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Tanzania. Pierwsza narodowa strategia rozwoju pszczelarstwa. 10-letni Narodowy Plan Badania i 
Rozwoju Pszczelarstwa został przyjęty podczas corocznej konferencji ekspertów sektora leśnictwa i 
pszczelarstwa, która odbyła się w Dar es Salaam w dniach 24-27 lutego br. z udziałem nowego ministra 
środowiska i zasobów naturalnych, Damasa Ndumbaro. Głównym problemem zidentyfikowanym 
podczas prac nad dokumentem jest niewykorzystanie potencjału sektora z uwagi na jego 
niedoinwestowanie i nieefektywność. Wg zebranych danych, w Tanzanii występuje ok. 9,2 mln kolonii 
(rodzin) pszczelich, które mogłyby zapewnić produkcję na poziomie 134 tys. ton miodu i ponad 9 tys. 
ton wosku pszczelego rocznie. W chwili obecnej 26 działających producentów wykorzystuje 1/5 tego 
potencjału. Barierą wzrostu jest przede wszystkim brak kapitału na inwestycje w nowoczesne 
technologie hodowli pszczół oraz produkcji miodu, a także ograniczony dostęp niewielkich 
producentów do rynków zagranicznych. Opracowana przez Tanzański Instytut Badań Leśnych 
(Tanzanian Forestry Research Institute, TAFORI) strategia odnosi się do tych barier i wskazuje kierunek 
rozwoju sektora. Do jej pełnego wdrożenia niezbędne będą środki na poziomie ok. 15 mln USD, które 
pochodzić mają zarówno z budżetu państwa, także w formule partnerstwa z sektorem prywatnym oraz 
od donatorów zagranicznych, wspierających rozwój sektora w niewielkiej skali od prawie 40 lat.  

Dokument dostępny jest na stronie TAFORI. 

Komentarz: Sektor apikultury w Tanzanii jest niedoinwestowany i bardzo rozdrobniony. 
Nieprzypadkowo też znajduje się w kompetencji TAFORI i w portfolio ministra środowiska, zajmującego 
się zarządzaniem obszarami chronionymi. Tanzański miód pochodzi w dużej części z lasów i sawanny 
parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz ich sąsiedztwa. Większość miodu produkowana jest 
metodami chałupniczymi i sprzedawana lokalnie z uwagi na brak możliwości pakowania 
umożliwiającego transport czy sprzedaż detaliczną w sklepach. Ceny takiego miodu wahają się, w 
zależności od regionu, pomiędzy 2 a 5 USD za kilogram. Jednocześnie częstokroć jest to miód wysokiej 
jakości i w bardzo interesujących smakach, zarówno wyraźniej zdefiniowanych, pochodzących z 
kwiatów rzadszej roślinności obszarów wyżynnych, jak i słodszych i bogatszych produktów lasów 
tropikalnych. Tanzania może więc być potencjalnie interesująca dla polskich producentów miodu oraz 
firm wytwarzających nowoczesne technologie zwiększające efektywność produkcji. Z uwagi na bliskie 
powiązanie z sektora z ochroną środowiska, jest to też potencjalny obszar współpracy rozwojowej. 
Dowodem jest choćby realizowany w 2020 r. z udziałem środków Polskiej pomocy projekt rozwojowy w 
pobliżu parku narodowego Góry Udzungwa, gdzie stawianie uli służy wyznaczaniu szlaków przejścia 
słoni unikających pszczół, jak i budowie przedsiębiorczości i wzrostowi zatrudnienia wśród miejscowych 
farmerów.       

   

Tanzania. Budowa ropociągu Uganda-Tanzania ma rozpocząć się w marcu. Budowa 
wschodnioafrykańskiego rurociągu naftowego (Eacop) o wartości 3,5 miliarda USD ma rozpocząć się 
w marcu bieżącego roku. Minister spraw zagranicznych Tanzanii, Palamagamba Kabudi, który 
powrócił z pięciodniowej oficjalnej wizyty we Francji, poinformował, że dyrektor Exploration & 
Production Africa w Total Oil Company, Nicolas Terraz, zapewnił go, że budowa projektu rozpocznie 
się w drugim tygodniu marca. Rurociąg, którego dwie trzecie będzie przebiegać przez Tanzanię, 
zapewni co najmniej 4 700 bezpośrednich miejsc pracy i 27 000 pośrednich. Infrastruktura o długości 
1447 km będzie służyć do transportu ropy naftowej z miejscowości Hoima w Ugandzie do portu 
Tanga w Tanzania w celu eksportu za ocean. Min. Kabudi rozmawiał również z zastępcą dyrektora 
zarządzającego Francuskiej Agencji Rozwoju (AFD). AFD kończy obecnie dyskusję z Tanzanią na temat 
strategicznych projektów w sektorach czystej wody i infrastruktury sanitarnej oraz energii. 

Komentarz: We wrześniu ubiegłego roku prezydent Ugandy Yoweri Museveni i jego tanzański 
odpowiednik John Magufuli zgodzili się, aby przyspieszyć realizację projektu Eacop podczas 



dwustronnego spotkania, które odbyło się w rodzinnej miejscowości prezydenta J. Magufuli, Chato. 
Dwaj przywódcy wezwali urzędników z obu krajów do przyspieszenia harmonizacji przepisów i 
podpisania pozostałych umów. Wkrótce potem, w październiku ubiegłego roku, Tanzania i Total 
podpisały umowę dwustronną. Negocjacje w ramach tej umowy dotyczyły między innymi pozwoleń 
na prowadzenie prac, praw do ziemi, bezpieczeństwa zdrowotnego oraz norm środowiskowych i 
pracy. 

  

Tanzania. Minister finansów Tanzanii na czołówkach światowych mediów po tym, jak kasłał na 
konferencji prasowej, podczas której miał udowodnić, że jest zdrowy. Tanzania znowu przyciągnęła 
ku sobie zainteresowanie większości światowych mediów po konferencji prasowej ministra finansów 
P. Mpango, który kasłał i miał ewidentne problemy z mówieniem na temat swojego rzekomo dobrego 
stanu zdrowia. Minister Mpango, który nie ujawnił, na co cierpi, rozmawiał – bez maski – z około 10 
reporterami w szpitalu w stolicy, Dodomie, chcąc zdementować plotki, że zmarł na COVID-
19. Minister drżącym głosem poinformował, że został wypisany ze szpitala po 14 dniach hospitalizacji. 
Przyznał, że w trakcie leczenia podawano mu tlen. Tundu Lissu, kandydat na prezydenta Tanzanii w 
wyborach 2020 r. przebywający w Belgii skomentował sytuację na Twitterze sugerując, „że rząd jest 
bezmyślny, skoro kazał Mpango wypowiadać się publicznie zamiast leżeć”. Komentowano również 
fakt, że dyrektor szpitala i lekarz główny siedzący koło Mpango nie mieli masek, chociaż personel 
medyczny w drugim tle już je założył. 

  

Tanzania. Ministerstwo Zdrowia rozszerza program wykrywania gruźlicy za pomocą 
wielkoszczurów. Główny lekarz Tanzanii, prof. Abel Makubi odwiedził siedzibę organizacji APOPO w 
Morogoro w Tanzanii. Zapowiedział rozszerzenie programu rozpoznawania gruźlicy przy pomocy 
wielkoszczurów na min. 100 kolejnych klinik. 

  

Rwanda. Relacje francusko-rwandyjskie w świetle kontrowersyjnej depeszy z 1994. Prezydent 
Francji E. Macron ma odwiedzić Rwandę w maju 2021 r. Jego wizyta może zbiegać się z 
upamiętnieniem ludobójstwa przeciw Tutsim z 1994 roku i będzie częścią większej podróży po Afryce, 
ponieważ francuski przywódca odwiedzić ma również Angolę i Republikę Południowej Afryki. Podróż 
prezydenta Macrona po Afryce jest planowana na krótko przed zaplanowanym na 18 maja szczytem 
inwestycyjnym Francja-Afryka, na który zaproszonych jest min. dziesięciu afrykańskich głów państw. 

  

Rwanda. RwandAir będzie pierwszą afrykańską linią lotniczą, która wypróbuje IATA Travel Pass, 
aby umożliwić bezpieczne i bezproblemowe podróże międzynarodowe. Linia lotnicza rozpocznie w 
kwietniu trzytygodniowy okres próbny dla klientów podróżujących między Kigali a Nairobi w Kenii. 
IATA Travel Pass to platforma cyfrowa, która pomaga pasażerom w łatwym i bezpiecznym 
sprawdzeniu, czy spełniają wymagania dotyczące testów na COVID 19 lub szczepień. Platforma, 
opracowana przez IATA, została zaprojektowana tak, aby można ją było włączyć do własnych aplikacji 
linii lotniczych. 

 


