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Historicamente ouro minas são pobres em ouro e
preciosos produção mundial de ouro subir ainda
bem sucedida, apesar das dificuldades, o ouro a
produção foi multiplicada por 4, em um século.
Mas, desde 2001, a produção mundial de ouro do
mundo parece ter culminado. Gold produção caiu
para 50 toneladas de ouro em 2008, isto apesar de

um preço recorde de uma onça de ouro à 872
dólares. Este ano, a hierarquia de ouro país produtor
tenha sido chocado com o primeiro da China eo
declínio na produção de ouro na África do Sul após
um século de Estado sobre a produção mundial de
ouro na África do Sul novamente perde o título do n
º 1.

I. O pico da produção mundial ouro.
Por 5 anos eu mencionar que o pico da produção
mundial ouro foi alcançado em 2001, este ano ouro
produção no mundo diminuiu. A produção mundial
de ouro é de 2330 toneladas de ouro em 2008, um
decréscimo de -2,1% em comparação com o ouro
em produção em 2007 e -10,4% em relação a
2001...
O preço da onça de ouro em uma média anual foi de
271 dólares em 2001 para 871 dólares por onça, em
2008, um aumento de 221% do ouro dólar.
Não pode achar que há algo errado? Aumento do
preço do ouro e 221% declínio na produção de ouro
-10,4% ...
Inicialmente, parecia normal, uma vez que poderia
levar algum tempo antes de um investimento em
uma mina de ouro produz primeiro ouro gramas.
Hoje ele foi superior a 7 anos, que a subida do
preço do ouro e não começou ainda nenhum sinal
de retomada de crescimento na produção de ouro do
mundo. Em média, de 110 anos, a produção

mundial de ouro aumentou 1,8% por ano, mas,
desde 2001, o declínio de uma produção média de 1,3% por ano, enquanto os preços subiram ouro em
15% ao ano em média durante o mesmo período.

II. Grande ouro países produtores.
Gold produção na China é o maior do mundo, com
uma produção de 260 toneladas de ouro, ouro que é
o recorde de produção para a China. Gold produção
na China aumentou em 7% desde 2007 e 59%
desde 2001. A China é o único país entre os
maiores produtores ouro, com uma produção
aumente. Falamos muitas vezes da procura de ouro
da China e esquecemos de que a China tornou-se
um grande produtor de ouro.
África do Sul perdeu o seu lugar como No. 1 em
ouro produção em 2008 como em 2007, está em
segundo lugar com um ouro produção estimada em
250 toneladas de ouro por produção decresceu
ligeiramente comparativamente a 2007 e estabelece
-38% comparado a 2001. O declínio na produção
ouro na África do Sul em 2008 é atribuído aos
problemas de electricidade, mas, uma vez que quase
40 anos produção de ouro na África do Sul diminui
com o esgotamento dos melhores depósitos.

Os depósitos são ouro de Witwatersrand ouro
Ghawar produção que é a produção de petróleo e
sua produção máxima de ouro foi alcançada quase
40 anos atrás, não produtora de ouro país não pode
nunca produzir como o ouro Witwatersrand 1960.
E.U.A. é o terceiro, com uma produção de 230
toneladas de ouro. O estado de Nevada 78% do
total da produção na E.U.A. ouro com 175
toneladas de ouro eo primeiro produtor de ouro do
E.U.A. sozinho totalizou metade da produção do
ouro em suas nove minas E.U.A. ouro. Gold
produção na E.U.A. caiu para -3% em relação a
2007 e -31% desde 2001. Gold produção em
declínio os E.U. continuamente desde 1998.
A Austrália é o quarto maior produtor de ouro do
mundo, com 225 toneladas de ouro. O declínio da
produção australiana ouro -9% em 2007 e -27%,
desde 2001, o australiano ouro produção diminuir
progressivamente desde o seu pico em 1998.

Peru produziu 175 toneladas de ouro em 2008, dos
quais 63% provém de duas províncias do norte do
Peru, Cajamarca e La Libertad. Ouro no Peru
produção cresceu 21% desde 2001 e 3%, desde
2007, mas que esconde uma menor produção de 16% desde 2005, porque 58% produção de ouro no
Peru vem de duas grandes ouro minas ouro, viram a
sua produção para baixo em 2005 e 2006.
O russo ouro minas ter produzido 165 toneladas de
ouro em 2008, até 5% em relação a 2007 e de 8%
em comparação com 2001, mas ainda 3% abaixo do
recorde 2002 produção. Os três principais
produtores ouro na Rússia a produzir um terço dos
russos ouro cada ano. Rússia mantém um potencial
de crescimento da sua produção ouro.
O Canadá é o país de mineração, não só para esses
recursos abundantes, mas também por aquilo que
metade das minas em todo o mundo o seu lado, no
Canadá, e do país inclui geólogos e engenheiros
mineira entre os mais competentes em todo o
mundo. Apesar desse ouro a produção diminuiu -

43% no Canadá desde 1991, -30% em comparação
com 2001 e -1%, em comparação com 2007.
Canadá produziu 100 toneladas de ouro no ano
passado. As minas de ouro Ontário ter produzido 50
toneladas de ouro e ouro minas em Quebec 28
toneladas de ouro, ouro produção a partir destas
duas províncias são responsáveis por mais de três
quartos da produção de ouro Canadá.
A Indonésia é também um importante produtor
ouro com 90 toneladas de ouro produzidas em
2008, estabelece -24% comparado a 2007 e -31%
em comparação com 2001.
8 Entre os principais produtores de ouro do mundo,
7 estão abaixo do seu nível de ouro produção
recorde. Estes países têm visto as suas ouro
produção estabelecidas pelo -14,3% desde 2001, a
sua produção cair mais rapidamente do que todo o
ouro produção mundial. O problema é que esses
oito países produzem 2 / 3 do ouro no mundo ...

III. Os pequenos países produtores ouro.
O declínio das grandes produtoras de ouro país é
parcialmente compensado pelo aumento da
produção de ouro ouro pequeno produtor durante o
período de 2003 a 2006, mas em 2008 eles não
conseguiram compensar a diminuição na Gold
produção dos principais países produtores de ouro,
eles são improváveis para ter sucesso, quer em
2009. Uma razão é que a crise torna mais difícil
obter crédito para o ouro produtores, sabendo que,
antes de o financiamento de um projecto mineiro já
foi um grande problema, hoje imaginado. Para uma
pequena mina de ouro em que o banqueiro não pode
pronunciar o nome dos quais ele é incapaz de
localizar o país em um mapa do mundo para a
obtenção de crédito é uma missão impossível.

O ouro é bem distribuído na superfície da terra (em
pequenas quantidades) que tornam os pequenos
produtores ouro felizmente são muitos para
compensar a sua baixa produção, são: Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cazaquistão,
Gana, Mali, México, Marrocos, Uzbequistão,
Papua, Filipinas, Tanzânia ...
A lista de ouro pequenos produtores, tem um total
de 90 países que têm pelo menos uma mina que
produz ouro, mas em conjunto que a metade da
produção de 8 de principal produtor de ouro. O seu
ouro é ouro mais pobres, pequenos e grandes países
espalhados c'elle que são naturalmente mais caro e
sua produção só tem um muito temporária
compensar o declínio em grandes países produtores
de ouro.

A tendência descendente verificada na produção de
ouro do mundo parece ainda mais evidente hoje do
que em 2003. O primeiro ouro maiores países
produtores em todo o mundo sofreram a sua
primeira febre de ouro há mais de um século (1838
na Sibéria (Rússia), 1848 na Califórnia (E.U.A.),
1851 New South Wales (Austrália) 1886 a
Witwatersrand (África do Sul), o Klondike 1896
(Canadá)), o ouro está esgotado. O tempo para ouro
pepitas de várias dezenas de quilos de ouro aluvial
glitter se foi, agora é hora de toneladas de minério
ou rocha de alguns gramas de ouro. O ouro
produtores têm uma história de ouro produção
diminuiu mais e mais cada ano, um pequeno
aumento no ouro produção é possível em tempo
útil, mas não uma inversão.
Os dois países têm uma situação especial em
relação à produção ouro são a Rússia ea China, por
razões que eu quero mais detalhes este ano, em
outro estudo.

Existe um fosso entre a produção das minas de ouro
do mundo e à procura de ouro (jóias,
eletroeletrônicos,
odontológicos,
moedas
e
medalhas de ouro, os investimentos) de mais de
1000 toneladas de ouro por ano durante 20 anos é
preenchido por reciclagem e venda de bancos
centrais. Podemos facilmente imaginar nesta
situação de défice crónico do inevitável declínio da
produção de ouro em minas do preço do ouro. Isso
é de 8 anos ouro produção declínio com uma subida
acentuada dos preços em ouro, imagina o que vai
acontecer com a produção de ouro no mundo se
ouro preços declínio. A produção mundial de ouro
necessidades ouro preços altos apenas para manter
o nível mínimo de produção. Um declínio nos
preços do ouro iria causar uma queda repentina na
produção ouro que teria o efeito, em seguida,
aumentou muito violenta no preço do ouro. É por
isso que o preço do ouro deve continuar a aumentar
ao mesmo ritmo ou apenas para manter a produção
diminuiu e para evitar uma rua digna do século 19.

Você pode receber gratuitamente a minha análise anual da produção de ouro e prata, assinando o meu livre
mailing list para este endereço. (A produção de prata está a ser objecto de mim em Junho) 1
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