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ehemu ya kwanza ya toleo la mwaka huu la mwelekeo wa uchumi wa bara la Afrika
imefanya uchambuzi wa mwenendo wa uchumi na mabadiliko ya kimfumo barani Afrika,

na kuainisha matarajio kwa mwaka 2018. Sehemu ya pili imejikita katika kufafanua umuhimu
wa kuimarisha miundombinu na kupendekeza mikakati mipya na bunifu ya njia za ugharamiaji
kwa ajili ya nchi kutafakari uwezekano wa kuzitumia kulingana na kiwango cha maendeleo
ilichofikia na mazingira ya nchi husika.

SEHEMU YA KWANZA:
MAENDELEO YA UCHUMI
JUMLA NA MABADILIKO YA
MIUNDO
Uchumi wa nchi za Afrika umeendelea kuwa
imara: Ukuaji halisi unaongezeka, ikiashiria
uwepo wa sera madhubuti za uchumi
jumla, maendeleo mazuri katika maboresho
ya miundo (hususan katika uboreshaji wa
miundombinu), na mifumo ya sera nzuri na
madhubuti kiujumla.
Misukosuko ya kiuchumi duniani ya
mwaka 2016 pamoja na changamoto za
ndani kwa ujumla ilipunguza kasi ya ukuaji wa
uchumi barani Afrika, lakini dalili za kurejea
katika hali ya kawaida zilianza kujionesha
mwaka 2017. Ukuaji halisi wa Pato la Taifa
unakadiriwa kuwa uliongezeka kwa asilimia
3.6 mwaka 2017, ikiwa ni ongezeko kutoka
asilimia 2.2 mwaka 2016, na unakadiriwa
kuongezeka kwa asilimia 4.1 mwaka 2018
na 2019. Kwa ujumla, kurejea kwa hali ya
kawaida ya mwenendo wa ukuaji wa uchumi
kumekuja mapema kuliko ilivyotarajiwa,
hussusan miongoni mwa nchi zisizo na
rasilimali asili, ikithibitisha ustahimilivu na
uimara wa uchumi wa nchi za Afrika.



Kurejea kwa hali ya kawaida ya ukuaji
kunaweza kuwa mwanzo mzuri kwa nchi
zinazouza bidhaa nje, ambazo kwa kipindi
kirefu cha kupungua kwa bei za bidhaa
kulipunguza mapato yatokanayo na mauzo
ya bidhaa nje na kuzidi kudorora kwa uchumi
mkuu miongoni mwa nchi hizo.
Misingi na ustahimilivu wa uchumi
imeimarishwa katika nchi kadhaa za Afrika.
Miongoni mwa hizo, mapato ya ndani kwa
sasa yanazidi yale yanayokusanywa na
baadhi ya nchi wenzao wa bara la Asia na
Amerika ya Kusini. Hata hivyo, mapato hayo
hayatoshelezi mahitaji makubwa ya fedha
kwa ajili ya kuendeleza miundombinu na
rasilimali watu.
Tofauti na ilivyokuwa awali, uchumi wa
nchi nyingi za Afrika uko imara zaidi na
katika hali ya kuweza kuhimili changamoto
zinazohusiana na mazingira ya nje. Hata
hivyo, kufikia ukomo wa kipindi kizuri
cha bei za bidhaa kumepunguza mapato
yatokanayo na mauzo ya bidhaa asili nje kwa
nchi nyingi, hivyo kudhoofisha mipango ya
uwekezaji uliokusudiwa. Hali tete ya kuyumba
kwa bei katika soko la nje imeziweka nchi
zinazotegemea rasilimali asili na nchi nyingine
kadhaa katika mazingira magumu kifedha.
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Ingawa ukusanyaji wa mapato ya ndani
umeimarika kwa kiasi kikubwa katika kipindi
cha muongo mmoja uliopita, uwiano wa kodi
na Pato ghafi la Taifa bado ni mdogo katika nchi
nyingi za Afrika. Mfumo wa kodi ni budi ulenge
kupata mapato zaidi kuendana na jinsi uchumi
unavyokua na mabadiliko ya muundo, kadiri
shughuli za kiuchumi zinavyorasimishwa na hivyo
kusababisha miji kupanuka zaidi.
Huku tukishuhudia kupungua kwa kasi kwa
misaada na mikopo nafuu kutoka kwa washirika
wa maendeleo na shauku kubwa ya kupata
mikopo ya kugharamia miradi ya miundombinu
na sekta za huduma za kijamii, nchi nyingi za
Afrika zimeelekeza jitihada katika kupata mikopo
kutoka katika masoko ya mitaji ya kimataifa
kuweza kupata mahitaji hayo ya fedha. Matokeo
yake ni: kuongezekaa kwa deni, sehemu kubwa
ikiwa ni mikopo ya masharti ya kibishara. Licha
ya ongezeko la mikopo, kiwango cha madeni
kwa nchi nyingi hakijavuka ukomo unaokubalika
kimataifa. Tena ukomo huo umepungua kwa
nchi tisa za Afrika, kutokana hasa na kufanya
marekebisho ya takwimu za Pato la Taifa, na katika
nchi nyingine, ukomo uliendelea kubaki imara.
Viwango vya riba kwa Dola ya Marekani
vinatarajia kuongezeka na tofauti ya viwango
vya riba za dhamana za Serikali kupanuka, hali
inayoweza kuhatarisha kupungua ghafla kwa mitaji
ya sekta binafsi kutoka nje. Uwekezaji mkubwa
katika miundombinu ambayo kwa kiasi kikubwa
hugharamiwa kwa mikopo ya nje imekuwa na
changamoto kuhusiana na sarafu inayotumika na
tofauti kati ya muda wa kukamilika kwa mradi na
muda wa kuanza kulipa mkopo wake, kutokana na
ukweli kwamba mapato yanayotokana na mradi
mara nyingi yako katika sarafu ya nchi husika na
mikopo huiva hata kabla mapato kutokana na
miradi hiyo haijaanza kupatikana.
Tofauti na faranga ya CFA (CFA Franc)
inayotumiwa na nchi 14 barani Afrika ambayo
thamani yake imefungamanishwa na Euro,
thamani ya sarafu za nchi nyingine barani Afrika
imepungua kwa kati ya asilimia 20 hadi 40 dhidi
ya dola ya Marekani tangu mwanzoni mwa mwaka
2015. Hata hivyo, matokeo ya kuongezeka kwa
ushindani kutokana na kushuka kwa thamani ya
sarafu siyo lazima kuendana na kuimarika kwa bei
katika soko la nje.

Mabadiliko ya muundo yanafanika lakini kwa
kasi ndogo. Maboresho ya miundo, ustahimilivu
wa viashiria vya uchumi jumla na kuimarika kwa
mahitaji ya ndani yanaendeleza kasi ya ukuaji wa
uchumi kwa nchi zenye rasilimali asili. Utafiti wa
hivi karibuni umebainisha kuwa ukuaji wa uchumi
na kupungua kwa umaskini umeambatana na
kupungua kwa nguvukazi katika kilimo – hususan
kuanzia mwanzoni mwa miaka ya 2000, wengi
wao wakiwa ni wanawake wa maeneo ya vijijini.
Hali hii iimekuwa ikifuatana na ongezeko la tija
ya nguvukazi, ikitokea katika viwango vya chini
kwenye sekta ya kilimo hadi kufikia viwango
vikubwa vya tija katika sekta za huduma na
uzalishaji viwandani. Ajira katika sekta ya uzalishaji
viwandani haiongezeki kwa kasi. Katika nchi nyingi
za kipato cha chini barani Afrika, mchango wa
ajira katika sekta ya uzalishaji viwandani haujafikia
kiwango cha juu na bado unaongezeka ingawa
kwa kutokea katika viwango vya chini sana.
Mataifa ya Afrika yanatakiwa kuimarisha
ustahimilivu wa uchumi wao na unaotokana na
vyanzo mbalimbali ili kuinua Pato la taifa lifikie
viwango linganifu vipya vya ukuaji unaotokana
na ubunifu na wenye tija badala ya kutegemea
rasilimali asili. Mikakati ya sera za uchumi jumla ni
budi ilenge katika kuongeza ushindani wa sekta ya
nje ili kuepuka athari zitokanazo na kupungua kwa
thamani halisi ya sarafu na kunufaika kibiashara,
kuimarisha mapato ya ndani, na kuhuisha
matumizi ya umma. Ili kufikia malengo haya,
mfumo wa uchumi jumla ni lazima uzingatie kwa
pamoja mabadiliko ya thamani halisi ya sarafu,
ukusanyaji wa mapato ya ndani na kusimamia
mahitaji kikamilifu.
Katika kipindi cha muda wa kati, eneo muhimu
katika sera za bajeti ni maboresho ya kodi.
Kupanua wigo wa kodi (kupunguza misamaha
na kuzuia uvujaji wa mapato) ni jambo la muhimu
litakalowezesha kuongezeka kwa mapato kuliko
kuongeza viwango vya kodi ambavyo tayari viko
juu. Hakuna pendekezo la sera yoyote kati ya hizo
ambalo ni rahisi kutekeleza. Kila moja ina ugumu
wake unaotokana na jinsi ya kuhakikisha usawa
katika mgawanyo wa rasilimali na ustawi wa jamii
– na zote zina ushawishi mkubwa kisiasa.
Watunga sera wanatakiwa kuhakikisha kuwa
sera za bajeti haziathiri jitihada za uwekezaji wa
umma za kukuza uchumi, na hazirudishi nyuma
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mafanikio yaliyofikiwa katika kupunguza umaskini,
afya na elimu katika bara zima. Hakuna chaguo la
kibajeti kati ya hayo ambalo ni rahisi kutekeleza.
Katika mtizamo wa kisiasa, yote yana ugumu
wake unaotokana na jinsi ya kuhakikisha usawa
katika mgawanyo wa rasilimali na ustawi wa
jamii. Maamuzi ni vema yafanyike kwa kuzingatia
mazingira ya nchi husika na vipaumbele vya
maendeleo. Hivyo, miradi na programu za
maendeleo inayotarajiwa kutekelezwa ni budi
iende sawia na mahitaji mengine. Matumizi ya
kawaida yanatakiwa kufuatiliwa kwa umakini,
hususan kwa kuzuia ukuaji holela wa mishahara
ya watumishi wa umma.
Kushuka kwa kiwango halisi cha thamani ya
sarafu kunaweza kutazamwa kama nyenzo ya
manufaa, lakini kutokana na kuimarika kwa dola
ya Marekani dhidi ya sarafu za nchi nyingi za
Afrika, kushuka huku kwa thamani ya sarafu siyo
lazima iendane na kuimarika kwa bei za bidhaa
katika masoko ya nje.
Nchi za Afrika zinahitaji fedha nyingi kwa ajili
ya kugharamia miradi ya maendeleo. Hata hivyo,
ongezeko la mikopo ni budi liendane na mahitaji
ya miradi ya maendeleo ya nchi na uwezo wa
kulipa mkopo bila kuathiri misingi ya ukuaji katika
siku zijazo. Mikopo ni lazima iwekezwe kwenye
miradi ya uzalishaji inayoweza kuwa na mtiririko
wa mapato yatakayoweza kugharamia malipo ya
deni na kuchangia kukua kwa uchumi ili kujenga
uwezo wa kuongeza ukusanyaji wa mapato ya
ndani utakaoiepusha nchi na madeni ya nje na
kuzuia uwezekano wa kuingia katika migogoro ya
madeni. Hatua za kupunguza matumizi ni muhimu
kubeba sehemu kubwa ya mzigo wa kurejesha
mizania ya nje.
Hatua za uwekezaji katika miundombinu
barani Afrika, zinazogharamiwa kwa kiasi kikubwa
na mikopo ya nje inahitaji uchambuzi wa kina ili
kuhakikisha kuwa mapato yatakayopatikana
(yanayokusanywa kwa sarafu za nchi husika) ni
makubwa kiasi cha kuweza kulipa mikopo kadiri
inapoiva.

Kuongezeka kwa ukosefu wa ajira?
Ukuaji wa fursa za ajira ni nusu tu ya
ukuaji wa uchumi
Ukuaji endelevu wa uchumi unatakiwa uweze
kutengeneza fursa za ajira, ambao unapelekea
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kupunguza umaskini na kufanya ukuaji uwe
shirikishi zaidi. Hata hivyo, viwango vikubwa vya
ukuaji wa uchumi wa nchi za Afrika kwa miaka
ya hivi karibuni havikuenda sawia na ukuaji wa
fursa za ajira. Kati ya mwaka 2000 hadi 2008, ajira
zilikua kwa wastani wa asilimia 2.8 kwa mwaka,
karibu sawa na nusu ya kiwango cha ukuaji
wa uchumi. Ni nchi tano tu (Algeria, Burundi,
Botswana, Cameroon a Morocco) zilikuwa na
ukuaji wa ajira kwa kiwango kinachozidi asilimia 4.
Kati ya mwaka 2009 na 2014, ukuaji wa ajira
uliongezeka kufikia wastani wa asilimia 3.1 kwa
mwaka licha ya kupungua kwa ukuaji wa uchumi.
Hata hivyo, takwimu hizo bado ni nukta za asilimia
1.4 chini ya wastani wa ukuaji wa uchumi. Kasi
ndogo ya ukuaji wa fursa za ajira imeathiri zaidi
wanawake na vijana (wa umri kati ya miaka 15
hadi 24). Inakadiriwa kuwa Afrika ilikuwa na vijana
wapatao milioni 226 mwaka 2015 na idadi hiyo
inakadiriwa kuongezeka kwa asilimia 42 kufikia
vijana milioni 321 mwaka 2030.
Kutokuongezeka k wa fursa za ajira
kumepunguza kasi ya kupungua kwa umaskini.
Ingawa viwango vya umaskini Afrika vimepungua
kutoka asilimia 56 mwaka 1990 hadi asilimia 43
mwaka 2012, idadi ya watu maskini imeongezeka.
Hali ya utofauti wa kipato pia imeongezeka,
ambapo uwiano kwa mujibu wa kipimo
kinachopima utofauti wa kipato na usawa cha Gini
coeficient uliongezeka kutoka 0.52 mwaka 1993
hadi 0.56 mwaka 2008 (ambazo ndio takwimu za
hivi karibuni zilizoweza kupatikana).
Katika kipindi cha miongo michache ijayo, bara
la Afrika litakuwa na vijana wengi na idadi kubwa
ya watu. Nguvukazi yake itaongezeka kutoka
milioni 620 mwaka 20113 kufikia karibia bilioni 2
mwaka 2063.
Faida za mgawanyo huu wa idadi ya watu
kuongeza fursa kwa nchi za Afika na nchi nyingine
duniani ambazo zinatarajiwa kuwa na upungufu
mkubwa wa nguvukazi. Hata hivyo, maendeleo
ya kiteknolojia yanaweza kupunguza thamani au
uhitaji wao.
Katika mazingira ambayo idadi ya watu inakua
kwa kasi, na kuongezeka kwa machafuko ya
kijamii au kutoridhika, suala la kuongezeka kwa
idadi ya watu wasio na kazi linatakiwa kuaangaliwa
kwa umuhimu mkubwa na watunga sera barani
Afrika. Uharaka wa kutekeleza maboresho ya
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kuvutia uwekezaji wa nje wa moja kwa moja
katika viwanda yakiambatana na ushindani
utakaoruhusu sekta binafsi kutengeneza “fursa za
ajira za kutosha na zenye staha” ni jambo ambalo
linahitaji kutiliwa mkazo.
Taarifa za mafanikio kwa baadhi ya nchi za bara
hili (Ukuaji usiokuwa na madhara na wala kufuatiwa
na mdororo wa uchumi) zinaweza kutumika kama
chanzo cha kuwatia moyo watunga sera na
kupendekeza namna ya kuepukana na mambo
yaliyosababisha kushindwa kujikwamua. Uzoefu
wa nchi kama Mauritius, Ethiopia na Rwanda
unatoa somo muhimu sana kwa bara zima la
Afrika.
Ili kupata mafanikio kunahitajika ukuaji wa tija
katika uzalishaji. Uhamisho wa nguvukazi kutoka
sekta asili, za kijungujiko, na zenye tija ndogo
kwenda kwenye sekta za kisasa zenye tija kubwa
ni lazima iwe sehemu muhimu za kusukuma
gurudumu la maendeleo Afrika. Masuala haya
siyo tu kwamba yanahitaji kutengeneza fursa za
ajira katika kilimo cha kisasa, viwanda na huduma
lakini pia sera za kuwainua kiuchumi maskini
na wafanyakazi wenye ujuzi mdogo ili kufaidika
na fursa mpya zilizotokana na maboresho ya
kimuundo.
Kipaumbele cha kwanza kwa Serikali za Afrika
ni kahamasishsa mabadiliko kuelekea ukuaji
unaoweza kuongeza ajira. Ni muhimu kuwepo na
programu na sera zinazolenga kuifanya sekta ya
kilimo iwe ya kisasa, kwani inaajiri watu wengi na
kimsingi ndiyo njia sahihi kuelekea katika ujenzi wa
uchumi wa viwanda.
Kipaumbele cha pili ni kuwekeza katika
maendeleo ya watu hususan kuwaongezea
vijana ujuzi wa ujasiriamali ili kurahisisha mageuzi
kuelekea sekta zenye zenye tija zaidi na za kisasa.

SEHEMU YA PILI: UGHARAMIAJI
WA MIUNDOMBINU: MIKAKATI
NA NYENZO
Mahitaji ya kugharamia ujenzi wa miundombinu
barani Africa yanayokaribia kufikia dola za
Marekani bilioni 130 hadi 170 kwa mwaka
yanaacha nakisi ya wastani wa dola bilioni 108.
Hata hivyo, pakiwepo na mikakati mizuri, malengo
ya ukuaji endelevu na jumuishi bado yanaweza

kufikiwa hata katika mazingira ya uwepo wa nakisi
kubwa ya kugharamia ujenzi wa miundombinu.
Nchi za Afrika zinatakiwa kuendeleza viwanda
ili kuondoa umaskini na kutengeneza fursa za
ajira kwa vijana wapatao milioni 12 wanaojiunga
na soko la ajira kila mwaka. Miongoni mwa vitu
vinavyorejesha nyuma maendeleo ya viwanda
ni kutokuwepo kwa miundombinu ya uzalishaji
ya kutosha kuhakikisha upatikanaji wa huduma
za nishati, maji na usafiri ambayo ingewezesha
makampuni yenye viwanda kustawi na kufaidika
na uwepo wa huduma hizo. Maoteo mapya ya
Benki ya Maendeleo ya Afrika yanaonesha kuwa
Bara la Afrika linahitaji kati ya dola za Marekani
bilioni 130 hadi bilioni 170 kila mwaka kwa ajili ya
kugharamia ujenzi wa miundombinu, nakisi ikiwa
ni kati ya dola za Marekani bilioni 68 hadi bilioni
108.
Kwa ukubwa wa nakisi hiyo ya kugharamia
ujenzi wa miundombinu, huku nchi zikikabiliwa na
mahitaji mengine muhimu kwa ajili ya kugharamia
huduma za afya, elimu, kuimarisha shughuli
za utawala, na ulinzi, nchi za Afrika zitahitaji
kuweka mikakati ya kuvutia mitaji ya sekta binafsi
kuwezesha ujenzi wa miundombinu muhimu
itakayowezesha kufungua fursa zilizopo. Hata
hivyo, nchi za Afrika hazihitaji kusubiri hadi pengo
hilo lizibwe lote kabla ya kubadilisha miundo ya
kiuchumi
Nchi za Afrika kwa ujumla wake zinakusanya
mapato ya kodi kiasi cha dola za Marekani bilioni
500 kila mwaka, misaada kutoka nje dola bilioni
50, mapato ya wananchi wanaoishi nje ya nchi
zao dola bilioni 60, na uwekezaji wa nje wa moja
kwa moja dola bilioni 60. Zaidi ya dola trilioni 100
zinasimamiwa na uwekezaji wa taasisi na benki
za biashara duniani kote. Hivyo, nchi za Afrika
zinazotafuta rasilimali fedha zina wigo mpana wa
kuchagua, zaidi ya kutegemea misaada kutoka
nje. Hali kadhalika zipo fedha za utajiri wa nchi
huru (sovereign wealth funds) na masoko ya fedha.
Uchumi wa dunia utanufaika kwa kiasi kikubwa
kutokana na hatua zinazochukuliwa na mataifa
ya Afrika kuendeleza viwanda na ujenzi wa
miundombinu ya uzalishaji katika bara hili.
Akiba ya ziada kutoka nchi nyingi zilizoendelea
zinaweza kutumika kugharamia miradi ya
miundombinu yenye faida barani Afrika. Sehemu
ndogo ya akiba ya ziada duniani na rasilimali

6 M uhtasa r i

kidogo zingetosha kuondoa nakisi ya bajeti na
kugharamia miradi ya miundombinu ya uzalishaji
na yenye kuweza kutengeneza faida. Kuongezeka
kwa uzalishaji wa bidhaa za kukuza mitaji na za
walaji katika nchi zenye viwanda vingi duniani
(maarufu kama G20) na katika nchi za Afrika
ingeweza pia kuwa mwanzo wa kuleta manufaa
mengi, ikiwa ni pamoja na kuongeza mahitaji ya
bidhaa za kati ambazo ni malighafi za uzalishaji,
kuongezeka kwa kipato na fursa za ajira. Hayo
yote yanaweza kuongeza fursa za ajira mpya
bilioni 7.5 katika nchi zenye viwanda vingi duniani.
Kuongezeka kwa mchango wa sekta ya
uzalishaji viwandani katika Pato la Taifa kwa nchi
za Africa (na nyingi nyingine za kipato cha chini)
kunaweza kuongeza uwekezaji katika nchi zenye
viwanda vingi duniani kwa takribani dola za
Marekani bilioni 485 na matumizi ya kaya kwa dola
trilioni 1.4. Ujenzi wa uchumi wa viwanda barani
Afrika (na nchi nyingine za kipato cha chini) nao
unaweza kuwa na matokeo chanya kwa nchi zenye
viwanda vingi duniani (G20). Mauzo ya bidhaa za
kukuza mitaji na za matumizi ya kawaida kutoka
nchi za G20 yanaweza kuongezeka kwa zaidi ya
dola bilioni 92. Aidha, manufaa mengine yasiyo
ya moja kwa moja yanayotokana na ongezeko hili
la mauzo nje – kulingana na mahusiano yaliyopo
kati ya wauzaji wa bidhaa nje wa nchi za G20
na wazalishaji wa ndani – yanatarajia kuongeza
uzalishaji wa nchi za G20 kwa dola bilioni 132.
Hayo yote yanaweza kuongeza ajira mpya bilioni
7.5 katika nchi zenye viwanda vingi duniani.
Itaongeza mahitaji ya jumla ya bidhaa na huduma,
kuongeza fursa za ajira katika nchi maskini na vile
vile nchi tajiri na kuiweka dunia katika mazingira
ya amani na yenye mafanikio. Katika mazingira
ambapo muamala huu wa kimataifa ungewezesha
pande zote mbili kunufaika lakini hali hiyo
haijitokezi ni moja ya changamoto kubwa katika
dunia ya sasa.
Katika mazingira ya kawaida ya kisiasa,
mikataba ya kimataifa yenye manufaa kwa pande
zote mbili ya kugharamia ujenzi wa miundombinu
barani Afrika ingeweza kuanzishwa ili nchi za Afrika
na dunia kwa ujumla kila moja iweze kufaidika
kwa namna yake. Uchambuzi makini wa utawala
wa dunia na masuala ya siasa za kiuchumi katika
nchi zilizoendelea uaonesha kuwa nchi za Afrika
hazipaswi kusubiri jumuiya ya kimataifa kuelewa
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fursa zilizoko katika ujenzi wa uchumi wa viwanda
au kuziba pengo la mahitaji ya kugharamia
miundombinu kiasi cha kati ya dola bilioni 130 hadi
bilioni 170.
Badala yake, mataifa ya Afrika yanatakiwa
yawe na utaratibu maalum wa kimkakati wa
kugharamia ujenzi wa miundombinu. Kimsingi,
kwa kuzingatia utaratibu mpya wa ugharamiaji,
nchi za Afrika zinaweza kujipenyeza moja kwa
moja katika uchumi wa dunia kwa kujenga
miundombinu iliyooanishwa vizuri na mahitaji
kuweza kusaidia ushindani wa viwanda katika
maeneo maalum yaliyotengwa kwa ajili ya viwanda
na uuzaji nje yaliyounganishwa na masoko ya nje.
Kwa kuvutia uwekezaji wa nje wa moja kwa moja
na makampuni , hata nchi maskini barani Afrika
zinaweza kuboresha vituo vyao vya kibiashara,
kuongeza maarifa na ujuzi wa wajasiriamali wa
ndani, kuongezeka kwa imani ya wanunuzi wa
kimataifa, na kuzifanya kampuni za ndani kuwa
shindani.
Miradi ya miundombinu ni miongoni mwa
uwekezaji wenye faida ambao jamii yoyote inaweza
kuwa nao. Inapoanza kuzalisha, inachangia katika
kukuza uchumi wa nchi na kuufanya uwe endelevu
na hivyo kutoa rasilimali fedha za kutumia katika
maeneo mengine. Hata hivyo, Serikali nyingi
zinajaribu kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja
na kuishia kufanya vitu vichache tu. Au zinaweka
kipaumbele kwenye viwanda na sekta zisizo sahihi
na kuelekeza nguvu nyingi za rasilimali chache
za fedha, usimamizi na rasilimali watu kwenye
shughuli zisizo za kiushindani na ambazo hazina
manufaa ya kutosha kuleta maendeleo endelevu
Upatikanaji wa miundombinu bora na ya
viwango vya juu kwenye maeneo mengi linaweza
kuchukuliwa tu kama lengo la muda mrefu .
Kujaribu kufikia lengo hilo kwa rasilimali chache
zilizopo kumepelekea Serikali kutumia fedha
nyingi kwenye miradi mingi na kupelekea kupata
mafanikio ya kiuchumi kidogo na kutokuwa na
msukumo wa kutosha katika kukuza viwanda na
kutengeneza fursa za ajira. Hata hivyo, mataifa
ya Afrika hayahitaji kutatua kwanza matatizo yao
yote ya miundombinu kabla ya kufikia viwango
vya ukuaji endelevu na shirikishi. Badala yake
zinapaswa kulenga namna bora ya kutumia bajeti
zao ndogo za miundombinu kufikia mafanikio ya
juu kiuchumi na kijamii.
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Kulenga sekta na eneo maalum ndio
msingi wa mapendekezo ya kisera
Kwa bahati nzuri, mazingira ya sasa ya soko la
fedha duniani ni mazuri na inaelekea yataendelea
kubaki hivyo katika kipindi cha muda wa kati, na
taraatibu mpya za mikopo/dhamana zinaandaliwa
kuepukana na changamoto zinazowakabili
wawekezaji katika nchi nyingi za Afrika.
Ni muhimu kutambua ya kwamba mchango
wa sekta binafsi katika kugharamia ujenzi wa
miundombinu ni dhahiri utaendelea kuwa sehemu
ndogo ya kiasi kinachotumika kwa dunia nzima
kugharamia miundombinu, ukikadiriwa kuwa kati
ya asilimia 5 hadi 10. Serikali zinaweza kuhakikisha
zinanufaika vya kutosha kwa kuendelea kutumia
miundombinu iliyopo kuondokana na ufanisi duni
na kuifanya isichakae, na kuweka kipaumbele cha
uwekezaji katika miradi yenye matokeo makubwa
kiuchumi na kijamii.
Hivyo, mifumo thabiti ya kitaasisi ni muhimu
kwa ajili ya kuwa na usimamizi madhubuti wa kazi
ngumu ya uandaaji wa mradi, usanifu, uratibu,
uendelezaji, utekelezaji na taratibu zake.
Ili kuongeza ufanisi, ni budi Serikali zilenge
pia katika kuendeleza miundombinu mingine –
ikijumuisha masuala ya sera na uratibu, elimu na
mafunzo kwa wataalam wanaohusika na masuala
ya ugharamiaji wa miundombinu, na tafiti za mara
kwa mara zitakazowezesha kupata maarifa mapya.
Mataifa ya Afrika ni lazima yasimamie kikamilifu
matumizi ya fedha za umma na uwekezaji katika
miundombinu wakati huo huo zikijenga mazingira ya
kuvutia ushiriki wa sekta binafsi. Hata hivyo, kwa vile
nchi za Afrika ziko katika hatua tofauti za maendeleo,
mwelekeo wa sera ni muhimu kuzingatia hali ya
nchi husika. Baadhi ya taratibu mpya za kifedha
zinaweza kutekelezwa katika nchi zote za Afrika,
ikizingatia mazingira mahsusi ya kiuchumi ya nchi
husika na mifumo ya uzalishaji wa Pato la Taifa.
Madeni ya miundombinu hayajazingatiwa kwa
upana wake na wawekezaji Afrika kama tabaka
la uwekezaji muhimu. Lakini baadhi ya nchi
barani Afrika zinatumia taratibu mbalimbali za
kifedha kusaidia uwekezaji katika miundombinu,
na taratibu mpya zilizofanikiwa zafaa kuigwa na
kuendelezwa.
Kujenga tabaka la “miundombinu mali” kuvutia
taasisi za uwekezaji na kuimarishwa kwa matumizi
ya dhamana na Serikali au taasisi za fedha za

maendeleo kunaweza kupunguza hofu waliyonayo
sekta binafsi na kuimarisha hali ya upatikanaji fedha.
Miradi inayotumia dhamana za Serikali
imesanifiwa kwa namna ambayo itavutia upatikanaji
wa fedha za pensheni na bima ya maisha pamoja
na Mfuko wa rasilimali fedha wa Taifa kwa ajili ya
miradi ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta
binafsi (PPP) katika nchi zinazoibukia kiuchumi.
Zingeweza kugharamia uwekezaji wa muda
mrefu kuanzia mwanzo wa mradi hadi mwisho
ili kuepuka gharama kujirudia. Taasisi kadhaa,
ikijumuisha MIGA, Benki ya Maendeleo ya Afrika,
GuarantCo, na asasi kama vile Nigeria’s InfraCredit
zinatoa msaada wa kukabiliana na vihatarishi,
kukuza mikopo na dhamana ili kusaidia mipango
ya kifedha, PPP na upatikanaji wa masoko ya mitaji
ya ndani na ya kimataifa.
Ili kurahisisha upatikanaji wa fedha za
kugharamia miradi ya muda mrefu, benki za
maendeleo za kimataifa (Multilateral Development
Bank – MDB) zinaweza kuweka pendekezo mara
mradi unapomalizika na kipindi baada ya hapo
na kupatiwa dhamana ya kuhakikishiwa kulipwa.
Baada ya hapo, MDB wanaweza kuchukua
miundombinu hiyo na kubeba gharama za
uendeshaji wa awali, kuwezesha ugharamiaji,
ikisaidiwa na mikopo ya kibiashara, pale
itakapohitajika.
Kununua hatifungani za muda mrefu za
kampuni au dhamana inayoweza kubadilishwa
kugharamia hatua za awali za mradi, MDB inaweza
kutoa mkopo wa muda mfupi, na wa riba rahisi
kwa Serikali. Hatifungani hizo zinaweza kutolewa
na chombo cha kusudio maalum (Special Purpose
Vehicle – SPV) kinachomilikiwa na sekta binafsi
kitakachojenga na kuendesha huduma katika
miundombinu husika na kugharamia hatua za
awali za mradi.
Baada ya ujenzi na baada ya baadhi ya hatari
kupungua, Serikali inaweza kuuza hatifungani
sokoni kwa wawekezaji na kutumia mapato hayo
kuilipa MDB. Makubaliano ya muda mrefu ya ubia
kati ya sekta ya umma na sekta binafsi (PPP)
yanayozingatia matokeo yanaweza kusaidia kutoa
huduma za msingi, wakati masuala ya kisera
yanaweza kuhalalisha matumizi ya fedha za umma
kukamilisha au kuondoa kabisa ada za watumiaji.
Aidha, zitapunguza mzigo wa maendeleo kurejesha
gharama zote kupitia gharama za ushuru.
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