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Tanzania. Państwowe inwestycje w energię geotermalną. 2 marca państwowe przedsiębiorstwo 
Tanzania Geothermal Development Company podpisało wartą 1.2 mld TZS (ok. 50 mln USD) umowę z 
Państwową Komisją Górniczą (State Mining Corporation, STAMICO) na prawa do wiercenia studni 
geotermalnych w regionie Mbeya w południowej Tanzanii. Inwestycja ma zapewnić ok. 60 
megawatów energii pochodzącej z podziemnych źródeł wody o temperaturze 140 C. Po planowanych 
trzech miesiącach wierceń i przeprowadzeniu dodatkowych badań planowana jest budowa 
infrastruktury i rozpoczęcie generowania energii. 

Komentarz: Produkcja energii geotermalnej w Tanzanii jest obecnie w fazie początkowej, a 
elektryczność w tym kraju pochodzi przede wszystkim z hydroelektrowni, gazu naturalnego, a w 
mniejszym stopniu również węgla i ropy naftowej. Należy jednak pamiętać, że mało rozwinięty 
przemysł konsumuje stosunkowo niewielką część tej produkcji. Większość tanzańskich gospodarstw 
domowych z kolei jest albo niepodłączonych do sieci, albo korzysta z elektryczności w małym stopniu 
(oświetlenie), zaś czynności wysokoenergetyczne (np. gotowanie) realizuje z wykorzystaniem drewna i 
węgla drzewnego, czego efektem jest wycinka ponad 400 tys. hektarów lasu i buszu rocznie. 
Pozyskiwanie energii geotermalnej może być częścią odpowiedzi na te wyzwania, jako że jej 
potencjalne źródła są rozrzucone w 50 już odkrytych lokalizacjach w całym kraju i, wg wyliczeń 
państwowego dostawcy elektryczności TANESCO, mogą zapewnić produkcję na poziomie ponad 5000 
megawatów w ramach budowy niewielkich, lokalnych sieci. Jednocześnie sektor jest mocno 
niedoinwestowany i tanzańskie władze zachęcają firmy zagraniczne do działań w tym obszarze.        

  

Tanzania. Rząd obwinia „kartele” za niedobór cukru i wzrost jego cen. Dokonując podsumowania 
działalności sektora cukrowego w Tanzanii w ciągu ostatniego roku podczas swojej wizyty w jednej z 
cukrowni w regionie Kilimandżaro minister rolnictwa Adolf Mkenda wyraził głębokie niezadowolenie 
ze wzrostu cen tego produktu i konieczności jego importu. Cena detaliczna 1 kg cukru obecnie waha 
się pomiędzy 2800 TZS (1,2 USD) i 3500 TZS (1,5 USD), podczas gdy na początku 2020 roku wynosiła 
1800 TZS (ok. 0,7 USD). Min. Mkenda obwinił producentów cukru o niewystarczające inwestycje w 
zwiększenie produkcji oraz „zmowę z importerami’ i poinformował o zbliżającym się przeglądzie ich 
kontraktów rządowych. Poinformował również o planowanym przejęciu obsługi całości importu 
cukru przez państwową Tanzańską Radę Cukru (Sugar Board of Tanzania, SBT).          

Komentarz: Problem niewystarczającej produkcji cukru (300 tys. ton przy konsumpcji na poziomie 590 
tys. ton rocznie) wymuszającej import tego produktu jest szczególnie bolesny dla rządu Tanzanii z 
uwagi na bardzo dobre warunki do jego uprawy (gleba, wysokie temperatury i obfitość wody w wielu 
regionach kraju przy dużym zasobie wolnej siły roboczej). Po szeregu inwestycji w plantacje trzciny 
cukrowej jej produkcja dalece przekracza możliwości zakładów przetwórczych. Efektem jest 
konieczność wywozu części produktu do przetworzenia przez czołowych producentów cukru w 
regionie – Kenię i Ugandę oraz zmarnowanie się pozostałej części. Przejęcie importu przez państwową 
SBT spowoduje, że system dostaw stanie się bardziej nieefektywny i nie rozwiąże problemu, bo nie 
odnosi się do jego podstawowych przyczyn: słabej infrastruktury transportowej z miejsc produkcji 
trzciny do zakładów przetwórczych, utrudnień biurokratycznych dla producentów cukru, chaotycznego 
systemu podatków i opłat oraz niewielkich realnych zachęt dla inwestorów zagranicznych w tym 
obszarze.  

  

Tanzania: Blokada importu tanzańskiej kukurydzy przez władze Kenii. Wg informacji z przejść 
granicznych w Namanga i Holili, od 5 marca władze kenijskie wprowadziły wymóg badań 
fitosanitarnych tanzańskiej kukurydzy i wstrzymały możliwość jej wprowadzenia na miejscowy rynek. 
Wstrzymane transporty obejmują na chwilę obecną nieco ponad tysiąc ton. Oficjalnym powodem jest 



przekraczający normę poziom mykotoksyn. Na chwilę obecną rząd Tanzanii w komunikatach 
oficjalnych bagatelizuje skalę problemu, deklarując jednocześnie pełne zaangażowanie w dialog  z 
władzami Kenii w celu rozwiązania tego problemu. 

Komentarz: Kukurydza należy do głównych tanzańskich produktów eksportowych w regionie Afryki 
Wschodniej, a jej odbiorcami, poza Kenią, są również Zambia, Malawi, Mozambik, Rwanda, Burundi i 
DRK. Z uwagi na ograniczone możliwości przechowywania ziarna, kluczowa dla producentów jest 
sprzedaż maksymalnej ilości ziarna w kraju i zagranicą w obecnym szczycie sezonu zbiorów. 

         

Tanzania. Kościół katolicki alarmuje o skali epidemii koronawirusa. Tylko w ostatnich dwóch 
miesiącach z powodu „problemów układu oddechowego” zmarło 25 księży i 60 sióstr zakonnych, 
poinformował sekretarz Konferencji Episkopatu Tanzanii (Tanzania Episcopal Confrence, TEC), ojciec 
Charles Kitima podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez TEC w ubiegłym tygodniu. Jak 
podkreślił, Episkopat jest zszokowany tak dużą ilością przypadków śmiertelnych w sytuacji, kiedy „jak 
informuje rząd, Ministerstwo Zdrowia wzmocniło system opieki zdrowotnej”. O. Ch. Kitima 
zaapelował o ścisłe stosowanie rządowych wytycznych w zakresie ograniczania transmisji COVID-19 
informując, że obejmą również kościoły. 

    

Rwanda. Budowa cyfrowego systemu zarządzania subsydiami dla rolników z udziałem Fundacji 
Billa i Melindy Gatesów. 4 marca firma BK Techouse Ltd., należąca do grupy Banku Kigali (Bank of 
Kigali Group) podpisała z Fundacją Billa i Melindy Gatesów porozumienie o budowie całościowego 
cyfrowego systemu zarządzania subsydiami dla rwandyjskich rolników. System ma bazować na 
dotychczasowych osiągnięciach platformy Smart Nkunganire System, z jej bazą danych ok. 1,2 mln 
rolników, ponad 1000 przedsiębiorstw handlujących produktami rolnymi oraz 30 dostawcami 
nawozów i nasion. Projekt jest realizowany we współpracy z Radą Rozwoju Zasobów Rolnych i 
Zwierzęcych Rwandy (Rwanda Agricultural and Animal Resources Development Board), która jest 
operatorem systemu. 

Komentarz: Ta wszechstronna platforma, poza bazą uczestników rynku rolnego, ma pozwolić na 
agregację danych dotyczących zapotrzebowania i dostaw nawozów i nasion, a docelowo – również 
produktów rolnych, a jej zasięg obejmie cały sektor rolny Rwandy. Udział Fundacji Billa i Melindy 
Gatesów, tradycyjnie zaangażowanej w zmniejszanie wykluczenia cyfrowego w krajach rozwijających 
się, pozwoli na sfinansowanie budowy systemu. Na chwilę obecną brak informacji o dostawcach 
poszczególnych technologii i rozwiązań, przypuszczalnie pochodzić będą z kręgów rynku 
amerykańskiego współpracujących regularnie z Fundacją.    

 


