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ભારતની રફ ચોઇસ: આયાત મોરટોરરયમ? 

ખાઇમ ઇવન-જોહર દ્વારા 

 

સ્ટુઅર્ટ બ્રાઉન, ડી બીઅર્ટના ભતૂપરૂ્ટ જોઇન્ર્ મેનેજજિંગ ડડરેક્ર્ર અને  કેનેડિયન  માઇનર   માઉન્ટેન  પ્રોવિન્સ  
િાયમિં  ના  ર્તટમાન ર્ીઇઓ, ફાઇનાન્ન્ર્યલ ર્ાઇમ્ર્ના લેખમાાં એક સુાંદર નનર્ેદન આપતા, સ્પષ્ર્ જણાર્ે છે: 
“આપણને ભારત  ખલુે તેની ખાસ જરૂર છે.  જ્યા સધુી મેન્યફુેક્ચડરિંગ  શરુ ન  થાય  તયાાં સધુી રફ ડાયમાંડની કોઈ 
માાંગ  ઉભી નહીં થાય. " 

એવુાં લાગે છે કે જાણે  માઇવનિંગ કંપનીઓને અચાનક ર્મજાયુાં છે કે  ભારત ને તેમની જરૂડરયાત છે તેના કરતા 
તેમને ભારત ની િધ ુજરૂર છે.  ખાણો ઘણી દેિામા ંડૂબેલી છે.  ડોનાનમન માઇનીંગ, કે જે કેનેડાની 'ડાયાનર્ક' 
અને 'એકતી' ખાણોના ભાગો ધરાર્ે છે, તેની 'ડફચ' રેડર્િંગ  ઘર્ીને  ડિપલ ર્ી માાં જોર્ા મળી છે, જે જ ાંક બોન્ડની 
ન્સ્થનત છે. દક્ષિણ આડિકાના પેિા ડાયમાંડ્ર્ે કોરોનાર્ાયરર્ રોગચાળો  ન  ફેલાર્ર્ાના હતેથુી ફરજજયાત લોકડાઉન 
મારે્ દક્ષિણ આડિકામાાં કામગીરી ઘર્ાડી છે.  તેના માથે ઘણુ ંદેવુ ંછે. અમે આ સકૂ્ષચને નર્સ્તતૃ કરી શકીએ - પરાંત ુ
તે આ મેમોનો હતે ુનથી. તે નોંધવુ ાં પરૂત ુાં છે કે કોરોનાને કારણ ેકેર્લીક ખાણોની ર્ાંભાળ અને જાળર્ણી કરર્ામાાં 
આર્ી  રહી છે. ઘણા ને ર્ધારે પડતા લાભ આપર્ામાાં આર્ે છે.   અમકુ ઉતપાદકો નાદારી અથર્ા બાંધનો ર્ામનો 
પણ કરી શકે છે.   

અને જો તે ના થાય  તો?  ઉત્પાદકો પોતાના જ િાયમિં થી ગ ૂગંળામણ અનભુિશે  પરાંત ુગ ૂાંગળામણ નર્શે 
ર્ાત કરર્ી, કુલ ડાયમાંડ પાઇપલાઇન જોતાાં, હજી પણ ર્ૌથી  િધ ુતકલીફ મીિસ્ટ્રીમ મા ંજણાય છે. એકલા 
ભારતમાાં  અંદાજે 1.5-2 અબજ ડોલરની રફ ડાયમાંડ ઇન્ર્ેન્ર્રી છે. આમાાં  અંદાજે 5 અબજ ડોલરના પોક્ષલશ્ડ 
ડાયમાંડ ઉમેરો અને  તમને પડરસ્સ્ટ્થવત નો ચિતાર મળશ.ે   અને એમ કહવેુ ાં કે ભનર્ષ્યમાાં થતી કમાણીમાાંથી બેંકનુાં  

ભરણુ ંથઈ શકે છે ત ેપરીકથાઓમાાં નર્શ્વાર્  કરિા  સમાન   છે -  ત્યા ંસધુી અલબત્ત નહીં, ભારત પહલેને કબજે 
કરર્ા મારે્ કોરોના પળનો ઉપયોગ કરે અને દરેક  જેની  રાહ જોઈ રહ્યા છે તે ગેમ ચેન્જર બની જાય.  

ભારત ર્રકાર આ ઉદ્યોગને જોરદાર રીતે મદદ કરી શકે છે, જો કોરોના લોકડાઉનને છૂર્ા કરર્ામાાં આવ્યા પછી, 
તે   કાિા  હીરાની આયાત  ત્રણ મડહના  માટે મલુતર્ી રાખે છે. મદુત બે, ત્રણ કે ચાર મડહના મારે્ હશ ેકે કેમ 
તે ઉદ્યોગ ર્ાથે ચચાટ કરી શકે છે. ત ેચોક્કર્પણે તેના પર નનભટર કરે છે કે હીરાના બજાર  સ્સ્ટ્થરતા પ્રાપ્ત કરિામા ં
જ નડહ પરંત ુસધુારો જોિા માટે પણ કેટલો સમય લે છે.  

ભારતીય બેંકો એ ખરેખર જોઈએ તો હીરા ઉદ્યોગ ને છોિી દીધો છે. આપણે કોરોના ર્ાયરર્થી ભાગીએ છીએ 
તે જ ર્ાંકલ્પ ર્ાથે તેઓ હીરાની ફાઇનાન્ન્ર્િંગથી દૂર રહ ેછે! જો  ર્ાઈથહોલ્ડર્ટ વ્યર્ની  રહ્યા, અન ેપ્રવત માસ  
ધસારા ર્ાથ,ે  ડી બીઅર્ટ, એલોરોર્ા અને અન્ય ઉતપાદકો  પાસે એકબીજા ઉપર રફ મેળર્ર્ા મારે્ આર્ી જાય 
છે, તો તેઓ ભારત  ના  સ્ટ્ટોક  ને પણૂણ કરિાની કોઈપણ ર્ાંભાર્નાને બગાડે છે. 

બોતસ્ર્ાના, રનશયા, કેનેડા અને અન્ય જેર્ા મખુ્ય હીરા ઉતપાદકો હર્ે લાિક્ષણક ર્ાઉદી અરેક્ષબયન તેલની દ્વિધાનો 
ર્ામનો કરી રહ્યા છે: કાાં તો આઉર્પરુ્ ઘર્ાડે છે અથર્ા સ્ર્ોક કરે છે અથર્ા ડકિંમતોના ઘર્ાડાનુાં જોખમ લે છે. ર્ાચુ ાં 
છે કે, હાંમેશાાં કેર્લીક નર્શાળ ભારતીય કાંપનીઓ  જો તેઓ રોકડ શોધી શકે  તો 30-50 ર્કાના છૂર્ પર ખશુખશુાલ  
રીતે  હીરા સ્ર્ીકારશે, પરાંત ુઆજે આ રમત રમી શકે તેર્ા ઓછા ડદગ્ગજો   છે. અનૈનતક ખેલાડીઓએ મોર્ાભાગે 
પોતાને દૂર કરી દીધા છે - કદાચ કેર્લાક ઉતપાદકોના અફર્ોર્ મારે્. 
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પરાંત ુજો કેર્લાક મોર્ા ર્ાંગઠનોન ેરફ પર ભારે  છૂર્ મળે છે, તો તે ર્મગ્ર ભારતીય ઉદ્યોગ મારે્ ઘણુાં  કરી શકશ ે
નડહ. તમેની બેંકોમાાંથી નર્શ્વાર્ અને  ભરોસો પાછો મેળર્ર્ા મારે્, ભારતે  થોડા મડહના મારે્  ફક્ત ઇન્ર્ેન્ર્રી  
માથંી  ર્ેચર્ાની જરૂર છે. આનાથી તેમના બેંડકિંગ દેર્ાાં ઓછા થશે,  અન ેબેન્કરના વિિારોમા ંઆ ઇન્િસ્ટ્રી પણ 
વધરાણ ને યોગ્ય છે તેવુ ં ઉતારી શકશે.   અને ઉદ્યોગ ની પડરસ્સ્ટ્થવત મા ંિોક્કસપણે સધુારો થશે. ધાંધો ર્ધ ુ 
સારી રીતે   મેનેજ થઇ શકે જયારે કોઈ અપેક્ષિત પોક્ષલશ્ડ માાંગ ર્ાથે ર્તટમાન રફ ખરીદીને કેક્ષલબે્રર્ કરર્ામા ં
આિે.   
 
ફાસ્ટ રિમાન્િ પિક-અપ્સ પવશે કોઈ ખશુી નહી! 
 
એમ માની લઈએ કે નર્શ્વભરમાાં કરોડો  િોલર  નુ ંપાણી થઇ ગયુ ંછે.   લાખો લોકો બેરોજગારોની ર્ાંખ્યામાાં 
જોડાશે અને પગાર બધે જ ઘર્શે, તે અનનર્ાયટ છે કે ગ્રાહકોની ર્ધારે ચોખ્ખી નનકાલજોગ  આિક ને ગભંીર 
ફટકો લાગશે.  પર નો ખિણ ઘટશે. કેર્લાક સ્થળોએ તે અદૃશ્ય થઈ શકે છે. કોરોના પછીના યગુમાાં ગ્રાહકો  ડાયમાંડ 
જ્ર્ેલરી  ચોક્કર્પણે  સિણ પ્રથમ  નહીં ખરીદશે.  
 
તદુપરાાંત, હીરા ઉતપાદકો અને પોક્ષલશ્ડના ર્ેપારીઓએ પણ કેર્લાક ડરરે્લ ચેઇન ર્ડહત નાદારીર્ાળા શેરી દાગીના 
ડરરે્લર્ટના ફડચાના રે્ચાણ ર્ાથે સ્પધાટ કરર્ી પડી શકે છે. સ્ટુઅર્ટ બ્રાઉન ઉતપાદકોને ઉતપાદકોની જરૂડરયાત નર્શે 
ર્ાત કરે છે. કોરોના ર્માપ્ત થયા પછી પણ, તયાાં ઉતપાદનના માજિનની ખાતરી આપર્ામાાં આરે્ તો જ કુદરતી 
રફના કર્ર અન ેપોક્ષલશર્ટ હશે. 
 
ઉદ્યોગ અને ઉતપાદકો બાંનેએ આકન્સ્મક ર્ેચાણથી થતી ડકિંમતની માડહતીના અથટઘર્ન નર્શે ખબૂ ર્ાર્ધ રહવેુ ાં જોઈએ. 
કેર્લાક કહ ેછે કે બજાર "મરી ગયુાં" છે. હુાં તેને એક પ્રર્ાહી (અથર્ા "પાતળાં") બજાર તરીકે દશાટવુ ાં છાં. જેમને ગમે 
તે કારણોર્ર ર્ેચર્ાની જરૂર હોય (મોરે્ ભાગે દેવુ ાં ઘર્ાડવુ ાં) ડકિંમત ઘર્ાડર્ાની જરૂર પડશે. જો કે,  જેઓને બજારમાાં 
નર્નશષ્ર્ ર્સ્તઓુની જરૂર હોય છે  અન ેતૈયાર મા ં િેિનાર ન હોઈ તેઓને તયાાં પષુ્કળ તૈયાર ખરીદદારો અને 
ર્ેચાણકતાટઓ હોત  તેના કરતા િધ ુ ડકિંમત ચકૂર્ણી કરર્ી પડી શકે. આમ, ર્ેચર્ા અને ખરીદર્ાના ભાર્ 
ર્ચ્ચેનો ર્તટમાન ફેલાર્ો નોંધપાત્ર છે - અને ન તો કોઈ ડકિંમત તે ભાર્ને ચોક્કર્પણે રજૂ કરે છે જે  સામાન્ય 
બજારમાાં પ્રાપ્ત થઈ હોત. અતયાધનુનક ર્ર્ોડડયાઓ તકો શોધી શકે છે, પરાંત ુતે નોંધપાત્ર જોખમો પણ લે છે. જયાાં 
સધુી ગ્રાહક બજારોમાાં સધુારો થતો નથી, તયાાં સધુી ર્ેપારીઓ મખુ્યતર્ે એક બીજાની ર્ચ્ચે ર્ેપાર કરશે અને 
અનનનિતતા પ્રર્તટશે. 
 
વમિ-સ્ટ્રીમ વધરાણ આપનાર ની ગેરહાજરીમાાં, નનમાટતાઓ પાર્ે કોઈ નર્કલ્પ નહીં હોય અને તે અન્ય પાઇપલાઇન 
પ્લેયર કરતા અલગ ર્તટર્ાનુાં શરૂ કરી શકશ ે નહીં અને ર્પ્લાયરનુાં શાખ પ્રદાન કરશે.  જેનાથી, સમસ્ટ્ત 
પાઇપલાઈન સિે માટે િધ ુહલે્ઘી બનશ ે. જો નનમાટતાએ નધરાણ  આપ્યુ ં હોઈ, તો તેણે તેના ગ્રાહકોની આનથિક 
તાકાતને ડબલ-ચેક અથર્ા િીપલ-ચેક કરર્ી આર્શ્યક છે. તમેને નધરાણના જોખમોને ઘર્ાડર્ાની જરૂર રહશેે. ત ે
લગભગ “જૂના ડદર્ર્ો” પર પાછા ફરર્ા જેવુ ાં છે, જયાાં કોઈને ખબર હતી કે   સાઈટ હોલ્ડર્ટ નક્કર અને નર્શ્વાર્પાત્ર, 
નર્શ્વર્નીય કાંપનીઓ છે. તે અદૃશ્ય થઈ ગયુાં જયારે ઉતપાદકોએ નર્સ્ર્મ બદલી અને મળૂરૂપ ેલગભગ કોઈ પણ 
વ્યન્ક્તને ર્ેચી દીધી કે જે રોકડ  કેશ  આપી શકે છે. જયારે ઘણા નર્ઠહોલ્ડરોએ તયારબાદ નાદારી મારે્ અરજી 
કરી, અથર્ા કાયદાની મશુ્કેલીમાાં મકુાઈ ગયા, તયારે નનમાટતાઓને કોઈ નકુર્ાન થયુાં નહીં. મને ખરેખર ખાણકામ 
કાંપનીઓ  અન્ય કોઇ પાઇપલાઇન પ્લેયરની જેમ તેમના ગ્રાહકોના નાણાાંકીય બોજોને ર્હેંચર્ામાાં ર્હાય કરર્ાના 
નર્ચારને ગમે છે - તેઓ નન:શાંકપણે તેમના ગ્રાહકો કરતાાં નધરાણના સ્રોતોમાાં ર્ધ ુ સ્ત્રોત્ર  ધરાર્ે છે.   
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ર્ાચુાં. છેલ્લા કેર્લાક ર્ર્ષોમાાં,  આપણે  સ્ર્ીકાયટ બેન્ડ્ર્માાં ચોક્કર્ ભાર્ની અન્સ્થરતા ર્ાથે જીર્ર્ાનુાં શીખ્યા છે. 
પરાંત ુઆપણામાાંના કોઈ પણ લાાંબા ર્મય સધુી ચાલતા  ભાિ ના નીચા ર્ળાાંકથી બચી શકતા નથી અથર્ા, 
ભગર્ાન ન કરે  કે પતન થાય. કોરોનાર્ાઈરર્થી નર્પરીત, “flattening of the curve” ત ે  થશે 
નહી ! બાકીની તમામ બાબતોમાાં, ઉદ્યોગને જેની જરૂર છે ત ેભાર્ ન્સ્થરતાના કેર્લાક માપ છે અન ેપડરણામે 
ભાર્ની નનનિતતા અથર્ા આગાહીનો આનાંદ માણી શકે છે. જો બેલ્લ્જયમના કેર્લાક શ્રીમાંત ભારતીયો કોઈ ભારતીય 
રફ આયાત મનુ્ક્ત (જો મોકૂફી હોય તો) અર્કાર્ર્ાના હોય અને ભારતની બહાર ભારે ડડસ્કાઉન્ર્ પર રફ ખરીદર્ામાાં 
ર્ફળ થાય છે, તે એકદમ ઠીક છે,  જો તેઓ પોચલશ્િ ના ભાિ ટકાિી શકે અન ે તેમની શસ્તત નો ઉપયોગ 
પોચલશ્િ માકેટ ના ભાિ તોિિામા ંન કરે. ડદર્ર્ના અંતે પોક્ષલશ્ડ ડકિંમતોમાાં ન્સ્થરતા પાઇપલાઇનના દરેક 
ખેલાડી િારા જરૂરી છે. 
 
પરાંત ુ રફ િાયમિં ના ભાિ મા ં ન્સ્થરતા ઓછી નનણાટયક નથી. નફાના ગાળા ર્ાથેની  ન્સ્થરતા. એક બીજા 
ર્ગર ન  જઈ  શકે ! પષુ્કળ નાદારી ના દાખલા છે  છે જે આના પરુાર્ા પ્રદાન કરે છે. ભારતે ઉતપાદક 
લોભીપણાને કાબમૂાાં રાખર્ા મારે્ તેની બજાર શન્ક્તનો ઉપયોગ કરર્ો જોઈએ જેમાાં કેર્લાક ખેલાડીઓ  હમંેશા 
બીજાઓને પછાડર્ાનો પ્રયતન કરે છે… લોભી!   ઉતપાદકો નર્રોધ કરશે કે તેઓ એક સ્પધાટતમક બજારમાાં કામ કરે 
છે. તેઓ નથી કરતા. કારે્લ હોર્ાથી, ર્પ્લાય બાજુ હરે્ થોડા નર્કે્રતાઓ િારા ર્ગીકૃત કરેલુાં એક   અલ્પાવધકારી 
(ઓક્ષલગોપોક્ષલસ્સ્ર્ક) માકેર્ રજૂ કરે છે, ર્ેંકડો ર્ાંભનર્ત ખરીદદારોને થોડી પર્ાંદગીઓ આપે છે. પરાંત,ુ નર્ક્ષચત્ર 
રીતે, તે હર્ે બદલાઈ રહ્ુાં છે. 
 

 
પસન્િેટીક્સ ફેક્ટર 
 
રફ ઉતપાદકોએ જાણવુાં જોઈએ, કેમ કે ડી બીઅર્ટ પોતે જ ર્ારી રીતે જાણે છે કે, સરુતમાાં દરેક હીરા ઉતપાદક, 
મોર્ા કે નાના, પાર્ે નર્કલ્પો છે - કેર્લાક ર્ર્ષો પહલેા તે તેના પાર્ે ન હતા. તેઓ નર્ન્થેર્ીક્ર્ ખરીદી, ઉતપાદન 
અને ર્ેચાણ કરી શકે છે. નર્ન્થેર્ીક્ર્નો ફાયદો ફક્ત તેમની નીચી ડકિંમત જ નથી, પરાંત ુપડરણામર્ાળા પોક્ષલશ્ડમાાં 
યોગ્ય માજિન ન રાખર્ાનુાં જોખમ કુદરતી રફ કરતાાં નોંધપાત્ર ઓછાં લાગે છે. તે ખરેખર એક દુષ્ર્ ચક્ર બની રહ્ુાં 
છે, કારણ કે આ અમને કુદરતી હીરા ખાક્ષણયો પર પાછા ફરે છે. જો તેઓને તેમની આનથિક દુદટશા સધુારર્ા મારે્ 
કોઈ ર્ાસ્તનર્ક તક માાંગર્ી હોય તો તેઓએ ઉતપાદન કેન્રમાાં નફાકારકતાને પનુસ્થાટનપત કરર્ી આર્શ્યક છે. જો 
હીરા કર્ર સરુત પાછા આર્ે, ફક્ત નર્ન્થેર્ીક્ર્ બનાર્ર્ા મારે્, તે ખાણ ખનીજ કરનારાઓને મદદ કરશ ેનહીં. 
કોઈ ભ્રમણા ન રાખો - જો માનર્ર્જિત ઉતપાદન પર જો ર્ધારાનુાં મલૂ્ય અને નફો ર્ધારે હોય, તો તે પ્રાકૃનતકતાથી 
દૂર ચાલશે. ડરરે્લરો પણ તે જ કરશે. 
 
સ્ટુઅર્ટ બ્રાઉન ર્ાર્  સાિા હતા.  તેમને ભારતીય કર્રની જરૂર છે, અન,ે દુભાટગ્યે ખાણકામ કરનારાઓ મારે્, 
ભારત વસિાય કોઈ નર્કલ્પ નથી. 
 
ર્ર્ષોથી ભારતીય  ઉદ્યોગે ઉતપાદકો મારે્ પ્રચાંડ ર્ાંપનત્ત ઉતપન્ન  કરી છે . પાછલી ર્દી સધુી પણ પાછા જતા, 
ભારતીયોએ નકામા  ઔદ્યોચગક હીરાને કહરે્ાતા   વનયર જેમ તિોચલટી કેરે્ગરીમાાં ફેરર્ર્ાની તેમની કુશળતા 
બતાર્ી, જેમાાં ર્મય જતાાં નનમાટતાઓ મારે્ કરોડો અબજો નફો થયો. અબજો લોકોએ તેઓને એર્ા ઉતપાદનની 
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પ્રાપ્પ્ત મારે્ કલ્પના પણ નથી કરી કે જયાાં માાંગ ઓછી થતી હોય. હર્ ે પડરસ્સ્ટ્થવત અલગ છે. પ્રાકૃનતક હીરાના 
ખાણકામ િેત્રનુાં અર્ર્ાન બહુ નજીક નથી. હજી પણ કેર્લાક ડઝન અથર્ા તેથી ર્ધ ુખાણો હશે જે હર્ેથી અને 
તેનાથી આગળના 30 અથર્ા 40 ર્ર્ષટ કાયટરત રહશેે. પરાંત ુતનેે ઓછ ંમહત્િ આપવુ ંજોઈ નડહ - નનમાટતાઓ 
અને ર્ાંશોધકો િારા ચોક્કર્પણે નહીં. આ, જોકે, મોર્ાભાગે તેમના પોતાના હાથમાાં છે. 
 
 
ડી બીઅર્ટ પાર્ે તેનો 'લાઇર્  બોતસ' પહલેેથી જ છે. હર્ે  તમેના નેિરલ બોતસ ને પણ ચમકર્ા દેર્ાની તક 
છે. ર્ાઉદી અરેક્ષબયાએ તેલના ભાર્ો પર પગ મકૂ્યો  અન ેપોતાનુ ંનકુશાન કયુું.   આને હીર ઉદ્યોગ નુ ંભવિષ્ય 
ન બનિા  દઈએ 
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