, 3. markiza Salisbury. Z zakończeniem
podboju Zimbabwe, w 1897 osada przekształciła się w gminę a w 1935 została proklamowana miastem.
Obszarem tym zarządzali Brytyjczycy, którzy wprowadzili politykę dyskryminacji rasowej. Biały kolor skóry
zapewniał udogodnienia w różnego rodzaju świadczeniach np. mieszkaniowych, edukacyjnych.
Dziś liczba mieszkańców sięga około 1,6 mln a cała aglomeracja Harare liczy blisko 2,8 mln mieszkańców (dane z
2006). Centrum życia politycznego, kulturalnego i edukacyjnego kraju, a zarazem centrum przemysłu i
komunikacyjne. W Harare mieszczą się siedziba rządu, sądu najwyższego, siedziby lokalnych i zagranicznych firm,
korporacji i organizacji pozarządowych.
W Zimbabwe około 98% ludności stanowią czarnoskórzy. Stopa bezrobocia wynosi szacunkowo około 95%.
Hiperinflacja w Zimbabwe
Inflacja w Zimbabwe gwałtownie rosła począwszy od 1998 roku, kiedy wynosiła 32%. Inflacja na koniec roku 2007
przekroczyła 100 tys. procent w skali rocznej. W maju 2008 wprowadzono do obiegu banknot o nominale 500 000
000 dolarów zimbabweńskich oraz specjalne czeki rolne o nominałach 5, 25 oraz 50 miliardów dolarów
zimbabweńskich. W pierwszych dniach lipca 2008 1 złoty polski był wart 8 miliardów dolarów zimbabweńskich. W
tym samym miesiącu rząd Zimbabwe ogłosił oficjalnie inflację na poziomie 231 milionów procent, wprowadzając
jednocześnie na rynek banknot o nominale 100 miliardów dolarów zimbabweńskich. 30 lipca 2008 dyrektor Banku
Centralnego Zimbabwe ogłosił, że aby ograniczyć skutki hiperinflacji od 1 sierpnia przeprowadzona zostanie
denominacja dolara Zimbabwe w proporcji 10 miliardów:1. Jednym z powodów podjęcia decyzji o denominacji był
problem z systemami informatycznymi bankomatów, które nie zostały zaprogramowane do obsługi kwot
posiadających olbrzymią liczbę zer.
W związku z brakiem zaufania do danych podawanych przez rząd Zimbabwe przeprowadzono analizę rynkową, w
wyniku której ustalono rzeczywisty indeks hiperinflacji w Zimbabwe. Ostatnie kalkulacje wykazują, iż jest ona na
poziomie 13,2 miliarda procent miesięcznie, co stanowi 516 trylionów (516 000 000 000 000 000 000) procent w
stosunku rocznym. Zimbabweńska hiperinflacja stała się tym samym drugą największą w historii świata,
wyprzedzając jugosłowiańską hiperinflację z 1994 r. a stając po węgierskiej z roku 1946, w której wynosiła ona
prawie 13 biliardów (12 950 000 000 000 000) procent miesięcznie, z cenami podwajającymi się co każde 15,6
godziny. W stanie na listopad 2008 ceny w Zimbabwe podwajają się co 1,3 dnia (31,2 godziny). 17 stycznia 2009
roku wyemitowane zostały banknoty o nominale 10 bilionów dolarów, przygotowane są również banknoty o
nominałach 20, 50 i 100 bilionów dolarów, jednak nie zostały jeszcze wprowadzone do obiegu. 31 stycznia 2009
minister finansów Zimbabwe ogłosił, że dolar Zimbabwe przestał być jedyną obowiązującą walutą.
*
A tu piszę w innym kontekście o Zimbabwe.

