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1.0 UTANGULIZI
Lengo la Mada hii ni kuweza kuanisha majukumu ya Kituo cha Uwekezaji, hususani
katika kuwarahisishia wawekezaji kupata ardhi kwa ajili ya kuanzisha miradi
mbalimbali ya Uwekezaji ikiwemo miradi mikubwa ya kilimo. Pia kuelezea namna
ambavyo mtanzania wa kawaida atanufaika katika miradi hiyo mikubwa ya kilimo,
kwa kuzingatia kuwa watanzania walio wengi wanokadiriwa kufikia zaidi ya 80%
(asimia themanini) wanategemea ardhi hiyo hiyo katika shughuli zao za kila siku za
kuwapatia kipato. Mada hii pia imelenga kuondoa hofu iliyoko miongoni mwa
baadhi ya watanzania kwamba (TIC) inasadia kufanikisha kunyang’anya ardhi
kutoka kwa watanzania na kuwapatia wageni.

2.0 UHAMASISHAJI UWEKEZAJI
Shughuli za kuhamasisha uwekezaji duniani, zinafanywa na karibu nchi zote,
zikiwemo zilizoendelea na nchi zinazoendelea. Nchi zote zimekuwa zikifanya kazi hii
kwa kutumia mbinu mbalimbali za kuvutia wawekezaji katika nchi zao. Hata hivyo
changamoto za kuvutia wawekezaji zimekuwa nyingi zaidi katika nchi zinazoendelea
kuliko zile zilizoendelea. Kutokana na sababu hizo mitaji ya uwekezaji kutoka nje
(FDI) imekuwa ikitoka nchi zilizoendelea kwenda nchi zingine zilizoendelea.
Mitaji inayokuja katika nchi zinazoendelea ni michache sana, kwa kuwa nchi hizo
zinazoendelea zimekuwa na changamoto nyingi zaidi.
Ukiangalia kwa undani zaidi utaona kuwa kati ya mitaji hiyo, ile inayokuja katika
bara la Afrika imekuwa ni michache zaidi nayo inaenda katika uwekezaji wa mali za
asili (extraction of natural resources) kama vile uchimbaji wa mafuta ya petroli huko
Angola, na Nigeria. Ukiondoa kundi hilo mitaji hiyo michache inaenda katika nchi
kama vile za Afrika ya Kusini na Misri. Hivyo kiasi cha mitaji inayokuja Afika ya
mashariki hususani Tanzania ni michache zaidi. Kwa mfano kulingana na taarifa ya
‘’World Investment Report 2009’, mwaka 2007 mitaji kutoka nje
iliyowekwezwa katika nchi mbalimbali duniani inakadiriwa kufikia Dola
za kimarekani trilioni 2.2, mwaka 2008, kiasi cha dola za Kimarekani trilioni
1.7, na mwaka 2009 kiasi kilishuka zaidi kufikia Dola za Kimarekani trilioni
1.2, hivyo kila nchi Duniani ilikuwa ikivutia mitaji hiyo kuwekezwa nchini kwao.
Kulingana na kitabu cha Hali ya Uchumi wa taifa katika mwaka 2009, mitaji
iliyowekezwa kutoka nje (FDI) ilikuwa kama ifuatavyo, mwaka 2007- tulivutia
kiasi cha Dola za Kimarekani zipatazo 0.6 bilioni,
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Mwaka 2007 kiasi cha Dola 0.7 bilioni na mwaka 2009 ilikadiriwa kufikia kiasi
cha Dola za Kimarekani 0.65 Bilioni. Kiasi hiki ni kidogo mno ukilinganisha na
mitaji iliyowekezwa duniani kiujumla wake.

3.0 CHANGAMOTO ZA KUVUTIA WAWEKEZAJI TANZANIA
Kama nilivyoeleza hapo awali Tanzania ni mojawapo ya nchi zinazokabiliwa na
changamoto mbalimbali katika kuvutia wawekezaji, baadhi ya changamoto hizo ni
kama vile ugumu wa upatikanaji wa ardhi, ukosefu wa miundombinu ya
barabara, maji na umeme, urasimu, na kadhalika.
Kwenye changamoto ya upatikanaji wa ardhi, kwa muda mrefu Tanzania
hatujatenga ardhi maalum kwa ajili ya uwekezaji ikiwa ni pamoja na Kilimo.Ardhi ni
kivutio kikubwa sana kwa wawekezaji kwani inafupisha kwa kiwango kikubwa sana
muda wa kufanya maamuzi ya kuwekeza. Kutokana na sababu hiyo, tumekuwa
tukitumia muda mrefu kuwatafutia ardhi wawekezaji. Hivyo wawekezaji wengi
wamekuwa hawawezi kuvumilia kusubiri kwa kipindi chote hicho ndipo wapewe
ardhi, badala yake wanaamua kwenda nchi zingine ambako upatikanaji wa ardhi
kwa ajili ya uwekezaji ni rahisi kuliko hapa nchini. Hii inatokana na ukweli kwamba
baadhi ya wawekezaji waliojaribu kutafuta ardhi ya kuwekeza huishia kupoteza
fedha na muda kwani urasimu uliopo wa kuhawilisha ardhi ya kijiji kwa mfano
kwenda kwenye ‘general land’,ni mrefu.
Ardhi ya Tanzania inamilikiwa na makundi yafuatayo;
i) Ardhi inayomilikiwa na vijiji
ii) Ardhi inayomilikiwa na Halmashauri za wilaya,
iii) Ardhi inayomilikiwa na mashirika
iv) Ardhi inayomilikiwa na Serikali kuu (General land)
Hivyo ili mwekezaji aweze kuwekeza anaweza kupata ardhi kutoka kwenye makundi
hayo yaliyotajwa hapo juu. Kulingana na Sheria ya ardhi ya vijiji ya 1999. Raisi
ndiye mwenye madaraka ya kuhawilisha eneo lolote la ardhi ya kijiji.
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4.0 KAZI ZA TIC
TIC ilianzishwa chini ya sheria ya Uwekezaji ya 1997 kikiwa na majuku makubwa
matatu, ambayo ni
i)
Kutangaza fursa za uwekezaji nchini na kuwahamasisha wawekezaji wa ndani
na wa nje kuwekeza katika fursa hizo
ii)

Kusaidia wawekezaji wa ndani na wa nje kuanzisha miradi yao , kama vile
katika kupata vibali na leseni mbalimbali wanazozihitaji ili kuanzisha miradi
hiyo, pamoja na kuwasaidi kupata ardhi kwa ajili ya uwekezaji.

iii)

Kuishauri Serikali katika maswala yote yanayohusiana na Uwekezaji nchini.

Kutokana na jukumu la kuwasaidia wawekezaji kuanzisha miradi yao, kituo cha
Uwekezaji, kinasaidia pia wawekezaji waokusudia kuanzisha miradi ya Kilimo kupata
ardhi. Kwa vile ardhi kubwa ipo chini ya Sheria ya ardhi ya vijiji namba 5 ya mwaka
1999. Upatikanaji wa ardhi hiyo umekuwa ukichukua muda mrefu mno, kwa kuwa
hatua ya mwisho ni kuhawilisha kutoka kwenye ardhi ya vijiji kwenda kwenye ardhi
ya kawaida, hatua ambayo hufanywa na Mheshimiwa Rais, baada ya kuridhika
kuwa utaratibu uliowekwa kwenye sheria umefuatwa, hapo ndipo Kamishna wa
ardhi aweza kuipatia ardhi hiyo Kituo cha Uwekezaji (TIC) ili kuwapatia wawekezaji
. Na Kituo cha Uwekezaji kinapopata ardhi hiyo, hutayarisha ‘derivative right’’,
kasha kumpatia mwekezaji.

5.0 UANZISHWAJI WA BENKI YA ARDHI
Maana halisi iliyokusudiwa na TIC katika zoezi zima la kuanzisha Benki ya Ardhi ni
kuwa na takwimu sahihi za maeneo yanayofaa kwa ajili ya uwekezaji katika kila
mkoa. Takwimu hizo zikitaja, ukubwa wa maeneo yanayopendekezwa na
mindombinu iliyopo kama vile barabara, maji umeme. Ili mwekezaji anapojitokeza
tuweze kumshauri na kumsaidia kupata eneo hilo. Utaratibu huu wa kuwa na Benki
ya ardhi unazingatia sheria za ardhi na taratibu zake zote, yaani Sheria ya Ardhi na
4, 1999 na Sheria ya Ardhi ya vijiji namba 5, ya 1999.
Hivyo kutegemeana na ardhi iliyoombwa inamilikiwa na nani mwekezaji anaweza
kumilikishwa kupitia Kituo cha Uwekezaji kwa kupewa ‘derivative right’, au
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akakodishiwa na mmiliki wa ardhi mwenyewe , au wakaingia ubia na mmiliki wa
ardhi.
Kwa, mfano hivi sasa TIC imekusanya takwimu za maeneo yanayofaa kwa ajili ya
uwekezaji kutoka kwa watu binafsi wenye hati za kumiliki mashamba makubwa na
ambao wapo tayari kushirikiana (kwa njia ya ubia ) na wawekezaji katika uanzishaji
wa miradi ya kilimo.
Pia TIC kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI, tumekusanya takwimu
za maeneo ya mikoa yanayofaa kwa ajili ya uwekezaji. Matumizi ya maeneo yote
hayo yaliyoanishwa kwa ajili ya uwekezaji yatafanyika kwa mujibu wa sheria zetu za
ardhi.
6.0 BAADHI YA MIFANO YA UWEKEZAJI KATIKA KILIMO INAVYOWASAIDIA
WANANCHI
Uwekezaji mkubwa katika kilimo umeweza kuwasaidia watanzania wanaoishi kwa
kutegemea kazi za kilimo katika maeneo ambayo wawekezaji wakubwa
wameanzisha mashamba makubwa. Kwa mfano wawekezaji wa miwa walioko
Kilombero, Mtibwa na Kagera, sambamba na mashamba yao ya miwa,
wamewahamasisha wakulima wadogo wadogo kulima miwa (outgrowers scheme)
kisha kuuza kwenye kampuni hizo za wawekezaji. Pia kampuni hizo zimekuwa
zikitoa ushauri wa namna ya kulima ili kupata mazao yenye ubora wanaoutaka
(extension services).
Chini ya utaratibu huo, watanzania wengi wamenufaika, kwa kuweza kulima na
kuuza kwenye soko la uhakika na hatimaye kuweza kuongeza kipatao chao.
6.0 CHANGAMOTO AMBAZO BADO ZIPO
Baadhi ya changamoto zilizopo katika ukusanyaji wa maeneo yanayofaa kwa
uwekezaji ni pamoja na zifuatazo;i)
Maeneo mengi hayana hati,na wala hayajapimwa
ii)
Maeneo yaliyo mengi hayana miundo mbinu ya barabara zinazopitika katika
vipindi vyote vya mwaka, ukosefu wa miundombinu ya umeme, na ukosefu
wa maji.
iii)
Utaratibu wa upatikanaji wa ardhi, huchukua muda mrefu, hivyo wawekezaji
walio wengi wanakosa uvumilivu na kuamua kwenda kuwekeza nchi
nyingine.
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7.0 MAONI
TIC inafanya kazi kwa maslahi ya watanzania, hivyo uanzishaji wa Benki ya ardhi
umelenga kumsaidia Mtanzania, kwa kumwezesha kushikiana na wawekezaji wa
ndani au wageni katika kuanzisha miradi mikubwa ya uwekezaji hususani katika
kilimo. Hivyo tunaomba watanzania waelimishwe vizuri kuwa sheria zetu za ardhi
zinawalinda, na utaratibu wa upatikanaji wa maeneo ya ardhi ya uwekezaji
utaendelea kufuata sheria zetu.
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