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Sammanfattning
Detta examensarbetesyftar till att ge en bakgrundtill ftirhillandena pi den kommersiella
fastighetsmarknadeni Harare, Zimbabwe, och att presenteraolika faktorer knutna till
formella och informella afflirsverksamhetersom pAverkarutvecklingen. Syfiet Zirocksi
att ge en extem redogdrelse for situationen drir mdjlighetema av en liamtida
formalisering av den informella sektom beaktas.
Harare iir idag en viixande huwdstad med en dkandeefterfrigan pA arbeteoch modema
kommersiella fastigheter.Nya byggnadermed hdg standardbel2ignai centrumkiimanoch
i {iirortema fbrser den formella sektoms foretag med kvalitetslokaler ftir butiker, kontor
och restauranger.Det Zildrefastighetsbestandeti det centrala afftirsomridet (CBD) Ar i
a miinhet deligt underhillet och saknarmodem utrustning.
lnformella sekloms affiirsverksamheterhar sitt ursprung i omrAden med 169 formell
sysselsZitnring
diir de erbjuder en potentiell inkomstkiilla fir de fattigasteinv6nama.i den
tzitbefolkadesvartaHarareltirorten Mbare har de informella ak:tivitetemaftirsett den stora
befolkningen med arbetstillftillen och ft)mddenheter under m6nga ars tid. Jobben
inkluderar ftirsaljning av mat, nya eller begagnadevaror, lAttare industri och service.
Liten vinst, 169 nftjanderiittsiikerhet, st<ilder och ohiilsosamma marknadsplatser iir
vanliga ftirhillanden. Under de senasteiren har den hiir afftirstypen etablerat sig iiven i
CBD diir den ftrsiimrat stadsmiljdn.Idag syssels?itter
den informella sektom en tredjedel
av Hararesbefolkning.
En fortsatt tillviixt av den informella seklom kommer troligftis att leda till allvarliga
negativa trender i utvecklingen av staden.Detta skulle inverka negatirt pd de formella
afftirsverksamhetemaoch d?irmedden kommersiella fastighetsmarknaden.En pAwingad
formalisering av informella verksamheter skulle emellertid bli ftircidande fttr den
fattigaste befolkningen. Istiillet bdr ml,ndighetemareglera och planera fijr de informella
afftirsverksamhetemaftir att undvika en mirskad efterfrigan pA kommersiella lokaler
som kan uppstApA grund av tr?ingsel,kiminalitet och miljdforstdring. Fcirsri{ning av
liimpliga utlmmen med vatten och god sanitet samt st<jdtill samarbete,utbildning, lan
till smaskaliga verksamheter och deltagande i stadsplaneringen Zir satt att stlra
utvecklingen. Genom detta skulle de informella afftirsmiinnenha b:ithe ftirutsiithringar att
niirma sig {iirhAllandena p& den formella marknaden pi sikt. Skriftliga och liingre
hy'reskontrakt skulle dessutom stiirka nyftjander?itten ft)r hyresgiisten samt siikra
intiiklema {br hl,resviirden, vilket uppmuntrar bada parter att investera i sina
verksamheter. SAdanapositiva trender i utvecklingen iir viktiga ftir att hAlla uppe
efterfr6gan av kommersiella lokaler och dfigenom stiirka fastighetsmarknadeni staden.
De olika satten aft fiirb2ittra ftirutsiittningama fijr en formaliseringsprocessbrir dock
s).nkroniserasft)r att ge den dnskviirdaeffekIen.

