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مازاد تراز تجاری آفریقای جنوبی در شش ماهه اول سال 6102
بر اساس گزارش  SARSدر شش ماهه اول سال ( 6102تا پایان  )Juneمازاد تراز
تجاری آفریقای جنوبی  0621میلیارد رند بوده است .این در حالی سال که در نیمه اول
سال قبل ( 6622 )6101میلیارد رند کسری تراز تجاری داشته و در سال 6101
مجموعا  6.22میلیارد رند کسری تراز تجاری داشته است.
بر اساس این گزارش صادرات شش ماهه  11226 6102میلیارد رند بوده که  00درصد
از صادرات شش ماهه  6101یعنی رقم  6222.میلیارد رند بیشتر بوده است .واردات نیز
در شش ماهه اول  16322 6101میلیارد رند بوده که  6درصد از واردات شش ماهه اول
 6102یعنی رقم  16625بیشتر بوده است.
تحلیلگران معتقدند ،کاهش نرخ برابری رند و افزایش قیمت محصوالت صادراتی ،منجر
به افزایش صادرات از یکطرف و کاهش واردات از طرف دیگر و در نتیجه ایجاد مازاد تراز
تجاری در شش ماهه اول سال  6102گردیده است.
بعنوان مثال طال از  0061دالر در هر اونس در ژانویه سال  6102به  0321دالر در هر
اونس در هفته گذشته رسیده و پالتین نیز از  .55دالر در هر اونس به  0051دالر در
هر اونس رسیده است.
آمارهای ارائه شده حاکی از آن است که  05درصد صادرات در شش ماهه اول 6102
فلزات معدنی بوده است.
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یکی از دالیل کاهش واردات را میتوان بدلیل کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت و
در نتیجه کاهش واردات ماشین آالت مربوطه دانست و پیش بینی میشود با توجه به
ارتباط آن با رشد اقتصادی تا پایان سال افزایش محسوسی پیدا نکند.
همچنین کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه قیمت نفت از  62دالر در هر بشکه در
ژانویه  6102به  66دالر در هر بشکه رسیده و این موضوع میتواند در کاهش واردات
تاثیرگذار باشد.
از طرف دیگر آمار فروش خودرو نیز حاکی از کاهش  05درصدی ( 66..3دستگاه)
نسبت به مدت مشابه سال قبل است که بیشترین کاهش از سپتامبر سال 6112
محسوب می شود و به همین دلیل کاهش تقاضا منجر به کاهش واردات نیز شده است.
شایان ذکر است با توجه به اینکه موضوع کاهش دستمزدها مطرح است ،احتمال
اعتصاب در معادن و بخش انرژی و کارخانجات می تواند بر روی رشد اقتصادی و
صادرات تاثیر منفی داشته باشد.
افزایش برابری نرخ رند (واحد پول آفریقای جنوبی)
نرخ برابری رند در مقابل ارزهای خارجی در دو ماه گذشته بیش از بیست درصد ارزش
خود را باز یافته است .کارشناسان اقتصادی دلیل این موضوع را افزایش قیمت جهانی
فلزات گرانبها از جمله طال (که یکی از اقالم عمده تولیدی و صادراتی این کشور است)
و همچنین موضوع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا میدانند.
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تحلیلگران معتقدند با توجه به تضعیف اتحادیه اروپا و خطرات سرمایه گذاری در این
حوزه ،تمایل سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری در اقتصادهای نوظهور افزایش
یافته و با توجه به ظرفیتها و زیرساختهای مناسب و مشوقهای موجود سرمایه گذاری،
آفریقای جنوبی یکی از کشورهایی است که انتظار میرود بتواند در موضوع جذب
سرمایه گذاری در سالجاری موفقیتهایی داشته باشد.
همچنین با توجه به نتایج انتخابات اخیر شهرداریها که حزب حاکم علیرغم پیروزی
کلی ،ولی بخش زیادی از طرفدارن خود را به نفع احزاب مخالف از دست داده است و
در بعضی شهرهای بزرگ و مهم با شکست مواجه شده است ،تحلیلگران این موضوع را
نیز در تقویت نرخ رند موثر میدانند .به این معنا که آفریقای جنوبی نشان داده به
روندهای دمکراتیک در اداره امور کشور پایبند است و ثبات سیاسی موجود در کشور
نیز میتواند یکی دیگر از سیگنالهای مثبت برای ترغیب سرمایه گذاران خارجی در این
کشور باشد.
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