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เรียนรู�ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศบราซิล โดยใช้กลไกสหกรณ์

เกี่ยวกับบราซิล
ข้อมูลโดยทั่วไปชี้ให้เห็นว่า ประเทศ

บราซลิก้าวข้ึนมาเป็นผู้น�าใหม่ในเศรษฐกจิ
โลก โดยแสดงให้เห็นความโดดเด่นในการ
ก้าวขึ้นมาอย่างมีศักยภาพด้วยประชากร 
181 ล้านคน พืน้ที ่8.5 ล้านตารางกโิลเมตร
มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก ใช้
ภาษาโปรตุเกส นบัถอืศาสนาโรมันคอทอลกิ 

ประชากร 181 ล้านคน พื้นที่ 8.5 
ล้านตารางกิโลเมตร มีเศรษฐกิจใหญ่เป็น
อันดับ 5 ของโลก ใช้ภาษาโปรตุเกส ศาสนา
โรมันคาทอลิก 

สินค้าท่ีส�าคัญของสหกรณ์การเกษตร
ในบราซิล ได้แก่ ฝ้าย ข้าว กาแฟ ข้าวโพด 
ถั่วเหลือง หมู ข้าวสาลี ซึ่งมีส่วนแบ่งการ
ตลาดคิดเป็น 39, 11, 28, 17, 30, 32, 
62 ของผลผลิตของประเทศ (OCB 1999)

ในประเทศบราซลิ 37% ของผลติภณัฑ์ 
GDP ด้านการเกษตรมาจากสหกรณ์ โดย

สภาพทั่วไปของบราซิล

ขบวนการสหกรณ์ในประเทศบราซิลได้ใช้
โปรแกรม Development เรียกว่า CDP 
(Cooperative Development Program) 
ในปี 1994 - 1996 ในแนวทางการพัฒนา 
Farmer to Farmer โครงการนี้ได้มีภาคี
ประกอบด้วย OCB สนับสนุนด้วย ACDI 
/ VOCA มีอาสาสมัคร 125 หน่วยที่
ปรึกษาที่เน้นไปในเรื่องการยกระดับการ
พัฒนาการผลิตด้านการเกษตร การตลาด 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการ และ
การพัฒนาสหกรณ์

โครงการดงักล่าวมุง่เน้นช่วยให้ผูผ้ลติ
ในท้องถ่ินเพิม่ก�าไรและด�าเนนิการในแนวทาง
การพฒันาทีย่ัง่ยนืภายใต้กลไกการให้ความ
ช่วยเหลอืไปทีก่ารจดัการของสหกรณ์ การ
แปรรูป และการตลาด แก่บุคลากรของ
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สหกรณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการ
อบรมครอบคลุม Community ที่ส�าคัญ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น�้าผึ้ง อาหารทะเล วัวนม 
ปาล์มน�้ามัน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น�้า
ผลไม้ หนัง สินค้าหัตถกรรม 

เกี่ยวกับคิวริติบา
ควิรติบิาเป็นดนิแดนของชาวพืน้เมือง

และผู้อพยพชาวโปรตุเกสในรัฐปารานา ที่
เป็นดนิแดนสงูกว่าระดบัน�า้ทะเล 934 เมตร 
ชื่อเป็นภาษา Guarani Indians หมายถึง 
Pine grove คิวรติบิาได้จดัตัง้ขึน้ในปี 1693 
และในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจขึ้น
อยูก่บัการเกษตรเป็นหลกั ต่อมาขยายไปใน
ส่วนของเหมืองแร่

พฒันาการของเศรษฐกจิในควิริตบิา
นั้น ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชี้ว่า ผู้รับจ้าง
บรรทุกเกวียนถือว่ามีบทบาทส�าคัญมาก 
โดยเป็นคนขนส่งสินค้าส�าคัญของธุรกิจใน
คิวริติบา และดินแดนในรัฐอื่น

Reboucas ดังนั้น คิวริติบาก็เริ่มมีความ
มั่งคั่ง ขยายผลไปในพืชกาแฟที่ปลูกอยู่ใน
ตอนเหนือของรัฐปารานา ซ่ึงในระยะต่อ
มาได้ถูกมรสุมในเรื่องอากาศจึงได้เปลี่ยน
ไปปลูกถั่วเหลืองแทน 

เดิมทีคิวริติบาอยู่ในรัฐปารานาเป็น
ส่วนหนึ่งของ Sao Paulo ในระยะต่อมา
ผู้อพยพกลุ่มแรกที่เป็นชาวเยอรมัน ได้เข้า
มาในปี 1833 ได้ส่งเสริมให้มีการปลูกไม้
ผล มันฝรั่ง ท�าฟาร์มเล็ก ๆ ชาวเยอรมัน
พยายามที่จะบุกเบิกอุตสาหกรรมในพวก
โลหะและภาพเขียน ตลอดจนการค้าขาย 
และการสร้าง Architecture ผู้อพยพกลุ่ม
ต่อไปคอืชาวโปแลนด์ ได้เขามาถงึในปี 1871 
ที่เมือง Araucaria และหลังจากนั้นก็เป็น
พวกอิตาลีเข้ามาในปี 1872 เข้ามาพัฒนา
เมือง Felicidae จัดตั้งโรงงาน และค้าขาย
กบัพวกเกษตรกร ผูอ้พยพชาวยเูครนเข้ามา
ในปี 1895 จดัตัง้เมอืง Campo de Galicia 
พวกนีไ้ด้มาสร้างสถาปัตยกรรม โบสถ์ โดม
ต่าง ๆ และส่งเสริมเรื่องศาสนา ญี่ปุ่นเข้า
มาในปี 1915 จัดตั้งเมือง Uberaba มาส่ง
เสริมเรื่องเทคนิคการท�าฟาร์มสมัยใหม่ ใน
ช่วงศตวรรษที ่20 ซเีรยีและเลบานอนก็เข้า
มา พวกนีเ้ก่งเรือ่งค้าขาย จัดต้ังร้านขายผ้า
ในกลางใจเมือง และเข้าถึงผูค้นจากการขาย

ทีมซ่อมบ�ารงุรางรถไฟให้สามารถใช้งานได้อยูเ่สมอชุมชนในเมอืงควิริตบิา

สภาพทัว่ไปของเมืองควิรติบิา

ในระยะต่อมา สินค้าส�าคัญของคิวริ
ติบา คือผลิตภัณฑ์ของ  ผลิตภัณฑ์เสื้อขน
สัตว์ เนื้ออบ ในศตวรรษที่ 19 ได้เริ่มมีการ
ก่อสร้างทางรถไฟ ระหว่างปี 1880-1885 
โดยวิศวกรพี่น้อง Antonio และ Andre 

รถไฟน�าเที่ยวชมเมืองคิวริติบา Teatro Ópera de Arame

สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญในเมืองคิวริติบา
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ตรง วีน่าเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวคิวริติบา 
พัฒนามาจากไส้กรอกเวียนนา เราจะเห็น
สถาปัตยกรรมของเมืองและหลังคาบ้านส
ไตส์โปแลนด์อยู่ท่ัวไป ในปี 1853 คิวริติ
บาได้แยกตัวออกจาก Sao Paulo มีการ
วางผังเมือง ในปี 1971 ที่ให้ความส�าคัญ
กับโครงสร้างทางกายภาพ เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม ถนนถูกวางระบบจากเหนือไป
ใต้ จากตะวันออกไปตะวันตก การด�าเนิน
การดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกจิ กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรม

คิวริติบาเป็นเมืองที่ดึงดูความสนใจ
ของนกัท่องเทีย่วทัง้โรงหนงัทีเ่รยีกว่า Opera 
de Arame ที่ท�าจากเหล็กและแก้ว จุคน
ได้ 3 หมื่นคน ซึ่งถือเป็นโรงภาพยนตร์ที่
ใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกา The Cultural 
complex solar do barao เป็นพพิิธภณัฑ์ 
เป็นที่จัดงานประชุม จุคนได้มากกว่าหมื่น
คน เมอืงควิรติบิามเีศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดบั 
4 ของประเทศ ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกันทัว่
โลกในฐานะต้นแบบของการพฒันาเมืองท่ี
ดีทั้งเรื่องส่ิงแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชน 
ความเรียบง่ายในการใช้เทคโนโลยีที่ค�านึง
ถึงคนเป็นศนูย์กลาง เกดิจากการมส่ีวนร่วม
ของทกุภาคส่วน เป็นเมอืงแรกของโลกทีใ่ช้
ระบบ BRT (ขนส่งมวลชน) มรีะบบแก้มลงิ
ป้องกันน�้าท่วม รีไซเคิลขยะ

ความท้าทายของ
เศรษฐกิจบราซิล

ความท้าทายของเศรษฐกิจของบราซลิ
ในท่ีนีจ้ะขอถอดความจากบทสมัภาษณ์ของ
นติยสาร Global News จากนกัเศรษฐศาสตร์
คนส�าคญั คอื Ricordo Amorim โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้

ในช่วงปลายเดอืนทีผ่่านมา เศรษฐกิจ
ของประเทศบราซิลได้โชว์ให้เห็น สิ่งที่
ท้าทายในธรุกจิ สิง่ทีจ่ะกล่าวถงึในกรณขีอง 
Unimed บราซลิ ซึง่เป็นตัวแบบธรุกจิทีเ่ป็น
ทางออกในการขยายตวัด้านสงัคม ในขณะ
เดยีวกนัก็ส่งเสรมิสร้างประสทิธภิาพท่ีภาค

รัฐไม่สามารถด�าเนินการได้
ค�าถาม: “ในความคิดของคุณอะไร

คือบทบาทของสหกรณ์ในเศรษฐกิจของ
ประเทศบราซิล”

ค�าตอบ: “สหกรณ์ได้ด�าเนินบทบาท
อย่างต่อเนือ่งในหลายเหตผุลปัจจบุนัประเทศ
บราซลิมกีารจ้างงานเกดิขึน้มากมาย ทัง้ใน
ภาคธุรกิจเกษตร ซึ่งสูงถึง 50% ของการ
เตบิโตในระบบเศรษฐกิจบราซลิในปี 2013 
และรัฐบาลไม่สามารถจัดสวัสดิการด้าน
สุขภาพ การศึกษา และการบริการขนส่ง
ทีม่คีณุภาพแก่ประชากรในระดับกลางและ
ระดบัล่างกว่า 140 ล้านคนได้ ดงันัน้จะเหน็
ว่า Unimed เข้ามาช่วยมาแบ่งเบารัฐบาล
ได้ในเรื่องสุขภาพ”

ค�าถาม: “ตัวแบบธุรกิจสหกรณ์จะ
สร้างสิ่งที่ดีกว่าหรือไม่”

ค�าตอบ: “ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ของ
ตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ คือ จะช่วยลดความ
เหลือ่มล�า้ และกระจายโอกาส แต่ทีผ่่านมาน
โยบายการคลงัของรฐั ค่อนข้างอ่อนแอและ
มข้ีอจ�ากดัในด้านสวัสดกิารสงัคม ดงันัน้จะ
เห็นว่า ความเข้มแข็งของสหกรณ์จะช่วย
ให้เกิดผลลัพธ์ที่สร้างผลกระทบในสังคม
ได้อย่างกว้างขวาง”

ค�าถาม: “การคาดการณ์ในอนาคต
ของเศรษฐกจิบราซลิในปี 2014 จะแย่กว่า
ปีที่ผ่านมา ท�าไมจึงเป็นอย่างนั้น?”

ค�าตอบ: “ในหลายปีที่ผ่านมา การ
พัฒนาของประเทศบราซิลมุ่งไปที่การยก
ระดับชนช้ันกลาง ในเรื่องการบริโภค ซึ่ง
ได้ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างมาก ปัญหา คือ เป็นการ
เติบโตด้านบริโภคในขณะที่การผลิตยังไม่
พฒันา ซึง่ในทีส่ดุจะท�าให้เกดิปัญหาความ
ไม่สมดุลระหว่าง Demand กับ Supply 
เกิด inflation และปัญหาขาดดุลการค้า 
เน่ืองจากการน�าเข้าเพิ่มขึ้น สถานการณ์
ดงักล่าวได้เคยเกดิขึน้แล้วในบราซิล ช่วงปี 
2004-2010 GDP เพิ่มขึ้นเพียง 5% ต่อปี 
และมีค่าเฉลี่ย 2.5% เมื่อ 25 ปีที่ผ่านมา 
บราซลิยงัคงเป็นประเทศมุง่ส่งออกวตัถดุบิ 
ปัญหาดงักล่าวย่อมส่งผลต่อระบบเศรษฐกจิ 
การปรับเปลี่ยนนโยบาย ซึ่งตัวเลข GDP 
ในปี 2014 อาจเป็น 0 หากรัฐยังไม่มีการ
ปรับเปลี่ยน

ค�าถาม: “คุณคิดว่า สหกรณ์บราซิล
แก้ปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่”

ค�าตอบ: “ทัง้สหกรณ์หรอืภาคเศรษฐ
กจิอืน่ๆ ยงัข้ึนอยูก่บัเศรษฐกจิของประเทศ 

Mate plant ซึ่งน�าไปผลิตชา Chimarrao
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แต่มิได้หมายความว่า ผลการด�าเนินงาน
ของสหกรณ์และภาคเศรษฐกิจอื่นจะไม่ดี
ขึ้น เพราะข้อมูลโดยรวม 10 ปีที่ผ่านมาชี้
ว่า ผลประกอบการสหกรณ์โตกว่าระบบ
เศรษฐกิจประเทศ”

ค�าถาม: “ความอ่อนแอของเศรษฐกจิ
บราซิลจะแก้ไขได้อย่างไร อะไรคอืทางเลอืก
ที่เป็นไปได้”

ค�าตอบ: “ปัจจัย 2 ประการที่ช่วย
ให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างปี 
2004-2010 ได้แก่การร่วมมือกับของภาค
แรงงงาน แรงงานในตลาด และการขยาย
ตัวของโครงสร้าง การว่างงาน ซึ่งปัจจุบัน
ลดลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ เราจึง
จะต้องลงทุนอย่างหนักในเรื่องการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มการลงทุน
ในประเทศ การลงทุนในด้านการผลิตของ
คนงานบราซิล การลงทุนด้านการศึกษา
การฝึกอบรมและนวัตกรรม”

ค�าถาม: “ทางเลอืกในการแก้ปัญหา
ขาดแคลนคนงานในบราซิลจะแก้อย่างไร”

ค�าตอบ: “ในบราซิลค่าจ้างแรงงาน 
ในขณะที่เทคโนโลยีมีราคาแพง บราซิลยัง
ต้องการแรงงานมีฝีมือ เมื่อเปรียบเทียบ
เรือ่งสวสัดกิารดแูลสขุภาพของนอร์เวย์กบั
บราซิลพบว่า นอร์เวย์ลงทุน 15,000 เรียว
ต่อคนต่อปี ในขณะทีบ่ราซลิลงทนุน้อยกว่า 
1,000 เรียว ซึ่งไม่แปลกที่คนนอร์เวย์ จะ
มีอายุเฉลี่ย 81 ปี ในขณะที่บราซิล 72 ปี”

จากบทสนทนาดังกล่าวข้างต้น จะ
สงัเกตเหน็ได้ว่า ขบวนการสหกรณ์ในบราซลิ
เข้ามามบีทบาทอย่างส�าคัญในการลดความ
เหลื่อมล�้า และกระจายโอกาสด้านการ
ศึกษา และการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน 
ซ่ึงสามารถลดภาระส�าหรับรัฐบาลที่ต้อง
ดูแลประชากรกว่า 180 ล้านคน อย่างไร
ก็ตาม บราซิลก็ยังมีปัญหาที่ท้าทายรออยู่
ข้างหน้า ที่คงต้องติดตามความเคลื่อนไหว 
โดยเฉพาะการขบัเคลือ่นขบวนการสหกรณ์
ภายใต้การน�าของ OCB ........ต่อไป

ชา Chimarrao

วิธีการดื่มชา Chimarrao
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