
Top 10 Państw 
produkujących złoto 

Chiny – 355,000 kg -  To największy na świe-
cie konsumentem złota i jest również jego 
największym producentem. Większość jego 
produkcji pochodzi z prowincji Shandong. Ko-
palnie Chin National Gold Group stanowią oko-
ło jednej piątej jej produkcji. Złoto Chin stanowi 
1,7 procent łącznych rezerw zagranicznych. 
Kraj wciąż ma około 1900 ton w rezerwach. 
Australia - 270000 kg -  Więcej niż 66 pro-
cent złota wydobywanego pochodzi z Au-
stralii Zachodniej, Golden Mile. Jest to naj-
większa kopalnia odkrywkowa w kraju. 
Złoto jest jednym z najlepszych produktów 
w kraju w eksporcie. Rezerwy złota w kra-
ju są na około 7400 ton. Australia ma go-
spodarstw  o 79,9 ton złota, co odpowiada 
9,3 procent łącznych rezerw zagranicznych. 
USA - 237000 kg - Oficjalnie USA mają naj-
większe udziały w złocie na świecie 8,133.5 
ton, co odpowiada 75,4 procent łącznych 
rezerw zagranicznych . Kraj ma około 3000 
ton w rezerwach. Większość złota wydoby-
wanego w kraju pochodzi z Nevady, choć 
ponowne otwarcie kopalni w Montanie po-
mógł we wzroście liczby produkcyjnych.
Rosja - 200.000 kg - Jest jednym z najlep-
szych producentów złota na świecie. W trze-
cim kwartale 2012 roku ,kraj ten już kupił 57,6 
ton, aby poszerzyć swoje rezerwy do 936,7 
ton, co odpowiada 9,6 procent swoich re-
zerw walutowych. Nadal siedzi na około 5000 
ton potwierdzonych zasobów, większość 
z nich pochodzi z Syberii i Dalekiego Wschodu. 
Republika Południowej Afryki - 190.000 kg - 
jako jeden z największych złóż złota 6000 ton, 
choć produkcja została utrudniona przez walki 
w sektorze pracy. Jak ostatnio w 2006 roku, 
Republika Południowej Afryki została uznana 
największym producentem złota na świecie. Od 
tego czasu spadła w rankingu. Mimo to, posia-

da 13,4 procent łącznych rezerw zagranicznych.
Peru - 150000 kg - jest największym produ-
centem złota  w Ameryce Łacińskiej. Ma zło-
te rezerwy na około 2000 ton. Jego oficjalne 
złoto wynosi 34,7 ton, czyli równowartość 
3,2 procent łącznych rezerw zagranicznych.
Kanada - 110000 kg - Złoto stanowi tutaj 3,4 
tony, lubzaledwie 0,3 procent łącznej sumy swo-
ich rezerw walutowych. Złote rezerwy czekają 
na odkrycie, to tylko 920 ton, najmniejsza ilość 
wszystkich krajów w pierwszej dziesiątce. Więk-
szość złota Kanady pochodzi z Ontario, gdzie 
Goldcorp funkcjonuje kopalnia złota Red Lake.
Ghana - 100000 kg - Ghana jest drugim naj-
większym producentem złota na kontynen-
cie afrykańskim. To był kiedyś znany jako 
Gold Coast z powodu obfitości metali szla-
chetnych w okolicy. Wyprodukowano 100 
ton złota w 2011 roku, i nadal ma około 1400 
ton w rezerwie. Oficjalnie rząd Ghany dono-
si, że ma 8,7 ton złota, które są równoważne 
z 10,2 procent łącznych rezerw walutowych.
Indonezja - 100000 kg - Kraj składa się 
z ponad 17.000 wysp, ale większość jej pro-
dukcji złota jest tylko w kilku obszarach, 
w których jest dużo minerałów. W rzeczywi-
stości, Indonezja jest domem Grasberg, która 
jest największą kopalnią złota na świecie. Te 
100 ton, produkowane jest w rzeczywistości 
ze spadkiem z poprzedniego roku produkcji 
120 ton. Azji Południowo-Wschodniej Archi-
pelag nadal ma 3000 ton rezerw złota. Ofi-
cjalne złot stanowi na 73,1 ton, co odpowia-
da 3,6 procent łącznych rezerw walutowych.
Uzbekistan - 90000 kg - Kiedyś częścią 
Związku Radzieckiego, zanim ten ostatni upadł 
na początku lat 90.  Kraj może być pozbawio-
ny zasobów wodnych z powodu, że jest mo-
rze, ale na pewno został obdarzony toną tego 
metalu szlachetnego. Razem rezerwy złota, są 
szacowane na około 1700 ton. Głównym źró-
dłem złota jest kopalnia Murutau, który jest 
uważany za największą kopalnię w świecie.
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