
بسمه تعالی

چشم اندازهای زیمبابوه در بخش معدن در آستانه تحقق قرار دارد

وضعیت بخش معدن در زیمبابوه در سال جاری رشد قابل توجهی داشته که بخش گسترده آن را 

مرهون افزایش تولید طال بوده است. ظاهرا معدنچیان خرد در استخراج این میزان طال نقش بسزایی ایفا کرده 

اند و به نظر می رسد که جرم زدایی از فعالیت های معدنچیان خرد و در مقیاس کوچک، تأثیر مثبتی بر میزان 

استخراج این فلز ارزشمند بر جای گذاشته است و چشم انداز استخراج ۴۰ تن طال در سال جاری را بیش از هر 

زمان دیگری در دسترس قرار داده است.

در حال حاضر و نسبت به مدت مشابه سال قبل تولید طال، رشدی صد درصدی را تجربه می کند و به 

۵.۵ تن در دوماهه اول سال جاری رسیده است حال آنکه سال گذشته و طی این مقطع تنها ۲.۲ تن طال تولید 

شده بود. موضوع دیگری که به نظر می رسد در افزایش تولید نقش بسزایی داشته است، مقابله جدی دولت با 

قاچاق این فلز گرانبها بوده است و همین امر سبب شده که میزان تولیدات بیشتری را در بازارهای رسمی به 

ثبت برساند.

 با توجه به اینکه بیشترین میزان ارز مورد نیاز زیمبابوه از صادرات طال تأمین می شود، تولید این فلز 

برای دولت زیمبابوه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در حال حاضر اقتصاددانان و کارشناسان خوش بین 

هستند که با توجه به احتمال رشد قیمت طال، چشم اندازهای در نظر گرفته شده توسط دولت زیمبابوه بیش از 

هر زمان دیگری قابل تحقق باشد. این افراد همچنین بر لزوم وجود طرح های تشویقی برای تولید کنندگان 

تأکید دارند.

در این میان هرچند که دولت زیمبابوه برنامه های گسترده ای نیز برای حرکت به سمت فلزاتی که در 

عصر کنونی بسیار ارزشمند شده اند، نظیر لیتیوم دارد، اما کمکان طال عمده ترین محصول معدنی این کشور 



محسوب می گردد و افزایش حجم تولید آن کمک شایانی به اقتصاد زیمبابوه خواهد کرد. این در حالی است که 

مطابق گزارش ها زیمبابوه پیشرو ترین کشور در آفریقا در تولید سنگ معدن لیتیوم و چهارمین کشور از این 

حیث در جهان محسوب می شود.

در مجموع دولت زیمبابوه جایگاه ویژه ای را برای بخش معدن به منظور دستیابی به رشد اقتصادی 

پایدار در قالب استراتژی توسعه ملی در نظر گرفته است. پیش از این نیز بررسی ها حکایت از آن داشت که 

رکورد تولیدات معدنی زیمبابوه در سال ۲۰۲۲ شکسته خواهد شد و این کشور از رکورد سال ۲۰۲۱ عبور می 

کند. در سال گذشته زیمبابوه حدود ۴ میلیارد دالر صادرات محصوالت معدنی داشت که بخشی از این رشد، 

نتیجه افزایش ارزش محصوالت معدنی در بازارهای جهانی بود.

مطابق ارزیابی ها، محصوالت معدنی صادراتی زیمبابوه در سال ۲۰۲۱ به ارزش ۴.۴ میلیارد دالر رسید 

که نسبت به سال پیش از آن، رشدی ۱۸ درصدی را نشان می دهد. در سال ۲۰۲۰ ارزش محصوالت معدنی 

صادراتی ۳.۷ میلیارد دالر بود.

دولت آقای امرسون منانگاگوا، رئیس جمهور زیمبابوه برای دستیابی به چشم انداز ۲۰۳۰ که قرار است 

مطابق آن اکثریت مردم این کشور به در آمدی باالتر از حد متوسط دست یابند، به شدت نیازمند جذب سرمایه 

گذاری خارجی در حوزه معدن است و در این مسیر روی کشورهایی نظیر چین و روسیه حساب ویژه ای باز 

کرده است.

مالحظات:

زیمبابوه ساالنه حدود ۲۵ تا ۳۰ تن طال به صورت رسمی تولید و در بازارها به فروش می رساند اما  -

تحلیلگران معتقدند که تقریبا به همین میزان نیز طال از زیمبابوه قاچاق شده و در بازارهای غیررسمی 



به فروش می رسد. کارشناسان بر این باورند که ارزش میزان طالیی که ساالنه از زیمبابوه قاچاق می 

شود، در حدود ۱.۵ میلیارد دالر ارزیابی می شود.

زیمبابوه از توانمندی فنی الزم برای بهره برداری مناسب از ذخایر خود در حوزه معدن برخوردار نیست  -

و نیازمند انعقاد قراردادهای مشترک با طرف های خارجی جهت جلب تکنولوژی و نیازهای فنی خود 

می باشد که این موضوع فرصت خوبی را در اختیار کشورهایی که خواهان همکاری با زیمبابوه در حوزه 

معدن هستند، قرار می دهد.
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