
 
 
 
  

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
11 กุมภาพันธ์ 2563 

ธนาคารรัสเซียโดดอุ้มอินเดีย ลูกค้าเพชรรายใหญ่ท่ีโดนพิษไวรัสโคโรนา

ารส่งมอบเพชรที ่ผ ่านการเจ ียระไนจาก
อินเดียไปยังฮ่องกงที่เป็นตลาดส่งออกราย
ใหญ่ที่สุดลดลงร้อยละ 23 ในช่วง 9 เดือน

หลังของปี พ.ศ. 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่าน
มา คิดเป็นมูลค่า 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

India’s Gems & Jewelry Export Promotion 
Council ออกมาให้ข่าวว่าการแพร่ระบาดของ ไวรัสโค
โรนา จะทำให ้การส ่งออกเพชรของอ ินเด ียลดลง 
โดยเฉพาะไตรมาสแรกของปีนี ้จะปรับตัวลดลงอย่าง
รุนแรง ซึ่งในเดือนธันวาคมที่ผ่านมายอดการส่งออก
กำลังปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นบ้างแล้ว แต่นับตั้งแต่
เดือนมกราคมก็ต้องมาเผชิญกับวิกฤตไวรัสโคโรนา
ซ้ำเติมเข้าไปอีก คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปอีก
หนึ ่งเด ือนหรือสองเดือนจ ึงจะฟื ้นตัวได ้โดยอาศัย
สมมติฐานจากในช่วงไวรัส SARS แพร่ระบาดที่ต้องใช้
เวลาประมาณสามเดือนจึงจะพลิกฟื ้นสถานการณ์
กลับมาได ้

ร้อยละ 80 ของเพชรในโลกนี้ล้วนผ่านการเจียระไนใน
ประเทศอินเดียที่มีแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้องนับล้านคน 
โดยอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของอินเดียเป็นการ
เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญระหว่างเหมืองเพชรใน
แอฟริกาและร้านค้าเครื่องประดับในนิวยอร์ก ลอนดอน 
และฮ่องกง 

ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเพชรได้รับผลกระทบมาจากการ
ประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างยืดเยื ้อในฮ่องกงและ
สงครามการค้าสหรัฐอเมริกากับจีน ซึ่งสร้างความกังวล
ให้กับธุรกิจท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องว่ามันจะยังส่งผลลบ
ต่อความต้องการของลูกค้าและอุตสาหกรรมเพชร
โดยรวมอีกนานเพียงใด 

ในภาวะที่ธนาคารในท้องถิ่นของอินเดียเข้มงวดกับการ
ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ค้าเพชร ธนาคารในรัสเซียก็พร้อมท่ี
จะเข้าไปโอบอุ ้มลูกค้าชาวอินเดียที ่ซื ้อเพชรดิบจาก 
Alrosa เหมืองเพชรใหญ่ท่ีสุดของรัสเซีย 

จากรายงานข่าวของ Economic Times พบว่าธนาคาร
ในรัสเซียเริ่มปล่อยเงินกู้ให้แก่ลูกค้าเพชรดิบของรัสเซีย
แล้ว ซึ่งคาดว่าจะช่วยกอบกู้สถานการณ์อุตสาหกรรม
เพชรในอินเด ียท ี ่ม ีป ัญหาการขอสินเช ื ่ออ ันได ้รับ
ผลกระทบมาจากกรณ ี ท่ี  Nirav Modi น ั กธ ุ ร กิ จ
เครื่องประดับผู้ฉาวโฉ่ที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าไปพัวพันกับ
การทุจริตท่ีมีมูลค่าถึง 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนท่ี
จะถูกตะครุบตัวได้ขณะหนีไปใช้ชีวิตอย่างหรูหราในกรุง
ลอนดอนนานนับป ี

India’s Gems & Jewelry Export Promotion 
Council เชื่อว่าการช่วยเหลือของธนาคารในรัสเซียจะ
ช่วยค้ำจ ุนผู ้ค ้าเพชรของอินเดียที ่ซ ื ้อเพชรดิบจาก 
Antwerp ประเทศเบลเยี่ยมแหล่งค้าเพชรดิบที่สำคัญ
อีกแห่งหนึ ่งของโลกที ่เร ิ ่มจำกัดการช่วยเหลือด้าน
การเงินได้อีกด้วย 

อินเดียถือว่าเป็นแหล่งเจียระไนเพชรที่สำคัญที่สุดของ
โลก เนื่องจากเพฃรทั้งหมดราวร้อยละ 70 – 90 ของ
โลกจะผ่านกระบวนการเจียระไนที ่น ี ่ ขณะที่เหมือง 
Alrosa ของรัสเซียก็เป็นแหล่งผลิตเพชรดิบชั้นนำของ
โลกที ่มีความร่วมมือกับประเทศในเอเชียใต้มาอย่าง
ยาวนาน โดยมีการลงนามสัญญาระยะยาว 14 ฉบับกับ
ธุรกิจค้าเพชรในอินเดียในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 
2563 โดยในปี พ.ศ. 2560 รัสเซียส่งออกเพชรไปยัง
อินเดียคิดเป็นมูลค่าร่วม 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

ท่ีมา:  - India’s Struggling Diamond Industry Could Be 
Hurt Further Due to Coronavirus Outbreak, rt.com, 7 
Februay 2020 

 - Russian Banks May Grant Loans to Diamond 
Buyers in India, rt.com, 9 February 2020 

กรณ ีท ี ่ ธนาคารในร ัสเซ ียจะเข ้าไปโอบอ ุ ้มธ ุรกิจ
ภาคเอกชนของต่างชาตินั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้พบเห็นกันง่าย 
ๆ แต่เป็นเพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีและ
ผูกพันกันมาอย่างยาวนานระหว่างรัสเซีย-อินเดียนั่นเอง 
จนเรียกได้ว่าอินเดียเป็นมหามิตรประเทศที่สำคัญของ
รัสเซียเลยก็ว ่าได้ โดยในแต่ละปีอินเดียสั ่งซื ้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ์จากรัสเซียหลายรายการเป็นมูลค่ามหาศาล 

Alrosa เป็นเหมืองเพชรหลักของรัสเซีย โดยในปี พ.ศ. 
2562 มีรายได้จากการขายเพชรดิบทั ้งสิ ้นกว่า 3.34 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า และมีปริมาณเพชรสำรองประมาณหนึ ่งใน
สามของโลกและมีส่วนแบ่งตลาดการขายเพชรดิบใน
ตลาดโลกประมาณหนึ่งในสี ่

ในฐานะที่อินเดียเป็นลูกค้าเพชรดิบรายใหญ่ที่สุดของ
ร ัสเซ ียและกำล ังประสบป ัญหาด ้านการเง ินจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่พอ
คาดการณ์ได้ว่าจะกินเวลาไปอีกสักระยะหนึ่ง ธนาคาร
ในรัสเซียจึงควรมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือการให้สินเชื่อแก่
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเพชรของอินเดียให้ผ่าน
พ้นช่วงวิกฤตนี ้ไปให้ตลอดรอดฝั ่ง ลำพังแต่สภาวะ

เศรษฐกิจโลกที ่ชะลอตัวและสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับจีนก็บั ่นทอนความต้องการสินค้าใน
ตลาดโลกโดยรวมมากพอแล ้ ว  โดย เช ื ่ อว ่ า เ ม่ือ
สถานการณ์เริ่มฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติแล้วการส่งออก
เพชรด ิบของร ั ส เซี ย ในฐานะท ี ่ เ ป ็ นต ้ นน ้ ำของ
อุตสาหกรรมก็จะยังสามารถประคองสถานะทางธุรกิจ
ไม่ให้ได้รับผลกระทบที่รุนแรงเกินไป นอกจากนั้นยังถือ
ว่าเป็นการช่วยเหลืออุตสาหกรรมการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับของโลกในภาพรวมได้บ้างไม่มากก็น้อย 

จากการท ี ่ฮ ่องกงประกาศเล ื ่อนการจ ัดงานแสดง
สินค้าอัญมณีและเครื ่องประดับในช่วงต้นปีออกไป
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานั้น ขณะนี้
จำนวนนักธุรกิจของรัสเซียที่จะเดินทางไปเยือนงาน
แสดงสินค้า Bangkok Gems & Jewelry Fair ของไทย
ระหว่างวันท่ี 25 – 27 กุมภาพันธ์นี้ไม่ได้ตื่นตระหนกต่อ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและยังยืนยันว่าจะ
เดินทางไปเข้าร่วมงานที่ไทยตามปกติ ทั้งนี้ตามที่กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ออกมาตรการป้องกัน
การติดเชื้อและการแพร่ระบาดภายในงานก็ช่วยให้นัก
ธุรกิจจากต่างชาติมีความมั ่นใจในความปลอดภัยได้
ระดับหนึ่ง 

ในช ั ้ นน ี ้ ประ เ มินว ่ าผ ู ้ ป ระกอบการของ ไทย ใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื ่องประดับน่าจะได้รับ
อานิสงส์จากการที่ฮ่องกงเลื่อนการจัดงานครั้งนี้ออกไป 
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