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Έναπαράδοξο "φαινόμενο" με την διακίνηση του χρυσού προκύπτει από τα διαθέσιμα στατιστικά
στοιχεία για την Ελλάδα, αλλά και από τις κινήσεις άλλων Κεντρικών Τραπεζών.
Σύμφωναμε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας στο σύνολο των τελευταίων τριών μηνών (γ'
τρίμηνο) παρατηρήθηκε μια αυξημένη ρευστοποίηση – μέσω της ΤτΕ – χρυσών λιρών που
ξεπέρασε τα 32,5 χιλάδες "κομμάτια", ένα ποσό που αναλογικά μπορεί να πει κανείς ότι
αντιστοιχεί περίπου σε 500 την ημέρα (!).
Οιπωλήσεις αυτές βέβαια, παρά το γεγονός ότι σε τρέχουσες τιμές γίνονται με ένα "όφελος" της
τάξης των 62 – 63 ευρώ ανά χρυσή λίρα για την Τράπεζα της Ελλάδος - αφού αυτή είναι η
διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης - καταγράφονται σε μία περίοδο που η
τιμή του χρυσού έχει κινηθεί ανοδικά και λίγο πολύ αγγίζει τα 1.500 δολ. ανά ουγγιά χρυσού.
Μεάλλα λόγια η άνοδος της τιμής του χρυσού έχει ενισχύσει τις πωλήσεις χρυσών λιρών στην
επίσημη αγορά της ΤτΕ.
Τοενδιαφέρον είναι ότι κατά την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, ήτοι την περίοδο της κρίσης και
των μνημονίων έχουν "πουληθεί" - πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ - πάνω από ένα
εκατομμύριο χρυσές λίρες, ενώ την ίδια στιγμή έχουν "αγορασθεί" περί τις 770 χιλιάδες "κομμάτια".
Ητάση αυτή δηλαδή της ρευστοποίησης προφανώς ενισχύθηκε λόγω "ανάγκης" στην δεκαετία των
τριών μνημονίων, αλλά φαίνεται πως συνεχίσθηκε με μεγαλύτερη έμφαση στη συνέχεια όταν μετά
τα τέλη του 2018 άρχισε να ενισχύεται η τιμή του χρυσού και έτσι οι "αποδόσεις" των χρυσών
λιρών παρά την εξωφρενικά μεγάλη διαφορά τιμών μεταξύ "αγοράς" και "πώλησης" από την ΤτΕ.
Τοενδιαφέρον όμως είναι ότι η "τάση" αυτή στην Ελλάδα παρατηρείται ενώ οι συμπεριφορές των
Κεντρικών Τραπεζών απέναντι στον χρυσό δείχνουν να συγκλίνουν "σιωπηρά" στην κατεύθυνση
της συγκέντρωσης χρυσού σε κάθε μορφή στα θησαυροφυλάκιά τους.
Είναιχαρακτηριστικό ότι οι ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες συγκεντρώνουν χρυσό με δύο

τρόπους. Είτε επισπεύδουν τα προγράμματα μεταφοράς αποθεματικών χρυσού που διατηρούσαν
σε ξένα θησαυροφυλάκια (π.χ. Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, Γαλλία) σε δικά τους μέρη φύλαξης, είτε
αυξάνουν τις αγορές χρυσού όπου η πώλησή του το επιτρέπει.
Γιαπαράδειγμα, η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας (DNB) όπως έγινε γνωστό πρόσφατα,
μεταφέρει τα αποθέματα χρυσού που διαθέτει σε ολλανδικό έδαφος σε ένα ειδικά κατασκευασμένο
θησαυροφυλάκιο που βρίσκεται εγκατεστημένο σε στρατιωτική βάση (!). Παράλληλα η DNB,
κυρίως όμως η γερμανική Bundesbank και η Κεντρική Τράπεζα της Αυστρίας, έκαναν γνωστό ότι
επισπεύδουν την "μετακίνηση" αποθεμάτων χρυσού που είχαν αποθηκευμένα στις ΗΠΑ και την Μ.
Βρετανία σε εγχώριο έδαφος και στις δικές τους εγκαταστάσεις...
Νασημειωθεί ότι τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού στον πλανήτη διαθέτουν οι ΗΠΑ, η Γερμανία,
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ιταλία.
Πολύγρήγορα όμως αυξάνουν με μεγάλες αγορές χρυσού τα αποθέματά τους η Κίνα και η Ρωσία.
Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία (ειδικά η Ρωσία) αυξάνουν τα
αποθέματά τους με αγορές χρυσού που γίνονται με την ρευστοποίηση συναλλαγματικών
διαθεσίμων σε δολάριο και ειδικά αμερικανικών ομολόγων. Η Κίνα έχει αυξήσει μέσα στους
τελευταίους εννέα μήνες τα αποθέματά της σε χρυσό κατά 100 τόνους, ενώ η Ρωσία διαθέτει αυτή
την στιγμή 108 δισ. δολ. σε χρυσό.
Έναδεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο – που αντιμετωπίζεται σαν σημείο των καιρών – είναι μία
δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας η οποία αφού υπενθυμίζει ότι
η χώρα διαθέτει 600 τόνους σε συναλλαγματικά διαθέσιμα χρυσού, εξηγεί ότι η χρησιμότητα του
χρυσού είναι πολύ σημαντική αφού "εάν το σύστημα (σ.σ. το νομισματικό) καταρρεύσει, τα
αποθέματα χρυσού θα αποτελέσουν την βάση για την ανοικοδόμησή του...".
Ασφαλώςόσοι διάβασαν το συγκεκριμένο κείμενο στην ιστοσελίδα της DNB αναρωτήθηκαν για την
σκοπιμότητά του αλλά και για την χρονική στιγμή που επιλέχθηκε να γίνει η δημοσίευση του...
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