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ปานามาจะเป็ น “Latin Singapore”
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
(รวม 3 หน้ า)
ถ้ ามองไปที$ แ ผนที$ โ ลกตรงส่ ว นที$ ท วี ป อเมริ ก าเหนื อ เชื$ อ มต่ อ กั บ อเมริ ก าใต้
จะเห็นแผ่นดินที$ยาวเป็ นเส้ นในแกนตะวันตกเฉี ยงเหนือกับตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ$งมักเรี ยกดินแดนใน
ส่วนนี 1กันว่าอเมริ กากลาง

ประเทศหนึ$งในดินแดนนันคื
1 อปานามา (Panama) ที$มีคลองขุดผ่าน

จนทํ า ให้ ม หาสมุ ท รปาซิ ฟิ กเชื$ อ มต่อ กับ มหาสมุ ท รแอตแลนติ ก

ปานามาซึ$ ง เคยยากจน

แสนสาหัสขณะนี 1กําลังจะเลียนแบบความสําเร็ จของสิงคโปร์
เรื อขนส่งสินค้ าขนาดใหญ่ไม่จําเป็ นต้ องแล่นลงไปทางใต้ เพื$ออ้ อม Cape Horn
ของทวีปอเมริ กาใต้ หากใช้ คลองปานามาเป็ นเส้ นทางลัด
มาเนิ$นนาน

คลองนี 1ช่วยลดค่าใช้ จ่ายได้ มากมาย

ในปั จจุบนั เมื$อรัฐบาลปานามามีประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการขนส่งเรื อ

ข้ ามคลองนี 1มากขึ 1นก็ทําให้ ได้ รับรายได้ มหาศาล

เกิดความปรารถนาจะเดินตามรอยสิงคโปร์ ใน

เรื$ องการเป็ นเมืองท่า
ปานามานัน1 มี พื น1 ที$ ประมาณ 75,000 ตารางกิ โลเมตร (สิ ง คโปร์ 694 ตาราง
กิโลเมตร) มี ประชากร 3.4 ล้ านคน (สิงคโปร์ 5 ล้ านคน)
สิงคโปร์ เกื อบ 6 เท่า

ประชาชนมีรายได้ ต่อหัวน้ อยกว่า

มีประวัติศาสตร์ การเมืองที$ล่มุ ๆ ดอน ๆ สลับไปมาระหว่างเผด็จการและ

ประชาธิปไตย
ประเทศที$มีอิทธิพลที$สดุ ในการเมืองของปานามาก็คือสหรัฐอเมริ กาทังนี
1 1เนื$องจาก
การอยู่ในตําแหน่งยุทธศาสตร์ สําคัญของปานามาซึ$งอยู่ไม่ห่างสหรัฐอเมริ กา

ปานามาแยกตัว

ออกมาเป็ นประเทศอิสระจากโคลัมเบียใน ค.ศ. 1903 ด้ วยการสนับสนุนของสหรัฐอเมริ กาจนทํา
ให้ สามารถขุดคลองปานามาได้
คลองปานามาขุดโดย US Army Corps of Engineer ระหว่าง ค.ศ. 1904-1914
เป็ นงานวิศวกรรมที$ ใหญ่ และยากที$สุดชิน1 หนึ$งของโลกสมัยใหม่
เป็ นอุปสรรค

เนื$องจากป่ าทึบและภูเขาสูง

ที$จริ งการขุดคลองนี 1ก็มีการคิดฝั นกันมาตังแต่
1 ทศวรรษที$ 16 แล้ ว

ในปี ค.ศ.

-21880 ทางการฝรั$ ง เศสได้ พ ยายามขุด แต่เ มื$ อ แรงงานกว่ า 20,000 คน ตายด้ ว ยโรคมาเลเรี ย
ไข้ เ หลื อ ง และดิ น ถล่ ม ก็ เ ลิ ก ไป

เมื$ อ สหรั ฐ อเมริ ก ามาขุด ใหม่ ก็ มี ค นตายไป 5,600 คน

กว่าคลองจะขุดได้ สําเร็ จในเวลา 10 ปี
คลองปานามายาว 77 กิ โลเมตร
ล็อค ๆ ให้ เรื อเคลื$อนผ่านระดับนํ 1าที$แตกต่างกัน
แล้ วประมาณ 815,000 ลํา
14,702 ลํา ในปี 2008

มี ส องช่องทาง โดยมี การกัน1 คลองเป็ น
นับตังแต่
1 สร้ างเสร็ จจนถึงปั จจุบนั มีเรื อผ่านไป

ในตอนแรก ๆ มี เรื อผ่านปี ละประมาณ 1,000 ลํา

เพิ$มขึน1 เป็ น

ตลอดเวลาตังแต่
1 แรกขุดจนถึง ค.ศ. 1977 สหรั ฐอเมริ กาควบคุมการ

ดําเนินงานของคลองและพื 1นที$รอบคลอง
ภายใต้ Torrijos-Carter Treaties สหรัฐอเมริ กาคืนคลองปานามาให้ แก่ปานามา
โดยเริ$ มจากบริ หารคลองร่ วมกันระหว่างปี 1979-1999 และตังแต่
1 31 ธันวาคม 1999 เป็ นต้ นไป
การบริ หารและควบคุมคลองทังหมดก็
1
ได้ ตกเป็ นของ Panama Canal Authority ซึ$งเป็ นหน่วยงาน
ของรัฐบาลปานามา
คลองปานามาเป็ นตัวขับเคลื$อนเศรษฐกิจของปานามาโดยแท้

ในปี 2010 มี

รายได้ จากคลอง 2 พันล้ านเหรี ยญ (ร้ อยละ 7.5 ของ GDP) ในปี 2011 รายได้ นี 1เพิ$มขึ 1นอีกร้ อยละ
25 เนื$องจากเก็บค่าธรรมเนียมสูงขึ 1น และมีเรื อสินค้ าผ่านมากขึ 1นอย่างเห็นได้ ชดั
กฎเกณฑ์ของปานามาที$เป็ นมิตรกับนักธุรกิจทําให้ เกิดธุรกิจต่าง ๆ ที$เกี$ยวกับการ
เดินเรื อข้ ามคลองหลายลักษณะ เช่น ประกันภัย
การที$มีเรื อจํานวนมากจดทะเบียนกับปานามา

ธุรกิจการเงินและกฎหมาย

ฯลฯ

อีกทังมี
1 การค้ าเสรี ที$เมืองท่า Colon ปลายทาง

ของคลองในฝั$ งมหาสมุทรแอตแลนติกทําให้ สามารถดึงดูดบริ ษัทนานาชาติขนาดใหญ่ให้ เข้ าไปใช้
เป็ นศูนย์บริ หารงานของภูมิภาค ส่วน Balboa ซึง$ เป็ นเมืองท่าฝั$ งมหาสมุทรปาซิฟิกก็คกึ คักไม่แพ้
Colon เช่นกัน
ความคึกคักของเมืองท่าทําให้ ผ้ ูนําปานามาปรารถนาจะให้ ปานามาเป็ น “Latin
Singapore” (สิงคโปร์ ปัจจุบนั เป็ นเมืองท่าขนส่งสําคัญที$ ใหญ่ที$สุดแห่งหนึ$งของโลก) รัฐบาล
ปานามาเก็บภาษี ขาเข้ าตํ$าสุดในอเมริ กาใต้ จนมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสูงถึงร้ อยละ 9
ของ GDP ซึง$ เป็ นสัดส่วนที$สงู สุดในอเมริ กาใต้
การลงทุนพัฒนาปรั บปรุ งคลองตลอดจนเพิ$มประสิทธิ ภาพในการบริ หารคลอง
ให้ แรงจู ง ใจด้ านภาษี แก่ นั ก ลงทุ น ต่ า งประเทศ

มี ก ฎเกณฑ์ ที$ ส ะดวกต่ อ การค้ า

-3สภาพแวดล้ อมทางการเมื องที$ เ อื อ1 อํ านวยต่อธุ รกิ จ มากกว่าหลายปี ที$ ผ่านมา ฯลฯ

ทํ าให้

เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี$ยมากกว่าร้ อยละ 8 ระหว่างปี 2005 ถึง 2010 ซึ$งเป็ นอัตราที$สูงที$สดุ ของ
ทวีป

IMF คาดว่าใน 5 ปี ข้ างหน้ าเศรษฐกิจจะเติบโตเฉลี$ยมากกว่าร้ อยละ 6 ต่อปี

ซึ$งหาก

เป็ นไปในอัตรานี 1แล้ ว ในเวลาอีกไม่นานปานามาจะมีรายได้ ต่อหัวสูงกว่า Costa Rica และ
Venezuela
อย่างไรก็ดีปานามามี อุปสรรคอี กมากมายกว่าที$ จะเลี ยนแบบสิงคโปร์ ได้ สําเร็ จ
ประการแรก คุณ ภาพการศึกษา ในการสอบ PISA ของ OECD และประเทศร่ วมสอบ
(นักเรี ยนอายุ 15 ปี จํานวน 65 ประเทศ สอบหลายวิชาในภาษาของตนเอง) นัน1 ปานามาอยู่ใน
อันดับ 63

ในขณะที$สิงคโปร์ อยูอ่ นั ดับ 4
ประการที$สอง

คอรั ปชั$นอยู่ในทุกแห่งหนของปานามาโดยเฉพาะข้ าราชการ

ตลอดจนความไม่เป็ นอิสระของศาล
เป็ นประโยชน์แก่ตนเอง
แล้ ว

รัฐบาลปานามาพยายามแทรกแซงองค์กรอิสระเพื$อให้

ถ้ าปานามาไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาคอรัปชัน$ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ

ความเป็ นไปได้ ในความสําเร็ จแบบสิงคโปร์ ไม่อาจเกิดขึ 1นได้ อย่างแน่นอน
ประการที$ ส าม ความแตกต่างของรายได้ ระหว่ างคนอิ น เดี ยนพื น1 เมื องและ

คนปานามาเป็ นปั ญหาที$ต้องการแก้ ไข

ร้ อยละ 85 ของคนพื 1นเมืองไม่มีรายได้ เพียงพอที$จะซื 1อ

หาอาหารเพื$อให้ พอมีชีวิตอยูร่ อดได้ ในขณะที$คนในเมืองมีมาตรฐานการครองชีพสูงกว่ามาก
ปานามามีสิทธิที$จะฝั นเป็ น “Latin Singapore” แต่ความเป็ นไปได้ นนยั
ั 1 งอยู่อีก
ห่างไกลมาก

สิ$งที$ทําให้ สิงคโปร์ ประสบความสําเร็ จคือผลิตภาพ (productivity) ของแรงงานใน

ทุกภาคเศรษฐกิ จ

กล่าวคื อแรงงานมี ความสามารถในการผลิ ตต่อคนสูง

ในขณะที$ การ

เจริ ญเติบโตของปานามานันถู
1 กขับเคลื$อนด้ วยการลงทุนสะสมขนาดใหญ่ในโครงสร้ างพื 1นฐาน
สิงคโปร์ ประสบความสําเร็ จด้ วยการเป็ นตัวกลางในการค้ าขายสินค้ าหลากหลาย
ควบคูไ่ ปกับการเป็ นแหล่งสนับสนุนการผลิตและการบริ การของธุรกิจทัว$ โลก
พึง พิ ง แต่รายได้ จ ากค่า ผ่านคลองและธุ รกิ จ ที$ เ กี$ ย วเนื$ องเท่า นัน1

ปานามาไม่อาจ

จํ า เป็ นต้ อ งสร้ างธุ รกิ จ อี ก

หลากหลายชนิดเพื$อเป็ นฐานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เส้ นทางไปสูค่ วามสําเร็ จนันอาจแตกต่
1
างหลากหลายกัน
มักมาจากเส้ นทางที$คล้ ายกัน

แต่ความล้ มเหลวนัน1

ทังนี
1 1เนื$องจากพฤติกรรมของมนุษย์ซึ$งไม่แปรเปลี$ยนไม่ว่าเวลาจะ

ผ่านไปเนิ$นนานเท่าใดก็ตามมีบทบาทอย่างสําคัญในลักษณะของการเดินทาง
--------------------------------------------

