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Tanzania. Wizyta Prezydenta Kenii. Podpisano szereg MoU mających na celu ułatwienie i 
wzmocnienie współpracy w różnych dziedzinach, w tym dot. kwestii imigracyjnych, 
wymiany więźniów, granicznej kontroli weterynaryjnej, zdrowia i budownictwa 
mieszkaniowego. Przyjęto też porozumienie w sprawach inwestycyjnych. Prezydenci 
Tanzanii i Kenii podkreślili rosnące znaczenie rozwoju sektora prywatnego, w tym pogłębiania 
i rozszerzania obecnego poziomu inwestycji, i potwierdzili swoje zaangażowanie we 
wspieranie inwestycji dwustronnych poprzez wprowadzanie środków ułatwiających 
zakładanie przedsiębiorstw handlowych w obu krajach. Potwierdzili ponadto zaangażowanie 
swoich rządów w kontynuowanie realizacji strategicznych projektów dwustronnych, w tym 
przyspieszonej budowy gazociągu z Dar es Salaam do Mombasy oraz projekt budowy drogi 
łączącej Bagamoyo w Tanzanii z Malindi w Kenii. 

Komentarz: Porozumienia podpisano w czasie dwudniowej wizyty państwowej prezydenta 
Kenii Uhuru Kenyatty w Tanzanii, który rozmawiał z prezydent Samią Suluhu Hassan oraz 
wziął m.in. udział w obchodach 60. rocznicy Dnia Niepodległości Tanzanii w Dar es 
Salaam. Podpisanie porozumień to kolejny krok na drodze do wzmocnienia relacji między 
oboma krajami (wspólne interesy obejmują m.in. handel, rozwój miast, rolnictwo, hodowlę 
zwierząt, górnictwo, energetykę, zdrowie, transport, infrastrukturę, obronność i 
bezpieczeństwo, turystykę i kwestie imigracjyjne). Było ono poprzedzone ustaleniami Wspólnej 
Komisji Współpracy (JCC) ustanowionej po spotkaniu prezydentów Tanzanii i Kenii, które miało 
miejsce w Nairobi w maju bieżącego roku. Komisja zebrała się w sierpniu br. i przedstawiła 
korzystne dla obu stron propozycje, które zaowocowały właśnie podpisanymi 
porozumieniami. Wcześniej krajom tym udało się m. in. rozwiązać część problemów 
związanych z barierami pozataryfowymi (NTB), które zidentyfikowano jako utrudniające 
handel i inwestycje między Kenią a Tanzanią, dzięki czemu kraje te odnotowały wzrost 
wymiany handlowej. Jeśli chodzi o import, to jak zauważyła prezydent Hassan, w tym roku 
Kenia sprowadziła już z Tanzanii towary wycenione ponad trzykrotnie wyżej w porównaniu z 
wartością importu z poprzedniego roku. Prezydenci obu krajów polecili właściwym 
ministrom, aby jak najszybciej rozwiązali pozostałych 18 kwestii związanych z barierami 
pozataryfowymi, aby przyspieszyć wzmocnienie wymiany handlowej między obywatelami 
obu krajów. 

  

Tanzania. Rząd Tanzanii podpisał umowy z czterema spółkami (Australia's Strandline 
Resources, Black Rock Mining, Orecorp, Petra Diamonds) działającymi w obszarze 
wydobywczym (złoto, grafit, piaski mineralne), by stworzyć spółki joint venture. Powstałe 
spółki to Faru Graphite Corporation (grafit), Petra Diamonds Ltd (PDL) (kamienie 
szlachetne), Nyati Mineral Sands Ltd oraz Sotta Mining Corporation Ltd. Prezydent Tanzanii 
Samia Suluhu Hassan zaznaczyła, że podpisanie porozumień było możliwe dzięki reformom i 
rewizji przepisów dotyczących wykorzystania zasobów naturalnych, w tym minerałów, jeszcze 
za rządów zmarłego prezydenta Johna Magufuli.  

Komentarz: Wkład sektora wydobywczego do PKB Tanzanii wynosi 6,7%, a prezydent 
Hassan ocenia, że podpisane porozumienie umożliwi zwiększenie tego pułapu do co najmniej 
10% do roku 2025. Prezydent wezwała odpowiednie władze i obywateli Tanzanii do 
zaangażowania się w zwalczanie przemytu minerałów przez nieuczciwych handlarzy. Zmiany 



w sektorze wydobywczym Tanzanii promowane przez tutejsze władze, w tym poprawa 
warunków biznesowych dla przyciągnięcia inwestorów, mogą przyczynić się do poprawy 
kondycji lokalnej gospodarki, a celem tanzańskiego rządu jest przede wszystkim to, by 
eksploatacja tutejszych zasobów naturalnych umożliwiała bogacenie się tanzańskiego 
społeczeństwa. 

  

Tanzania. Twiga Minerals Corporation, spółka joint venture łącząca Barrick Gold i rząd 
Tanzanii, ogłosiła nabycie nowych koncesji poszukiwawczych w Tanzanii przez Bulyanhulu 
Gold Mine Limited, spółkę zależną spółki Barrick Gold Corporation z siedzibą w 
Kanadzie. Bulyanhulu zawarła wiążącą umowę w tej sprawie także z Tembo Gold Corporation 
oraz Mineral Industry Promotion and Consulting Company Limited (MIPCCL), spółką zależną w 
całości należącą do Tembo Capital. Spółka Bulyanhulu nabędzie od MIPCCL 100% udziałów w 
sześciu koncesjach poszukiwawczych zlokalizowanych na obszarach sąsiadujących z kopalnią 
Bulyanhulu. Spółka Bulyanhulu jest zobowiązana do zainwestowania co najmniej 9 mln USD w 
obszar objęty licencją w ciągu czterech lat. 

Komentarz: Dyrektor naczelny Barrick Gold Corporation Mark Bristow ocenił, że uzyskanie 
koncesji jest „znaczącym krokiem” w strategii firmy polegającej na zwiększaniu inwestycji w 
Tanzanii. Firma poinformowała w zeszłym miesiącu, że wzrost produkcji w Bulyanhulu 
(kopalnia złota Bulyanhulu znajduje się 55 km na południe od Jeziora Wiktorii w dystrykcie 
Kahama, w regionie Shinyanga w Tanzanii) nabiera tempa, a wydajność zakładu wyprzedza 
oczekiwania i utrzymuje się na poziomie 93%. W styczniu ubiegłego roku spółka Barrick 
podpisała umowę z Tanzanią, aby rząd przejął udziały w trzech kopalniach złota, kończąc 
długotrwały spór podatkowy między spółką a rządem i ustalając szablon negocjacji z innymi 
firmami. 

  

Tanzania. Po niedawnych pożarach w hotelach turystycznych na Zanzibarze jego prezydent, 
dr Hussein Ali Mwinyi, zapowiedział, że rząd zamierza rozwinąć straż pożarną na 
wyspie. Podkreślając, że rząd ma wszelkie powody, by wspierać sektor turystyczny, dr Mwinyi 
powiedział, że uważa, iż jest to ważny sektor gospodarki Zanzibaru, który nie tylko tworzy 
miejsca pracy i rynek zbytu dla produktów zanzibarskich, ale także stanowi ważne źródło 
dochodów z podatków. Prezydent przypomniał też, że rząd Zanzibaru podjął kroki w celu 
wzmocnienia branży turystycznej, w tym zawarł porozumienie z firmą z Dubaju w celu 
poprawy usług na międzynarodowym lotnisku Abeid Amani Karume, a także stworzył 
jednostkę policji turystycznej, aby zapewnić bezpieczeństwo turystom na wyspach 
archipelagu. 

Komentarz: Wypowiedzi przedstawicieli władz Zanzibaru towarzyszyły bezpośrednio 
inauguracji wyremontowanego hotelu Tui Blue Bahari Zanzibar, który w styczniu br. spłonął w 
pożarze. Tui Blue Bahari Beach Zanzibar to pięciogwiazdkowy hotel turystyczny należący do 
firmy Zanzibar Beach Village Company, która w 2007 r. zainwestowała w to przedsięwzięcie 
17 mln USD. Również w ostatnich tygodniach miały miejsce pożary hoteli na wyspach. W tym 
kontekście lokalny rząd chce pokazać, że jego intencją jest ochrona niezwykle ważnej dla 
funkcjonowania Zanzibaru branży turystycznej, a także promowanie inwestycji i dobre relacje 
z inwestorami. Kierownik hotelu Eric Freinut pochwalił podczas ceremonii inauguracyjnej 
zanzibarskie Ministerstwo Turystyki za wsparcie firmy na drodze do ponownego otwarcia 



hotelu,a przedstawiciele władz gratulowali firmie podjętych działań naprawczych – co 
pokazuje silne zależności między rządem Zanzibaru a prywatnym biznesem na wyspie. 

  

Rwanda. Krajowy przewoźnik RwandAir wykonał inauguracyjne lądowanie na 
międzynarodowym lotnisku Hamad w Doha w Katarze w ramach rozbudowywania swojej 
sieci połączeń. Doha to czwarty kierunek, który RwandAir dodał do swojej mapy lotów od 
czasu wybuchu pandemii Covid-19. Wcześniej były to: Bangi w Republice 
Środkowoafrykańskiej oraz Goma i Lubumbashi w Demokratycznej Republice 
Konga. RwandAir będzie obsługiwać nową trasę trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i 
piątki. Wg rwandyjskich władz jej otwarcie zwiększy m.in. możliwości eksportu i ułatwi 
transport towarów łatwo psujących się. 

Komentarz: Otwarcie trasy umożliwiła podpisana niedawno między RwandAir i Qatar 
Airways umowa codeshare, w ramach której obie firmy mają zaoferować podróżnym na całym 
świecie większy wybór, wygodę i łączność. Dzięki otwarciu trasy, Rwandyjczycy będą mogli 
skorzystać z dalszych połączeń z Doha do ponad 40 miejsc docelowych dostępnych w sieci 
Qatar Airways. Od obywateli Rwandy nie oczekuje się obecnie spełnienia żadnych 
wcześniejszych wymogów wizowych, a ponadto mogą oni uzyskać zwolnienie z obowiązku 
wizowego po przybyciu do Kataru. Otwarcie trasy daje też Rwandzie, ale i innym krajom 
afrykańskim, nowe perspektywy, jeśli chodzi o cargo, a w szerszym ujęciu - wdrażanie 
wewnątrzafrykańskiej strefy wolnego handlu (Intra African Free Trade Area).To także 
kolejny sygnał dot. rozwijających się więzi między tymi krajami w różnych dziedzinach, 
podobnie jak podpisanie między Rwandą a Katarem umów w sektorach takich jak finanse, 
branża hotelarska, edukacja. Rwanda pragnie przyciągnąć firmy z Kataru, by inwestowały 
w kluczowe sektory priorytetowe (usługi finansowe, agrobiznes, hotelarstwo, 
nieruchomości i budownictwo, górnictwo). Kigali International Financial Center ogłosiło 
niedawno utworzenie funduszu Panafrykańskiego (Pan African Fund), The Virunga Africa Fund 
I o wartości 250 mln USD, który będzie inwestował w kluczowe sektory napędzające 
transformację gospodarczą w Afryce. W swoich wypowiedziach medialnych rwandyjski 
ambasador w Katarze Francois Nkulikiyimfura zachęca społeczności biznesowe Kataru i 
Rwandy do wzmocnienia partnerstwa, skorzystania z  ww. Funduszu i inwestowania w takie 
sektory. Z kolei w związku z wspomnianą wcześniej umową codeshare Nkulikiyimfura wzywa 
społeczność biznesową Rwandy do wykorzystania okazji i zbadania możliwości inwestycyjnych 
w Katarze i Radzie Współpracy Zatoki Perskiej (GCC). 

  

Rwanda i DRK podpisały w Kigali porozumienie dotyczące współpracy policyjnej. Protokół 
ustaleń zobowiązuje obie instytucje do połączenia wysiłków przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi, przemytowi i handlowi narkotykami i 
substancjami psychotropowymi, fałszowaniu pieniędzy oraz nielegalnemu rozprzestrzenianiu 
broni strzeleckiej i lekkiej. Inne obszary partnerstwa obejmują wymianę wiedzy i danych 
wywiadowczych, prowadzenie wspólnych lub równoczesnych operacji, zwalczanie 
cyberprzestępczości, zwalczanie handlu ludźmi i narządami oraz fałszowania dokumentów. 
Zacieśnianie współpracy w zakresie bezpieczeństwa między Rwandą a DRK powinno nie tylko 
przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców tych dwóch krajów. Tego rodzaju 
transgraniczne inicjatywy partnerskie pozwalają także budować platformę do wspólnego 
zapewnienia stabilności w regionie Wielkich Jezior. 



 


