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Tanzania ratyfikowała porozumienie AfCFTA. 9 września tanzański parlament, po przeprowadzeniu 
konsultacji z rządem, ratyfikował Porozumienie o Afrykańskiej Kontynentalnej Strefie Wolnego Handlu 
(African Continental Free Trade Area, AfCFTA) dołączając do grupy 41 państw, które już tego dokonały. 
Podsumowując proces ratyfikacji, minister przemysłu i handlu Tanzanii, prof. Kitila Mkumbo podkreślił 
korzyści wynikające z liberalizacji obrotów towarami i usługami na kontynencie afrykańskim – zgodnie 
z AfCFTA ok. 90% z nich jest zwolnione z opłat celnych. 

Komentarz: Niezależni od rządu analitycy podkreślają korzyści dla całej Afryki płynące z przyjęcia 
porozumienia – obecnie tylko 18% handlu państw afrykańskich odbywa się pomiędzy nimi samymi, co 
wynika w dużym stopniu z barier celnych i działań protekcjonistycznych poszczególnych 
rządów.Tanzańscy eksperci wskazują jednak na kluczowe wyzwanie związane z funkcjonowaniem 
AfCFTA w praktyce – niekonkurencyjność większości branż gospodarki tanzańskiej wobec niektórych 
innych krajów kontynentu. To główna przyczyna braku postępu w integracji Tanzanii w ramach 
Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (East African Community, EAC). Pięć lat prezydentury zmarłego w 
lutym br. Johna Magufuli stało pod znakiem silnie protekcjonistycznej polityki handlowej i szeregu 
sporów z sąsiadami związanych z handlem  takimi produktami jak olej, cukier czy mleko i nabiał. 
Widoczna jest także duża obawa rządu i administracji tanzańskiej przed szerszym otwarciem rynku 
usług i pracy, gdzie jako największe potencjalne zagrożenie postrzegane są firmy i pracownicy z Kenii 
czy, w mniejszym stopniu – Ugandy. W efekcie, szereg zapisów porozumień zwartych w ramach EAC nie 
jest przez Tanzanię przestrzegane. Istnieje więc spore ryzyko podobnych problemów związanych z 
członkostwem w AFCFTA, szczególnie w sytuacji dość słabych mechanizmów wymuszania 
przestrzegania porozumienia.      

 
Tanzania. Parlament ratyfikował Protokół Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych (East African Community Sanitary and Phytosanitary 
Protocol). Protokół nakłada na państwa członkowskie Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (EAC) 
obowiązek harmonizacji środków i procedur sanitarnych i fitosanitarnych służących zwalczaniu 
szkodników i chorób. Tanzania zwlekała z jego ratyfikacją przez osiem lat, co ograniczało potencjał 
biznesowy tego kraju na rynkach EAC. 

Komentarz: Władze Tanzanii oceniają, że ratyfikacja dokumentu wzmocni handel pomiędzy tym 
państwem a innymi krajami Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej poprzez umożliwienie dostępu do 
rynków EAC większej liczbie tanzańskich produktów, a także przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa żywności, roślin i zwierząt w kraju. Podpisanie protokołu powinno m.in. ułatwić 
eksport kukurydzy oraz innych produktów rolnych do Kenii, którego blokada przez władze w Nairobi 
była przyczyną poważnych tarć we współpracy dwustronnej między oboma krajami. W szerszej 
perspektywie podpisanie protokołu przez TZ powinno przyczynić się do przyspieszenia rozwoju strefy 
EAC, w szczególności w sektorze rolnym. Z punktu widzenia tanzańskiego eksportu kluczowe będzie 
jednak przestrzeganie protokołu w praktyce i zapewnienie standardów fitosanitarnych na poziomie, 
który będzie akceptowalny dla państw odbiorców tanzańskiego ziarna.    

  

Tanzania będzie w przyszłym miesiącu gospodarzem pierwszego expo Wspólnoty 
Wschodnioafrykańskiej poświęconego turystyce, którego celem jest przede wszystkim promocja 
regionu jako destynacji turystycznej. Targi odbędą się w Aruszy od 9 do 11 października i połączone 
one będą z  wizytą międzynarodowych nabywców, inwestorów i mediów w wybranych 
najważniejszych miejscach turystycznych w regionie (od 12 do 16 października). Tematem 
tegorocznego – pierwszego takiego expo jest „Promocja odpornej turystyki na rzecz inkluzywnego 
rozwoju społeczno-gospodarczego”. 



Komentarz: W lipcu ministrowie z poszczególnych krajów EAC odpowiedzialni za turystykę 
zatwierdzili strategię marketingową w obszarze turystyki na lata 2021-2025 dla krajów Wspólnoty 
Wschodnioafrykańskiej (EAC Tourism Marketing Strategy), w której przewidziano właśnie m.in. 
organizację expo jako wspólnego forum dla podmiotów państwowych, jak i niepaństwowych, oraz 
platformy do spotkań B2B. Expo będzie organizowane przez państwa członkowskie EAC na zasadzie 
rotacji. O wyborze Arushy na lokalizację tegorocznej wystawy przesądził fakt, że będąc węzłem 
turystycznym Tanzanii miasto jest łatwo dostępne dla uczestników ze wszystkich krajów 
partnerskich. Oczekuje się, że targi znacznie ożywią turystykę zarówno wewnątrzregionalną, jak i 
międzynarodową w krajach Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej po bezprecedensowej zapaści w 
branży spowodowanej przez pandemię Covid-19. Pierwsze expo poświęcone będzie w szczególności 
kwestii odporności sektora turystycznego, zarządzaniu kryzysowemu, marketingowi cyfrowemu w 
dziedzinie turystyki, promocji pakietów turystycznych obejmujących kilka destynacji, ale także 
współpracy  w zakresie zwalczania nielegalnego handlu dziką przyrodą, co ma się przełożyć na 
wzmacnianie ochrony zasobów naturalnych w regionie. 

  

Rwanda. Podpisano szereg porozumień dwustronnych z Turcją podczas wizyty Min. V. Biruty w 
Ankarze. Umowy o współpracy w obszarze przemysłu, edukacji i sportu znalazły się wśród 
porozumień, które sygnowali minister SZ Rwandy Vincent Biruta i jego turecki odpowiednik Mevlüt 
Çavuşoğlu w Ankarze 6 września br. Ministrowie podkreślili zadowolenie z rosnącej obecności 
tureckich przedsiębiorstw w Rwandzie, ale także konieczność dalszych wysiłków na rzecz wzrostu 
wymiany handlowej (81 mln USD w 2020 r.) Min. V. Biruta zasygnalizował także plany 
dotyczące możliwej wizyty prezydenta Paula Kagame w Turcji w bliskiej przyszłości. 

  

Rwanda/Uganda. Uganda zaprosiła Rwandę na spotkanie ad hoc w celu omówienia i weryfikacji 
realizacji umowy podpisanej przez te dwa kraje w 2019 r., by zakończyć napięcia we wzajemnych 
relacjach dwustronnych. Wg doniesień medialnych powołujących się na źródła rządowe z obu krajów, 
zaproszenie wysłane przez ministra spraw zagranicznych Ugandy Sama Kutesę jego rwandyjski 
odpowiednik Vincent Biruta otrzymał 30 sierpnia br. Rwanda zaprzecza jednak na tę chwilę planom 
spotkania. Jak podkreśliła rzecznik rządu Rwandy Yolande Makolo, „na razie nie planuje się żadnego 
spotkania”, ale „Rwanda pozostaje otwarta na dalszy dialog” z Ugandą. Wskazała przy tym, że nadal w 
relacjach dwustronnych tych krajów istnieje szereg problemów, „ponieważ Uganda nie zaprzestaje 
stosowania porwań, aresztowań, tortur i deportacji wobec Rwandyjczyków”. W jej ocenie sytuacja 
poprawi się tylko wtedy, gdy Uganda „przestanie wspierać grupy polityczne i zbrojne wrogie Rwandzie 
i rozpowszechniać fałszywe informacje o impasie” między tymi dwoma krajami 
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Tanzania. Rząd Tanzanii obniża prognozy wzrostu gospodarczego i przypisuje to pogorszeniu 
wyników gospodarczych w kluczowych sektorach, w tym turystyki, transportu, handlu i 
budownictwa, w efekcie pandemii Covid-19. Przyniosła ona w większości krajów blokady, w tym 
uziemianie samolotów, znacząco wpływające na przepływ osób i towarów. Już w 2020 r. gospodarka 
Tanzanii wzrosła dużo mniej niż zakładano, o 4,8 proc. w porównaniu z przewidywanymi wówczas 7 
proc. 

Komentarz: Zgodnie z listem intencyjnym do Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), 
Tanzania obniżyła w tym roku swoje prognozy wzrostu do 4% z 5,6% ogłoszonych w czerwcu br. W 
lutym 2022 r. rząd Tanzanii ma przedstawić w parlamencie budżet uzupełniający, po wypłaceniu 567 
mln USD za pośrednictwem Rapid Credit Facility (RCF) i Rapid Financing Instrument (RFI). Uzyskanie 
zgody parlamentu na fundusze pozyskane z MFW  pozwoli na legalne wykorzystanie pieniędzy. 
Fundusze już dotarły do Tanzanii, jednak trwają procedury podpisania umów z rządem Zanzibaru i 
różnymi ministerstwami w sprawie wykorzystania tych środków. 

 
Tanzania. Prezydent Tanzanii Samia Suluhu potwierdziła, że zamierza ubiegać się o urząd prezydenta 
w 2025 r. Tym samym potwierdziła swoje ambicje polityczne, by zostać - gdyby wygrała - pierwszą 
kobietą wybraną na prezydenta kraju. Podczas tanzańskich obchodów Międzynarodowego Dnia 
Demokracji podkreśliła, że jej wyniesienie na najwyższe stanowisko zawdzięcza „łasce Bożej” i 
wymogom konstytucyjnym. Wezwała też tanzańskie kobiety do połączenia sił, aby zapewnić w 
następnych wyborach prezydenckich zwycięstwo kobiety. Powtórzyła również swoje zobowiązanie 
do mianowania większej liczby kobiet na stanowiska kierownicze, by wyrównywać szanse obu płci. 

Komentarz: Uwagi prezydent zbiegły się z nowymi nominacjami ministerialnymi. Stergomena Tax 
została ministrem obrony, po ośmiu latach pełnienia funkcji sekretarza wykonawczego 
Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC). Ashatu Kijaji została z kolei mianowana ministrem 
informacji. Innymi kobietami pełniącymi obecnie funkcje ministrów w tanzańskiej administracji są 
choćby minister spraw zagranicznych Liberata Mulamula, minister  zdrowia Dorothy Gwajima oraz 
minister edukacji Joyce Ndalichako. Kobiety zajmują obecnie 46% tanzańskich stanowisk 
regionalnych sekretarzy administracyjnych, 43% stanowisk sędziowskich i 44% stanowisk komisarzy 
okręgowych. Ostatnio prezydent Samia Suluhu zarządziła również udostępnienie jej bazy danych kobiet 
o wysokich kwalifikacjach zawodowych pozwalającej na konsultację przy wyznaczaniu przyszłych 
nominacji, twierdząc, że niektóre ważne informacje są trudne do zdobycia za pośrednictwem agencji 
rządowych. Wedle oceny obserwatorów politycznych zainicjowane przez prezydent Samię Suluhu 
zmiany są wyraźnym sygnałem, że chce ona wzmocnić swój autorytet przed kolejnymi wyborami 
prezydenckimi. 

  

Rwanda. Kraj w październiku wznowi wybory samorządowe, które miały się odbyć w lutym 2021 r. 
po wygaśnięciu pięcioletniej kadencji obecnych przywódców, lecz zostały przełożone z powodu 
pandemii Covid-19. Rwandyjska Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że z myślą o ww. 
wyborach rozpoczęły się już przygotowania obejmujące m.in. aktualizowanie rejestru wyborców i 
prowadzenie programów edukacji obywatelskiej. Stanowiska do obsadzenia w tych wyborach 
obejmują m.in. komitety wiejskie, sektorowe i okręgowe (z wyjątkiem dystryktów Kigali). Wybrani 
zostaną także członkowie rad zajmujących się sprawami kobiet i młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych. To pierwsze wybory od czasu epidemii Covid-19 i będą one podlegać 
obowiązującym w Rwandzie obostrzeniom związanym z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa. 



Komentarz:  Według rwandyjskiej Państwowej Komisji Wyborczej w kierownictwie samorządowym 
do obsadzenia jest 340 000 miejsc.Jeannette Bayisenge, minister ds. płci i promocji rodziny, 
przypomniała w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych, że tylko 32,2% liderów 
wybranych w poprzednich wyborach to kobiety. W jej ocenie Rwanda powinna zadbać o to, by w 
wyborach samorządowych wybierano więcej kobiet, gdyż mogą one, jej zdaniem, pomóc w 
rozwiązywaniu palących problemów, takich jak ciąże u nastolatek oraz przemoc wobec kobiet. Także 
Immaculée Mukarurangwa będąca zastępcą sekretarza wykonawczego Państwowej Komisji Wyborczej 
powiedziała, że w lokalnym kierownictwie brakuje kobiet. Z kolei 16 września br. na XX Walnym 
Zgromadzeniu Krajowej Rady Kobiet Rwandyjki były zachęcane do udziału w wyborach samorządowych 
zaplanowanych na październik br. poprzez zgłaszanie swojej kandydatury.  Wg rady co najmniej 30% 
każdej rady na poziomie odpowiadającym powiatowi powinny stanowić kobiety. 

  

Rwanda. Paul Rusesabagina, którego historia stała się kanwą filmu „Hotel Rwanda”, został uznany za 
winnego zarzucanych mu czynów związanych z terroryzmem. Po sześciu godzinach odczytywania 
wyroku Izba Sądu Najwyższego ds. Zbrodni Międzynarodowych Rwandy skazała Paula Rusesabaginę na 
25 lat więzienia za udział w atakach terrorystycznych FLN. Sąd orzekł, że postawione Rusesabaginie 
zarzuty powinny skutkować karą dożywotniego pozbawienia wolności, ale ostatecznie skazał go na 
25 lat więzienia. Współoskarżeni otrzymali wyroki od trzech do dwudziestu lat więzienia, w 
zależności od powagi przestępstw. Rusesabagina i jego prawnicy nie byli obecni w sądzie, ponieważ 
od marca bojkotują proces. Rusesabagina i jego rodzina nadal odrzucają zarzuty i krytykują proces jako 
motywowany politycznie. Także część opinii publicznej twierdzi, że sprawa jest prowadzona w 
odpowiedzi na krytykę ze strony Rusesabaginy pod adresem długoletniego prezydenta Rwandy Paula 
Kagame. 

  

Tanzania. Szef delegatury UE w Tanzanii oraz ambasadorowie Belgii, Danii, Włoch, Holandii, 
Hiszpanii, Szwecji oraz Polski, odbyli specjalną kilkudniową wizytę w południowych regionach kraju, 
której celem była analiza wdrożenia projektów obszarze rolnictwa. Program Agri-Connect 
finansowany ze środków unijnych obejmuje wsparcie dla farmerów w budowie łańcuchów dostaw i 
wzrostu wartości dodanej, renowację dróg wiejskich oraz edukację w obszarze zdrowego żywienia i 
przedsiębiorczości. Szefowie placówek państw UE mieli okazję zapoznać się z procesem obejmującym 
produkcję, sprzedaż i eksport do krajów UE takich płodów rolnych jak kawa, herbata, awokado, chilli i 
pomidory.    

  

Malawi. Lotus Resources Limited, nowy inwestor w kopalni uranu Kayelekera w okręgu Karonga, 
rozpoczął prace poszukiwawcze w zakresie ziem rzadkich, w tym odwierty w Milenje Hills Rare Earth 
Prospect w dystrykcie Karonga. Program poszukiwań i wiercenia z odwróconą cyrkulacją (RC) to 
następstwo odkrycia tlenków pierwiastków ziem rzadkich w miejscu, które znajduje się około dwóch 
kilometrów od kopalni uranu Kayelekera.  Dyrektor zarządzający Lotus Resources Limited, Keith 
Bowes, powiedział, że chociaż firma pozostaje mocno skoncentrowana na rozwoju i wznowieniu 
produkcji w kopalni uranu Kayelekera, wierzy on, że nowy program ma potencjał wniesienia do firmy 
rzeczywistej wartości dodanej przy minimalnych nakładach. 

Komentarz:  Kopalnia uranu Kayelekera to odkrywkowa kopalnia uranu 52 km na zachód od 
regionalnego centrum administracyjno-handlowego Karonga w Malawi w Afryce i zarazem największa 
kopalnia w kraju. Ze względu na spadek cen uranu na rynku międzynarodowym Kopalnia Kayelekera 
Uranium Mine od lutego 2014 r. była poddawana konserwacji. Eksperci ds. zarządzania górnictwem 
zapowiadają, że istnieje potrzeba odpowiedniego planowania i zaangażowania lokalnych mieszkańców 
we wszystkie planowane działania górnicze, aby Malawi mogło czerpać korzyści z własnych zasobów 
naturalnych i prowadzonych na terytorium kraju przedsięwzięć wydobywczych. Radni okręgu, na 



terenie którego znajduje się kopalnia, zapowiadają, że społeczności zamieszkujące region nie 
zaakceptują żadnych prac, dopóki nie będzie zgody na projekty rozwojowe. Kolejne odkrycia w zakresie 
metali ziem rzadkich mogą być przedmiotem zainteresowania polskich firm z uwagi na ich 
zastosowanie w tzw. branżach przemysłowych przyszłości.   

  

Burundi. Opozycja polityczna i Niezależna Narodowa Komisja Praw Człowieka toczą spór w sprawie 
stanu praw człowieka w Burundi po tym jak zespół ONZ ocenił, że w tym kraju wciąż panuje 
nietolerancja. Przewodniczący Narodowej Niezależnej Komisji Praw Człowieka Sixte-Vigny Nimuraba 
stwierdził w rozmowie z mediami, że pomimo oburzenia opozycji i doniesień, że jej członkowie są 
nękani i arbitralnie aresztowani przez siły bezpieczeństwa, sytuacja w zakresie praw człowieka w 
Burundi znacznie się poprawiła. Główny przywódca opozycji Agathon Rwasa przypomniał z kolei w 
rozmowie z dziennikarzami o arbitralnych aresztowaniach członków jego partii mimo przestrzegania 
przez nich prawa. „To prawda, że przedstawiciele opozycji mogą zostać aresztowani. Jeśli popełnią 
przestępstwo, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Dotyczy to również osób z partii rządzącej” – 
powiedział z kolei Nimuraba. 

 
 


