คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 2 เมษายน 2536

เรื่องกลวย ๆ ในประชาคมยุโรป
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ชาวเยอรมันตะวันตกนิยมรับประทานกลวยเปนยิ่งนัก ขอมูลจากประชาคมยุโรป
บงบอกวา โดยถัวเฉลี่ยแลว ชาวเยอรมันตะวันตกรับประทานกลวยคนละ 14 กิโลกรัมตอป
ในขณะที่การบริโภคถัวเฉลี่ยของชาวประชาคมยุโรปตกปละ 11.1 กิโลกรัม ประชาชนในเยอรมนี
ตะวันออกจึงอดอิจฉาผูคนในเยอรมนีตะวันตกมิไดที่มีผลไมรับประทานอยางเหลือเฟอ สําเนียง
ที่ชาวเยอรมันตะวันออกเรียกขานประเทศเยอรมนีตะวันตกวา Banana Republic (สาธารณรัฐ
กลวย) บงบอกถึงความอิจฉาดังกลาวนี้
แตภายหลังจากที่กําแพงเบอรลินถูกทําลาย และเยอรมนีตะวันออกรวมตัวกับ
เยอรมนีตะวันตก ผูคนในเยอรมนีตะวันออกก็ไดเสพสุขจากการบริโภคผลไม การบริโภคกลวย
ถัวเฉลี่ยของชาวเยอรมันตะวันออกสูงถึงคนละ 25 กิโลกรัมตอป
ดวยเหตุที่คนเยอรมันนิยมกินกลวยนี้เอง เมื่อครั้งที่มีการลงนามในสนธิสัญญา
แหงกรุงโรม (Treaty of Rome) เพื่อกอตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรปในป 2500 เยอรมนีตะวันตก
ไดขอใหกลวยเปนสินคาปลอดภาษีขาเขา ดวยเหตุดังนั้น กลวยจากละตินอเมริกาจึงเขาไป
ครอบครองตลาดในประชาคมยุโรป เนื่องจากตนทุนการผลิตตํ่ ากวาภูมิภาคอื่นๆ ในปจจุบัน
ประชาคมยุโรปนําเขากลวยปละ 3.6 ลานตัน โดยที่ประมาณ 2.6 ลานตันนําเขาจากละติอเมริกา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฮอนดูรัส อีคัวดอร คอสตาริกา โคลอมเบีย กัวเตมาลา โดมินิกัน ปานามา
นิคารากัว และเวเนซูเอลา
แต ก ล ว ยซึ่ ง เป น ผลไม ที่ กิ น ได ค ล อ งคอ เริ่ ม ก อ ให เ กิด อาการฝ ดคอเสียแลว
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับชาวเยอรมัน ทั้งนี้เปนผลจากนโยบายตลาดเดียวของประชาคมยุโรป
(Single Europe) กลาวคือ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2536 คณะรัฐมนตรีการเกษตรแหงประชาคม
ยุโรปมีมติใหใชมาตรการการจํากัดการนําเขากลวยจากละตินอเมริกา ฝรั่งเศสเปนผูนําในการ
ผลักดันนโยบายดังกลาวนี้ เพราะตองการปกปองกลวยจากอาณานิคมเกาในทะเลคาริบเบียน
โดยเฉพาะอยางยิ่งมารตินิก (Martinique) และกัวเดอลูป (Guadeloupe) สเปนสนับสนุนฝรั่งเศส
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เพราะสเปนเพาะปลูกกลวยจํานวนมากในหมูเกาะคานารี่ (Canary Islands) ตามดวยอังกฤษ
ซึ่งตองการปกปองกลวยจากอาณานิคมเกาในอัฟริกาและหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก
ดวยแรงผลักดันในลักษณะสามประสานดังกลาวนี้ บรรดากลวยที่นําเขาจาก
ดินแดนที่เปนบริวารของฝรั่งเศส อังกฤษ และสเปน จึงปลอดพนจากการถูกเก็บอากรขาเขา
แตกลวยที่มาจากดินแดนอื่นซึ่งรวมละตินอเมริกาดวย ตองเสียอากรขาเขา ประชาคมยุโรป
ตองการจํากัดการนําเขากลวยจากละตินอเมริกาไมใหเกินปละ 2 ลานตัน จึงกําหนดโครงสราง
อัตราภาษีเพื่อเปาหมายนี้ กลาวคือ หากปริมาณการนําเขากลวยไมเกินปละ 2 ลานตัน จะตอง
เสียอากรขาเขาในอัตราตันละ 118.55 เหรียญอเมริกัน สวนที่เกิน 2 ลานตน ตองเสียอากรขาเขา
ในอัตราตันละ 1,004.68 เหรียญอเมริกัน มาตรการดังกลาวนี้เริ่มบังคับใชในวันที่ 1 กรกฎาคม
2536 เปนตนไป
ความพยายามของฝรั่งเศส อังกฤษ และสเปนในการจํากัดการนําเขากลวยจาก
ละตินอเมริกา เพื่ออุมชูกลวยจากอาณานิคมเกามีมาตั้งแตปลายป 2535 แลว โดยหวังวา
จะสามารถใชมาตรการดังกลาวนี้ในวันขึ้นปใหมป 2536 ในวาระที่ประชาคมยุโรปกําลังกาวสู
การเปนตลาดเดียว แตการผลักดันเรื่องนี้เพิ่งจะประสบผลสําเร็จในเดือนกุมภาพันธที่ผานมา
นโยบายการกีดกันการคากลวยของประชาคมยุโรปดังกลาวนี้ มีผลกระทบตอ
ละตินอเมริกามากกวาดินแดนอื่นใด นับเปนเวลากวา 35 ปที่ละตินอเมริกาไดประโยชนจาก
นโยบายการคากลวยเสรีของประชาคมยุโรป ไมเพียงแตสภาพดินฟาอากาศจะทํ าใหละติน
อเมริกาเหมาะแกการเพาะปลูกกลวยเทานั้น หากทวายังมีการทุมการลงทุนขนานใหญในการ
ทํ าสวนกล ว ยอี ก ด ว ย ละติ น อเมริ ก าจึ ง มี ค วามได เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บ (comparative
advantage) ในการเพาะปลูกกลวยเหนือกวาดินแดนอื่นใด นั่นยอมหมายความวา ตนทุนการ
ผลิตกลวยในละตินอเมริกาตํ่ากวาที่อื่นๆ นโยบายการคาเสรีจึงเกื้อประโยชนตอการสงออกกลวย
ของละตินอเมริกา เนื่องเพราะความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบดังกลาวนี้
ในปจจุบัน ประเทศที่มีการเพาะปลูกกลวยมากที่สุด ไดแก อีคัวดอร และ
คอสตาริกา ตามลําดับ นโยบายการคากลวยเสรีของประชาคมยุโรปมีสวนสําคัญในการทําให
ละตินอเมริกาพึ่งพิง รายไดจากการสงออกกลวย ดังจะเห็นไดวา รายไดจากการสงออกกลวยของ
อีคัวดอรสูงถึง 25% ของรายไดจากการสงออกทั้งหมด ในกรณีของฮอนดูรัส ตัวเลขนี้สูงถึง 60%
การปรับเปลี่ยนนโยบายของประชาคมยุโรปจากนโยบายการคากลวยเสรีมาเปนนโยบายการ
กีดกันกลวยจากละตินอเมริกา จึงมีผลกระทบทางเศรษฐกิจตอละตินอเมริกาอยางสําคัญ ทั้งนี้
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ไมเพียงแตรายไดจากการสงออกจะตกตํ่าเทานั้น หากทวายังมีผลกระทบตอการจางงานและ
ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจอีกดวย รายงานขาวบางกระแสแสดงความกังวลวา การปรับเปลี่ยน
นโยบายของประชาคมยุ โ รปครั้ ง นี้ อ าจมี ผ ลผลั ก ดั น ให ล ะติ น อเมริ ก าบางประเทศหั น ไปผลิ ต
ยาเสพติดดังเชนโคเคน
ในทันทีที่ประชาคมยุโรปดําริที่จะใชมาตรการการกีดกันกลวยจากละตินอเมริกา
บรรดาประเทศผู  ส  ง ออกกล ว ยในละติ น อเมริ ก าพากั น รวมตั ว และออกแถลงการณ คั ด ค า น
พรอมทั้งประกาศที่จะตอบโตประชาคมยุโรป เนื่องเพราะมาตรการการกีดกันกลวยจากละติน
อเมริกาเปนมาตรการการปฏิบัติอยางลําเอียง ซึ่งขัดตอเจตนารมณของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม
และนาจะขัดตอบทบัญญัติของ GATT
แตละตินอเมริกามิไดตอสูอยางโดดเดี่ยวในเรื่องกลวย เยอรมนีเปนพันธมิตรของ
ละตินอเมริกาในเรื่องนี้ เพราะชาวเยอรมันตองการกินกลวยราคาถูก จึงสนับสนุนนโยบายการคา
กลวยเสรี หากไมมีกลวยราคาถูกจากละตินอเมริกาแลว ชาวเยอรมันตองมีรายจายในการซื้อ
กลวยเพิ่มขึ้นอีกมาก รัฐบาลเยอรมันกํ าลังดําเนินการใหศาลยุโรปพิพากษาวา การเก็บอากร
ขาเขาจากกลวยที่นําเขาจากละตินอเมริกาขัดตอสนธิสัญญาแหงกรุงโรมหรือไม
ดังนี้ จะเห็นไดวา เรื่องของกลวยมิใชเรื่องกลวยๆเสียแลว บทเรียนจากกรณีนี้
ก็ คื อ ความพยายามของประเทศมหาอํ านาจในการแสดงตนเป น พี่ เ อื้ อ ยเพื่ อ ปกป อ งอุ  ม ชู
อาณานิคมเกามีสวนสํ าคัญในการบิดเบือนนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม การบิดเบือนที่สํ าคัญ
ไดปรากฏมากอนแลวในคราวรางกฎขอบังคับของ GATT อันเปนผลให GATT เบี่ยงเบนจาก
ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม นอกจากนี้ ประเทศมหาอํานาจมีพฤติกรรมเยี่ยงสัตวเศรษฐกิจอยาง
เดนชัด ในยามที่ไดประโยชนจากนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม ก็จะชูธงเสรีนิยมอยางสุดจิตสุดใจ
แตในยามที่ไมไดประโยชนจากนโยบายการคาเสรี ก็จะชูธงการกีดกันการคา

