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A produção das minas de prata no mundo é complexa à estudado devido à
variedade e o número de países ou é as minas de prata (dos 5 continentes, mais
de 30 países), puros os produtores de prata são pouco numerosos, diversidade
métallogénie dos jazigos (nos ¾ das minas a produção de prata está sob produto o
do Zinco, o chumbo, o cobre, ou o ouro), pequenos retornado para os produtores de
prata (o fraco preço do prata faz uns frequentemente uns retornada secundários
em relação aos outros metais), um pedido ao mesmo tempo industrial (indústria,
fotografia e joalharia) e fiduciário (peças moeda, de medalhas e armazenamento).
A produção mundial de prata é uma espécie de super puzzle gigante que deve-se
reconstruir os olhos fechados.
A produção mundial de prata conhece um desenvolvimento regular desde a
segunda guerra mundial para passado de 4.000 para 20 000 toneladas de prata
produzido no mundo. O crescimento médio da produção de prata no mundo foi de
1.5% por ano desde mais de um século. A produção mundial de prata deve
aumentar de 10 milhões de onças de prata todos os anos para continuar a
responder ao crescimento do pedido.
Ver como a produção mundial de prata se repartie entre os países.

Os cinco mais grande países produtores de prata ao mundo
Em 2006 os 5 primeiros países produtores de prata produzem 60% da produção
mundial de prata, Peru (111,6 milhões de onças de prata), México (96,4 milhões
de onças de prata), China (75.4 milhões de onças de prata), Austrália (55,6
milhões de onças de prata), Chile (51,5 milhões de onças de prata)
O México e o Peru são de muito antigos de prata (desde 1500), e a sua produção
de prata é nas cinco primeiras nações de prata desde décadas, ver séculos.
Em 1935 só o México e o Peru fazem já parte das cinco primeiras nações produtor
de prata. O Peru e o México representa ainda hoje à eles só os 1/3 da produção
mundial de prata. A China é um caso à parte, grande produtora e consumidora de
prata desde séculos, a produção de prata à mais tendência a ir para a China que
a sair. Por exemplo o México exportado já do prata para a China ao tempo dos
conquistadors. A produção chinesa de prata é conhecida muito mal, é muito difícil
conhecer as estatísticas exactas da sua produção de prata. A situação da
Austrália e a Polónia está próxima dado que para estes dois países uma maioria
da produção é assegurada por só uma mina.
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O declínio da produção do norte Americana
Os EUA e o Canadá verão dos produtores essencial da produção de prata no
mundo desde ruée para o ouro do século XIX, mas a sua produção conhecem um
declínio inexorable desde 40 anos. Os EUA e o Canadá verão primeiros e
segundos produtores de prata ao mundo em 1960. A produção dos EUA hoje temse reduzido de 18% desde 1960 para passado do primeiro à 8.a fila mundial (41% desde 1998). A produção do Canadá reduziu-se de 30% desde 1960, passou
da segunda fila à 9.a fila mundial (menos 21.1% desde 1998).
O Canadá e os EUA têm uma produção de prata que reduz inexoravelmente
devido ao esgotamento jazigos activamente explorada desde 150 anos.

Crescimento e declínio da produção de prata por país desde 1998
A produção mundial de prata estagnou do 2005 à 2006, de acordo com as fontes os
números exactos varia ligeiramente. Os países ou a produção de prata aumenta
em 2006 em relação à sua produção médios de 1998 para 2006 são o Peru (8.7%),
o México (+4.5%), o Chile (+14.4%), a Polónia (+3.4%) e a Bolívia (+9.5%).
Outros todos os países produtores têm uma produção de prata que estagna ou que
se reduz em relação à sua produção média desde 1998. Entre estes produtores de
prata têm encontra a China, a Austrália, os EUA, o Canadá, o Cazaquistão, a
Rússia, a Suécia, o Marrocos, a Indonésia, o Uzbekistan, o Brasil, a África do Sul,
a Coreia do Norte, o Japão, a Espanha. Globalmente a partir do 11 ao 20 fila
mundial dos países produtores de prata a produção de prata reduziu-se de 22.6%
desde 1998. A tendência é um aumento da produção de prata dos grandes
produtores e uma baixa da produção de prata dos pequenos países produtores de
prata.
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Para concluir sobre a situação da produção de prata no mundo, mais gordos
os países produtores de prata salvam o crescimento da produção mundial de
prata desde alguns anos. Os cinco primeiros países produtores de prata ao mundo
produzem cada vez mais e compensa cada vez menos a baixa de produção de
prata dos pequenos países. O Peru e o México são os dois pilares da produção
mundial de prata. O México e o Peru são do prata que a África do Sul é do ouro e
a Arábia Saudita ao Petróleo.
O meu sentimento é que cada ano a produção das minas de prata tem cada vez
mais mal a seguir o aumento do pedido, o Peru e o México são os salvadores do
crescimento da produção mundial de prata, sem eles a produção de prata no
mundo teria estagnado desde 1998. A produção das minas está desde anos 1/3
debaixo do pedido, com o desaparecimento do hedging, a venda do governo e o
reciclagem tem cada vez mais mal a preencher o vazio mais de 250 milhões de
onças que falta todos os anos entre a produção das minas e os consumidores.
Então imaginam se a produção reduz-se… É suficiente seguir a produção do
México e o Peru para saber que faz a produção mundial de prata. Em 2007 a
produção aumentou de apenas 0.6% no Peru enquanto que a sua média desde
1998 é um crescimento de 7.2% por ano. O México preveniu que reganhará o seu
lugar de primeiro produtor de prata ao mundo em 2007, o que quer dizer que a
produção de prata do México aumentou no mínimo de 17%, o que deveria
compensar a estagnação do Peru para 2007.
O Peru e o México salvá-lo-ão ele ainda a produção de prata de 2008? O ano
promete ser apaixonante, além do petróleo e o ouro não esquecem seguir o preço
do prata em 2008.
Dr Thomas Chaize
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