
 

 

ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ ર્ ીની રિપ્લ ઇફેક્્ને સ્વીકારો 

 

વર્ષ 2020 ની વૈશ્વિક ડાયમડં ડડમાન્ડ  મા ંકટીંગ સેન્ટસસમાથંી  
50% -60% ઘટાડો આવી શકે છે. 

 

એપ્રિલ 27, 2020 ખાઇમ ંઇવેન-ઝોહર અને િણય નારવેકર 

 

હવેની અપ્રનવાયષ આપ્રથિક મદંી સમગ્ર હીરા પાઇપલાઇનને અસર કરશે, પરંત ુદરેક તબક્કાની અસર અલગ રીતે 

આવશે - હીરાના કટટિંગ કેન્દ્રો, પ્રનમાષતાઓ પછી બીજા ક્રમે વધ ુગભંીર અસર પામશે. આ આપ્રથિક ઘટના કે જે હીરા 
અને તે સાથે સકંળાયેલા બધા પર જે રીતે અસર કરવાની છે  તે નોંધપાત્ર પ્રનપ્રિતતા સાથે સમજાવે છે તે છે 

"Ripple  Effect"  એક એવો પ્રસદ્ાતં જેણે આપણા ઉદ્યોગમા ંસમય જતા ંપોતાને  સાબબત પરુવાર કયો છે. 

જો 2020 ના અંત સધુીમા ંહીરાના દાગીનાના ટરટેલ વપરાશમા ંફક્ત 15% ઘટાડો થાય, તો મને લાગે છે કે 

આપણે પોતાને ખબૂ નસીબદાર માનવુ ંજોઈએ. આ ઘટાડો વધ ુ હોવાની સભંાવના છે. આપણે વધ ુઘટાડા માટે 

પોતાને વધ ુસારી રીતે તૈયાર રહવેાની જરૂર છે. સ્ટોક માકેટ કે્રશ અને નાદારીના પટરણામ સ્વરૂપ વૈપ્રિક સ્તરે 

કરોડો ડોલરનુ ં“ ધોવાણ ",  િચડં બેકારી જેનો સામનો આપણે કોરોના પછીના સમય મા ંકરીશુ,ં  યનુાઇટેડ 

સ્ટેટ્સમા ંમદંી (જો depression ન હોય તો), કોરોના વાયરસના હુમલાના નવીકરણ પ્રવશેની અપ્રનપ્રિતતા 
(પ્રશયાળામા ં તે ટોચ પર જઈ શકે), વૈપ્રિક જીડીપીમા ં 10% અથવા કદાચ વધ ુ ઘટાડો, આવકનુ ં સ્તર અને 

લગભગ બધા ગ્રાહકોની બચત મા ંઘટાડો આવશે  

 
ગ્રાહકોની વધ ુ નિકાલલાયક (disposable) આવક ઘટી અથવા અદૃશ્ય થઈ જશે.  
 

હવે અગાઉની કટોકટી ની સરખામણી એ િવાહી તગંી (liquidity crises ) અને આપ્રથિક અપ્રનપ્રિતતાઓ વૈપ્રિક 

સ્તરે વ્યાપક રહશેે.   

ટરટેલ વેપાર અને જ્વેલરી મેન્દ્યફેુક્ચરીંગ સેક્ટરમા ંડી-સ્ટોટકિંગના પટરણામે પોબલશ્ડ હીરાની માગંમા ંઘટાડો 
અને કટીંગ સેન્દ્ટરોમા ં ટડ- સ્ટોટકિંગની અસર રફ ડાયમડં માકેટ પર સૌથી વધ ુતીવ્ર નકારાત્મક અસર કરશે. 

આપણે  પહલેેથી જ રફની  માગંમા ંનોંધપાત્ર ઘટાડો, રફના  ભાવમા ંઘટાડા માટે દબાણ,  િવાટહતાની અછત 
( lack of liquidity)  અને સમસ્ત પાઇપલાઇન મા ંઘટતા નફા નો (ખાસ કરીને ઉત્પાદકોના સ્તરે) સામનો 
કરી રહ્યા છીએ.  



લક્ઝરી વસ્તઓુ ખરીદવા માટે ગ્રાહકો પાસે નાણા ંબાકી નહીં હોય. ડાયમડં જ્વેલરી પર અસર થશે. "Ripple 

Effect  " (અથષશાસ્ત્રીઓ પણ આને " bullwhip effect" તરીકે પણ ઓળખ ેછે) કેવી રીતે કાયષ કરે છે તે સમજાવતા 
પહલેા,ં નીચેનુ ંગ્રાટફક ઉદાહરણ જુઓ  : 

 

 

 

Ripple જોવાની બીજી રીત નીચેના બચત્રમા ં બતાવવામા ં આવી છે. ટરટેલ સ્તર પર એક નાનો ફેરફાર 

(અસ્સ્થરતા) કટીંગ કેન્દ્રો અને રફ ડાયમડં ઉત્પાદનના લેવલ મા ંનીચેના બચત્રમા ંદશાષવ્યા મજુબ િચડં તરંગ 

ની જેમ ફેરફાર લાવી શકે છે : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ripple કેવી રીતે કામ કરે છે 

 

Ripple બનેં રીતે કામ કરે છે - વધતા અને ઘટતા માકેટો મા.ં તે તથ્યો પર આધાટરત છે કે અમકુ 
સજંોગોમા ંહીરાના ટરટેલ વેચાણમા ં કેટલાક ટકાવારી પોઇન્દ્ટનો વધારો થાય છે, ચાલો કહીએ કે 5%, 
ઉદ્યોગના રફ ડાયમડંના સલંગ્ન  વધારાને લગભગ 15-20% જેટલો ઉછાળો આપે છે.  પ્રવપરીત પણ સાચુ ં
હોઈ શકે છે, જેમ કે આપણે 2001 મા ંજોયુ ંછે: ટરટેલ વેચાણમા ંથોડો ઘટાડો નકારાત્મક ભાવનાઓ સાથે 
ના જોડાણમા,ં રફ અને કટીંગ સેન્દ્ટર પોબલશ્ડ હીરાના વેચાણની માગંમા ંનોંધપાત્ર ઘટાડો થઈ શકે છે.  આ 

ઘટનાને 'Ripple  Effect' અને 'Reverse  Ripple  Effect' તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. 

આ ઘટના પોતાને કેવી રીતે વ્યકત કરે છે ? જો હીરાને ભતૂપવૂષ ડીટીસી લેવલ થી ગ્રાહક સધુી પહોંચવા 
માટે સરેરાશ 22-26 મટહનાનો સમય લાગે છે, તો આનો અથષ એ કે કુલ સામાન્દ્ય પાઇપલાઇન સ્ટોક 
લેવલ $ 36- $ 43 અબજ છે (રફ અને પોબલશ્ડ, હોલસેલ ટકિંમત મા ંદશાષવવામા ંઆવે છે). આ આંકડો 
મહત્વપણૂષ છે અને એનો અથષ એ કે ટરટેલ સ્તર પર ઇન્દ્વેન્દ્ટરી ટનષ (inventory turn) કરવામા ંલગભગ 
એક વર્ષનો સમય લાગે છે (કેટલીક જગ્યાએ તે થોડો ઓછો હોય છે). 

જો હીરાના દાગીનાની ગ્રાહકોની ખરીદી ઘટશે, જેની અમને  ૨૦૨૦ મા ંઅપેક્ષા છે કે એમ થશે, તો 
ટરટેલરની  ફરી સ્ટોક કરવાની જરૂટરયાત તે મજુબ જ ઘટે છે. વેપારની ભાવનાને આધારે, તે સ્ટોકના 
નીચા લેવલ પણ સતંષુ્ટ રહશેે.  આમ, ટરટેલ વેચાણમા ંથોડો ઘટાડો ફરી ભરપાઈના (reorder) લેવલ 
ઘણા વધ ુઘટાડાને િેરશે. આ ઘટાડો હીરા પાઇપલાઇનના દરેક સ્તરે પનુરાવપ્રતિત (repeat) થશે.  આ 
સમજાવે છે કે હીરાના દાગીનાના ટરટેલ બજારમા ંપણ, બે-ત્રણ ટકાના ઘટાડા સાથે, નકારાત્મક વેપારના 
ભાવ સાથે, કટીંગ સેન્દ્ટર વેચાણમા ં20-30% ઘટાડો થઈ શકે છે.  આ Ripple Effect  છે. એક કાલ્પપ્રનક 
ઉદાહરણ લો (નીચેનુ ંકોષ્ટક જુઓ): એક ટરટેલર, જેનો સ્ટોક વર્ષમા ંએકવાર ફેરવાય છે, તેમા ં100,000 
યએુસ ડોલરના હીરાનો ઓપપ્રનિંગ સ્ટોક છે. તેનુ ંવેચાણ પણ $ 100,000 જેટલુ ંહતુ.ં પછીના વરે્, તે 
યએુસ $ 120,000 નુ ંવેચાણ કરે છે, એટલે કે પાછલા વરે્ 20% નો વધારો. ભપ્રવષ્ય પ્રવશે આશાવાદી 
હોવાને કારણે, તે વર્ષના અંતે 120,000 યએુસ ડોલરનો સ્ટોક રાખવા માગેં છે. પટરણામે, તે વરે્ તેની 
હીરાની ખરીદી 40% જેટલી વધી, યએુસ $100,000 થી યએુસ $ 140,000 સધુી પહોંચી.   

હવે ચાલો એક અલગ દૃશ્ય જોઈએ જેમા ંબજારમા ંઘટાડો આવે છે. ત્રીજા વરે્, ટરટેલરનુ ંવેચાણ 10% 
ઘટીને યએુસ $ 108,000 પર પહોંચી ગયુ.ં  અથષતતં્ર િત્યેના હવેના પ્રનરાશાવાદી દૃષ્ષ્ટકોણને લીધે, તેને 
લાગે છે કે તેમનો સ્ટોક સ્તર તેના વેચાણના જથ્થા સાથે વ્યવસ્સ્થત થવો જોઈએ. આવા વર્ષમા,ં તેના 
જથ્થાબધં સપ્લાયર પાસેથી ટરટેલરની ડાયમડં ખરીદી આકસ્સ્મક રીતે 10% કરતા વધારે (આ કાલ્પપ્રનક 
દૃષ્ષ્ટએ 31% જેટલી)  ઘટશે.  ટરટેલ કે્ષત્રમા ંજે વધ ઘટ થાય છે તેની અસર પાઇપલાઇનના દરેક તબકે્ક 
વધ ુઓછા અંશે જોવા મળે છે અને આ કટીંગ કેન્દ્રોમા ંસીધા રફ ડાયમડંના વેચાણમા ંવધઘટનુ ંકારણ 
બને છે. 



 

આ સમયે ઉદ્યોગ જે સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યો છે તેમાથંી એક, કોરોના રોગચાળાને કારણે  અચાનક 
આવેલ આપ્રથિક સકંટ અને તેની તીવ્રતા છે જે  પટરસ્સ્થપ્રત ને ખરાબ કરતા પટરબળો છે.  સમસ્ત સપ્લાય 
ચેઇન અટકી  છે. હીરા ખાણમાથંી સોટટિંગ સેન્દ્ટસષ અને ત્યાથંી સેલ્સ ઓટફસમા ંજઈ શકતા નથી.  અડધી 
દુપ્રનયા લોક-ડાઉનમા ંછે. પાઇપલાઇનના દરેક સ્તરે ધધંો સ્થબગત છે.  આપણે મોટે ભાગે ઉદ્યોગની 
"ફ્રન્દ્ટ લાઇન" સાથે સબંપં્રધત છીએ: જે ટરટેલસષ છે. 

યરુોપ અને ય.ુએસ. મા ંપહલેેથી જ કે્રટડટ લાઇનો ઘટાડવામા ંઆવી હોવાના અહવેાલો છે - જ્યારે કોઈ ટરટેલર 

વેચાણ કરતુ ંનથી ત્યારે તેની પાસે ફરીથી સ્ટોક કરવા માટે ભડંોળ નહીં હોય, આથી તે આમ નહીં કરે.  તેની 
પાસે ઓફર કરવા માટે ઓછો માલ હશે - એ કારણે તે માલ ઓછો વેચી શકશે. નબળં વર્ષ ટરટેલરનો 
આત્મપ્રવિાસ ઓછો કરશે. જે પણ થાય, નકારાત્મક વલણ જોતા,ં તે આવતા વર્ષ અથવા આગળના વર્ોમા ં
નોંધપાત્ર રીતે નીચા લેવલે માલ લેશે.   

ઉપરોકત ઉદાહરણ ને " Ripple Effect"  કહવેાય.   જેમ પ્રવમાન પટરચાટરકા (જ્યારે આપણને ઉડવાની 
મજૂંરી આપવામા ંઆવે છે )   આપણા  સીટ બેલ્ટને બાધંવા અને સરુબક્ષત બેસવા જણાવે છે તેમ િારંબભક 
તબકે્ક અમે ફક્ત એટલુ ંકહી શકીએ છીએ કે આવનાર અપ્રનસ્શ્ત સમયમા ંઆપણે સાવધ રહવેુ ંજોઈશે. 


