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У статті проаналізовано появу та шлях становлення провідних світових компаній з видобутку кольорового дорогоцінного 
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Актуальність

Історично склалося так, що біль-
шість країн з ресурсами дорогоцінного 
каміння не належать до економічно 
розвинутих. На своєму шляху побуду-
вання цивілізованого ринку вони зі-
штовхуються з низкою проблем, як-от: 
явища високого ризику праці, неле-
гальний видобуток, існування кримі-
нальних схем тощо. Увага відповідаль-
ного суспільства розвинутих країн до 
цих проблем, створення різного роду 
громадських організацій, дотримання 
принципів відкритості і прозорості осно-
вними гравцями і новоствореними ком-
паніями покликані поступово підвищити 
добробут у країнах-продуцентах і долу-
чити їх до цивілізованих правил торгів-
лі. Статистика свідчить, що на сьогодні 
ринок кольорового дорогоцінного ка-
міння демонструє показники зростання 
навіть вищі ніж ринок діамантів. Це 

пов’язано з активними стратегіями ком-
паній, які володіють портфоліо у вигля-
ді родовищ дорогоцінного каміння на 
території однієї або декількох країн-
продуцентів. Подібний досвід роботи 
буде корисним для вітчизняних гірничо-
добувних компаній різних форм влас-
ності, які шукають можливості для рос-
ту та інвестицій. 

Зв’язок з попередніми 
дослідженнями

Серед закордонних видань, де так 
чи інакше наводиться інформація щодо 
родовищ дорогоцінного каміння і ком-
паній-власників, слід відзначити видан-
ня «Gems & Gemology» Гемологічного 
інституту Америки, «The Journal of 
Gemmology» Гемологічної асоціації Ве-
ликобританії, «InColor» Міжнародної 
асоціації кольорового коштовного ка-
міння, «National Jeweler» і «Mining 

Technology», а також звіти спеціальних 
організацій, створених для покращення 
ситуації на непростому ринку кольоро-
вого дорогоцінного каміння, зокрема, 
Ради з відповідальної ювелірної прак-
тики (Responsible Jewellery Council), Ін-
ституту управління природними ресур-
сами (Natural Resource Governance 
Institute), Міжнародної асоціації кольо-
рового дорогоцінного каміння 
(International Colored Gemstone 
Association) та інших [1–5]. 

Єдиними україномовними видання-
ми, де переважно висвітлюються питан-
ня діагностики та визначення якості 
кольорового дорогоцінного каміння, на-
водяться відповідні прейскуранти, є 
журнал «Коштовне та декоративне ка-
міння» і бюлетень «Довідник цін ко-
штовного та декоративного каміння» 
Державного гемологічного центру 
України.
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Постановка проблеми

За підрахунками експертів, світовий 
ринок кольорового дорогоцінного ка-
міння за вартістю майже досяг полови-
ни від ринку діамантів. Але якщо на 
ринку діамантів великі гравці давно ве-
дуть і, головне, контролюють свій біз-
нес, на ринку кольорового каміння по-
над 90 % припадає на нелегальний 
сектор. Фахівці давно констатують той 
факт, що темпи зростання цін на кольо-
рові камені випереджають ці показники 
для ринку діамантів. Останнім часом 
аукціони зафіксували значно вищі ціни 
на вироби з рубінами і смарагдами по-
рівняно з діамантами в перерахунку на 
масу [6].

Водночас у більшості країн Латин-
ської Америки, Африки і Південно-Схід-
ної Азії видобуток кольорового дорого-
цінного каміння характеризується кус-
тарним способом, малим масштабом 
гірничих розробок, майже повною від-
сутністю контролю з боку держави, зна-
чною долею «тіньового сектору». 

Багатомільярдна галузь з видобутку 
та обробки кольорового каміння охо-
плює 47 країн на шести континентах. 
Незважаючи на високу популярність 
галузі, досі не досягнуто етичного, ста-
лого ланцюга поставок цих матеріалів 
для впливу на фізичне середовище та 
якість життя заробітчан [1].

Проблемними для багатьох цих кра-
їн залишаються питання безпечних 
умов праці, використання дитячої праці, 
гендерні питання, відсутність мінімаль-
но розвинутої житлової інфраструкту-
ри, неможливість простежити ланцю-
жок від шахти до ринку, що часто спри-
яє розвитку криміналітету. Країни-про-
дуценти не розкривають походження 
коштовних каменів, як наслідок ланцюг 
поставок кольорового дорогоцінного 
каміння залишається непрозорим, а га-
лузь не може позначити свою продук-
цію як достовірну [2].

Аналіз, здійснений фахівцями засно-
ваного у 2013 р. Інституту управління 
природними ресурсами (Natural 
Resource Governance Institute, штаб-
квартира якого розташована в Нью-
Йорку, США), чітко класифікував існу-
ючі проблеми [3]: 

• Широко поширена незаконна діяль-
ність. Багато шахтарів та торговців пра-
цюють поза офіційним сектором, упо-
вільнюючи розповсюдження відповідних 

екологічних, соціальних та трудових 
практик, а також пiдтримують зв'язки 
між бізнесом та організованою злочин-
ністю, внутрішніми конфліктами i коруп-
ційними режимами в певних країнах.

• Низький збір доходів. Вклад інду-
стрії дорогоцінного каміння у надхо-
дження держави в багатьох випадках 
залишається обмеженим через недо-
статнє інформування щодо видобутих 
обсягів та неповну оцінку виробництва 
або неспроможність уряду домовитись 
про справедливу угоду.

• Мінімальна додана вартість. Тоді як 
обробка, гранування дорогоцінного ка-
міння та виготовлення ювелірних виро-
бів є відносно стійким джерелом квалі-
фікованої зайнятості та економічного 
зростання, лише незначна частина цих 
заходів здійснюється в країнах, де до-
бувають дорогоцінне каміння.

• Слабкий нагляд. Недостатнє регу-
лювання, слабкі механізми відстеження 
та лише періодичне розкриття догово-
рів, платежів й іншої важливої інфор-
мації обмежують підзвітність суб'єктів у 
всій мережі постачань дорогоцінного 
каміння та ювелірних виробів.

Здійснення прозорого бізнесу і по-
будування цивілізованого ринку покли-
кано покращити ситуацію у цій сфері. 
Своєрідними маяками, які вказують на 
можливий шлях у цій галузі, стали по-
тужні консолідовані компанії, мова про 
які піде далі. 

Викладення основного матеріалу
 
Сучасними компаніями-лідерами з 

розробки родовищ кольорового дорого-
цінного каміння є такі.

Компанію Gemfields Group Ltd (ко-
лишня Pallinghurst Resources Limited) 
було створено у 2007 р. Вона є право-
наступницею кількох інших компаній, 
які після злиття і поглинання утворили 
єдину компанію. Головний засновник – 
Раджів Гупта, який створив компанію 
Gemhouse Inc., зареєстровану ще в лю-
тому 2000 року в Нью-Брансвіку, Кана-
да.

Основними активами компанії є руд-
ник з видобутку смарагдів Кагем на 
однойменному родовищі в Замбії (у 
2008 року придбано 75 % акцій замбій-
ської компанії з видобутку смарагдів 
Kagem Mining Limited), а також рудник 
з видобутку рубінів на родовищі 
Montepuez, Мозамбік. У цих країнах 

компанія створює окремі підприємства, 
які діють відповідно до місцевого зако-
нодавства. Так було створено Montepuez 
Ruby Mining Limitada (MRM) – спільне 
підприємство компанії Gemfields (75 %) 
та місцевого мозамбіцького міноритар-
ного партнера Mwriti Limitada (25 %). 
MRM отримала 25-річну ліцензію на ви-
добуток та розвідку від уряду Мозамбі-
ку в листопаді 2011 року, яка діє до 
листопада 2036 року і займає площу 
340 кв. км, після чого було завершено 
об'єднання концесій (концесійні номери 
4702 та 4703, нині 4703С). Тут і далі 
відомості наведено безпосередньо з 
сайту компанії [12].

Ще однією своєрідною революцією 
стала розробка та впровадження влас-
ної системи класифікації сировини, 
вперше надаючи послідовну пропози-
цію різноманітних кольорових дорого-
цінних каменів, які ретельно сортують 
та точно класифікують, перш ніж ви-
вести на ринок шляхом приватних аук-
ціонів.

Сировину смарагдів і берилів розді-
ляють на чотири основні сорти: сма-
рагд преміум-класу, смарагд, берил 
першого класу, берил другого класу. 
Існує понад 200 сортів, різних за роз-
міром, якістю та кольором. Система 
класифікації була розроблена протягом 
багатьох років на шахті Кагем. Шляхом 
взаємодії з клієнтами було встановлено 
певні стандарти для забезпечення по-
стійної пропозиції на ринку.

Рубін у сировині ділять на фракції за 
розміром. Продукт розділений на два 
потоки: первинний і вторинний. Пер-
винний продукт походить з першодже-
рела, де рубіни видобувають з корінної 
породи, тоді як вторинний продукт до-
бувають з алювіальних гравійних ша-
рів. Первинні продукти, як правило, 
більші за обсягами і нижчі за загаль-
ною якістю проти вторинних продуктів, 
які, як правило, вищої якості, але міс-
тяться в менших кількостях. Існує по-
над 500 сортів, які різняться за розмі-
ром, якістю та кольором.

Окремо слід зазначити, що компанія 
має можливість відстежувати «свої» ка-
мені. Зовсім нещодавно гемологічна 
лабораторія Gübelin (Швейцарія) розро-
била «тест на батьківство смарагдів» 
(Emerald Paternal Test), який реалізуєть-
ся за допомогою розгортання фізичних 
трекерів на основі нанорозмірних тегів-
дескрипторів. Ще однією розробкою цієї 
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лабораторії стала технологія доказу по-
ходження (Blockchain Provenance Proof) 
– це цифровий журнал обліку даних, 
захищений від несанкціонованого до-
ступу, який відслідковує відповідні відо-
мості про дорогоцінні камені за ланцю-
гом постачання від одного власника до 
іншого. Ця платформа захищена, про-
ста у використанні та ретельно врівно-
важує прозорість і конфіденційність, 
надаючи доступ до інформації про кон-
кретний дорогоцінний камінь (або пар-
тію) лише поточному власнику [51]. 

У липні 2009 року компанія Gemfields 
Ltd розпочала офіційну аукціонну про-
граму видобутих замбійських смараг-
дів. На сьогодні компанія провела 32 
аукціони з продажу сировини смарагду 
і берилу, які принесли дохід на загаль-
ну суму 589 млн доларів США.

Перший аукціон з продажу мозам-
біцьких рубінів відбувся в Сінгапурі у 
червні 2014 року і приніс 33,5 млн до-
ларів США доходу. На сьогодні компа-
нія провела 12 аукціонів з продажу ру-
бінів і корундів, які принесли дохід на 
загальну суму 513 мільйонів доларів 
США [8]. 

На початку 2013 року компанія 
Gemfields Ltd придбала Fabergé Limited. 
Цей бренд був оцінений приблизно у 
142 млн доларів США. У заяві компанії 
зазначається, що Fabergé надасть 
Gemfields прямий контроль над «висо-
коякісною платформою розкішних това-
рів та світовим брендом з винятковою 
спадщиною» [9]. 

Gemfields володіє 100 % компанії 
Oriental Mining SARL, зареєстрованої на 
Мадагаскарі. Компанія Oriental має 15 
ліцензій на розвідку, які охоплюють 
смарагди, рубіни, сапфіри, турмаліни та 
гранати в провінціях Антананаріво, Фіа-
наранцоа та Толіара. Крім того, компа-
нія Oriental має право на п’ять ліцензій 
на подальшу розвідку, які очікують на 
затвердження Міністерства енергетики 
та шахт Мадагаскару [10].

Мадагаскар визнаний однією з най-
більш захоплюючих провінцій кольоро-
вого дорогоцінного каміння у світі, за 
останні десятиліття було зроблено кіль-
ка ключових відкриттів. Gemfields вва-
жає, що в середньо- та довгостроковій 
перспективі діяльність, пов’язана з до-
рогоцінним камінням у країні, може ста-
ти потенційною частиною портфеля 
активів компанії. Враховуючи покра-
щення політичного та безпекового се-

редовища на Мадагаскарі, Gemfields 
почала збільшувати рівень присутності 
в країні. 

В Ефіопії Gemfields володіє 75 % 
компаній Web Gemstone Mining, PLC, 
решта прав належить гірничому коопе-
ративу місцевих мешканців (15 %) і 
компанії Mazengia Demma (10 %). Ком-
панія має ліцензію на розвідку смараг-
ду на площі 200 кв. км на півдні країни. 
Розвідувальна діяльність розпочалася в 
червні 2015 року в районі Блок Догого. 
Місцевість була обрана на основі спри-
ятливих геологічних умов та свідчень 
про минулу кустарну діяльність. 

Компанія Web Gemstone Mining при-
пинила всі операції з 29 червня 2018 
року через протест, організований міс-
цевими молодіжними групами. 31 лип-
ня 2018 року озброєні групи напали і 
зруйнували сортувальний будинок, роз-
грабувавши весь запас смарагду [10].

Компанія Gemfields Group Ltd є пра-
вонаступницею компаній Gemfields 
Resources plc, Gemfields Mining Ltd і во-
лодіє у смарагдовому поясі Замбії та-
кож рудниками з видобування смараг-
дів Kamakanga і Mbuva-Chibolele.

Gemfields придбала 75 % контроль-
ного пакету акцій у двох концесіях на 
рубіни в рамках спільного підприємства 
Megaruma Mining Lda. Ліцензії на дві 
площі, які не межують одна з одною, 
розділяють межу з існуючим рубіновим 
родовищем Монтепуес і охоплюють 
приблизно 19 000 та 15 000 га відповід-
но. Очікується, що ліцензії Megaruma 
забезпечать платформу поряд з рубіно-
вим депозитом Монтепуес для розши-
рення та розвитку рубінових операцій 
Gemfields Mozambique. Зараз ліцензія 
перебуває на дослідженні та регулю-
ванні законодавства.

Компанія Gemfields також придбала 
75 % контрольного пакету акцій в іншій 
концесії на рубіни, що проводилася в 
рамках спільного підприємства Eastern 
Ruby Mining Lda. Ліцензія займає пло-
щу в 116 квадратних кілометрів і поді-
ляє її західну межу з південною ліцен-
зією Megaruma Mining Ltd, іншого спіль-
ного підприємства Gemfields. Зараз лі-
цензія перебуває на дослідженні та 
регулюванні законодавства.

У 2019 роцi Gemfields погодилася 
продати 50 % акцій аметистового руд-
ника Ка риба в Замбії компанії ZCCM 
Investments Holdings за 2,5 млн доларів 
США.

У компанії є й інші активи (операцій-
ні інтереси у ліцензіях на розвідку різ-
них корисних копалин), зокрема, на 
розвідку смарагдів у сільськогосподар-
ському районі з обмеженими можли-
востями Ndola (Замбія), розвідку рубі-
нів через дочірнє підприємство (100 %) 
Campos de Joia Lda в районі Монтепуес 
(Мозамбік) та деякі інші. Повну корпора-
тивну структуру компанії (власники, до-
чірні підприємства тощо) можна знайти 
на офіційному сайті компанії [11].

Наприкінці щодо ефективності робо-
ти зазначимо, що акції попередників 
цієї компанії з 2004 по 2017 рiк розмі-
щувалися на AIM (Alternative investments 
market) – альтернативній торговельній 
площадці для полегшення фінансуван-
ня нових компаній, яка існує з 1995 ро-
ку при Лондонській фондовій біржі. Ни-
ні її акції розміщено на Фондовій біржі 
Йоханнесбурга та Фондовій біржі Бер-
муд. На початку 2020 року її акції знов 
було розміщено на Лондонській фондо-
вій біржі. Станом на поточний рік капі-
талізація компанії становить 88 млн 
фунтів стерлінгів. 

Фінансові аналітики компанії Edison 
порівняли Gemfields з іншими компані-
ями, які займаються видобутком і об-
робкою алмазів і/або кольорового до-
рогоцінного каміння (за відомостями 
2019 р.). Однак через відсутність по-
рівнянних виробників кольорового до-
рогоцінного каміння (крім компанії Fura 
Gems, яка знаходиться на стадії підго-
товки до виробництва) Gemfields було 
порівняно переважно з алмазодобувни-
ми компаніями на основі показника 
співвідношення вартості компанії до по-
казника отриманого нею прибутку до 
відрахування податків (EV/EBITDA). 
Можна бачити, що Gemfields не посту-
пається цим потужним світовим вироб-
никам (табл. 1).

Greenland Ruby AS. Родовище рубі-
ну та рожевого сапфіру в Гренландії, 
яке було виявлене Геологічною служ-
бою Данії у 1960-х роках. 

У 2004 році True North Gems Inc., 
канадська геологорозвідувальна ком-
панія, створена з метою пошуку кольо-
рового дорогоцінного каміння на висо-
ких північних широтах, придбала у 
власність актив Fiskenaesset (Гренлан-
дія) і визначила гренландський рубін як 
важливий об’єкт на ринку кольорового 
дорогоцінного каміння. Компанія була 
мотивована успіхом своїх конкурентів 
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на канадських алмазних полях, почина-
ючи з 1991 року [13].

У 2007–2011 рр. компанія проводила 
геологорозвідувальні роботи на семи 
ділянках-рудопроявах корундів: 
Siggartartulik; Lower Annertusoq; Upper 
Annertusoq; Kigutilik; Ruby Island; 
Qaqqatsiaq; Aappaluttoq. У 2011 р. було 
оголошено про початковий розрахунок 
ресурсів на родовищі Aappaluttoq.

На початку 2014 року уряд Гренлан-
дії надав компанії True North Gems екс-
клюзивну 30-річну ліцензію на видобу-
ток для рубінового родовища 
Aappaluttoq. Згідно з ліцензією на екс-
плуатацію, компанія погодилася випла-
тити урядові країни валовий дохід у 
розмірі майже 6 відсотків від усіх про-
даж рубінів та рожевих сапфірів, видо-
бутих з Aappaluttoq. За підрахунками, 
ресурси несортованих корундів стано-
вили 296,33 млн каратів, а також до-
датково 109,35 млн каратів прогнозних 
ресурсів [14–15]. 

У 2016 роцi компанія уклала 
обов'язкову угоду з найбільшим азій-
ським виробником дорогоцінного камін-
ня China Stone Ltd, яка передбачала 
трирічне зобов'язання останнього заку-
повувати рубіни і сапфіри родовища 
Aappaluttoq за 7 млн доларів США 
(9,9 млн канадських доларів США у рік) 
протягом початкового трирічного термі-
ну [16].

Проте у вересні 2016 року компанія 
не змогла провести рекапіталізацію 
своїх витрат (недостача становила 
близько 15 млн доларів США) і була 
визнана банкротом на прохання керую-
чої компанії LNS Greenland AS (Норве-
гія), за якою залишилася ліцензія на 
видобуток [17–18]. 

У 2017 р. була створена компанія з 
видобутку дорогоцінних каменів 
Greenland Ruby AS, зареєстрована в 
Данії.

Рудник з видобутку і найсучасніші 
переробні потужності будувалися та ке-
рувалися LNS Greenland AS, тоді як 
Greenland Ruby AS отримала ліцензію 
та адміністрування маркетингу і прода-
жів. Банк Гренландії разом з гренланд-
ською компанією венчурного капіталу 
Greenland Venture забезпечили необхід-
не фінансування для того, щоб доопра-
цювати інфраструктуру на руднику,  
згодом розпочати видобуток рубіну і 
сапфіру [19]. 

Зараз ці компанії входять до активів 
відомої норвезької компанії з видобут-
ку корисних копалин Leonhard Nilsen & 
Sønner Eiendom AS, корпоративну 
структуру якої можна переглянути за 
посиланням [20].

Greenland Ruby прийняла рішення 
обробляти і гранувати рубіни і сапфіри, 
а не продавати сировину. Оскільки 
компанія контролює обробку, вона мо-
же продавати ланцюжок зберігання 
кожного каменю виробникам ювелірних 
виробів як ознаку додаткової вартості. 
Це здійснюється за допомогою серти-
фікатів походження. Як зазначається в 
релізах компанії, рубін і сапфір, видо-
буті в Гренландії, зайняли своє місце на 
ринку. Вони можуть бути найбільш ак-
туальними для великих виробників, які 
шукають добре огранені дорогоцінні 
камені комерційної якості з простежу-
ваним походженням. Матеріал також 
має подобатися дизайнерам, які праг-
нуть працювати з дорогоцінним камін-
ням з простежуваним походженням. 
Той факт, що матеріал облагородже-

ний за допомогою флюсу, обмежує йо-
го ринок якістю «комерційні до середніх 
сортів». Він не буде конкурувати з ру-
біновим виробництвом Мозамбіку, але і 
не намагається. Цей товар має прива-
бливу ціну, яка починається нижче 100 
доларів США за карат і переходить до 
кількох тисяч [21]. 

Коштовне каміння Greenland Ruby 
представлене в діапазоні прозорих, на-
півпрозорих і непрозорих кабошонів 
розміром до 50 каратів, які можна лег-
ко відкалібрувати для великих ювелір-
них колекцій. Через певну якість мате-
ріалу гранування кабошоном є найкра-
щим рішенням, а це відповідає сучас-
ним тенденціям моди на ювелірні ви-
роби з дорогоцінного каміння. Також 
наявні огранені камені розміром від 
дрібних до однокаратних. 

Greenland Ruby запровадила офіцій-
ну програму відстеження «Від рудника 
до ринку» для дорогоцінних каменів, 
яка була схвалена урядом Гренландії. 
Програма стала можливою завдяки 
спеціалізованій системі інвентаризації. 
Кожна партія сировини має свій номер, 
і всі дорогоцінні камені, виготовлені з 
цієї партії, отримують свій індивідуаль-
ний номер, пов'язаний з нею. Ці цифри 
залишаються з кожним самоцвітом за 
допомогою термічної обробки, вирізан-
ня та розміщення в ювелірних виробах. 
Якщо споживач купує коштовності з 
гренландськими дорогоцінними каме-
нями, він отримує сертифікат похо-
дження, виданий Greenland Ruby. Сер-
тифікат гарантує, що дорогоцінний ка-
мінь має гренландське походження та 
містить інформацію про вагу, колір, роз-
міри, форму i стиль огранування [22].

Зараз Greenland Ruby готується до 
стороннього незалежного аудиту відпо-
відального ланцюжка поставок у зв'язку 
з членством у всесвітній організації 
«Рада з відповідальної ювелірної прак-
тики» (Responsible Jewellery Council). 
Компанія є першим виробником, який 
приєднався до організації та пройшов 
сертифікацію відповідно до «Кодексу 
практик», який стосується прав людини, 
трудових прав, впливу на навколишнє 
середовище, практики видобутку, роз-
криття продукції та багато іншого.

За ініціативи компанії було створено 
фонд Pink Polar Bear, який фінансуєть-
ся Greenland Ruby і партнерами. Фонд 
підтримує міжнародні полярні дослі-
дження з усіх напрямків, особливо що-

Таблиця 1. Показник EV/EBITDA компанії Gemfields у порівнянні 
з деякими алмазодобувними компаніями за відомостями [7]

Назва компанії
Ринкова капіталізація, 

млн дол. США
2019 р. Прогноз 

на 2020 р.

Firestone Diamonds 15 5,8 4,0

Gem Diamonds 170 2,2 1,8

Petra Diamonds 204 3,4 2,9

Stornaway 66 6,1 5,4

Mountain Province 189 3,5 3,2

Lucara 447 5,5 4,9

Середнє значення 4,1 3,7

Gemfields 164 3,2 2,8
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до захисту жителів (тварин і людей) 
Гренландії, які зазнають змін клімату та 
супутніх культурних змін [23–24].

Fura Gems Inc. – компанія, створена 
зовсім недавно, у 2017 роцi її очолив 
Дев Шетті (Dev Shetty), який у 2009–
2016 роках успішно працював на по-
саді операційного директора групи та 
був членом правління Gemfields Plc. 

Оголосивши амбітні цілі (захопити 
10 % поточного ринку до 2022 року, 
оволодіти 15 % розширеного ринку до 
2027 року при очікуваному розмірі рин-
ку в 2027 році у 5 млрд доларів США), 
компанія почала формувати портфоліо. 
У листопаді 2017 року було придбано 
першу ліцензію на видобуток рубінів у 
Мозамбіку, а вже у січні 2018 року – 
ліцензію на розробку всесвітньовідомої 
шахти з видобутку смарагдів Коскуез, 
Колумбія. Протягом життєвого циклу 
шахти, розрахованого на 30 років, ком-
панія очікує на видобуток 6 млн каратів 
смарагдів при середній ціні 150–200 до-
ларів США за карат. Додаткові ресурс-
ні можливості підраховано в кількості 
146 млн каратів. 

За відомостями звіту 2019 року, 
компанія має в активі 14 ліцензій на 
видобуток рубінів у Мозамбіку. Терито-
ріально ці концесії межують з концесія-
ми компанія Gemfields.

Як випливає зі звітності на сайті ком-
панії, 31 грудня 2019 року Fura придбала 
ліцензію на розробку родовища сапфірів 
Capricorn у компанії Richland Resources 
Ltd., заплативши 1,25 млн доларів США. 
Генеральний директор Дев Шетті сказав: 
«Вагомі три дорогоцінні камені за вартіс-
тю – це рубін, смарагд і сапфір, тому ці 
три камені будуть у центрі уваги компа-
нії. Сапфіри прекрасно доповнюють на-
явні рубінові і смарагдові проекти і, пев-
ним чином, додають відсутній фрагмент 
до пазлу» [25]. 

У 2019 роцi відповідно до досягнутої 
угоди компанія Azores Overseas Inc. 
передала 100 % своєї частки в компанії 
Mozambique Ruby Ltd, яка володіє лі-
цензією 5572L, до мозамбіцької філії 
групи Fura Gems, отримуючи взамін 
1,36 мільйона акцій групи та 381 тис. 
доларів США готівкою [26]. 

У квітні 2020 року компанія заверши-
ла придбання за 21 млн доларів США 
ще двох ліцензій на видобуток мозам-
біцьких рубінів у GemRock Company 
Ltd, ще однієї компанії, яка, як зазначе-
но на її сайті [27], здійснює розвідку та 

експлуатацію ділянок надр, розташова-
них у багатьох країнах світу, з особли-
вим акцентом на Колумбію та Мозамбік.

На своїх підприємствах компанія на-
магається вирівнювати гендерні питан-
ня, почавши у 2018 роцi залучати жінок 
до роботи на смарагдовому руднику 
Коскуез [48–49]. І хоча це, перш за все, 
є питанням етики, а втім, жінки не за-
лишилися безробітними навіть у такій 
суто чоловічій індустрії, як видобуток 
дорогоцінного каміння.

На завершення щодо особливостей 
компанії слід зазначити, що акції Fura 
Gems Inc. було розміщено на Фондовій 
біржі Торонто (Канада) і на сьогодні її 
капіталізація становить 30,41 млн ка-
надських доларів. Компанія є членом 
всесвітньовідомої Forbes & Manhattan 
Group.

TanzaniteOne Mining Ltd – компанія 
з видобутку дорогоцінних каменів, яка 
добуває виключно танзаніт у Мерелані, 
Танзанія.

TanzaniteOne Mining Ltd була засно-
вана в 1994 році компанією з розробки 
і видобутку дорогоцінних каменів 
Richland Resources Ltd., акції якої до-
недавна котирувалися на Лондонській 
фондовій біржі.

Основним чинником продажу 
TanzaniteOne компанією Richland 
Resources були названі поточні пробле-
ми безпеки, пов'язані з незаконним ви-
добутком корисних копалин і відсутніс-
тю підтримки з боку місцевої поліції і 
державних установ. 

TanzaniteOne традиційно продає 
тільки необроблені коштовні камені 
оптовим покупцям (сайтхолдерам) [28], 
застосовуючи відому стратегію прода-
жів, засновану компанією De Beers, ко-
ли сайтхолдерам гарантується стабіль-
на оптова поставка дорогоцінного 
камiння, але вони повиннi купувати всі 
якісні сорти дорогоцінного камiння на 
відміну від ситуації, коли покупці мо-
жуть вибирати товар.

Загалом, компанія працює у трьох 
напрямках: видобуток сировини, про-
даж сировини і гранування танзаніту 
для подальшого продажу. Штат співро-
бітників налічує 650 осіб [29]. 

У 2000 році компанія AFGEM (African 
Gem Resources Limited) провела техні-
ко-економічне обґрунтування для ко-
мерційного видобутку танзаніту, і роз-
робка рудника почалася в 2001 році. У 
2004 році група TanzaniteOne придбала 

бізнес і активи AFGEM по танзаніту. У 
2012 році TanzaniteOne було реструкту-
ризовано і вона стала дочірньою ком-
панією Richland Rescources Ltd. У груд-
ні 2013 року Richland Resources і уряд 
Танзанії через Державну гірничу корпо-
рацію (STAMICO) підписали 10-річну 
угоду про спільне підприємство по 
TanzaniteOne, щоб дотриматися поло-
жень нового закону про видобуток ко-
рисних копалин 2010 року, який вима-
гав 50 % володіння місцевими танзаній-
ськими підприємствами. У 2015 році 
TanzaniteOne було продано його ниніш-
нім власникам, приватній компанії Sky 
Associates Ltd [29].

Для сприяння розвитку місцевих гро-
мад у 2003 році компанією було створе-
но фонд The Tanzanite Foundation (не-
прибуткову організацію, для підтримки 
діяльності якої направляється певний 
відсоток від усіх продажів дорогоцінних 
каменів TanzaniteOne). У рамках свого 
мандату фонд прагне «підтримувати 
етичний шлях до ринку та інвестує в 
осмислені та стійкі проекти з підвищен-
ня кваліфікації, розроблені в гармонії з 
корінними громадами Танзанії» [30].

У своїй роботі TanzaniteOne дотри-
мується спеціально розробленого у 
2003 році Тусонського танзанітового 
протоколу, створеного для захисту тан-
заніту та забезпечення етичного шляху 
до ринку.

Цей проактивний крок у ювелірній 
індустрії був зроблений, щоб надати 
споживачам впевненість щодо автен-
тичності танзаніту, захистити легітим-
ність ланцюга поставок дорогоцінного 
каміння та сприяти економічному роз-
витку в усіх аспектах торгівлі дорого-
цінним камінням у Танзанії.

Протокол забезпечує дотримання 
відповідних норм трудового законодав-
ства, правил безпеки та найкращих 
практик видобутку. Це спільна робота 
уряду Танзанії і всіх основних зацікав-
лених сторін галузі, включаючи шахта-
рів, торговців, виробників, постачальни-
ків і ювелірів. 

Це схоже на створення торгової ор-
ганізації Діамантової вищої ради (HRD) 
у 1976 році або схеми сертифікації Кім-
берлійського процесу (KPCS) у 2000 
році, розробленого з метою запобіган-
ня надходженню конфліктних алмазів 
на основний ринок [30].

ІSАМ Holding – іспанська гірнича 
компанія, належить до двох іспанських 
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родинних груп Álvarez i Sánchez. Ком-
панія є власником низки високоякісних 
концесій на дорогоцінні метали, страте-
гічні промислові мінерали та дорогоцін-
не каміння, а саме – золото, платину, 
тантал, алмаз і смарагд, які здебільшо-
го розташовані в Гвінеї та Колумбії. 

ISAM Europa SL – іспанська контро-
лююча компанія всіх гірничих активів і 
концесій групи ISAM у Колумбії та Гвінеї.

У Колумбії смарагдові концесії три-
мають дві іспанські контролюючі компа-
нії – ISAM Emerald SL та ISAM Green 
Resources SL, а також дві колумбійські 
компанії – ISAM Colombia SAS та Green 
Bright Resources SAS. Stone Green 
Capital – ще одна колумбійська компа-
нія, 100 % якої належить ISAM Europa; 
вона володіє рештою видобувних акти-
вів та концесій і відповідає за щоденну 
ділову операцію групи ISAM в Колумбії. 
Загалом ці підприємства мають понад 
40 місцевих дочірніх компаній, 
пов’язаних з видобутком смарагдів. По-
вна структура холдингу наведена на 
сайті компанії [31].

Щодо району робіт на сайті компанії 
зазначено таке. Одне з найвідоміших і 
вивчених родовищ Музо (Muzo) розта-
шоване в 100 км на північ від Боготи; 
інші дві важливі мінералізації Коскуес 
(Coscuez) та Пеньяс Бланкас (Peñas 
Blancas) знаходяться в 12 та 20 км на 
північ від шахти Музо відповідно. Кон-
цесії з видобутку смарагду розповсю-
джуються в основному на двох відомих 
розломах форми "L" – Rio Minero та 
Itoco в історичному смарагдовому поясі 
Колумбії (Західний смарагдовий пояс) у 
гірничорудному регіоні Музо, який, за 
оцінками, має дає 60 % світового ви-
робництва смарагдів.

Далі можна навести ще кілька при-
кладів компаній, які або зосередилися 
на одному виді кольорового дорогоцін-
ного каміння, або ж, навпаки, мають 
диверсифіковані активи. 

Компанія KGK Group була заснова-
на в 1905 році Кесрімаль Котарі і Гісі-
лал Котарі з Джайпуру (Індія) для тор-
гівлі дорогоцінним камінням між Індією 
та Бірмою. Як зазначається на сайті 
компанії, завдяки глобальній присут-
ності в 19 країнах сьогодні група пере-
творилася на один з найвідоміших 
брендів ювелірної промисловості з вер-
тикально інтегрованою діяльністю, яка 
охоплює весь ланцюжок поставок від 
шахт до брендів. KGK – один з небага-

тьох конгломератів, що охоплює весь 
спектр видобутку, пошуку, виготовлен-
ня та продажу кольорового дорогоцін-
ного каміння, діамантів і ювелірних ви-
робів протягом понад століття. Група 
KGK має команду з 12 000 співробітни-
ків, які працюють у країнах Азії, Австра-
лії, Північної та Південної Америки, Єв-
ропи й Африки [32]. 

Повідомляється, що компанія у 2014 
році вступила у стратегічний альянс з 
видобутку дорогоцінного каміння у Бра-
зилії та Мозамбіку (смарагд, турмалін 
Параїба і рубеліт). Але, на жаль, під-
тверджень щодо участі компанії саме у 
видобутку знайти не вдалося, як і не 
простежується чітко її структура (при-
наймні в англомовному сегменті мережі 
Інтернет). 

Разом з тим слід зазначити, що це 
саме та індійська компанія, яка у 2017 
році відкрила в Далекосхідному окрузі 
Російської Федерації високотехнологіч-
ний завод з обробки діамантів [33–34]. 

Компанія NorthCapital Holding ApS 
(Данія) володіє низкою різноманітних 
активів у різних галузях економіки, але 
справжньою «перлиною» серед них є 
актив з видобутку смарагдів і олексан-
дритів [35]. Дочірня компанія Belmont 
Mine [36] розробляє родовище смараг-
дів у Белмонт, відкрите в 1978 році вна-
слідок випадкової знахідки зелених ка-
менів на приватному ранчо. Спочатку 
цей рудник існував як родовище від-
критого типу, видобуток здійснювався 
бульдозерами, пізніше почався «кла-
сичний» видобуток у підземних шахтах. 
На підприємстві впроваджено іннова-
ційні методи оптичного сортування мі-
нералів. Життєздатність рудника оціню-
ється на 20–30 років за існуючої норми 
видобутку. Як безпосередній виробник 
(mine-to-market) компанія Belmont Mine 
заявляє, що може гарантувати кращі 
ціни та доступ до висококласних каме-
нів для своїх клієнтів, оскільки вони ку-
пують «з перших рук» [37–38].

У середньому з одного граму сма-
рагдової сировини отримують один ка-
рат огранованого смарагду або 250 
тисяч каратів на рік. Типовий діапазон 
розмірів сировини становить 2–20 мм 
або 0,2–20 г. Belmont відомий високоя-
кісною сировиною, що дозволяє грану-
вальникам послідовно виготовляти від-
калібровані камені діаметром 1–5 мм, а 
також камені вагою 1–10 каратів для 
виробників ювелірних прикрас.

Сировина смарагду сортується для 
виробничих замовників за 15 категорі-
ями якості та п’ятьма різними діапазо-
нами розмірів, загалом – це 75 катего-
рій. Близько 80 % смарагдів компанії 
гранують в Індії [37–38].

Компанія Texas Mining Colombia 
отримала концесію на експлуатацію 
шахтою Музо (Muzo) і вважалася одні-
єю з найбільших гірничодобувних ком-
паній Колумбії у цьому секторі, вклада-
ючи мільйони доларів у виробництво. 
Перевагою муніципалітету Музо є те, 
що більшість його громадян вже пра-
цюють у гірничодобувному секторі, і 
компанії вдавалося знаходити досвідче-
ну і недорогу робочу силу. Однак ви-
робництво було захоплене в січні 2015 
року, а всю продукцію викрадено.

Як зазначається у роботі [39] «... у 
секторі, який заповнений жорстким ха-
барництвом і навіть ризиком фізичних 
загроз і вторгнень, такі компанії, як 
Texas Mining Colombia, завжди будуть 
викликати суперечки і розбіжності, але 
вони демонструють необхідність ре-
форм у цьому секторі і підвищення без-
пеки в місцях, де можуть існувати ко-
рупція і злочинність. За даними Мініс-
терства гірничодобувної промисловості, 
63 % гірничодобувної діяльності в кра-
їні сьогодні носить неформальний ха-
рактер, що означає обмежене законо-
давство. Ясно, що уряд повинен зроби-
ти більше, щоб забезпечити регулю-
вання компаній і захист від більш сер-
йозних загроз».

Texas Mining Colombia орієнтована 
на відповідальний спосіб видобутку ко-
рисних копалин через розвідку та екс-
плуатацію смарагдів. Компанією було 
створено фонд Muzo Foundation, покли-
каний сприяти розвитку місцевих гро-
мад [40]. 

На сайті компанії зазначено: «Наша 
корпоративна соціальна відповідаль-
ність виходить за межі периметру шахт 
у регіоні Бояка. Модернізація гірничої 
практики покращила умови життя для 
тисяч місцевих жителів, включаючи 
шахтарів, які вийшли на пенсію, жінок, 
дітей та інвалідів, які отримують доступ 
до їдальні громади та безкоштовних 
медичних клінік» [41].

Hexa Resources Ltd – ще одна ком-
панія, націлена на видобуток бразиль-
ських і колумбійських смарагдів. Ме-
неджмент компанії пов’язаний з канад-
ською золотодобувною компанією 
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Altamira Gold Corp. Як повідомляється 
на відповідному сайті, Hexa Resources 
– це смарагдовий видобувний та роз-
відувальний бізнес, створений у 2016 
році завдяки англо-канадському парт-
нерству між двома групами, що мають 
досвід як видобутку, так і торгівлі сма-
рагдами. Компанія використовує ці на-
вички для побудови активів за схемою 
«mine-to-market» та відповідної мережі, 
орієнтуючись на розвідку, видобуток і 
торгівлю смарагдами та кольоровим 
дорогоцінним камінням. Створення 
портфоліо було розпочато з акцентом 
на смарагди Бразилії та Колумбії, і з 
часом буде розширено, щоб включити 
інше кольорове дорогоцінне каміння. 
За 3–5 років компанія планує стати 
ринковим лідером у цій сфері [42]. 

Shefa Gems Ltd – компанія-дослід-
ник і розробник родовищ дорогоцінного 
каміння, яка працює у Північному Ізраї-
лі. Розвідувальною діяльністю керує 
професійно кваліфікований та технічно 
компетентний персонал у супроводі 
міжнародної команди експертів-геологів 
з десятилітнім досвідом роботи у своїх 
галузях. У компанії є два флагманські 
проекти: гора Кармель та Кішон-Річ. 
Разом з міжнародною командою геоло-
гічних консультантів Shefa Gems ство-
рила геологічну модель «Джерело для 
промивання» та наявність цільового пе-
реліку дорогоцінних каменів і супутніх 
мінералів як у корінних породах, так і у 
вторинних алювіальних родовищах, що 
лежать у водоймах Кішона, на горі Кар-
мель і в долинах Зевулун та Ізреел. 
Згаданий перелік включає дорогоцінне 
каміння (алмаз, рідкісний природний 
муасаніт, сапфір, рубін, кармель-сап-
фір™, гранат, гібоніт, шпінель, ільменіт) 
та важкі корисні копалини, включаючи 
циркон і рутил [43]. 

Окрім заходів з геологічної розвідки, 
компанія спирається на запуск ювелір-
ної колекції «Небо на Землі» та роз-
робляє стратегію компанії «Від шахти 
до ринку» для просування унікальних 
колекцій ювелірних виробів з викорис-
танням наведеного переліку дорогоцін-
ного каміння.  Компанія підтримує еко-
логічні цінності та охороняє природу в 
районах, де вона працює, повністю 
співпрацюючи з усіма органами влади. 
Акції компанії розміщено на Лондон-
ській фондовій біржі (Великобританія) і 

сьогодні її капіталізація становить 4,31 
млн фунтів стерлінгів.

Компанія Gemstone Mining (США) 
володіє шахтою Ruby Violet з видобутку 
біксбіту в окрузі Бівер, штат Юта, США. 
Рудник виробляє від 5000 до 7000 ка-
ратів на рік. Це фактично монополіст 
на ринку біксбітів, хоча окремі знахідки 
кристалів цього каменю масою понад 1 
карат відомі у штаті Нью-Мексико 
(США) та Мексиці. Завдяки рідкості 
вартість біксбіту на ринку досягає 10 
тисяч доларів США за карат [44]. 

Ще одна американська компанія, 
Columbia Gem House, зазначає на сво-
єму сайті, що тісно співпрацює з мала-
війською компанією Nyala Mines Ltd що-
до видобутку і подальшої реалізації на 
ринку США рубінів і кольорових сапфі-
рів з Малаві, а також з китайським міс-
цевим виробником, який поставляє гра-
нати-спесартини під оригінальною на-
звою «Ташмарин». У своїй роботі ком-
панія також дотримується принципу 
«від шахти на ринок» [45].

У свою чергу, компанія Nyala Mines 
Ltd Nyala працює разом з лідерами гро-
мад, щоб зрозуміти, як найкраще нада-
ти місцеву підтримку. На сьогодні по-
будовано нові шкільні блоки, свердло-
вини для колодязів та модернізовано 
місцеву клініку охорони здоров’я [46]. 

Питання етики індустрії

Фахівці міжнародної некомерційної 
організації Global Witness вважають, 
що «…для того, щоб практика видобут-
ку корисних копалин стала більш етич-
ною, необхідно удосконалити законо-
давство. Жорсткі вимоги до належної 
обачності ланцюжка поставок є ключо-
вими поряд з прозорістю всередині 
країн, реформуванням законів про гір-
ничодобувну промисловість і створен-
ням структурованої і справжньої сус-
пільної вигоди від видобутку. Уряди і 
компанії в ланцюжку поставок повинні 
взяти на себе зобов'язання захищати 
людей і планету шляхом забезпечення 
того, щоб відповідальна ділова практи-
ка була нормалізована і стандартизова-
на. Прозорість за допомогою публічної 
звітності є наріжним каменем належної 
перевірки ланцюжка поставок, завдяки 
якій компанії можуть обмінюватися ін-
формацією і працювати рука об руку по 

всьому ланцюжку поставок для реагу-
вання на ризики. Уряди мають забез-
печити, щоб компанії в їх юрисдикціях 
відповідали цим вимогам для сприяння 
відповідальній торгівлі та запобігання 
негативному впливу на життя людей, 
залучених до ланцюжка поставок міне-
ральних ресурсів по всьому світу» [47]. 

На цьому шляху компанії зустріча-
ють критику. Фахівці з «Товариства з 
прав людини» при Колумбійському уні-
верситеті (США) зазначають, що після 
того, як у 2011 році компанія Montepuez 
Ruby Mine, дочірня компанія Gemfields 
Limited, виграла права на видобуток на 
36000 гектарах багатих рубінами зе-
мель у Нторо, Мозамбік, це створило 
жахливі порушення прав людини на 
місцевому рівні. Обіцявши переселити 
людей після отримання прав на видо-
буток, Gemfields продовжує нехтувати 
питаннями компенсації. Місцевим, які 
мешкають у зоні концесійних розробок, 
заборонено вести господарство, обро-
бляти, будувати будинки або здійсню-
вати будь-який видобуток [50].

Через сім років із місцевого насе-
лення (приблизно 12000 осіб) багато 
мешканців не переселилося і продо-
вжує страждати від тяжких умов життя 
та порушень прав людини. Населенню 
Нторо бракує трубопроводів, питної во-
ди, електроенергії та адекватного ме-
дичного обслуговування, люди живуть 
у будинках, побудованих з дерев’яних 
колів та висушеної трави. Незважаючи 
на те, що публічні претензії демонстру-
ють позицію Gemfields щодо «сталого 
видобутку, прозорості, цілісності та ле-
гітимності», це викликає питання щодо 
їх високих етичних норм. Зростаюча 
кількість порушень у цій сфері ставить 
під сумнів обов’язковість компанії 
Gemfields стосовно прав людини [50].

Автори вважають, що інвестиції у 
місцеву інфраструктуру, сільське госпо-
дарство, освіту і захист прав людини 
від компанії Gemfields мають бути зна-
чно потужнішими, зважаючи на отри-
мані сотні мільйонів доларів від реалі-
зованої на аукціонах продукції. 

На завершення інформації про вели-
ких та незначних гравців у сфері роз-
робки родовищ дорогоцінного каміння у 
таблиці 2 наведено порівняння деяких 
вищеназваних компаній. 
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Висновки

1. Сучасний ринок розвивається за 
двома схемами:

Кустарний дрібномасштабний ви-
добуток, коли місцеві (часом нелегі-
тимні) копачі дорогоцінного каміння в 
слаборозвинених країнах Африки, Пів-
денно-Східної Азії формують стихійний, 
некерований і непередбачуваний ри-
нок. Вкрай важкі умови праці, часто 
без дотримання техніки безпеки під час 
видобутку каміння і у ХХІ столітті при-
зводять до великої кількості смертей.

Алгоритм існує десятиліттями і діє за 
схемою: копачі – ланцюжок скупників 
– ринок дорогоцінного каміння – ринок 
ювелірних виробів. Тут неможливо ча-
сом визначити походження каменю, 
оскільки немає чітких критеріїв, і в їх 
розробці ніхто не зацікавлений. Дохід 
копачів може сильно залежати від того, 
наскільки близьким до ринку є скупник.

Масштабний видобуток сучасними 
компаніями-лідерами (Gemfields Group 
Ltd, Fura Gems та інші), які намагають-
ся захопити міцні позиції на світовому 
ринку і зацікавлені у створенні цивілізо-
ваних правил торгівлі. Це відповідаль-
ний бізнес з можливістю простежити 
шлях дорогоцінного каменю від місця 
безпосереднього видобутку до прилав-
ку ювелірної крамниці. Компанії здатні 
вирішувати багато актуальних завдань, 
таких як обґрунтування цін через аук-
ціонні продажі, безпечні умови праці, 
розробка критеріїв визначення похо-
дження та географії родовища, питання 
екології і естетики. 

2. Усі компанії-лідери зосередилися 
на придбанні ключових активів, їх по-
дальшому розвитку, покращенню умов 
праці робітників, створенню або покра-
щенню соціальних умов місцевих меш-
канців, певним внеском у розвиток 
сільськогосподарського потенціалу того 

чи іншого регіону. Багато в чому успіш-
ній діяльності компаній сприяє ефек-
тивний менеджмент: очільники або про-
відні менеджери компаній прийшли у 
цю сферу з діамантового бізнесу. Від-
бувається залучення інвестицій шляхом 
розміщення акцій на провідних світових 
біржах. У рамках прийнятих стратегій 
компанії здійснюють бізнес за принци-
пами прозорості, відповідальності, ста-
лого розвитку. 

3. Понад 80 % ринку кольорового до-
рогоцінного каміння все ще залишаєть-
ся поза увагою великих гравців. Однак 
можна прогнозувати, що зростання цін 
на ці товари приверне увагу або вже 
існуючих компаній (у діамантовому біз-
несі), або приведе до появи нових вер-
тикально інтегрованих компаній, які бу-
дуть зацікавлені як у розробці родовищ, 
так і в підготовці кадрів для розвитку 
місцевої каменеобробної індустрії. 

Таблиця 2. Спеціалізація та ринкова капіталізація деяких компаній 
з видобутку дорогоцінного каміння

Назва компанії Дорогоцінне каміння, що 
видобувається Юрисдикція Ринкова 

капіталізація

Gemfields Group Ltd Смарагд, рубін Великобританія ‡ 88 млн

Fura Gems Inc Смарагд, рубін, сапфір Канада C$ 30.41

Shefa Gems Ltd Сапфір Ізраїль ‡ 4,31 млн

ISAM Holding Смарагд Іспанія —

NorthCapital Holding ApS Смарагд, олександрит Данія —

Hexa Resources Ltd Смарагд Великобританія —

Leonhard Nilsen & SØnner 
Eiendom AS, контролює 
Greenland Ruby AS 

Рубін, сапфір Норвегія, Данія —

TanzaniteOne Ltd Танзаніт Танзанія —

*Примітка. Автори не мають інтересу до прямих інвестицій в жодній з компаній, згаданих у цій статті.
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