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Taarifa ya Matazamio ya Kiuchumi Afrika ya mwaka huu inachambua maendeleo ya kiuchumi ya 
hivi karibuni barani Afrika na mwelekeo wake kwa kujikita zaidi katika athari za nje zinazotokana na 
kutokuwepo kwa uwiano wa ukuaji wa uchumi pamoja na changamoto za kifedha zinazotokana 

na ushirikiano wa kiuchumi (Sura ya 1). Vilevile, taarifa hii inachambua uzalishaji wa ajira kwa kutizama 
mwenendo wa makampuni (Sura ya 2). Baada ya hapo itaangazia ushirikikano wa kiuchumi barani Afrika 
na sera zinazoweza kuleta mafanikio makubwa ya kiuchumi (Sura ya 3). 

MWENENDO WA  KIUCHUMI WA BARA LA AFRIKA NA MWELEKEO WAKE
Ukuaji wa uchumi barani Afrika unaendelea kuimarika, umefika asilimia 3.5 mwaka 2018, hii ni takriban 
sawa na kiwango cha mwaka 2017 na ni ongezeko la asilimia 1.4 kutoka asilimia 2.1 mwaka 2016. 
Afrika Mashariki iliongoza kwa kuwa na pato la taifa la takriban asilimia 5.7 mwaka 2018, ikifuatiwa na 
Afrika ya Kaskazini, asilimia 4.9; Afrika ya Magharibi, asilimia 3.3; Afrika ya Kati, asilimia 2.2; na Afrika 
ya Kusini, asilimia 1.2. 

Katika kipindi cha kati, ukuaji wa uchumi unategemewa kufikia asilimia 4 mwaka 2019 na asilimia 4.1 
mwaka 2020. Pamoja na kwamba ni chini ya kiwango cha ukuaji cha China na India, mwelekeo wa ukuaji 
wa Afrika unategemewa kuzidi ule wa nchi nyingine zinazoendelea. Hata hivo kiwango hiki hakitoshi 
kuziba pengo lililopo kati ya ajira na upunguzaji wa umasikini. Asilimia 4 ya ukuaji unaotarajiwa barani 
Afrika kwa mwaka 2019, Afrika ya Kaskazini inategemewa kuchukua pointi za asilimia 1.6, sawa na 
asilimia 40. Lakini pato la taifa la Afrika ya Kaskazini hushuka na kupanda ghafla kutokana na mabadiliko 
ya hali ya kiuchumi  nchini Libya.

Afrika Mashariki, ambayo inaongoza kwa kuwa na kasi kubwa zaidi ya ukuaji wa uchumi, inatarajiwa 
kufikia asilimia 5.9 mwaka 2019 na asilimia 6.1 mwaka 2020. Kati ya mwaka 2010 na 2018, ukuaji 
ulikaribia wastani wa asilimia 6, huku nchi za Djibouti, Ethiopia, Rwanda, na Tanzania zikivuka wastani. 
Lakini nchi kadhaa zikiwemo Burundi na Komoro, zinaukuaji mdogo wa kiuchumi kutokana na 
misukosuko ya kisiasa.

Ukuaji wa uchumi katika Afrika ya Kati unarejea taratibu lakini bado upo chini ya wastani. Hii imesaidiwa 
na ongezeko la bei ya bidhaa zinazouzwa nje pamoja na uzalishaji wa kilimo. Kiwango cha ukuaji Afrika 
ya Kusini unategemewa kubaki katika viwango vya kawaida kwa mwaka 2019 na mwaka 2020 baada 
ya ukuaji wa wastani wa mwaka 2017 na 2018. Viwango vidogo vya ukuaji wa uchumi katika kanda ya 
Kusini mwa Afrika umetokana na maendeleo hafifu Afrika Kusini ambayo yanaathiri nchi jirani. 

Vichochezi vya ukuaji wa uchumi vyaanza kuimarika taratibu 

Vichochezi vya ukuaji wa uchumi wa Afrika vimekuwa vikiimarika katika miaka ya hivi karibuni. Uchangiaji 
wa ulaji katika pato la taifa ulishuka kutoka asilimia 55 mwaka 2015 hadi asilimia 48 mwaka 2018, wakati 
uchangiaji wa uwekezaji ni kati ya asilimia 14 na 48. Mauzo nje, ambayo kihistoria yamekuwa yakirudisha 
nyuma ukuaji wa uchumi, yameleta mchango chanya tangu mwaka 2014. 

MUHTASARI
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Lakini pamoja na mwelekeo wa kuimarika kwa 
ukuaji wa uchumi, nchi nyingi zinazoongoza kwa 
ukuaji mkubwa bado zinategemea sekta isiyo ya 
ulaji kama uti wa mgongo wa ukuaji.

Misukosuko inayotokana na mfumuko wa 
bei imepungua. Wastani wa mfumuko wa bei 
barani Afrika umeshuka kutoka asilimia 12.6 
mwaka 2017 hadi 10.9 mwaka 2018 na hii 
inatarajiwa kushuka zaidi hadi kufikia asilimia 
8.1 mwaka 2020. Mfumuko wa bei wa tarakimu 
mbili hutokea zaidi katika nchi zilizokumbwa na 
migogoro ya kisiasa pamoja na zile nchi ambazo 
hazina muungano wa kifedha. Sudan ya Kusini 
inaongoza kwakuwa na kiwango cha juu zaidi, 
asilimia 188, kutokana na matatizo ya kiuchumi. 
Kiwango cha chini zaidi cha mfumuko wa bei cha 
asilimia 2 au chini ya hapo kinapatikana katika 
nchi za Jumuiya za Kiuchumi na Muungano wa 
Kifedha za Afrika ya Kati na Magharibi, hususan 
kwa nchi mwanachama wa fedha ya CFA 
kutokana na kufungamana kwake na fedha ya 
Umoja wa Ulaya, yaani Euro.

Hali ya Mapato imeendelea 
kuboreshwa taratibu  

Kati ya mwaka 2016 na 2018, nchi kadhaa 
zimeimarisha ukusanyaji wa mapato na 
kupunguza matumizi. Ongezeko la mapato, kwa 
upande mmoja, limetokana na ongezeko la bei 
ya bidhaa, na kwa upande mwingine ni kutokana 
na utekelezaji wa mabadiliko ya mifumo ya 
kikodi. Uhamasishaji wa rasilimali za ndani 
umeboreshwa lakini viwango bado havitoshi 
kukidhi mahitaji makubwa ya bara zima.

Pamoja na kwamba nakisi ya urari wa biashara 
ya nje imeendelea kupungua, jumla ya mapato ya 
nje barani Afrika yameongezeka kutoka dola za 
kimarekani bilioni 170.8 mwaka 2016 hadi bilioni 
193.7 mwaka 2017, hii ni sawa na ongezeko la 
pointi ya asilimia 0.7 katika mapato ya nje kama 
sehemu ya pato la taifa GDP (kutoka asilimia 7.8 
mwaka 2016 hadi asilimia 8.5 mwaka 2017).
Uhamisho wa fedha kutoka nje unaendelea 
kuongezeka hata kuzidi vyanzo vingine vya 
uhamisho wa mali, nakufikia kiasi cha dola za 
kimarekani bilioni 69 mwaka 2017, hii ni takriban 
mara mbili ya ukubwa wa uwekezaji katika kipindi 
cha mwaka huo. 

Mapato ya uwekezaji kutoka nje yamepungua 
kutoka kiwango cha juu cha dola za kimarekani 

bilioni 58.1 mwaka 2008 hadi kufikia kiwango 
cha chini cha dola za kimarekani bilioni 41.8 
mwaka 2017, na hii ni katika kipindi cha miaka 
kumi. Kati ya mambo yaliyochangia ni pamoja 
na misukosuko ya kifedha duniani na hatua za 
kupunguza viwango vya uwekezaji zilizofanywa 
na nchi tajiri kutokana na kuongezeka kwa riba.
 
Misaada rasmi ya maendeleo kwa Afrika (ODA) 
ilifika kiwango chake cha juu kabisa mwaka 
2013 hadi kufikia dola za kimarekani bilioni 52, 
hata hivyo, tangu kipindi hicho, kiwango hiki 
kimeshuka hadi kufikia dola za kimarekani bilioni 
45, huku mataifa yenye uchumi dhaifu yakipata 
sehemu kubwa ya misaada rasmi ya maendeleo 
kama asilimia ya pato la taifa ukilinganisha na 
nchi zenye uchumi imara. Misaada rasmi ya 
maendeleo imeongezeka katika kanda zote 
kuanzia mwaka 2005 hadi 2010 na mwaka 2011 
hadi 2016; Afrika Mashariki na Afrika Magharibi 
ziliendelea kuwa wapokeaji wakubwa wa 
misaada hiyo.

Deni la Afrika linaongezeka, lakini 
hakuna hatari ya tatizo la mzigo wa deni

Hadi kufikia mwaka 2017, kiwango cha uwiano 
wa deni la taifa kwa pato la taifa kilifika asilimia 
53 kwa nchi za Afrika, lakini kulikuwa na tofauti 
kubwa kati ya nchi moja na nyingine. Kati ya 
nchi 52 ambazo data zake zilipatikana, nchi 16 
– ikiwemo Algeria, Botswana, Burkina Faso, na 
Mali —  katika nchi hizi uwiano wa deni la taifa kwa 
pato la taifa ni chini ya asilimia 40; wakati nchi 6 
—   ambazo ni Cabo Verde, Kongo, Misri, Eritrea, 
Msumbiji, na Sudan ya Kusini—  uwiano wa deni 
la taifa kwa pato la taifa ni zaidi ya asilimia 100. 
Mbinu ya toka zamani  ya upimaji wa uhimilivu wa 
deni la taifa, imeonesha kuwa nchi 16 za bara la 
Afrika zipo hatarini ya kuingia katika tatizo la mzigo 
wa deni. Hivyo basi, hali ya deni la taifa katika 
baadhi ya nchi siyo himilivu, hatua madhubuti 
za dharura zitahitajika zichukuliwe kulingana na 
matokeo ya uchunguzi juu ya chanzo cha mzigo 
wa deni.  Pamoja na kwamba kuna ongezeko la 
tatizo la deni la taifa kwa baadhi ya nchi za Afika, 
bara halipo hatarini ya kukumbwa na tatizo la 
mzigo wa deni.

Nakisi ya urari wa biashara ya nje 
inaleta madhara kwa ukuaji wa 
uchumi kwa kipindi cha muda mrefu

Nakisi ya urari wa biashara ya nje imekuwa 

Pamoja na kwamba 
kuna ongezeko la 

tatizo la deni la taifa 
kwa baadhi ya nchi 

za Afrika, bara halipo 
katika hatari ya 

kukumbwa na mzigo 
wa deni
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Kiwango cha 
ukuaji cha asilimia 
4 kinachotarajiwa 
kwa mwaka 
2019 na asilimia 
4.1 kwa mwaka 
2020 ni mafanikio 
yanayoungwa mkono

mbaya zaidi, na hii hupimwa kwa kupitia 
matumizi ya ndani na urari wa biashara. Wastani 
wa nakisi ya urari wa biashara ya nje ilikuwa ni 
asilimia 4 ya pato la taifa hadi kufikia mwaka 
2017 (kiwango cha kati kilikuwa asilimia 6.7) 
na ingawaje kumekuwa na maboresho ya hivi 
karibuni, bado kiwango hiki kimekuwa kikishuka 
tangu mwisho wa mwaka 2000. Hali hii inaweza 
kutishia uhimilivu wa nje na kulazimu kuwepo na 
mabadiliko makubwa hapo baadaye. 

Kutokana na vikwazo kwa mujibu wa nadharia 
ya urari wa malipo (kwamba urari wa malipo 
ya fedha ya nje, ni budi ugeuke kuwa ziada ya 
fedha katika kipindi cha muda mrefu ili kuepusha 
ukosefu wa fedha za nje au kufanyika kwa 
mabadiliko makubwa katika matumizi), kiwango 
cha sasa cha nakisi ya urari wa malipo ya 
fedha ya nje kwa Afrika kinaweza kuwa halali 
iwapo kitaweka misingi ya kuwezesha kuwepo 
na ziada hapo baadaye. Hii itawezekana kama 
uagizaji mkubwa wa bidhaa kutoka nje utaenda 
sambamba na ukuaji wa mitaji, na kufuatwa na 
kupanuka kwa wigo wa uzalishaji wa bidhaa 
za viwandani, vinavyouzika katika masoko ya 
nje zikiwa na ongezeko la thamani, maboresho 
katika mnyororo wa thamani wa kimataifa, na 
kurejea taratibu kwa ulipaji wa madeni ya nje.

Matishio yanyokabili Matazamio ya Kiuchumi

Matazamio ya kiuchumi ya Afrika yanagubikwa 
na mambo hatarishi kadhaa.

Kwanza, mivutano ya kibiashara baina ya 
Marekani na wabia wake wa kibiashara ambayo 
ina hatari ya kupunguza ukuaji wa uchumi duniani 
na kuleta madhara kwa bara la Afrika. Mivutano 
hii ikiunganishwa na kupanda kwa thamani ya 
fedha za dola za kimarekani imeongeza kasi 
ya kubadilika kwa bei kwa baadhi ya bidhaa 
na kuweka mazingira magumu kwa sarafu za 
nchi zinazoibuka. Iwapo kiwango cha ugavi 
kimataifa kitapungua, bei ya bidhaa itashuka na 
kupunguza ukuaji wa pato la taifa na hii itaathiri 
vibaya urari wa biashara na malipo kwa wauzaji 
wa nje kutoka Afrika. 

Pili, gharama ya ugharamiaji kwa fedha ya nje 
itaongezeka iwapo kiwango cha riba katika 
nchi zilizoendelea kitaongezeka haraka kuliko 
ilivyotarajiwa.

Tatu, iwapo nchi za Afrika zitaathiriwa na hali ya 
hewa kutokana na mabadiliko ya tabianchi, kama 
ilivyoshuhudiwa katika miaka ya hivi karibuni, 
uzalishaji wa kilimo na pato la taifa vitakuwa chini 

kuliko ilivyotarajiwa. 

Nne, hali ya wasiwasi ya kisiasa na kiusalama 
katika baadhi ya maeneo itadhoofisha ukuaji 
wa uchumi. Nchi ambazo zimeboresha hali ya 
kifedha na malipo na ambazo zina viwango vya 
chini au vya wastani vya madeni inawezekana 
zikastahimili misukosuko mipya ya kiuchumi 
kutokana na mazingira ya nje. Lakini kwa nchi 
ambazo hazijajenga misingi ya hazina yao 
zitakuwa hazijajiandaa kwa hatari ya kudorora 
kwa uchumi wao.

Muungano wa kifedha siku zote 
hukumbwa na changamoto nyingi

Kama ilivyotajwa katika toleo la mwaka jana la 
Matazamio ya Kiuchumi, nchi huingia katika 
muungano wa kifedha kwa matarajio ya kunufaika 
na uimara wa kiuchumi na miundo. Faida 
zinazoweza kupatikana ni pamoja na uimara 
wa viwango vya kubadilisha fedha za kigeni na 
uimara wa mazingira ya kiuchumi, uimara wa 
uchumi dhidi ya mazingira ya nje, ongezeko la 
biashara ya kikanda, ushirikiano mkubwa zaidi 
wa kifedha, kupungua kwa gharama za miamala 
(kutokana na kushuka kwa gharama za kubadili 
fedha)  —  hivyo kunakuwepo na kasi ya ukuaji 
wa uchumi na tofauti ndogo baina ya nchi 
mwanachama. Lakini zipo gharama vilevile. Kwa 
mujibu wa tafsiri yake, miungano ya kifedha haitoi 
myanya kwa nchi mwanachama kutumia vyombo 
vyake vya kifedha kwa uhuru katika kukabiliana 
na misukosuko ya nje.

Upatikanaji wa faida ya haraka kutokana na 
muungano wa kifedha wa Afrika, jambo ambalo 
linatarajiwa na nchi mwanachama katika ngazi 
ya kanda na bara, bado ni changamoto —  na 
changamoto zake za kiuchumi ni kubwa zaidi— 
tofauti na inavyotarajiwa. Mfumo wa kawaida 
ambao unatumiwa na wachumi wengi (eneo la 
sarafu moja) unaweza kuwa mgumu kuidhinishwa 
kutokana na nchi nyingi kukosa data za kutosha 
na za kuaminika juu ya viashiria vya kiuchumi. 
Kuna uwezekano mdogo kwa tofauti za masoko 
kuondolewa haraka hata katika kipindi cha muda 
mrefu. Vilevile kuna uwezekano mdogo kwamba 
misukosuko itaathiri nchi moja mwanachama 
bila kuathiri nyingine au zote. Hivyo basi, kuna 
uwezekano mdogo kwa mamlaka ya kimataifa 
kuweza kusaidia nchi zinazokabiliwa na 
changamoto nyingi za kiuchumi.

Kwa nchi zilizoko katika muungano wa kifedha, 
kuna haja ya kuwa na taasisi za kifedha za 
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kikanda zinazofanya kazi vizuri pamoja na taratibu 
zake ili kusaidia nchi mwanachama kukabiliana 
na misukosuko. Mzunguko huru wa nguvukazi, 
mitaji, na bidhaa unatakiwa uwe wa kweli—  na 
usibaki kuwa lengo tu. Sera zinazohusu madeni 
na nakisi zinatakiwa ziwe na utaratibu mmoja 
katika muungano husika na kusimamiwa na 
chombo chenye uwezo stahiki. Pia, sekta ya 
fedha na benki zinatakiwa zisimamiwe kwa 
uangalifu na taasisi huru ya kitaifa yenye uwezo 
wa kutekeleza taratibu kali juu ya vikomo angalifu 
vya usimamizi wa fedha. Utekelezaji wa matakwa 
haya ni mtihani. Kwa pamoja huleta changamoto 
za kiuchumi.

Uhusiano na Sera

Kurejea kwa ukuaji wa pato la taifa Afrika 
kutoka katika mdororo wa mwaka 2016 
inaashiria ustahimilivu na vilevile udhaifu katika 
kukabiliana na misukosuko ya kikanda na ya 
kimataifa. Kiwango cha ukuaji cha asilimia 4 
kinachotarajiwa kwa mwaka 2019 na asilimia 
4.1 kwa mwaka 2020 ni mafanikio yanayoungwa 
mkono. Lakini utegemezi katika bidhaa chache 
zinazouzwa nje kwa ajili ya kuchochea ukuaji 
uchumi vilevile changamoto ya udhaifu katika 
kukabiliana na hali ya kubadilika badilika kwa bei 
ya bidhaa ni kikwazo kwa nchi nyingi za Afrika 
hivyo kushindwa kuendeleza viwango vya juu vya 
ukuaji wa uchumi wao. Utegemezi katika bidhaa 
vilevile umepunguza nyenzo za kukuza uchumi na 
kusababisha mivutano na maridhiano kati ya sera 
zinazowezesha na kuimarisha ukuaji wa uchumi. 
Kutokana na haya—  na kama inavyoshauriwa na 
wachumi—  Afrika inahitaji mageuzi makubwa ili 
kufanikisha upanuzi wa uchumi kwa mapana na 
marefu yake. 

Upanuzi na mageuzi makubwa yatahitaji kiasi 
kikubwa cha fedha. Mbali na mapato kutoka 
katika viwanda vya bidhaa zisizo asilia na kodi 
ya mapato, nchi nyingi za Afrika hupokea fedha 
zinazotumwa kutoka   nje ambazo zinazidi zile za 
Misaada Rasmi ya Maendeleo na za Uwekezaji 
kutoka nje—  hii haijumuishi fedha zinazotumwa 
kwa kupitia njia zisizo rasmi, ambazo zinaweza 
zikafikia nusu ya zile zinazotumwa katika njia 
rasmi.Sera zinazokusudia kupunguza gharama 
za kutuma pesa na kuboresha mazingira kwa ajili 
ya uwekezaji wa raia wanaoishi ughaibuni pamoja 
na vivutio vingine, vyote kwa pamoja vinaweza 
kuongeza upatikanaji wa rasilimali fedha muhimu 
za kugharamia maendeleo. Mtiririko wa fedha 

zinazotumwa kati ya nchi moja na nyingine 
barani Afrika, kwa kiasi kikubwa hupitia njia zisizo 
rasmi kutokana na gharama kubwa za utumaji 
fedha na huduma chache za kibenki Afrika, hali 
hii ni kikwazo kwa ukuaji wa mtiririko wa fedha 
zinazotumwa kwa njia rasmi.

Fedha haramu zinazotoroshwa zinaathiri uchumi 
wa nchi nyingi za Afrika kwa kupunguza kiasi cha 
fedha ambayo ingetumika kugharamia uwekezaji 
katika miundombinu, nishati, na miradi mingine 
ya muda mrefu. Fedha haramu zinazotoroshwa 
ni sawa na asilimia 5.5 ya pato la taifa katika 
nchi zilizopo Kusini mwa Jangwa la Sahara  
 na tayari imeshazigharimu nchi za Afrika kiasi 
cha kati ya dola za kimarekani trilioni 1 hadi 
1.8 kwa kipindi cha miaka 50 iliyopita. Kuna 
haja ya kuendelea kusimamia hali ya madeni 
katika nchi za Afrika zenye uchumi dhaifu na 
kuweka mifumo itakayotoa angalizo mapema na 
itakayotoa mrejesho ili kuepusha mzigo wa deni. 
Aidha, kuna haja ya kuhamasisha kuhusu suala 
la uhimilivu katika ngazi za juu za siasa, kujenga 
misingi ya matumizi mazuri ya rasilimali zilizopo ili 
kupunguza uchukuaji wa mikopo ya nyongeza, 
kuzijengea nchi uwezo wa kusimamia deni la 
taifa, kusaidia kujenga matumizi ya fedha za 
mikopo katika uzalishaji wenye tija na ufanisi, na 
kujenga uwezo wa usimamizi wa fedha. 

Kadri riba inavyofikia viwango vya wastani 
katika nchi zilizoendelea na viwango vya faida 
kushuka Afrika, mabadiliko ya sera yatahitajika 
ili kuendelea kuvutia wawekezaji katika kanda 
ya Afrika kwa kuhakikisha kuwa kunaendelea 
kuwepo kwa utendaji wenye ufanisi mkubwa 
katika misingi mikuu ya uchumi kama vile ukuaji 
wa pato la taifa, kiwango cha chini cha mfumuko 
wa bei kilicho imara, na usalama wa raia na mali. 
Njia moja wapo ya kufanikiwa kuwa na ukuaji wa 
uchumi unaoongozwa na uuzaji wa bidhaa nje, 
kwanza, ni kukusanya mtaji na kupanua wigo wa 
uzalishaji wa uchumi. 

Hatua za kisera zinazolenga kuongeza wingi 
wa bidhaa za kati na za kimtaji zinazoagizwa  
zinaweza kusaidia nchi kunufaika kutokana na 
ukubwa na mawanda ya uchumi na kufaidi ujuzi 
na maarifa unaotokana na mbinu za uzalishaji 
zinazotumia teknolojia ya juu. 

Uwekezaji mkubwa zaidi wa sekta binafsi 
unahusishwa na maboresho katika urari wa 
biashara ya bidhaa. Hivyo, nchi zinaweza 

Afrika ni kati ya 
maeneo yaliyopata 

kiwango na kasi 
ya juu ya ukuaji 
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huu hausaidii 
kuzalisha ajira.
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kustahimili viwango vya juu vya sasa vya nakisi ya 
urari wa biashara ya nje iwapo vivutio vya kikodi, 
mifumo ya kitaasisi, na miundombinu ya msingi 
imeshawekwa kwa ajili ya kuwezesha uwekezaji 
wa mitaji katika zile sekta zitakazoleta mageuzi 
katika urari wa biashara. 

•  Utiaji mkazo katika ukuaji wa miji na ugawaji 
wa rasilimali zenye uwezo mkubwa zaidi wa 
uzalishaji zitumike katika maeneo yenye uzalishaji 
mkubwa zaidi wa bidhaa za kuuzwa nje ya 
nchi, na ambazo zimeunganishwa vizuri katika 
minyororo ya thamani ya kimataifa, imeonekana 
kuwa ni jambo muhimu kwa ukuaji wa ujumla wa 
uzalishaji. 

•  Katika mafanikio makubwa barani Afrika juu 
ya upanuzi wa wigo wa biashara ya nje, uamuzi 
wa kuboresha mifumo ya kodi kwa ajili ya bidhaa 
za nje ili kuepusha mzigo usio wa lazima kwa 
bidhaa za kati na za kimtaji, ni baadhi tu ya hatua 
stahiki za kisera zinazoweka mazingira wezeshi 
na kusaidia kufanya mageuzi ya kimuundo 
katika bidhaa zinazoagizwa kusudi kuwepo na 
mchanganyiko mzuri wa bidhaa kuanzia bidhaa 
za walaji hadi bidhaa za kimtaji.

• Hatua za kuhakikisha kuwa uchumi 
unaunganishwa katika mnyororo wa thamani 
kwa kuzingatia viwango vya juu vya kiufundi na 
nguvukazi na kwa kuimarisha ushirikiano wa 
kikanda, zitasaidia nchi kupanda ngazi katika 
taaluma na kuleta mageuzi katika nakisi ya urari 
wa biashara ya nje.

•  Kuwekeza upya akiba iliyotokana na bei rafiki 
ya bidhaa ambayo haikutegemewa na kuielekeza 
katika sekta zenye uwezo wa kuleta ukuaji 
mkubwa unaoambatana na uzalishaji na wenye 
uwezekano mkubwa zaidi wa kushirikisha uchumi 
katika mnyororo wa thamani wa kimataifa, 
ni muhimu katika kuhakikisha kuwa biashara 
inakuwa moja ya vichocheo vya mabadiliko ya 
kimfumo barani Afrika.

AJIRA, UKUAJI, NA MWENENDO WA 
MAKAMPUNI 

Uzalishaji wa ajira katika sekta zenye 
uzalishaji mkubwa zaidi

Idadi ya watu wenye umri wa kufanya kazi 
barani Afrika inatarajiwa kuongezeka kutoka 
milioni 705 mwaka 2018 na kukaribia bilioni 1.0 

ifikapo mwaka 2030. Kadri vijana wanavyoingia 
katika soko la ajira, mahitaji ya kuwapatia kazi 
zenye staha yatazidi kupamba moto. Kulingana 
na kasi ya ongezeko la sasa la nguvukazi, Afrika 
inahitaji kuzalisha kazi mpya takriban milioni 12 
kila mwaka ili kuepusha ongezeko la vijana wasio 
na ajira. Ukuaji imara na himilivu unahitajika ili 
kuzalisha ajira, lakini hiyo peke yake haitoshi. 
Chanzo na sifa ya ukuaji nayo ni muhimu

Afrika ni kati ya maeneo yaliyopata kiwango na 
kasi ya juu ya ukuaji wa uchumi wenye uhimilivu, 
katika kipindi cha miongo miwili, lakini ukuaji huu 
hausaidii kuzalisha ajira. Ongezeko la asilimia 1 
ya pato la taifa kwa kipindi cha kuanzia mwaka 
2000–14, ulihusishwa na asilimia 0.41 katika 
ajira, hii maana yake ni kwamba ajira ilikuwa 
inapanuka kwa kiwango cha chini ya asilmia 1.8 
kila mwaka, au chini kabisa ya takriban asilimia 3 
ya ukuaji wa nguvukazi kila mwaka, mwenendo 
huu ukiendelea, watu milioni 100 wataongezeka 
katika kundi la wale wasio na ajira ifikapo mwaka 
2030.

Bila mabadiliko ya kimfumo, kazi nyingi 
zitakazozalishwa zinawezekana zikawa katika 
sekta isiyo rasmi ambayo uzalishaji na ujira wake 
uko chini na hakuna uhakika wa ajira, na itafanya 
juhudi za kupunguza umasikini uliokithiri kuwa 
ngumu. 

Sifa moja wapo ya soko la ajira barani Afrika ni 
kutawaliwa na ajira zisizo rasmi, hili ni tegemeo 
la kundi kubwa la nguvukazi iliyokosa ajira na 
linalozidi kuongezeka.  

Kwa wastani, nchi zinazoendelea zina sehemu 
kubwa zaidi ya ajira zisizo rasmi ukilinganisha 
na nchi zilizoendelea. Pamoja na kwamba 
data zinazohusu sekta ya ajira isiyo rasmi zina 
mapungufu, bado ni wazi kuwa bara la Afrika 
ndilo linaloongoza kwa kuwa na kiwango kikubwa 
zaidi cha sekta isiyo rasmi, asilimia 72 kwa sekta 
zisizo za kilimo—  na kwa mara nyingine huwa juu 
kabisa hadi kufikia asilimia 90 katika baadhi ya 
nchi. Aidha, hakuna ushahidi unaoonesha kuwa 
sekta isyio rasmi inapungua barani Afrika.

Pamoja na kwamba katika baadhi ya nchi 
zinazoendelea upo ushahidi unaoonesha 
kuwepo kwa soko la nguvukazi la ushindani 
lenye muundo rasmi,  Afrika bado ina soko la ajira 
lililogawanyika. Soko la ajira lililogawanyika katika 
vipengele linaonekana kusaidia sera za nguvukazi 
zinanazounga mkono suala la mzunguko wa 
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sera za nguvukazi 
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mazingira ya 
kiushindani kwa ajili 
ya shughuli za sekta 
binafsi, na programu 
za undelezaji wa 
stadi bora za kazi 
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nguvukazi, mazingira ya kiushindani kwa ajili 
ya shughuli za sekta binafsi, na programu za 
undelezaji wa stadi bora za kazi.
 

Kasi ya ukuaji wa uchumi na ajira

Kasi ya ukuaji wa uchumi mara nyingi 
huwezeshwa na mabadiliko ya kimfumo ambayo 
ni matokeo ya mabadiliko katika misingi ya ukuaji. 
Hivyo, barani Afrika mwenendo wa uchumi wa 
muda mrefu unahusiana kwa karibu na matukio 
haya ya ukuaji.

Barani Afrika, matukio ya ukuaji wa uchumi 
yalihusishwa na ugawaji wa nguvukazi katika 
huduma (matukio 18 kati ya 20) na viwanda 
(matukio 16 kati ya 20). Kati ya matukio tisa ya 
kasi ya ukuaji yanayoongozwa na viwanda, saba 
yalikuwa na sifa ya kuwa na kiwango cha juu cha 
ukuaji wa ajira katika sekta ya kiviwanda kuliko 
ilivyo katika sekta ya huduma. Matukio ya kasi 
ya ukuaji yanaambatana vilevile na ongezeko la 
ajira katika sekta ya madini (matukio 10 kati ya 
20), hii inatoa ushuhuda kuhusu nafasi maalumu 
ya sekta ya madini Africa. Mtazamo mzima 
uko sawia na nadharia kwamba kasi za ukuaji 
zinahusiana na mabadiliko ya kimfumo.

Matukio ya kasi ya ukuaji yanayoongozwa na 
viwanda yalisaidia kuongezeka kwa ukuaji wa 
ajira kwa kiasi kikubwa na ilikuwa na matokeo 
mazuri katika mnyumbuko (elasticity) wa ajira, 
na kupandisha mnyumbuko wa ajira kwa 
pointi ya asilimia 0.017 (au kwa asilimia 3) — 
na yenye matokeo mara tatu zaidi ya matukio 
yanayoongozwa na huduma. Aidha, matukio ya 
kasi ya ukuaji unayoongozwa na viwanda yana 
mchango mkubwa zaidi kwa sekta zote —  viwanda 
huchangia zaidi katika kuleta mnyumbuko wa 
ukuaji wa ajira kwa pointi ya asilimia 0.034 kwa 
viwanda, 0.038 kwa huduma, 0.022 kwa kilimo, 
na 0.053 kwa madini. Pia, matukio ya kasi ya 
ukuaji yanayoongozwa na madini nayo yalikuwa 
na mchango mkubwa kama yale ya viwanda. Hii 
inatokana na sifa ya aina hii ya matukio ambayo 
mara nyingi hutokea kwa wakati mmoja: kati ya 
matukio nane ya kasi ya ukuaji yanayoongozwa 
na madini, sita kati yao yalikuwa ya viwanda.

Kwa ujumla, matukio ya kasi ya ukuaji 
yanayoongozwa na viwanda yalichangia kuleta 
mabadiliko chanya ya kimfumo, na kuleta 
uwezekano wa kuwa na matokeo mazuri 
katika kipindi cha muda mrefu. Kuwepo kwa 
uhusiano chanya kati ya ajira na matukio ya kasi 

ya ukuaji yanayoongozwa na viwanda maana 
yake ni kwamba uchumi wa viwanda ni jibu la 
changamoto ya ajira barani Afrika.

Makampuni makubwa yanazalisha kwa wingi 
zaidi na kutoa ujira mkubwa zaidi ukilinganisha 
na makampuni madogo. Kwa mfano, ongezeko 
la asilimia moja ya ukubwa wa kampuni 
huhusishwa na ongezeko la uzalishaji wa ajira 
kwa asilimia 0.09. Faida ya ukubwa wa kampuni 
ni muhimu zaidi kwa Afrika ukilinganisha na 
maeneo mengine yanayoendelea, ni ongezeko la 
asilimia 0.15 la uzalishaji wa ajira kwa ongezeko 
la asilimia 1 ya ukubwa wa kampuni. Manufaa 
ya ukubwa wa kampuni ni muhimu zaidi kwa 
viwanda vya uzalishaji wa bidhaa kwa Afrika, 
ambapo asilimia 1 ya ongezeko la ukubwa 
huhusishwa na ongezeko la asilimia 0.20 la 
uzalishaji wa ajira—  hii inazidi ongezeko la asilimia 
0.12 kwa sekta ya huduma.

Vilevile, ujira uko juu zaidi katika makampuni ya 
kati na makubwa ukilinganisha na makampuni 
madogo—  na katika viwanda vya uzalishaji bidhaa 
kuliko ilivyo katika sekta ya huduma. Ujira katika 
viwanda vya uzalishaji bidhaa ni mara mbili zaidi 
ya ule wa makampuni makubwa ya huduma, na 
kwa makampuni madogo ya uzalishaji bidhaa 
ni juu zaidi kwa asilimia 37 ukilinganisha na 
makampuni madogo yanayojikita katika huduma. 
Tofauti katika ujira na uzalishaji, kulingana na 
ukubwa wa kampuni, inatokana na ukweli 
kwamba ukilinganisha na makumpuni madogo, 
makampuni makubwa hutumia zaidi wafanyakazi 
wenye elimu na ujuzi na kutumia mbinu za 
uzalishaji zinazotegemea mashine zaidi na hivyo 
kiwango cha uzalishaji kwa kila mfanayakazi 
huwa juu zaidi. 

Kwa ujumla, ukuaji wa makampuni Afrika ni 
mdogo, hususan kwa makampuni madogo 
ambayo yanamuamko mdogo wa kupanuka ili 
kuwa makampuni ya kati au makubwa. Matokeo 
yake ni kwamba kuwepo zaidi kwa makampuni 
madogo hushusha jumla ya uzalishaji, hasa katika 
uzalishaji wa bidhaa na inafanya makampuni 
kushindwa kuzalisha ajira za kutosha zenye ubora 
wa juu kwa ajili ya nguvukazi inayokua Afrika. 
Kuna haja ya kuongeza juhudi za kushawishi 
makampuni makubwa yafungue biashara Afrika 
na kusaidia kampuni ndogo kukua kwa kuondoa 
vikwazo kama vile miundombinu, wasiwasi wa 
kisiasa, na rushwa. Mipango ya kufanya utambuzi 
na uundaji wa makundi ya kibiashara yenye 

Uzalishaji wa ajira 
bora na uwezeshaji 

wa maendeleo 
endelevu utahitaji 
uwekezaji katika 

bidhaa tofauti tofauti 
ili kujenga sekta ya 
viwanda iliyo imara
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ukubwa unaotakiwa utasaidia pia makumpuni 
kuanza kukua. Hii itahitaji juhudi za ujenzi wa 
viwanda vinavyotegemea rasilimali za nchi katika 
sekta ya viwanda vya uzalishaji wa bidhaa. 

Uzalishaji wa ajira bora na uwezeshaji wa 
maendeleo endelevu utahitaji uwekezaji katika 
bidhaa tofauti tofauti ili kujenga sekta ya viwanda 
iliyo imara. Hii ni kweli kwa Afrika ambapo matukio 
ya kasi ya uzalishaji yanayoongozwa na viwanda 
yamezalisha ajira nyingi zaidi kuliko sekta ya 
huduma au kilimo na ambapo, vilevile, hatua za 
kuondoa uchumi wa viwanda umeonesha kuwa 
utaambatana na changamoto zaidi siku za usoni. 
Kukuza uchumi wa viwanda Afrika utasaidia kuleta 
ajira zenye staha na ukuaji wa uchumi himilivu, na 
vilevile, kuna haja ya kuruhusu makampuni kukua 
bila vikwazo. Hivyo, sera ya viwanda na namna 
ambavyo nchi zitajenga uchumi wa viwanda ni 
masuala muhimu. 

Vikwazo vya kibiashara na kazi 
zilizopotea 

Vikwazo vya kibiashara vinaathiri uzalishaji 
wa ajira, suala hili linaonekana hasa ukitizama 
kiwango cha kampuni zinazobaki na kiwango 
cha upunguzaji wa wafanyakazi. Vikwazo 
vikiwa vigumu sana, kampuni zitaamua kufunga 
biashara na hii itasababisha upotevu wa fursa 
za ajira. Makampuni yatakayoweza kubaki 
yanaweza kuamua ama kuimarisha zaidi faida au 
kupunguza hasara zaidi na hii inaweza kufanyika 
ama kwa kuajiri wafanyakazi wa wachache au 
kuwapunguza waliopo. Barani Afrika, athari 
kubwa zaidi kwa ajira inatokana na suala zima 
la uwezo wa kampuni kubaki katika biashara; 
madhara yanakuwa na nafuu kidogo kwa 
makampuni yanayofanikiwa kubaki.

Makampuni  yanayoendelea kuwepo 
yanaonekana kumudu vizuri vikwazo, pamoja 
na kwamba yatalalamika kuwa vikwazo 
vinawaumiza. Kila kikwazo kwa biashara 
hupunguza ukuaji wa ajira kwa mwaka katika 
makampuni yaliyosalia, kwa asiliia 0.1–0.34, kwa 
kuzingatia umri. Hii ni sawa na asilimia 1.5–5.2 ya 
upotevu wa ajira kwa mwaka.  

Kila mwaka, kwa wastani, bara la Afrika hupoteza 
takriban ajira 176,000 za sekta binafsi kutokana 
na vikwazo vya kibiashara, kati ya jumla ya 
ajira 1 milioni 2–3.3 kila mwaka. Idadi ya ajira 
zinazopotea zinakisiwa kuwa kati ya 74,000 

kutokana na taratibu za forodha na biashara hadi 
264,000 kutokana na taratibu za utoaji leseni na 
vibali. Makadirio haya ni elekezi kwani idadi halisi 
ya ajira zinazopotea zinaweza kuwa juu zaidi. 
Hata hivyo makidirio haya yanasaidia kuonesha 
ni kwa kiasi gani vikwazo hivi vina madhara 
kwa juhudi za uzalishaji wa ajira na uendelezaji 
wa zile zilizopo zenye ubora wa juu katika sekta 
rasmi. Taratibu za utoaji leseni, vibali, mahakama, 
wasiwasi wa hali ya kisiasa, na rushwa 
huhusishwa na idadi kubwa zaidi ya idadi ya ajira 
zinazopotea barani Afrika. Kwa kupitia utawala, 
vikwazo hivi vinaweza kutafutiwa ufumbuzi.

Kiwango cha uzalishaji na ukuaji wa kampuni 
hutegemea mambo manne yanayohusiana, na 
mara nyingi hutegemea maamuzi ya kisera. La 
kwanza, na ambalo hutajwa mara kwa mara, ni 
kuweka sawa mambo ya msingi.  Hii ni pamoja 
na miundombinu ya kutosha (huduma za jamii, 
usafirishaji, mawasiliano na mengine kama haya), 
rasilimali watu (stadi), na taasisi zinazofanya 
kazi. La pili ni utambuzi wa aina ya soko 
ambako makampuni hulenga kuuza bidhaa zao. 
Tafiti nyingi Afrika, na katika maeneo mengine 
yanayoendelea, zimeonesha kuwa bidhaa 
zilizozalishwa viwandani kwa ajili ya soko la nje 
ni chanzo muhimu cha ukuaji wa uzalishaji. Tatu 
ni kuunda makundi ya aina ya viwanda, na nne ni 
kuweka vivutio kwa ajili ya uwekezaji kutoka nje. 

Namna moja wapo ya kupunguza vikwazo  
vinavyohusiana na miundombinu wakati biashara 
inapoingia sokoni, na kuendelea kuwepo, 
ni kuunda kanda za kiviwanda. Makampuni 
yanayohusika na uuzaji wa bidhaa nje, 
yanayoendesha shughuli zao jirani na wenzao 
katika eneo moja, na kuweza kuvutia uwekezaji 
kutoka nje, yanauwezo mkubwa wa kuhimili 
ushindani na kubaki katika biashara. 

Nchi nyingi za Afrika hutegemea viwanda 
vinavyotumia rasilimali isiyo asilia kama vile 
madini, hali hii inaleta changamoto katika kuunda 
uchumi wa viwanda vya bidhaa vilivyoongezewa 
thamani. Uwezo na ujuzi unaotokana na viwanda 
vinavyotegemea  rasilimali isiyo asilia, una 
uhusiano mdogo na viwanda vinavyotengeneza 
bidhaa vilivyoongezewa thamani. Watunga 
sera wanatakiwa watafute bidhaa zinaweza 
kuzalishwa na nchi, na kutafuta utaalamu na 
rasilimali zitakazohitajika. Na kuna haja ya 
kuondoa vikwazo ambavyo vinaleta changamoto 
katika uanzishaji wa biashara, hususan vikwazo 
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ambavyo vimetajwa na makampuni kama 
vikwazo vya msingi na ambavyo viko chini ya 
serikali kuweza kuvishughulikia haraka.

Mikakati kwa ajili ya viwanda iundwe kwa 
kushirikiana na wadau, hasusan sekta binafsi, 
na kutilia mkazo katika kuainisha vipaumbele 
na kujenga mazingira rafiki kwa biashara ya 
ushindani. Nchi zinatakiwa zijenge zenyewe 
mazingira wezeshi yatakayoruhusu mageuzi 
endelevu ya kiuchumi. 

Na mwisho, ili kuepusha urudufishaji na kuongeza 
ushirikiano baina ya nchi majirani, kuna haja ya 
kuanzisha maeneo ya viwanda ya kikanda ili 
kunufaika na aina mbalimbali za faida zitokanazo 
na uwepo wa viwanda mahali pamoja, na 
kujenga idadi kubwa ya nguvukazi yenye stadi 
zinazohitajika.

USHIRIKIANO KWA AJILI YA USTAWI WA 
UCHUMI WA AFRIKA

Afrika isiyo na mipaka ni msingi wa soko la 
ushindani la bara ambalo linaweza kuwa kituo cha 
biashara cha kimataifa. Hii itaruhusu uzalishaji wa 
kilimo na viwanda bila kujali mipaka baina ya nchi 
na nchi na hivyo kuleta faida kubwa zaidi kwa 
wawekezaji kutokana na ukubwa wa biashara, 
pamoja na kuunda masoko makubwa zaidi, 
na kutoa fursa mpya kwa ajili ya makampuni 
madogo na makubwa. Hii inaweza kuondoa 
uwepo wa makampuni yanayohodhi soko, na 
kuwezesha uzalishaji mkubwa unaoleta faida 
kwa zaidi ya nchi moja na kunufaisha maeneo 
ya pwani na nchi zisizokuwa na bandari.  Kwa 
undani zaidi, ushirikiano wa kikanda unaweza 
kusaidia kuboresha usalama wa kanda kutokana 
na kwamba upanuzi wa biashara ya kimataifa 
mara nyingi huenda sambamba na kupungua 
kwa matukio ya migogoro.
 
Kupunguza vizuizi vya kikodi na visivyo vya kikodi
Moja ya matokeo yanayotarajiwa kutoka katika 
mkataba wa eneo la biashara la upendeleo 
(preferential trade agreement) ni ongezeko la 
biashara kati ya nchi mwanachama—  kwakupitia 
njia tatu. Ya kwanza ni kupunguza ushuru kati ya 
nchi mwanachama. Ya pili ni kupunguza vizuizi 
visivyo vya kikodi vinavyotokana na sera pamoja 
na kodi isiyotokana na sera. Ya tatu, ambayo 
ni ngumu kufanikisha, ni kwa kupitia vipengele 
viwili vya uwezeshaji wa biashara: kipengele 

kinachohusiana na miundombinu isiyohamishika 
kama vile bandari, barabara, njia kuu, na minara, 
na vilevile kipengele kinachohusu miundombinu 
inayohamishika mambo kama uwazi, usimamizi 
wa forodha, mazingira ya kufanya biashara, na 
mambo mengine ya kitaasisi yanayorahisisha 
biashara. Njia ya kwanza na ya pili tajwa hapo 
juu ni matokeo ya hatua zilizochukuliwa katika 
mtangamano usio wa kina na njia ya tatu inahusu 
mtangamano wa kina. 

Kuongeza mzunguko wa watu

Uhamiaji unaendelea barani Afrika pamoja na 
kwamba mikataba ya uhuru wa mzunguko 
wa watu bado haijaridhiwa na kutekelezwa. 
Utekelezaji kamili wa mikataba inaweza kuongeza 
kiwango cha biashara katika nchi za kiafrika. Hivyo 
ni muhimu kuangalia mambo yanayokwamisha 
nchi zisitekeleze mikataba kikamilifu. Hati ya 
Kusafiria ya Afrika Mashariki iliyozinduliwa mwezi 
Julai 2016 katika Mkutano wa Umoja wa Afrika 
mjini Kigali, unatoa wito kwa kuwepo na uhuru 
wa mzunguko wa watu kwa ujumla na hususan 
uhamaji wa kazi.  Lengo la kwanza la Eneo 
Huru la Biashara ni “kuunda soko la pamoja la 
ngazi ya bara kwa ajili ya bidhaa na huduma, 
lenye mzunguko huru wa wafanyabiashara na 
uwekezaji, na hatimaye kuharakisha uundaji 
wa Muungano wa Forodha ngazi ya Bara na 
Mungano wa Forodha wa Afrika.”

Ili mipango hii ifanikiwe na iwe na ufanisi, ni 
muhimu kuanza kwa kuhakikisha sera zinaleta 
mafanikio katika jumuiya za kiuchumi za kikanda 
kabla ya kutekeleza mipango hii katika ngazi ya 
bara. Na hii ni kwa sababu ushirikiano unatakiwa 
usiishie katika bidhaa pekee lakini uwepo pia 
katika nyenzo za uzalishaji, hivyo majadiliano 
yaelekezwa zaidi katika uhuru wa mzunguko 
watu.

Kujenga Mtangamano wa Masoko ya 
Kifedha 

Pamoja na kuwepo kwa hatua nzuri za ushirikiano,  
masoko ya kifedha barani Afrika bado yana 
mtangamano hafifu. Taratibu zinazoweka vizuizi 
vya kitaasisi dhidi ya mzunguko wa fedha ni 
ushahidi kuwa bado kuna kazi kubwa ya kufanya 
kwa upande wa utawala. Uhusiano baina ya 
akiba za ndani na viwango vya uwekezaji bado 
una nguvu pamoja na kwamba ulitakiwa uwe 
unapungua kutokana na kutokuwepo na vizuizi 

Hatua za pamoja 
za serikali za Afrika 
zitahitaji ziongozwe 

na chombo cha 
kikanda chenye 

mamlaka juu ya nchi 
mwanachama katika 
kushughulikia bidhaa 
za umma za kikanda
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kwa mzunguko wa mitaji. Riba katika mabenki 
ya wateja binafsi bado ziko juu lakini zimeimarika 
katika miaka michache iliyopita. Na masoko 
ya hisa ya Afrika yanaathiriwa na viwango vya 
kimataifa kuliko vya Afrika ya Kusini. Mageuzi 
makubwa ya kitaasisi yanahitajika ili kuoanisha 
mifumo ya utawala ya kifedha katika ngazi ya 
bara na kuondoa vizuizi vingine vya kisheria dhidi 
ya mzunguko wa fedha na miamala. Ni muhimu 
kuongeza juhudi katika kuanzisha mifumo ya 
kiteknolojia ya ufanyaji malipo katika ngazi ya 
bara, kwani hii itawezesha  mzunguko halisi wa 
fedha baina ya nchi na nchi.

Kama sehemu ya ushirikiano wa kikanda, 
miungano ya kifedha barani Afrika imeonekana 
kama njia moja wapo ya kuleta ustawi wa 
kiuchumi na utawala bora, kwa kuchukua 
uzoefu wa muungano wa kifedha wa Umoja wa 
Ulaya. Lakini miungano ya kifedha barani Afrika 
imekuwa na matokeo hafifu kwakushindwa kuleta 
ustawi wa kiuchumi na kupunguza umaskini. 
Hata hivyo, hata vile vigezo vyenye changamoto 
chache zaidi, kama vile uanzishaji wa eneo huru 
la biashara na muungano wa forodha, bado 
havijafikiwa.  Lakini bado viongozi wa siasa wa 
Afrika wanaamua kusonga mbele badala ya 
kuangalia kwanza namna ya kuchukua hatua 
zilizo wazi za kiuratibu katika ngazi ya kitaasisi 
na za mifumo ya  kiuchumi, ambazo zitawezesha 
kuimarisha miungano ya kifedha barani Afrika. 
Kukosekana kwa uratibu halisi wa kifedha na wa 
kiuchumi kunafanya uendelezaji wa muungano 
wa sarafu kuwa wa gharama kubwa. 

Pamoja na kwamba mkataba uliounda Umoja 
wa Afrika ulikusudia uundwaji wa sarafu moja ya 
Afrika, na kwamba jumuiya kadhaa za kiuchumi 
zina mipango ya kuunda sarafu moja za kikanda, 
mipango hii bado imebaki kama malengo badala 
ya kuwa miongozo katika sera za kitaifa. Nchi 
zinahitaji kujenga mazingira wezeshi ya kitaasisi 
yanayohitajika ili kufanikisha miungano ya kifedha 
kama vile uratibu wa karibu wa usimamizi wa 
mabenki, utayari wa kutoa msaada kwa nchi 
pindi zinapofikwa na misukosuko ya kiuchumi, na 
muungano wa kisiasa ili kuratibu sera za kifedha 
na udhibiti wa nakisi. 

Uimarishaji wa ushirikiano katika 
bidhaa za umma 

Mtangamano wa Kikanda siku zote umekuwa 
na malengo ambayo ni zaidi ya yale yanayohusu 

upatikanaji wa masoko. Ushirikiano wa Kikanda 
siku zote umekuwa ni suala muhimu, ni kwa ajili 
ya mahitaji makubwa kama ya reli, barabara, 
na namna nyingine za mawasiliano, na sasa 
imekuwa ni kivutio kwa masuala tofauti tofauti. 
Mbali na Jumuiya nane za kiuchumi na mashirika 
mengine saba yenye lengo la kupanua wigo wa 
mtangamano wa kibiashara, mashirika mengi 
ya kikanda hujihusisha na bidhaa za umma za 
kikanda: mashirika 5 hushughulika na nishati, 
mashirika 15 hushughulika na usimamizi wa 
maziwa na mito, mashirika 3 hushughulika na 
amani na usalama, na shirika 1 hushughulika na 
mazingira.

Juhudi za pamoja baina ya serikali za nchi za 
Afrika zinatakiwa zilete manufaa makubwa zaidi 
katika ngazi ya kanda kuliko ambavyo nchi moja 
ingeweza kufanya. Hii inahitaji usimamizi wa 
kikanda utakaofanywa na chombo cha kikanda 
chenye mamlaka juu ya nchi mwanachama katika 
kushughulikia bidhaa za umma. Nchi zinatakiwa 
ziwe tayari kutoa mamlaka yao kwa chombo 
hicho, jambo ambalo hadi sasa limefanikiwa 
katika Umoja wa Ulaya pekee. Kwa sababu 
hii vyombo vingi vilivyoundwa ni Vyombo vya 
ushirikiano baina ya serikali za nchi husika. Kila 
nchi inabaki na kura yake ya turufu, na shirika hilo 
la kikanda linabaki kuwa sekretarieti ya kuratibu 
na kuoanisha sera, kuweka viwango, na kutoa 
huduma —   lakini bila kuwa na mamlaka.

Miundombinu isiyohamishika

Barabara, bandari, reli, mabomba, mawasiliano, 
ni mambo yaliyobaki kuwa muhimu sana 
katika kufanikisha Mtangamano wa Afrika. Hivi 
karibuni, China na Kamisheni ya Umoja wa 
Afrika zimetia saini mkataba chini ya mpango wa 
Umoja wa Afrika wa Agenda ya 2063 unaolenga 
kuunganisha miji mikuu yote ya Afrika kwa 
barabara, reli na anga.

Kwa kupunguza gharama za biashara, ujenzi wa 
miundombinu mipya za barabara, reli, na bandari, 
zimekusudiwa kuboresha muunganiko wa miji 
yote, kupanua ukuaji wa miji, na kuchochea 
mtangamano wa kikanda. Mzunguko chanya 
utaonekana kuanzia hatua ya uwekezaji katika 
miundombinu na kuchochea biashara ambayo 
nayo itaongeza faida katika uwekezaji. Tofauti na 
hilo, mipango mibovu ya soko italeta mzunguko 
hasi wenye kiwango cha chini cha biashara na 
gharama kubwa ya biashara. Uwingi na ubora wa 
miundombinu na mipango ndiyo mambo muhimu 

Ili kukuza minyororo 
ya thamani baina 
ya nchi na nchi, 
uboreshaji wa 
usimamizi wa 
forodha na kuanza 
kutumia masharti 
bayana na wazi juu 
ya uasili wa bidhaa ni 
hatua muhimu 
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yanayoweza kuongeza au punguza gharama za 
biashara.

Miundombinu inayohamishika

Miapango mizuri ya kilojistiki inahitajika 
ili kuendesha njia  kuu   za usafirishaji 
zitakazowezesha ushirikiano wa kikanda. 
Ufanisi katika huduma kama vile zza malori, 
upokeaji na usafirishaji wa mizigo, stesheni, 
na huduma nyingine katika vituo vya mwisho, 
vyote ni muhimu. Soko la mipango ya kilojistiki 
litafanya vizuri iwapo huduma za upokeaji na 
usafirishaji mizigo na stesheni, itatangazwa kama 
zabuni katika ngazi ya kanda na kwa kupitia 
forodhani bidhaa zita wasilishwa na kupokelewa 
na kusafirishwa kwa haraka zaidi kwa kupitia 
mamlaka za forodha. Gharama za biashara 
kutokana na masoko ya logistiki yenye utendaji 
hafifu yanaweza kuwa kikwazo kikubwa zaidi 
kwa biashara kuliko vizuizi vya ushuru wa forodha 
na visivyo vya ushuru. Kukosekana kwa utendaji 
mzuri katika huduma za Njia Kuu za usafirishaji 
utakwaza maendeleo ya mnyororo wa thamani 
wa kikanda ambapo bidhaa mara nyingi huvuka 
mipaka mara nyingi wakati wa uzalishaji.

Vikwazo kwa biashara vinavyotokana na vizuizi 
vya mipakani vimeshuka katika kipindi cha miaka 
20 iliyopita. Miundo hii imebainisha mambo 
matatu. Kwanza, pamoja na kwamba mipaka 
bado ina masharti “magumu” kumekuwepo na 
juhudi za “kulegeza” masharti. Baadhi ya tafiti 
juu ya mtangamano wa kikanda zimeonesha 
kuwa kumekuwa na ongezeko la shughuli za 
kiuchumi. Pili, uwanachama katika mikataba 
yakibiashara ya kikanda haionekani kuwa na 
manufaa inayotokana  na kuungana. Tatu, miradi 
ya kuwezesha biashara—  kipengele muhimu 
cha juhudi za kuhamasisha mtangamano 
inaweza  kuondoa hofu ya kutokuwepo na urari 
wa viwango vya maendeleo katika bara kwa 
kuchochea maendeleo hata katika maeneo ya 
pembezoni.  

Upunguzaji wa gharama za biashara ilikuongeza 
ushiriki katika minyororo ya ugavi (supply chains) 
ya biashara 

Lengo la kwanza kabisa la eneo huru la 
biashara la ngazi ya bara ni kuongeza ushiriki 
katika minyororo ya ugavi (supply chains) baina 
ya nchi na nchi kwa kupunguza gharama za 
kufanya biashara kwa kupitia mtangamano wa 
kikanda. Nchi za kiafrika zimeshiriki kidoga katika 
minyororo ya ugavi za kimataifa isipokuwa katika 
shughuli za mwanzo kama wagavi wa bidhaa za 

kati au malighafi. Lakini uzoefu katika sekta za 
nguo na mavazi, maduka makubwa na magari, 
umeonesha kuwa nchi za Afrika, taratibu, 
zinajiuhusisha na biashara ya vipengele vya 
biashara (trade in tasks) kwa kupitia minyororo 
ya thamani ya kikanda. Jambo la muhimu katika 
hili ni kupungua kwa gharama za biashara kadri 
bidhaa zinavyovuka mipaka zaidi ya mara moja. 
Ili kukuza minyororo ya thamani baina ya nchi 
na nchi, uboreshaji wa usimamizi wa forodha na 
kuanza kutumia masharti bayana na wazi juu ya 
uasili wa bidhaa ni hatua muhimu.  

Kutekeleza mapemba mkataba wa Shirika  la 
Biashara Duniani (WTO) juu ya uwezeshwaji wa 
biashara, utaleta hatua za awali za upunguzaji 
wa gharama za biashara ambazo nchi za 
Afrika mwanachama wa WTO zinaweza kuanza 
kutekeleza. Shirika la biashara duniani limekadiria 
kuwa upunguzaji wa muda wa ucheleweshwaji 
forodhani unaweza kupunguza gharama za 
biashara kwa asilimia 15 kwa nchi zinazoendelea. 
Makadirio mengine ya kitaifa yaliyoandaliwa kwa 
ajili ya Taarifa hii yamethibitisha faida zinazotokana 
na kuboresha wa uwazi na kupunguza urasimu 
forodhani.
 
Katika dunia ya sasa inayoambatana na 
mikataba ya uanzishaji wa maeneo ya upendeleo 
ya kibiashara (masharti nafuu) pamoja na ushiriki 
zaidi katika biashara ya vipengele vya biashara 
(trade in tasks), masharti juu ya uasili wa bidhaa 
yamekuwa kikwazo kwa biashara. Moja ya 
changamoto inayohusiana na “Upanuzi wa 
Ukanda” (multilateralizing regionalism)” ni namna 
gani masharti juu ya uasili wa bidhaa yanaweza 
kuepushwa kuingilia biashara sambamba na 
ukuaji wa minyororo ya thamani ya kimataifa 
na ya kikanda. Changamoto hii ni kubwa zaidi 
katika jumuiya za kiuchumi za kikanda barani 
Afrika. Masharti juu ya uasili ni muhimu ili 
kuzuia uhawilisho (transshipment), lakini kama 
yatafanywa kuwa magumu sana yanaweza 
kuondoa faida ya kibiashara ambayo ingetokana 
na kuwepo kwa mipango ya upendeleo, kwani 
masharti juu ya uasili wa bidhaa sasa yatawekwa 
kulingana na matakwa ya wazalishaji wanaohitaji 
kulindwa

Kunufaika na Mkataba wa Shirika la Biashara 
Duniani unaohusu uwezeshaji wa biashara 

Upunguzaji wa vikwazo dhidi ya biashara 
vinavyohusiana na mnyororo wa ugavi (supply 
chain) unaweza kuongeza pato la taifa duniani 
mara sita zaidi kuliko ambavyo uondoaji 
wa ushuru ungeweza kufanya. Kama nchi 

Fanya ufuatiliaji juu ya 
juhudi za upunguzaji 
wa vizuizi vya kikodi 
na visivyo vya kikodi 

baina ya nchi na 
nchi, kwa namna 

ambavyo Jumuiya 
ya Afrika Mashariki 

inavyofuatilia kwa 
kupima utekelezaji 
kwakutoa kadi ya 

alama ya mafanikio 
katika mambo 

muhimu kama vile 
kuruhusu mzunguko 

huru wa mitaji, 
huduma, na bidhaa, 

mipakani baina ya 
nchi mwanachama
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zote duniani zingeweza kulegeza masharti 
mipakani, na kufanya taratibu za usafirishaji 
na miundombinu ya mawasiliano kufikia nusu 
ya kiwango cha kimataifa, pato la taifa duniani 
lingeweza kukua kwa dola za kimarekani trilioni 
2.6 (sawa na asilimia 4.7), na jumla ya mauzo nje 
ingeongezeka kwa dola za kimarekani trilioni 1.6 
(sawa na asilimia 14.5). 

Bila shaka, minyororo ya thamani ya kimataifa 
ndio mfumo unaotawala biashara. Na kama 
ilivyoshuhudiwa, zipo nchi za Afrika kama vile 
Rwanda (na Ethiopia na Moroko) ambazo tayari 
zimeanza kunufaika na mabadiliko haya. Badala 
ya kupoteza muda katika majadiliano yasiyo na 
tija juu ya ushuru wa forodha, nchi hizi zimekuwa 
zikielekeza upya sera zao zifuate mtazamo wa 
uwezeshaji wa kibiashara.

Upunguzaji wa gharama ya biashara 
inayohusiana na muda unaotumika forodhani 
na gharama nyingine za kifedha inaweza 
kuhamasisha upanuzi zaidi wa biashara katika 
masoko mengine na bidhaa nyingine katika 
soko lilelile. Hii inaweza pia kuongeza ushiriki 
zaidi katika mnyororo wa ugavi wa kibiashara 
katika ngazi ya kimataifa na ya kikanda, ambapo 
bidhaa zinavuka mipaka zaidi ya mara moja.

Uoanishaji wa masharti ya uasili wa bidhaa

Kutokana na kwamba masharti ya kodi na ushuru 
yatategemea uasili ya wa bidhaa zilizoagizwa 
kutoka nje, vigezo vitahitajika viwekwe bayana 
kusudi iwe rahisi kufahamu nchi ilikotoka bidhaa 
hiyo. Haya yanafahamika kama masharti ya 
uasili, na ni sehemu muhimu ya mikataba yote ya 
kibiashara. Masharti ya uasili yenye upendeleo 
hutumika kutekeleza vipaumbele vilivyoamuliwa 
kwa kuamua ni bidhaa zipi zinaweza kunufaika 
na kupewa masharti nafuu.  

Kama ilivyo katika mikataba mingine ya 
kuanzisha maeneo ya upendeleo ya kibiashara 
(masharti nafuu), majadiliano juu ya masharti ya 
uasilli kwa jumuiya husika yanaweza kutawaliwa 
na ushawishi mkubwa kutoka kwa wenye 
viwanda. Katika majadiliano hadi sasa, ni Afrika 
Magharibi na Afrika Mashariki ndio kanda 
zenye masharti ya uasili kwa ajili ya maeneo ya 
upendeleo ya kibiashara, ambayo inawezekana 
kabisa yakafanana na yale ya kanda ya Asia ya 
Mashariki na Ukanda wa Pasifiki. Kwa upande 
mwingine, Misri, Kenya, na Afrika ya Kusini, 
zimefanikiwa kuhimiza uwepo wa masharti 
juu ya uasili wa bidhaa, na Afrika ya Kusini 
imeshawishi kuridhiwe kwa masharti ya Jumuiya 

ya Maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika juu 
ya uasili kulingana na bidhaa au sekta husika.

Masharti ya uasili yatatakiwa yaende sambamba 
na masharti mengine yanayohusu uthibitisho, 
uhakiki, na ulimbikivu (cumulation).   Kutokana 
na kwamba mbinu za uthibitisho na uhakiki 
za nchi za Jumuiya za kiuchumi za Afrika zina 
tofauti ndogo kati yao, suala la kukubaliana juu 
ya masuala haya linaweza kuwa rahisi kwa kiasi 
fulani—  hususan kama ushahidi wa hivi karibuni 
unavyoonesha kuwa gharama za uratibu hauko 
juu sana kama ilivyokisiwa. Hivyo, inawezekana 
ikawa rahisi kukubaliana kwanza kuhusu namna 
ya kuoanisha msharti yanayodhibiti uthibitisho 
na uhakiki.  Tofauti na hili, masharti yanayohusu 
ulimbikivu (masharti juu ya uratibu wa bidhaa za 
kati kutoka nchi nyingine mwanachama au nchi 
zenye hadhi maalum juu ya sharti la ulimbikivu) 
yanatofautiana baina ya nchi za jumuiya za 
kiuchumi za kikanda.

Mambo ya kufanya na yasiyo ya 
kufanya kwa watunga sera     

Nchi zote za Afrika zitastawi vizuri zaidi 
kwa kuwepo na mkataba wa mtangamano 
ulioandaliwa vizuri kuliko kutokuwa kwa 
mkataba kama huo.  Hivyo basi, ni majibu yapi 
ya kisera yatakayowezesha nchi kunufaika na 
mtangamano wa kikanda na kupunguza hatari 
zinazoweza kutokea?   

Kwanza, yafuatayo ni mambo ambayo mtunga 
sera anayehusika na mtangamano hatakiwa 
kufanya

Usijiulize sana maswali juu ya suala la kuachia 
madaraka na kukipa chombo cha kimataifa 
madaraka hayo kwani hiyo itasaidia chombo 
hicho kuoanisha sera za udhibiti, kujenga 
uaminifu, na kudhibiti mvutano wa kisiasa 
unaopelekea kuweka vizuizi vya kikodi. 

Usipuuzie miundombinu inayohamishika (lojistiki 
na nyingine kama hii) ambayo ni muhimu kwa ajili 
ya kunufaika na uwekezaji katika miundombinu 
isiyohamishika (barabara, reli, madaraja, 
bandari). 

Usiamini kuwa mtangamano wa kiuchumi 
utasababisha shughuli nyingi zaidi za kiuchumi 
kuhodhiwa na nchi kubwa zaidi ati kutokana na 
kwamba  uwezeshaji wa biashara umesambaza 
shughuli za kiuchumi katika njia kuu za 
usafirishaji.

Oanisha mifumo ya 
usimamizi wa fedha 
barani, tekeleza 
masharti makali ya 
mifumo ya vikomo 
anagalifu vya 
usimamizi wa fedha.  

•

•

•
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Usipuuzie namna ambavyo kaya masikini 
zinaathiriwa zaidi na orodha ya kodi kwa bidhaa 
nyeti kama mchele, sukari, kama ilivyo kwa 
kodi za nje za Jumuiya ya kiuchumi ya mataifa 
ya Afrika Magharibi na kwa kiasi kidogo kwa 
Jumuiya ya kiuchumi ya Afrika Mashariki. 

Usiweke masharti ya uasili maalumu kwa 
ajili ya bidhaa au sekta fulani. Hata hivyo, 
katika mazungumzo baina ya watunga sera, 
inasemekana kuwa, timu za majadiliano za 
kiafrika tayari zimekwisha ainisha bidhaa 800 
kwa ajili ya kuwekewa utaratibu maalumu. 
Na sasa tizama mambo ambayo mtunga sera 
anatakiwa kufanya kwa ajili ya kuhamasisha 
biashara

Fanya ufuatiliaji juu ya juhudi za upunguzaji wa 
vizuizi vya kikodi na visivyo vya kikodi baina ya 
nchi na nchi, kwa namna ambavyo Jumuiya 
ya Afrika Mashariki inavyofuatilia kwa kupima 
utekelezaji kwakutoa kadi ya alama ya mafanikio 
katika mambo muhimu kama vile kuruhusu 
mzunguko huru wa mitaji, huduma, na bidhaa, 
mipakani baina ya nchi mwanachama.

Ondoa vizuizi vyovyote vya kikodi, kisha weka 
masharti ya uasili yasiyo magumu, yenyekufuata 
mahitaji, na yaliyo wazi. Hiyo inaweza kuongeza 
biashara ndani ya Afrika kwa asilimia 15, sawa 
na ongezeko la dola za kimarekani bilioni 2.8, 
ingawaje kiasi hiki ni kidogo bado kina manufaa 
katika mazingira ya leo hii yaliyogubikwa na 
vizuizi vya kikodi vilivyowekwa na mataifa kwa 
lengo la kujilinda, pamoja na athari za kiuchumi 
zinazotokana na mivutano baina ya China na 
Marekani na kati ya Wiingereza na nchi nyingine 
za Ulaya.

Ondoa vizuizi vyote vya kikodi kwa bidhaa na 
huduma zilizopewa upendeleo na nchi husika, 
kwani hizi zinawagusa kwa kiasi kikubwa 
washirika wote wa biashara barani Afrika. Hatua 
hizi pamoja na uondoaji wa ushuru, zitaongeza 
biashara na kupandisha limbikizi la mapato hadi 
kufikia dola za kimarekani bilioni 37 ambayo si 
badiliko dogo.

Tekeleza vilevile mkataba wa Shirika la Biashara 
Duniani (WTO) unaokusudia kupunguza muda 
wa unaotumika kuvuka mpaka na gharama za 
miamala inayohusiana na taratibu zisizo za kikodi. 
Hii ikijumuishwa na undoaji wa vizuizi vya kikodi 
na visivyo vya kikodi, inaweza kuzalisha limbikizi 
la mapato hadi kufikia asilimia 3.5 ya pato la taifa 
barani Afrika, na kufanya faida kufikia dola za 
kimarekani zaidi ya bilioni 100. 

Fikiria vilevile kuhusu manufaa yatakayotokana 
na uamuzi wa nchi nyingine kupunguza kwa 
nusu vizuizi vyao vya kikodi na visivyo vya kikodi 
kwa nchi wanazozipendelea.  Hii inaweza kuleta 
faida kwa Afrika ya asilimia 4.5 ya pato la taifa, 
na ukijumlisha na dola za kimarekani bilioni 31, 
jumla ya faida itafika bilioni 134.

Vilevile fikiria kuhusu ushuru wa asilimia 0.2 kwa 
bidhaa zinazoagizwa kutoka nchi za nje zenye 
vipato vya juu. Hii inaweza kuingiza dola za 
kimarekani milioni 850 kwa mwaka kwa ajili ya 
kugharamia miradi ya uwezeshaji wa biashara. 

Kisha weka mkazo zaidi katika bidhaa za umma 
za kikanda, bila shaka kila nchi itanufaika, 
hususan nchi zenye kipato cha chini

Oanisha mifumo ya usimamizi wa fedha katika 
ngazi ya bara zima, tekeleza taratibu kali za vikomo 
angalifu vya usimamizi wa fedha, na kuondoa 
vizuizi vingine vilivyobaki vinavyokwamisha 
mzunguko wa fedha na miamala baina ya nchi 
na nchi. 

Anzisha mipango ya pamoja ya wazalishaji  
wa nishati ili kupata manufaa makubwa ya 
biashara ya nishati ya umeme kikanda. Kwa 
kutizama uzoefu wa mpango wa uzalishaji 
nishati wa pamoja Kaskazini mwa Ulaya, Nord 
Power Pool, unaweza kuanza na nchi chache, 
tumia fedha za nje kuongeza uwezo, unganisha 
uzalishaji na usafirishaji, na ujenge uwezo wa 
kutosha wa kusafirisha ili kuimarisha usambazaji 
na kukuza ushindani. 

Ruhusu ushindani katika usafiri wa anga kwa 
kufuata mfano wa Msumbiji, ambayo hivi karibuni 
imeruhusu kuja kwa makampuni ya usafirishaji 
ya anga. Soko pekee la usafirishaji wa anga la 
Umoja wa Afrika, lililozinduliwa Januari 2019, 
hadi sasa tayari nchi 22 zinazoshikilia asilimia 
75 ya usafirishaji wa anga Afrika, zimetia saini 
mkataba huu. Sera ya Moroko ya anga huru 
imeonesha kuwa upunguzaji wa bei za huduma 
ya usafiri wa anga na kufungua njia mpya 
inaweza kuongeza idadi ya viti kwa nusu (dhidi ya 
asilimia 10 nchini Tunisia) nakuongeza sehemu 
ya soko inayoshikiliwa na mashirika ya ndege 
ya bei nafuu kutoka asilimia 3 mwaka 2006 hadi 
asilimia 36 mwaka 2010 (kutoka asilimia 7 hadi 
asilimia 10 tu nchini Tunisia). Fungua mipaka 
yako iruhusu mzunguko huru wa watu—  , kwa 
mfano kwa kuridhia na kutekeleza utumiaji wa 
Hati ya kusafiria ya Afrika Mashariki, iliyozinduliwa 
tangu mwaka 2016 na inategemewa kutumika 
kikamilifu ifikapo mwaka 2020. 
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Sanduku 1. Kurekebisha Mikakati na Sera za Ushirikiano wa  Kikanda

Yafuatayo ni mambo mahususi yanayohusu ajenda ya ushirikiano wa kiuchumi katika nchi za Afrika

Kwa nchi zisizokuwa na bandari— Botswana, Burkina Faso, Burundi, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Chad, Ethiopia, 
Lesotho, Malawi, Mali, Niger, Sudan ya Kusini, eSwatini, Rwanda, Uganda, Zambia, na Zimbabwe.

• Harakisha juhudi za kukaimisha madaraka ya bidhaa za umma za kikanda.

• Endeleza juhudi za uundaji wa mtandao imara wa aina nyingi ya usafirishaji ikiwemo reli, barabara, anga, na 
mabomba.

• Imarisha njia kuu za usafrishaji za kikanda. Chini ya mkataba wa Ukanda wa Kaskazini wa usafirishaji, bei za 
masafa marefu mwaka 2011–15 pamoja na ongezeko kubwa la ushuru zilishuka, asilimia 70 kutoka Mombasa 
hadi Kampala, na asilimia 30 kutoka Mombasa hadi Kigali. Tofauti na hii, gharama iliongezeka katika Ukanda wa 
Kati kwa takriban asilimia 80 kutoka Dar es Salaam hadi Kampala na asilimia 36 kutoka Dar es Salaam hadi Kigali. 
Tofauti kubwa ni uboreshaji wa lojistiki katika Ukanda wa Kaskazini. 

•  Imarisha mifumo ya udhibiti. Nchi zisizo na bandari barani Afrika, nyingi zikiwa ni zile zenye kipato cha chini, 
zinaonekana kujihusisha zaidi na biashara baina ya nchi na nchi kuliko zile zenye pwani au zenye kipato cha kati. 
Lakini takriban asilimia 77 ya thamani ya mauzo yao ya nje yanahusisha gharama za usafirishaji, suala ambalo ni 
kikwazo kwa biashara ya kikanda na ya kimataifa.

•  Himiza uboreshaji wa mikataba na vyombo vinavyowezesha biashara ya usafirishaji (kwa kwenda mbele zaidi ya 
majadiliano yaliyokwama baina ya nchi kadhaa). 

Kwa nchi zenye uchumi wa pwani— Algeria, Angola, Benini, Kabo Verde, Kameruni, Komoro, Kongo, Jamhuri ya 
Kidemokrasia ya Kongo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Misri, Equatorial Guinea, Eritrea, Gaboni, Gambia, Ghana, Guinea
Bissau, Kenya, Liberia, Libya, Madagaska, Mauritania, Visiwa vya Morisi, Moroko, Msumbiji, Namibia, Nigeria, São 
Tomé na Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Afrika ya Kusini, Sudan, Tanzania, Togo, and Tunisia.

•  Fanya upanuzi wa miundombinu ya bandari, pamoja na huduma za uhifadhi wa mizigo, usimamizi wa forodha, 
na kuongeza ufanisi katika huduma za meli, upakuaji na upakiaji wa shehena. Kwa saa, gharama za huduma za 
bandari za Afrika zinakisiwa kuwa juu zaidi, kwa asilimia 40, ukilinganisha na viwango vya kimataifa, na vilevile 
vinakabiliwa na ucheleweshaji mkubwa wa kuhudumia shehena, ucheleweshaji katika kuidhinisha mzunguko wa 
meli, urasimu mkubwa wa kushughulikia nyaraka, na kiwango cha chini cha idadi ya shehena inayohudumiwa na 
mashine ya upakuaji/upakiaji (isipokuwa kwa Afrika ya Kusini). Kwa ujumla wake, kiwango cha zaidi ya asilimia 70 
cha ucheleweshaji wa uwasilishaji wa mizigo hutokana na muda wa ziada wa bandari. 

•  Ongeza kasi na uaminifu katika huduma za usafirishaji wa nchi kavu (barabara na reli) kwakupunguza msongamano 
na ucheleweshaji katika vizuia, na maegesho ya malori kwa ajili ya utengenezaji. 

Kwa nchi zenye uchumi mkubwa zaidi —  Misri, Moroko, Nigeria, na Afrika ya Kusini

•  Ongoza juhudi za kuelekea katika muungano wa forodha, kwa kukubali ukaimishaji mkubwa zaidi wa madaraka 
ya uamuzi katika chombo cha mamlaka cha kikanda, na kushinda mshinikizo unaotaka hatua zaidi zichukuliwe ili 
kulinda wazalishaji wa ndani na kudhibiti ushindani.

Kwa nchi zenye utajiri mkubwa wa maliasili —  Botswana, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Ghana, Guinea, 
Msumbiji, Namibia, Niger, Afrika ya Kusini, Tanzania, na Zambia

•  Tumia Kanuni za Msingi za Mkataba wa Maliasili za Kitaifa.

•  Shirikiana katika kuweka wazi kodi za gesi, madini, ili kuepusha mashindano ya uchimbaji wa kina kirefu 
unaombatana na utumiaji wa rasilimali usio endelevu.


