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IZVLEČEK
Geografske značilnosti Paname in pomen Panamskega prekopa
Panama je naravni most med Severno in Južno Ameriko, zato se ponaša z bogato floro in
favno. Za državo je značilno vlažno tropsko podnebje, kjer uspeva tropski deževni gozd. Je
gospodarsko najuspešnejša srednjeameriška država. Leta 2007 se je odločila zgraditi nov, širši
prekop, saj je obstoječ Panamski prekop v zadnjem desetletju postal preozek za plutje velikih
ladij. Projekt, vreden kar 5,25 milijarde dolarjev, naj bi po izgradnji v letu 2015 podvojil
transportne zmogljivosti. V načrtu je izgradnja večjih zapornic, razširitev in poglobitev vhoda
v prekop na tihooceanski in atlantski obali, dvig gladine jezera Gatun, poglobitev celotne
plovne poti ter izkop novih dostopnih kanalov do zapornic. Panamski prekop bo tako povečal
intenzivnost in frekvenco prometa skozi prekop, razširil obseg trgovanja ter postal
konkurenčnejši in povečal svoje prihodke. Uprava Panamskega prekopa napoveduje dvig
BDP-ja Paname, nova delovna mesta in razširjeno trgovanje. Kljub temu obstajajo morebitni
negativni učinki na okolje, ki bi sčasoma lahko ogrozili oskrbo s pitno vodo, poleg tega bodo
dvignili voznine za ladje. Ni zagotovila, da bo razširjen prekop res pripomogel k blagostanju
Panamcev, morda se bodo razlike med revnimi in bogatimi še bolj povečale.
KLJUČNE BESEDE: Panama, Panamski prekop, regionalna geografija, pomorski promet.

ABSTRACT
Geography of Panama and relevancy of Panama Canal
Panama is a landbridge between North and South America with diverse flora and fauna. The
country has dry tropical climate with natural vegetation of tropical rainforest. It is the most
successful country in Central America regarding its economy. In the year 2007 Panama
decided to build a new wider canal because the current one did not satisfy worldwide needs. It
has become too tight for big vessels. The project started in 2007 and will probably be finished
in 2015. It will cost 5,25 million US dollars and will double the capacity of cargo. The project
consists of: building third set of locks, the expansion and dredging the entrance on Pacific and
Atlantic coast, rising the level of lake Gatun, dredging work on existing canal, excavation of
new navigational canal that will align new locks with the existing canal. The new Panama
Canal will boost frequency of cargo, expand trade and become more competitive.
Management of the canal predict rise of revenues and GDP, additional jobs and expanded
commercial. There are also some negative consequences of project such as: rising tools for
vessels that could lead to losing clients and some negative effects on environment that could
threaten water supply for citizens. There is no guarantee that the expanded canal will
contribute to welfare of Panamanian people, it might cause even bigger inequality between
rich and poor people.
KEY WORDS: Panama, Panama Canal, regional geography, marine traffic.
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1. UVOD
Panama je velik naravni most med Severno in Južno Ameriko ter najožji pas med dvema
največjima oceanoma, je pomembno križišče zahodne hemisfere (Harmon, 2005). Skozi
prekop gre letno okoli 5 % svetovne trgovine (Panama Freight transport Report Q4, 2012).
Panama je poznana država prav zaradi prekopa, ki je bil zgrajen leta 1914 in ga je do danes
prečkalo več kot milijon plovil iz več kot 80 različnih držav (Annual Report, 2012). V zadnjih
letih je prekop postal preozek za plutje velikih ladij, zato je v gradnji tretji, širši prekop, ki jim
bo omogočil plovbo.
1.1.

NAMEN IN CILJI DELA

Namen diplomskega dela je predstaviti geografske značilnosti države, opisati projekt
razširitve prekopa, oceniti njegov pomen za Panamo, za lokalno prebivalstvo in njegove
dolgoročne vplive.
Cilji diplomske naloge so:
-

opisati naravno in družbenogeografske značilnosti Paname,
predstaviti zgodovino gradnje prekopa,
predstaviti projekt gradnje širšega prekopa in opredeliti njegov vpliv na gospodarstvo
Paname,
ugotoviti, v kolikšni meri bo projekt vplival na življenje Panamcev.

Delovna hipoteza:
-

kljub pomenu prekopa za regionalne in globalne prometne tokove, pri široki podpori
njegove širitve, bo poseg prinesel tudi negativne okoljske, ekonomske in socialne
učinke.

Diplomsko delo je sestavljeno iz več sklopov. Prvi del vsebuje oris naravnogeografskih
značilnosti Paname, sledi zgodovinski pregled Paname s poudarkom na gradnji prekopa in
družbenogeografske značilnosti. V drugem sklopu sem opisala projekt gradnje širšega
prekopa, njegovo zasnovo, obseg, koliko dela so že opravili in kakšne posledice bo imel na
okolje, prebivalce, gospodarstvo in mednarodne tokove. Tretji del vsebuje analizo
predvidenih pozitivnih in negativnih posledic širitve prekopa.
Diplomsko delo temelji na podatkih, ki sem jih večinoma pridobila na spletu. Te sem skušala
pridobiti iz zanesljivih virov na uradnih spletnih statističnih straneh, kot so International
Monetary Fund (IMF), The World Factbook, Business Monitor International (BMI) in
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Pri zgodovini Paname sem si pomagala s
knjigo Panama a country study, avtorja Meditza, informacije o gradnji prekopa in njenih
zapletih sem povzela po knjigi avtorice Baker z naslovom The top 10 construction
achievements of the 20th century. Pri pregledu družbenih in gospodarskih značilnosti Paname
sem si pomagala z diplomskim delom Kastelica z naslovom Analiza privlačnosti Paname kot
lokacije za neposredne tuje investicije. O projektu širitve prekopa, gradnji in trenutnih
rezultatih opravljenega dela, pa sem največ podatkov pridobila na uradni spletni strani
agencije za upravljanje s prekopom Autoridad del Canal de Panama (ACP).
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2. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI PANAME
Panama leži na najožjem delu Srednje Amerike, kjer razdalja med Atlantskim in Tihim
oceanom meri le 50 km. Je najjužnejša država med srednjeameriškimi državami. Po obliki je
dolga in ozka v obliki črke S, na zahodu meji na Kostariko na vzhodu pa na Kolumbijo. Leži
med 7 in 10 ° s. g. š. in 77–83 ° z. g. d. Njena površina je 75 517 km2, vendar se ta številka od
vira do vira razlikuje, saj ponekod zajema še vodne površine, kar skupaj znaša 77 382 km2
(Harmon 2005). Njeno glavno mesto je Panama, v njenem zaledju živi 1,346 milijona
prebivalcev od skupno 3,56 milijona (The world Factbook, 2013). Uradni jezik je španščina,
denarni valuti pa sta Balboa in ameriški dolar, pri čemer Balboo uporabljajo le kot kovance,
dolarje pa v tiskani obliki (Panama, 2013). Panama je upravno razdeljena na devet provinc
(Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, Veraguas) in
pet domorodnih okrožij (Emberá Wounaán, Kuna Yala, Ngöbe-Buglé, Madungandí,
Wargandí). Ta so naseljena s številnimi domorodnimi prebivalci. Province in okrožja pa se
dalje delijo na 75 okrajev, ti pa na 621 občin (Información acerca de Panamá, 2013).

Karta 1: Upravna delitev Paname

Vir: http://www.trail2.com/graphics/panamaprov1.jpg, 2013.
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3. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PANAME
3.1. POVRŠJE
Panamo prečkajo trije gorski grebeni, ki imajo več regionalnih imen. Na zahodu je gorovje
Cordillera de Talamanca, ki se nadaljuje v Serranía de Tabasará do nadmorske višine 900 m.
Skupno ime za omenjeno gorovje, ki sega od Kostarike do Panamskega prekopa, imenujemo
tudi Cordillera Central (Harmon, 2005). Druga veriga, San Blas, se dviga vzhodno od Colóna
in teče vzporedno s karibsko obalo do Kolumbije ter dosega nadmorsko višino 1876 m. Tretja
veriga se dviga od tihooceanske obale na jugovzhodu in teče do obale Kolumbije kot Serranía
del Sapo oz. Serranía del Baudó v Kolumbiji (Hutchison, 2004; Harmon, 2005). Najvišji vrh
Paname predstavlja njen speči vulkan Barú s 3475 metri (Keller, 1997). Na tem območju
najdemo andosole, tj. mlade prsti na vulkanskih nanosih. To so zelo rodovitne prsti in
primerne za kmetijsko obdelovanje (Repe, 2006). K Panami spada še preko 1600 otokov. Dve
glavni skupini otokov, San Blas in Bocas del Toro Archipelagos, sta na karibski strani, čeprav
je večina otokov na tihooceanski strani. Otok Barro Colorado pa je znotraj prekopa. Panamski
prekop, ki je dolg približno 80 km, državo loči na dva dela, na vzhodnega in zahodnega
(Keller, 1997).
Karta 2: Karta Paname

Vir:http://www.worldmapsonline.com/images/academia/countries/academia_panama_physica
l_lg.jpg, 2012.
Po gorskem hrbtu Cordillera Central teče razvodnica med atlantskim in tihooceanskim
povodjem. Tihooceansko povodje zavzema 70 % ozemlja, atlantsko pa 30 % (Panama
Hydrologic …, 2013). V Panami je približno 500 rek. Večina je deročih visokogorskih rek, ki
v dolinah ustvarjajo meandre in pritečejo v obalne delte. Reke, ki se izlivajo v Tihi ocean, so
daljše in počasnejše kot tiste, ki se izlivajo v Atlantski ocean (Meditz, 1987). Povprečni
naklon proti Atlantskemu oceanu je 2,5 %, proti Tihemu pa 2,27 % (Panama Hydrologic…,
3

2013). Po več kriterijih reko Chagres označujejo za najpomembnejšo reko v Panami. Leta
1914 je bila zajezena za jezero Gatun, 1935 pa še za manjše jezero Alhajuela. Reka Chagres
trenutno zagotavlja 40 % potrebne vode za funkcioniranje Panamskega prekopa in zagotavlja
pitno vodo za prebivalce mest Panama City in Colóna, kjer živi skoraj polovica panamskega
prebivalstva (Harmon, 2005).
Panama je v geološkem pogledu mlada pokrajina, nastala skozi kompleksne tektonske
procese, ki so ustvarili raznoliko podobo geoloških enot. Pred 10 milijoni let je prišlo do
trčenja Panamsko-Kostariškega loka v severozahodni del Južnoameriške plošče ter presekalo
povezavo med Tihim oceanom in Karibskim morjem. Današnja podoba Srednje Amerike je
bila ustvarjena pred približno 3 milijoni let, ko je nastal naravni most med Severno in Južno
Ameriko. Ta dogodek je vplival na floro in favno ter spremenil vzorce kroženja ocenskih
tokov in globalno klimo. V času kvartarja je potekala subdukcija Kokosove plošče pod
Srednje Ameriško, kar je krivo za konstantno dvigovanje površja južne Kostarike in zahodne
Paname. Srednja Amerika ima nesimetrično geološko strukturo. Tihooceanski rob je
zaznamovan z globokim oceanskim jarkom, ozkim morskim šelfom, aktivno subdukcijo in je
posledično vulkansko in potresno aktiven, medtem ko je atlantski rob bolj miren, s stabilnim
jarkom in širokim šelfom. Danes Panama skupaj s Kostariko tvori majhno mikroploščo ujeto
med Nazco in Karibsko ploščo, ki se počasi pomika proti severu (Harmon, 2005).
3.2.

PODNEBJE IN RASTLINSTVO

Na podnebje Paname vpliva več dejavnikov, in sicer bližina ekvatorja, nadmorska višina,
pasati, gorska bariera vzdolž države in lega med dvema oceanoma. Kljub temu da ima
Panama tropsko podnebje, se njena klima spreminja na relativno kratkih razdaljah. Panama se
razteza v smeri zahod–vzhod med 7 ° in 10 ° s. g. š. Po Köppenovi klasifikaciji jo uvrščamo v
A tip, kar pomeni, da ima tropsko podnebje s povprečnimi mesečnimi temperaturami nad 18
°C. Na zahodni strani vzdolž Karibskega morja prevladuje tip Af (glej karto 3). Gre za zelo
vlažno tropsko podnebje, kjer vsak mesec pade nad 60 mm padavin. Povprečna količina
padavin prejeta na atlantski strani je 2970 mm, na tihooceanski strani pa 1650 mm. Na takšno
razporeditev padavin vplivata reliefna izoblikovanost površja in intertropska konvergenčna
cona. Od maja do decembra posamezni deli države dobijo večjo količino padavin prav zaradi
njenega vpliva in bistveno manj, ko se cona pomakne na jug. Na tihooceanski strani
prevladuje tip Aw, kar pomeni, da med zimskimi meseci nastopi sušna doba (Harmon, 2005).
Ta traja od decembra do maja, deževna doba pa od maja do decembra. Tudi v višku deževne
sezone so celodnevne padavine redke. Značilne so plohe, ki navadno trajajo manj kot eno uro
(Doggett, 1999). Poleg tega je tako na karibski kot tudi na tihooceanski obali prisoten tip Am.
Gre za vlažno tropsko podnebje z vplivom monsuna. V višje ležečih predelih Paname ob meji
s Kostariko je prisoten C tip podnebja. Gre za zmerno toplo podnebje, za katerega je značilna
povprečna temperatura najhladnejšega meseca nad -3 °C, najmanj en mesec v letu pa ima
povprečno temperaturo nad 10 °C. Za tip Cf je značilno, da preko celega leta prejme nad 60
mm padavin in nima sušnega obdobja, medtem ko pri Cw pozimi nastopi sušno obdobje
(Podnebni tipi Paname …, 2007).
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Karta 3: Podnebni tipi Paname po Köppenovi klasifikaciji

(Na karti je poleg osnovnih tipov dodana tudi črka i, kar pomeni, da je razlika med povprečno temperaturo najtoplejšega in
najhladnejšega meseca manjša od 5 °C).

Vir:http://www.hidromet.com.pa/Mapas/Mapa_Clasificacion_Climatica_KOPPEN_2007_Pan
ama.pdf, 2007.
Tropski deževni gozd prerašča 32 % površja Paname, najdemo ga v provincah Panamá,
Colón, Coclé, Darién, Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro in Los Santos (Ramírez, 2003) in je
ponekod že precej poškodovan in izčrpan (glej karto 4). Glede na nadmorsko višino ga delimo
na gorski širokolistni zimzeleni tropski deževni gozd, subgorski širokolistni zimzeleni tropski
deževni gozd in širokolistni zimzeleni tropski deževni gozd. Predvsem na vzhodni polovici
Paname, v provinci Darién, prevladuje delno listopadni tropski deževni gozd nižjih
nadmorskih višin. Južno od Cordillera Central imamo naravni habitat, v katerem gozdna
vegetacija zavzema od 10 do 50 % površja. V Laguni de Chiriquí najdemo občasno
poplavljen aluvialni zimzeleni tropski deževni gozd in močvirni zimzeleni tropski deževni
gozd. Zalive na jugu Paname pa prerašča mangrovski gozd (Rastlinstvo Paname, 2000).
Mangrove se zaradi poseganja človeka v gozd soočajo s propadanjem. Leta 1968 je v
provincah Bahía Las Minas in Colón zaradi razlitja nafte prišlo do uničenja 49 ha mangrov,
leta 1986 pa 69 ha. Ohranjanje zdravih mangrovskih gozdov je pomembno za ribištvo in za
ohranjanje ogroženih rastlinskih ter živalskih vrst. So tudi veliki blažilci učinkov podnebnih
sprememb, saj imajo sposobnost zadrževanja velikih količin CO2 (Jairo, 2013). Po izračunu
USDA (United States Department of Agriculture) je 60 % Paname primerne za gozd, 28 %
površja primernega za vzrejo živine in trajnih nasadov, le 3 % površja pa je primernega za
kmetijstvo. Zaradi velikih naklonov površja obstaja nevarnost erozije tal, ki se povečuje z
deforestacijo (Marco biofísico y ecológico, 2013).
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Vir: Vir: http://www.zonu.com/fullsize/2011-10-14-14630/Mapa-de-vegetacion-de-Panama-2000.html, 2000.

Karta 4: Rastlinstvo Paname

3.2.1. DEFORESTACIJA
Panama se že več desetletij sooča s problemom deforestacije in požiganjem dreves za
pridobivanje kmetijskih površin. Zemlja nima dovolj hranil, zato poljščine posadijo le za
nekaj let in proces deforestacije se nadaljuje, to pa povzroča erozijo tal, plazove in s tem
degradacijo ter nerodovitna območja (Harmon, 2005). Leta 1992 je bilo v Panami 49,32 %
površja poraslega z gozdom, leta 2000 44,7 % in leta 2008 43,3 %. Delež gozda je v 16 letih
upadel za 6,02 %. Slika 1 prikazuje spreminjanje deleža pokritosti z gozdom po posameznih
provincah za leta 1992, 2000 in 2008. Najbolj gozdnata območja v Panami so v okrožju
Emberá Wounaan, Kuna Yala, Bocas del Toro in provinci Darién, kjer se odstotek gozda
giblje med 69,2 in 90,05 %. Delež gozda se je najbolj zmanjšal v provinci Darién, v okrožju
Ngöbe Buglé, v provinci Panama in Colónu. V omenjenih provincah je v povprečju upadel za
približno 10 %. Delež gozda se je povečal v provinci Los Santos in Chiriqui glede na
izhodiščno leto 1992. Minimalno je narastel tudi v okrožju Ngöbe Buglé glede na leto 2000.

Slika 1: Spreminjanje deleža pokritosti z gozdom v Panami v provincah in prvotnih
okrožjih za leta 1992, 2000 in 2008.

Vir: UNDP, 2013.
V nekaterih primerih je zaradi izsekavanja prišlo do izumrtja določenih vrst dreves, kot so
mahagonij, cedra in drugi. Razdrobljenost gozda povzroča fragmentacijo in omejitev divjih
živali, kar lahko pripelje tudi do njihovega izumrtja. Leta 1986 je država začela s projekti za
boljše gospodarjenje z gozdovi, razvila je tudi načrt Plan de Acción Forestal de Panamá
(PAF-PAN), ki pa je zaradi pomanjkanja zanimanja in spodbud ostal neaktiven. Kljub temu je
bil napredek viden pri izboljšanju zavesti o ohranjanju naravnih virov in okolja. Leta 1992 in
1994 je država naredila velik korak z zakonom o gozdarstvu, ki institucionalizira trajnostno
gospodarjenje z gozdovi. Kljub obstoju ustreznega pravnega okvira za trajnostno
gospodarjenje z gozdovi se Panama še vedno sooča s problemom deforestacije (Ramírez,
2003).
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Karta 5: Primerjava pokritosti Paname z gozdom med leti 1992 in 2008.

Vir: Ramírez, 2003.

Karta 5 prikazuje spreminjanje gozdnih površin v Panami v obdobju od 1992 do 2008, ko je
Panama izgubila 6,02 % svojega gozda (UNDP, 2013). V obdobju med 2008 in 2012 pa se
kažejo prve pozitivne spremembe v pogozdovanju, ki je bilo spodbujeno s strani projekta za
razširitev Panamskega prekopa in v sodelovanju z lokalnimi oblastmi. V roku petih let
nameravajo obnoviti 20 000 ha degradiranih površin v obstoječih gozdovih na ozemlju
porečja Panamskega prekopa (Annual Report, 2012).
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4. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

4.1. ZGODOVINSKI PREGLED PANAME
4.1.1. PREDKOLUMBOVO OBDOBJE
Arheološki ostanki kažejo na to, da ljudje na današnjem ozemlju Paname živijo vsaj 11 000
let. Prvi prebivalci Paname so živeli ob Tihem oceanu in se ukvarjali z ribištvom, beseda
Panama pa v indijanskem jeziku pomeni izobilje rib. Arheologi delijo predkolumbijsko dobo
na tri kulturna območja, in sicer zahodno, centralno in vzhodno (Doggett, 1999). Znotraj
zahodne kulture se je razvila kultura Barriles, ki je domnevno najzgodnejša panamska
civilizacija. Izvira iz območja današnje Kostarike in se je okoli 500 pr. n. št. naselila na
gorovje Chiriquí, od koder se je postopoma razširila do karibske in tihooceanske obale, nato
pa je bila uničena z izbruhom vulkana Barú. Arheološke izkopanine centralnih kultur so našli
v tihooceanskih nižavjih oz. v današnjih provincah Coclé, Herrera in Veraguas. Njihova
kmetijska tehnika je temeljila na principu »podri in požgi«, poleg tega so se ukvarjali z
ribištvom in trgovino, ki je potekala z drugimi ljudstvi Srednje Amerike. Pred 2000 leti so se
srečali tudi z rudarstvom in oblikovanjem kovin, ki se je v te kraje razširilo iz Peruja.
Vzhodne kulture so prve okusile brutalnost španskih konkvistadorjev (Baker, 2007). Kljub tej
delitvi ni bila nobena kultura osamljena. Arheološki ostanki kažejo na razvito menjavanje
dobrin znotraj današnjega panamskega območja, s Kolumbijo, drugimi deli Srednje Amerike
ter z Mehiko in Perujem (Doggett, 1999).
4.1.2. ŠPANSKA KOLONIZACIJA
Prvi Evropejec, ki je uzrl Panamo, je bil španski raziskovalec Rodrigo de Bastidas, ki je leta
1501 plul ob karibski obali Darién skupaj z Vascem Nún᷉ezom de Balboa in Juanom de la
Cosa. Domorodci so tujce velikodušno pozdravili, vendar so kmalu okusili krutost prišlekov
in njihovo število se je hitro zmanjšalo na račun pobijanja in bolezni, ki so jih prinesli Španci.
Prvotno je obstajalo več ljudstev, danes pa jih živi le še sedem: Kuna, Ngöbe-Buglé (tudi
Guayamís), Emberá, Wounaan, Bakotá, Bribri in Teribe (Doggett, 1999). Balboa je osvajalni
pohod nadaljeval, v Dariénu je ustanovil mesto Santa Maria la Antigua del Darién, ki je bilo
prvo mesto ustanovljeno v zalivu s strani španske krone. Dne 25. septembra 1513 je postal
prvi Evropejec, ki je videl Tihi ocean v Ameriki (Baker, 2007) in ga poimenoval Južno morje.
Prvo špansko naselje na tihooceanski strani, ki se je imenovalo Nuestra Señora de la Asunción
de Panama (današnja Panama), je leta 1519 ustanovil Pedro Arias de Ávila (Meditz, 1987).
Njegovo vladanje je zaznamovala tiranija in izkoriščanje, celotno populacijo domorodcev je
zasužnjil za delo v rudnikih zlata v džungli Darién ali pa jih dal usmrtiti (Doggett, 1999). S
koncesijo, ki jo je leta 1517 izdal španski kralj Charles V, se je začela trgovina s sužnji,
Panama je postala center nadaljnjega trgovanja s sužnji v Srednji Ameriki (Meditz, 1987).
Panama je bila pomembna španska postojanka, trgovsko križišče in odskočna deska za
prodiranje proti Južni Ameriki. Tu se je kopičilo zlato, srebro, biseri in druge dragocenosti, ki
so potovale v Španijo. Dobrine iz Južne Amerike so tovorili po poti, ki se je imenovala
Sendero Las Cruces. Ta je potekala od tihooceanskega zaliva peš do mesta Venta de Cruces,
nato z ladjo po reki Chagres do pristanišča Nombre de Dios. V uporabi je bila vse do sredine
19. stol., dokler ni bila narejena železnica preko Paname. Poleg te so za prevoz dobrin
uporabljali pot, ki se je imenovala El Camino Real. Gre za več stez, poti, ki so vodile od
Paname do Portobela. Blago je v pristanišču stalo dokler niso prišle španske ladje napolnjene
z evropskim blagom, odpeljale pa latinskoameriško (Baker, 2007). Kasneje so prevažali
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sladkor, bombaž, vino, vanilijo, kakav, kininovec in indigo (Meditz, 1987). Ladje so za pot
potrebovale kar deset tednov, zato so v Srednjo Ameriko prišle le enkrat letno. Pristanišče
Portobelo se je v tistem času spremenilo v živahno trgovsko mesto, kamor so se zgrinjali
trgovci, vojaki, duhovniki in drugi. Evropske dobrine so nato prodajali na velikih sejmih v
Portobelu, Cartageni in Veracruzu. V obdobju 1550–1650 so skozi Portobelo v Španijo
pretovorili 200 000 ton srebra. Po zakonu je 1/5 bogastva iz Novega sveta pripadla španskemu
kralju. Zalivi, nakopičeni z bogastvom, so postali tarča angleških, francoskih in nemških
piratov, zato so Španci začeli z gradnjo utrdb v Portobelu in San Lorenzu. Najbolj znan pirat
tistega časa je bil Henry Morgan iz Walesa, ki je leta 1671 zavzel San Lorenzo in plenil po
Panami. V času njegovega bivanja je bila Panama požgana, novo Panamo pa so obnovili na
drugi strani, ob vznožju Ancón Hilla, in jo ogradili. Vse do poznega 16. stoletja sta obstajali
dve pristanišči, Portobelo in Nombre de Dios. Slednjega je 1572 angleški pirat Sir Francis
Drake uničil, tako da je manjši Portobelo postal glavno karibsko pristanišče (Baker, 2007).
Španija je kasneje to pot trgovanja opustila in začela pluti okoli Cape Horna (Hutchison,
2004). Po propadu španske kolonialne oblasti si je Kolumbija priključila ozemlje Paname.
Pod vodstvom osvoboditelja Simóna Bolívarja je nastala Velika Kolumbija, ki je poleg
Paname vključevala še Kolumbijo, Ekvador in Venezuelo. Leta 1821 si je Velika Kolumbija
izborila neodvisnost od Španije, leta 1830 pa razpadla. Takrat je svojo neodvisnost želela
razglasiti tudi Panama, vendar jo je sosednja Kolumbija prisilila k združitvi. Tako je Panama
postala ena od kolumbijskih provinc. Trije kasnejši večji poskusi odcepitve niso uspeli
(Baker, 2007).
4.1.3. PANAMSKA ŽELEZNICA
Kolumbija je leta 1846 podpisala pogodbo z ZDA in ji dovolila izgradnjo železnice med
oceanoma. Pogodba je Ameriki dovoljevala brezplačno uporabo železnice in pravico do njene
obrambe z vojaškimi silami (Doggett, 1999). Panamsko železnico od Colóna do Paname so
gradili štiri leta z veliko žrtev. Zgradili so jo v času zlate mrzlice v Kaliforniji, ko je veliko
ljudi iz vzhodnega dela ZDA potovalo na zahod prav preko Paname (Hutchison, 2004).
Potniki so se izkrcali v Limon Bayju, potovali z vlakom na 48 milj dolgi železniški povezavi z
drugo stranjo oceana, kjer jih je pričakala nova ladja in jih odpeljala na zahodno ameriško
obalo (Petroski, 1993). Prvi vlak je po železnici odpeljal 26. novembra 1853. Železnica je bila
zelo uspešna vse dokler niso zgradili prve ameriške transkontinentalne železnice leta 1869
(Hutchison, 2004).
4.1.4. IDEJE O GRADNJI PREKOPA
Prvi predlogi o gradnji prekopa segajo v leto 1528, za začetnika te ideje pa štejemo Alvara de
Saavedra de Cern. Opazoval je panamsko zemeljsko ožino in jo označil kot najprimernejšo za
projekt izkopa. Naraščajoča kolonizacija Srednje Amerike je ustvarjala večje povpraševanje
po komunikaciji med oceanoma, vendar je bil ambiciozen tehnični podvig odvisen od
finančne in politične podpore. Leta 1534 je španski kralj Charles V naročil pregled
izvedljivosti podviga, nadaljnje raziskave pa so potekale še tri stoletja. Do leta 1811 je nemški
znanstvenik in raziskovalec Alexander von Humboldt izdelal devet možnih vodnih poti za
neoviran prehod med Atlantskim in Tihim oceanom. Po njegovih ugotovitvah je bila
najprimernejša gradnja prekopa v Nikaragvi, nato Kolumbiji, sledi Mehika in Panama, vendar
je bilo na območju brez politične stabilnosti, finančnih sredstev in zagotovljene varnosti z
gradnjo težko začeti. Leta 1880 je James Buchanan Eads predstavil svoj predlog o železnici
prilagojeni za ladje. Po njegovem načrtu bi natovorjene čezoceanke dvignili iz vode, jih
10

postavili na tire, kjer bi jih močne lokomotive povlekle do drugega oceana. Izvedba njegovega
načrta pa ni bila tako enostavna kot je zvenela (Petroski, 1993).

Karta 6: Različne možnosti kopenskih povezav med oceanoma Alexandra von
Humboldta

Vir: Petroski, 1993, str. 14.

4.1.5. FRANCOSKI ZAČETKI GRADNJE PREKOPA
Leta 1876 je Société Géographique de Paris povabil svetovno geografsko družbo, da bi
predstavili idejo in našli podjetje, ki bi bilo pripravljeno kriti stroške raziskovanja in podati
oceno o najprimernejši lokaciji za prekop. Privatno podjetje Société Civile Internationale du
Canal Interocéanique du Darién se je odločilo, da bo krilo stroške raziskav. Na drugem
mednarodnem sestanku, maja 1879 v Parizu, ki ga je vodil Ferdinand de Lesseps, mož, ki je
vodil gradnjo Sueškega prekopa, so razpravljali o širini prekopa, volumnu, orodju, stroških …
Najcenejša in najlažja varianta se jim je zdela izgradnja prekopa z zapornicami preko
Nikaragve in obstoječega jezera. Zaradi dvoma o stabilnosti pobočij, vulkanske in potresne
ogroženosti Nikaragve ter spremenljivega značaja reke Chagres se je Lesseps odločil za
prekop na nivoju morske gladine med Limónovskim in Panamskim zalivom. Predlog je
potrdilo 74 udeležencev, 19 pa ga je zavrnilo. Leta 1882 se je delo dejansko začelo, vendar se
je že po nekaj mesecih videlo, da se projekt precej razlikuje od Sueškega prekopa. Tu je
prevladoval kamen, medtem ko je v Egiptu pesek, prav tako se je razlikovala globina zareza.
Poceni delovne sile ni bilo blizu, reka Chagres je poplavljala, vlažnost pa je prinesla tudi
smrtonosno vročino in bolezni (Petroski, 1993). Delovno silo za gradnjo prekopa so pripeljali
iz karibskih otokov, strojno opremo pa iz Francije, Belgije in Amerike. Bilo je odločeno, da
bodo prekop na gladini morja zgradili med Colónom in Panama Cityjem. Mogočno in
nepredvidljivo reko Chagres naj bi kontrolirali z največjim jezom tistega časa, visokim 48
metrov. Že na začetku se je izkazalo, da so Francozi slabo pripravljeni na nalogo. Delavci so
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trpeli nevzdržno vročino in vlago, zaradi rumene mrzlice in malarije pa so bile žrtve dnevne.
Večino opreme je bilo neprimerne za tropsko podnebje, zato je izkopavanje potekalo zelo
počasi. Edina uspešno opravljena francoska izvedba je bila poglabitev na atlantskem vhodu.
Francozi so se na 64 km dolgi razdalji med Colónom in Panama Cityem srečali s kar 17
različnimi tipi kamnin, 6 geološkimi prelomi in 5 notranjimi vulkanskimi kamninami. Delo so
oteževali plazovi s pobočij, ki so pokazali, da bodo morali izkopati precej večji del pobočij.
Lesseps je vztrajal, da ne bodo gradili prekopa z zapornicami pač pa prekop na gladini morja.
Okoli leta 1890 se je podjetje znašlo v finančnih težavah in bilo nezmožno pridobiti nujno
potrebni kapital. Celotna francoska gradnja je stala 287 milijonov dolarjev, podjetje pa je
propadlo zaradi potratnosti, korupcije, tropskih bolezni (22 000 oseb je umrlo predvsem
zaradi rumene mrzlice in malarije) in tehničnih zapletov (Baker, 1999). Nastali so tudi
škandali s podkupovanjem novinarjev, ki so morali širiti novico o izjemnem uspehu projekta
in ne polomu (Petroski, 1993).
Po petih letih neaktivnosti je nastalo drugo francosko podjetje, vendar je tudi to propadlo.
Ponavljajoči zdrsi pobočij so zahtevali večja izkopavanja, bolezni so vzele mnogo življenj,
kar je frustriralo francoske napore. Medtem je v Ameriki rastla podpora izgradnji prekopa,
kontroliranega s strani Američanov. Favorizirali so pot preko Nikaragve, saj je vključevala 97
km plovne poti po reki in njena bližina Ameriki. Drugi pa so preferirali Panamo, med njimi
tudi predsednik Roosevelt. Pot preko Paname je bila krajša kot čez Nikaragvo, poleg tega so
imeli boljša in bolj urejena pristanišča. Na koncu je v senatu zmagala Panama, s 42 glasovi in
34 za Nikaragvo. Razlog za poraz Nikaragve je vulkansko delovanje v državi, ki bi utegnilo
ogroziti projekt (Baker, 1999). Kolumbijski senat je oviral ameriške interese v Panami,
medtem ko je v Panami tlela želja po odcepitvi od Kolumbije. Leta 1903 je v Kolumbiji
izbruhnila državljanska vojna, ko je kolumbijska vlada panamsko lastnino zasegla v vojne
namene. S 3. novembrom 1903 je bila razglašena neodvisnost Paname in odcepitev od
Kolumbije. Kolumbija je nad Panamo poslala svoje enote, vendar so jim ameriške bojne ladje
preprečile dostop do kopnega (Doggett, 1999).

4.1.6. POGODBA MED ZDA IN PANAMO
Dne 18. novembra 1903 je bila podpisana pogodba med neuradnim panamskim
predstavnikom Bunau-Varillom in ameriškim državnim tajnikom Johnom Hayem. Pogodba se
je imenovala Hay-Bunau-Varilla in Ameriki podeljevala pravico do izgradnje prekopa. S 26.
členi je ZDA pridobila suverenost nad kanalsko cono (glej karto 7), ki se je raztezala 8 km v
obe smeri ob prekopu, kot tudi intervencijo v panamske posle. Pogodba je bila ratificirana
brez uradnih panamskih predstavnikov, zato je povzročila nemire. Napetosti med ZDA in
Panamo so se vlekle še desetletja, predvsem zaradi njene proameriške vsebine, kot tudi zaradi
vprašanja o njeni zakonitosti. Kolumbija panamske suverenosti ni sprejela vse do leta 1921,
ko ji je ZDA plačala 25 milijonov ameriških dolarjev odškodnine (Doggett, 1999).
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Karta 7: Kanalska cona

Vir: http://qalabist.com/wp-content/uploads/2011/03/panama-canal-1.jpg, 2013.

4.1.7. AMERIŠKA GRADNJA PREKOPA
Američani so z deli na prekopu začeli leta 1904. Kljub temu da načrtov še niso imeli, so dela
začeli pri Culebra Cutu, za katerega so kupili 86 tonski parni kopač Bucyrus. Gradbenih
strojev sprva niso mogli v celoti izkoristiti, ker je bil sistem odvoza izkopanega materiala
neprimeren. Pri izkopavanjih so uporabili in popravili tudi nekaj starih francoskih strojev.
(Baker, 1999).
S prihodom Johna Franka Stevensa se je izboljšala organizacija dela, izdelal je sistem tirnic, s
pomočjo katerih so odnašali izkopni material. S 1. avgustom 1906 je ustavil dela in se posvetil
odpravi rumene mrzlice (to v 18 mesecih odpravi), tlakovanju cest in obnovi hiš. Postavili so
dvojne in močnejše tračnice, nove telegrafske in telefonske sisteme. Izboljšali so tudi
prehrano, zgradili klube in bejzbolska igrišča, delavci pa so lahko v cono pripeljali svoje žene
in družine. Konec leta 1906 je bilo pri projektu zaposlenih 24 000 mož, polovica teh je zgolj
obnavljala zgradbe. V prvem letu je Stevens obnovil 1200 starih francoskih zgradb in zgradil
1250 novih. Še vedno pa niso dorekli, če bodo zgradili prekop na morski gladini (kot so
predhodno želeli Francozi) ali z zapornicami. Na koncu jih je 36 glasovalo za zapornice, 31
pa za prekop na nivoju nadmorske gladine. Zapornicam je bil naklonjen tudi Stevens (Baker,
1999). Podobni predlog je že leta 1879 predlagal Lépinay, vendar je ostal prezrt. Zavzemal se
je za poglobitev reke Chagres in izgradnjo akumulacijskih jezer. Njegov predlog je vseboval
minimalno količino izkopavanja, preprečeval poplavljanje reke Chagres in zagotavljal vodo
za polnjenje ter praznjenje zapornic le z gravitacijo, namesto uporabe črpalk. Konec leta 1906
je Panamo obiskal tudi Roosevelt, ki je postal prvi ameriški predsednik, ki je v času
predsednikovanja zapustil državo (Petroski, 1993).
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Slika 2: Gradnja Panamskega prekopa

Vir: Suarez, 1999, str. 41.
Ko je Stevens dal odpoved, je predsednik ZDA za glavnega inženirja postavil poročnika
Georga Washingtona Goethalsa, ki je svojo funkcijo uradno prevzel ob polnoči 31. marca
1907. Kljub temu da je Stevens svoj položaj zasedal manj kot eno leto, je bil njegov prispevek
najbolj cenjen. Potrebno je bilo prestaviti panamsko železnico in zgraditi zapornice. Ob
menjavi vodstva je sledila stavka delavcev, ki so bili hitro nadomeščeni. Delavci so prihajali
iz 97 držav, nekateri so to delo opravljali kot prisilno delo. Obstajala je velika razlika v
bivalnih razmerah in plačah med belimi Američani in prebivalci iz karibskih otokov ter
Evrope. Kljub temu so tu več zaslužili kot v njihovi domovini, zato jih je bilo veliko
pripravljenih delati 10 ur na dan po 6 dni v tednu. Veliko je bilo nesreč na železnici, pri
miniranju, prisotni pa so bili tudi samomori. Goethals je v časopisu začel objavljati tedensko
statistiko napredovanja posameznih delov prekopa. Med skupinami se je prebudilo rivalstvo
in tekmovalnost za doseg prvega mesta na tedenski lestvici. Prej so se dela razlikovala po tipu
dela (izkopavanje, poglabljanje …), sedaj pa so bili delavci razdeljeni v tri sektorje in
opravljali vsa dela. Atlantski oddelek, za katerega je bil odgovoren William Sibert, je
vključeval 6,4 km in obsegal tudi dela na jezu Gatun. Centralni oddelek je pokrival 51 km in
vključeval Culebra Cut, za katerega je bil odgovoren Major David Du Bose Gaillard.
Tihooceanski oddelek je obsegal dela na zapornicah Pedro Miguel in Miraflores. Ta oddelek
je bil edini, ki ga je vodil civilist Sydney Williamson. V začetku leta 1908 so bile narejene še
zadnje velike spremembe pri prekopu. Razširili so dno soteske Culebra Cut iz 61 na 91
metrov, povečali so zapornice prekatov in prestavili drugi set zapornic iz Sosa Hill na
Miraflores. Okoli 160 vlakov natovorjenih z materialom je dnevno odpeljalo iz Culebra Cuta
(Baker, 1999). Da je delo nemoteno potekalo, je bilo potrebno dnevno premikati preko 1609
km tirnic. Gaillard, ki je bil glavni pri izkopavanju Culebra Cut, je leto dni pred odprtjem
prekopa umrl za tumorjem. Ker je bil pri svojem delu tako uspešen, je ameriški predsednik
Wilson predlagal, da so izkop imenovan Culebra Cut preimenuje v Gaillard Cut (Petroski,
1993).
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Za izgradnjo zapornic so potrebovali kar štiri leta. Gre za največjo betonsko strukturo tistega
časa. Zapornice so bile grajene v paru. V Gatunu so potrebovali tri pare zapornic, pri Pedro
Miguelu en par in dva para pri Mirafloresu. Prekati so bili vsi enaki, merili so 34 m × 305 m.
Panamski prekop velja za enega največjih tehničnih dosežkov 20. stoletja. Prvi uradni prehod
skozi prekop je bil 15. avgusta 1914 z ladjo Ancón, ki je za prečkanje potrebovala 9 ur in 40
minut. Ker je 12 dni pred odprtjem izbruhnila 1. svetovna vojna, je bilo odprtje prekopa manj
odmeven dogodek. Projekt je bil izveden 6 mesecev pred planiranim rokom in bil 23
milijonov $ cenejši od predvidenega zneska. Med gradnjo so izkopali preko 202 milijonov m3
materiala, k tej številki pa so kar 19 milijonov m3 prispevali stalni zdrsi s pobočij, ki so
oteževali delo. Za gradnjo zapornic so porabili 3,4 milijonov m3 betona. Pri zadnjih letih
gradnje je bilo na plačilni listi kar 50 000 zaposlenih. Med leti 1904 in 1914 je med projektom
umrlo 5609 ljudi, med francoskim pa 22 000 (Baker, 1999).
4.1.8. ZMANJŠEVANJE AMERIŠKE VLOGE V PANAMI
Pogodba Hay-Bunau-Varilla je bila vir nenehnih prepirov med ZDA in Panamo, zato so jo
tudi večkrat skušali spremeniti, nazadnje leta 1936, ko so jo nadomestili s pogodbo HullAlfaro. Amerika se je odpovedala pravici uporabe svojih čet izven kanalske cone in povečala
letni prispevek za uporabo Panamskega prekopa. Poleg tega je pogodba Ameriki dovoljevala
gradnjo nove cestne povezave med Panama City-jem in Colónom (History of Panama, 2013).
7. septembra 1977 je prišlo do podpisa dveh pogodb med Ameriko in Panamo. Prva (Panama
Canal Treaty) je preklicala vse predhodne pogodbe in uredila prenos kanalske cone na
Panamo. Dogovorjeno je bilo, da bo Panama 31. decembra 1999 prevzela prekop v svoje
roke, takrat pa bo tudi komisija za nadzor, sestavljena iz petih Američanov in štirih
Panamcev, prešla pod Panamo (Meditz, 1987). Prav tako so Američani pristali na zaprtje
svojih baz v Panami (Baker, 2007). Druga pogodba je zadevala trajno nevtralnost in delovanje
Panamskega prekopa, znana kot Neutrality Treaty. Prekop bo tako ostal nevtralen in odprt za
vse v vojnem in mirnem času. Panamci so pogodbi močno nasprotovali, saj ta ni imela
časovno opredeljenega konca. Bali so se ameriških intervencij in vmešavanje v notranje
zadeve. Ena od prilog tej pogodbi je bila ameriška pravica uporabe vojaških sil tudi po 31.
decembru 1999. Kljub temu da je bila panamska vlada in javnost nezadovoljna, so nadaljevali
z ratifikacijo. Amerika je pri podpori pogodb imela še en pogoj, in sicer vzpostavitev
demokratičnega političnega sistema. Panami ni uspelo vzpostaviti demokracije, njeno politiko
je zaznamoval vzorec direktnega in kasneje indirektnega vojaškega nadzora vlade (Meditz,
1987).
Leta 1968 je bil Arnulfo Arias Madrid že tretjič zapored izbran za predsednika, pred tem pa je
bil že dvakrat izgnan, bil je nastrojen proti ameriškemu hegemonizmu in na čelu panamskega
nacionalističnega gibanja Panameñismo. Deset dni po izvolitvi ga je narodna straža nasilno
odstranila in vzpostavila začasno vojaško oblast (History of Panama, 2013), ki je prevzela
vlado, suspendirala ustavo in razrešila narodno skupščino. Za vodjo so postavili generala
Omara Torrijosa Herrero, ki je za naslednjih trinajst let zasedel mesto poveljnika narodne
straže in glavnega vodja hunte. Podpore ni iskal med bogato belo elito, pač pa med mestici
srednjega razreda in mestnimi delavci. Pospeševal je javna dela, izpeljal omejeno agrarno
reformo, razširil zdravstveno oskrbo in nacionaliziral večji del industrije. Navsezadnje je
Panama v času njegovega vladanja doživljala ekonomski razvoj in postala druga največja
svetovna brezcarinska cona, za Hong Kongom, vendar je tudi njen zunanji dolg naraščal
predvsem zaradi izposojanja denarja za financiranje javnih del, tako da je kmalu postala
država z največjim dolgom na prebivalca na svetu. Pozno v 70. letih letih 20. stol. je
Torrijosova priljubljenost padla predvsem zaradi gospodarske krize, nepopularnosti zgoraj
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omenjenih pogodb med ZDA in Panamo, podpisanih 7. septembra 1977, ter procesa
demokratizacije. Torrijos je uradno odstopil s položaja predsednika v prid Royotu, ki je postal
novi predsednik države, sam pa je še vedno ostal komandir narodne straže, s tem pa tudi
resnični nosilec prave moči v Panami (Meditz, 1987). Leta 1981 je doživel letalsko nesrečo,
pri tem pa so se pojavila vprašanja o namernem strmoglavljenju njegovega letala. Sledila so
leta hitrih sprememb in napetosti med predsednikom in voditelji narodne straže (Hutchison,
2004).

4.1.9. OBDOBJE GENERALA NORIEGE
Po kratkem vladanju polkovnika Manuela Rubén Darío Paredesa je narodni straži zavladal
polkovnik Manuel Antonio Noriega. Bivši vodja panamske tajne policije in bivši član CIA je
hitro utrdil svojo oblast. Povečal je narodno stražo in jo preimenoval v Panamske obrambne
sile. Utišal je vse medije, ki so ga kritizirali in v vseh mestih ter vaseh ustanovil paravojaške
sile, ki so skrbele za red in disciplino (Doggett, 1999). Noriegovo vladanje je bilo
zaznamovano z ustrahovanjem, terorjem, s tihotapljenjem drog in pranjem denarja. Tega je
porabil v vojaške namene, gverile je oskrboval z orožjem in strelivom. Ob koncu njegove
vojaške diktature se je v državo priselilo veliko Kitajcev, ki so preko Paname želeli priti v
ZDA. Tihotapljenje Kitajcev je zanj postal donosen posel, ki mu je prinašal ogromne dobičke
(Panama, 2013). Amerika je vojaški režim skušala zatreti s serijo sankcij, ki pa so jih najbolj
občutili prebivalci ne pa Noriega. Želenih učinkov ni bilo, zato je v decembru 1987 ustavila
dobavo sladkorja iz Paname ter prepovedala posojila Panami, dokler Noriega ne bo odstopil
in dokler ne bo vzpostavljena demokratična oblast. Junija 1987 se je začela civilna kampanja,
na tisoče Panamcev se je zbralo na ulicah in demonstriralo ter zahtevalo odstop Noriege, ki je
na proteste odgovoril z nasiljem. V marcu 1988 so ZDA zamrznile panamsko premoženje v
ameriških bankah, zamujale z mesečnim plačilom za uporabo prekopa in začasno odložile
prednosti panamskih uvoznih artiklov. Ker je bila Panama odvisna od ameriškega dolarja, se
je panamsko gospodarstvo znašlo blizu kolapsa (Meditz, 1987).
Ko se je general Noriega polastil predsedniškega mesta, so ZDA 20. decembra 1989 sprožile
operacijo imenovano Just Cause, s ciljem strmoglaviti Noriegov režim (Hutchison, 2004).
Glavno mesto so napadli s 26 000 vojaki, z letalstvom in tanki. Med napadom je bilo kar 20
000 Panamcev primoranih zapustiti svoje domove, predvsem iz območja El Chorrillo. Med
dvotedenskim oboroženim spopadom je bilo ubitih med 400–4000 civilistov in 23 ameriških
vojakov (Panama, 2013). Noriega je iz Paname pravočasno pobegnil in se zatekel v rimsko
veleposlaništvo, kjer se je 3. januarja 1990 predal ameriškim silam. V Miamiju so mu sodili
zaradi vrste kriminalnih obtožb (goljufija, pranje denarja, trgovanje z mamili), julija 1992 pa
je bil obtožen na 30 let zaporne kazni, ki so mu jo zaradi lepega vedenja zmanjšali
(Hutchison, 2004).
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4.1.10. PANAMA PO NAPADU ZDA
Po strmoglavljenju Noriegove administracije je ameriški senat Panami odobril 1 milijardo $
pomoči, vključno s 480 milijoni $ neposredne pomoči za zagotovitev likvidnosti in za
ponovni zagon gospodarstva. Panama je ZDA, Japonsko, Tajvan in EU zaprosila še za
dodatnih 540 milijonov ameriških dolarjev za poravnanje svojega 610 milijonskega dolga in
za podporo njihovemu bančnemu sistemu (Hutchison, 2004).
Po Noriegu je predsedniško mesto zavzel Guillermo Endara. Javnost je ostala zaskrbljena
zaradi pretiranega vmešavanja ZDA, njegove nesposobnosti ustvarjanja ekonomskega
blagostanja in usode prekopa. Na naslednjih predsedniških volitvah leta 1994 je zmagal
Ernesto Pérez Balladares, ki se je zavzemal za reševanje problema socialne neenakosti,
brezposelnosti, slabega šolskega sistema in povečanega kriminala, vendar je bila tudi njegova
vlada osumljena korupcije in pranja denarja, kar se je kasneje izkazalo za resnico. Maja 1999
je na predsedniških volitvah zmagala prva ženska predsednica Paname, Mireya Moscoso,
bivša žena prejšnjega predsednika Arnulfa Ariasa. V času njenega mandata je Panamski
prekop uspešno prešel izpod ZDA v Panamske roke (Hutchison, 2004). Dne 31. decembra
1999 je nadzor nad Panamskim prekopom prevzela neodvisna agencija za upravljanje s
prekopom t. i. ACP Autoridad del Canal de Panama (Baker, 2007). Predsednica Moscoso si je
prizadevala za okrepitev socialnih programov, predvsem za otroke in za blagostanje vseh
Panamcev (Panama, 2013). Njeno mesto je maja 2004 zavzel Martin Torrijos, sin nekdanjega
diktatorja Omarja Torrijosa. Obvezal se je, da bo izboljšal javne finance, pravno reformo in se
boril proti kriminalu in korupciji (Hutchison, 2004). Leta 2009 pa je predsednik Paname
postal Ricardo Martinelli (Panama, 2013).
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4.2.

DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Ocena števila prebivalcev Paname za julij 2013 je 3 559 408, z letno rastjo 1,38 % (The
World Factbook, 2013). Po napovedih naj bi se število starega prebivalstva, ki danes
predstavlja 7,6 %, do leta 2050 povečalo na 19 %. Prav tako naj bi se do leta 2050 dvignila
povprečna starost prebivalcev iz sedanjih 28 na 39 let (Gordon, 2013).
Slika 3: Starostna struktura prebivalstva Paname (1960–2010)

Vir: Panama, 2013.
Slika 4 prikazuje starostno piramido Paname po ocenah za leto 2013, s precejšnim deležem
mladega prebivalstva (27,7 %). Povprečna starost je 28 let, pričakovana življenjska doba pa
78,13 let (75,35 let za moškega in 81,04 let za žensko). Za Panamo je značilna srednje visoka
stopnja rodnosti (18,91 ‰) in zelo nizka smrtnost (4,73 ‰). Totalna stopnja rodnosti znaša
2,4 otroka na žensko, kar pomeni, da bo ženska v svoji rodni dobi v povprečju rodila 2,4
otroka (The World Factbook, 2013).

Slika 4: Starostna piramida Panama City, ocena za leto 2013

Vir: The World Factbook, 2013.
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Povprečna gostota poselitve je bila v letu 2010 48,71 preb./km2 (World Data Atlas, 2013).
Več kot polovica prebivalcev živi v koridorju med Panama Cityjem in Colónom, kjer poteka
tudi avtocestna povezava med zalivoma in Panamskim prekopom (Panama, 2013). Gostota
prebivalstva je najvišja v okraju Arraiján in Chitré ter presega 500 prebivalcev na kvadratni
kilometer (glej karto 8). Gosto naseljena okraja sta tudi David in Dolega na zahodu Paname,
kjer gostota presega 100 prebivalcev na kvadratni kilometer. Vzhodna polovica Paname je
redkeje poseljena, z manj kot 20 preb./ km2.

Karta 8: Gostota prebivalstva Paname po okrajih za leto 2010

Vir:http://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/0.3267415DENSIDAD_POR_DISTRITOS
.pdf, 2010.

V letu 2009 je v mestu Panama City živelo 1,346 milijonov prebivalcev. Urbanizacija Paname
je 75 %, kar jo uvršča med najbolj urbanizirane države Srednje Amerike (The World
Factbook, 2013). Današnja etnična struktura prebivalstva je odraz preteklosti, ko so za
gradnjo Panamskega prekopa zaposlovali tujo delovno silo, ki je prihajala kar iz 97 držav
(Baker, 1999). Največ delavcev je prišlo iz Jamajke, Barbadosa in Trinidada. Danes je v
Panami 70 % mesticev, 14 % prebivalcev iz Karibskega otočja, 10 % belcev in 6 %
domorodcev (Panama, 2002).
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4.3.

GOSPODARSTVO

Gospodarstvo Paname temelji predvsem na dobro razvitih storitvenih dejavnostih, ki
predstavljajo že skoraj 80 % BDP-ja, sledi industrija 16,8 % in kmetijstvo 3,8 % (The World
Factbook, 2013). Storitvene dejavnosti vključujejo bančništvo, zavarovalništvo, upravljanje
Panamskega prekopa, prostotrgovinsko območje Colon Free Trade Zone1 (CFZ), logistiko,
kontejnerska pristanišča, registracijo plovil, medicinsko in zdravstveno oskrbo ter vedno bolj
pomembno panogo – turizem (Kastelic, 2009).
Panamsko gospodarstvo je eno najhitreje rastočih v Latinski Ameriki. Vse od leta 2007 je
njena realna rast BDP-ja presegala 10 %, z izjemo leta 2009 in 2010, ko je zaradi globalne
krize bila 3,9 % oz. 7,5 %. Kriza državi ni pustila dolgotrajnejših posledic in leta 2012 je
Panama dosegla že 10,7 % realno rast BDP-ja. Po podatkih The World Factbook je bil BDP
na prebivalca v letu 2012 15 900 $, skupen BDP Paname pa kar 35,76 milijard $. V zadnjem
desetletju se je BDP na prebivalca več kot podvojil predvsem zaradi stalnega dviga investicij
v javni in privatni sektor podprt s stabilnim makroekonomskim okoljem in razumno politiko.
Kljub temu Panami ostaja velik javni dolg, ki je po ocenah za leto 2012 znašal 39,6 % BDP-ja
(The World Factbook, 2013).

Preglednica 1: Makroekonomski kazalniki

Vir: IMF, 2013.

Stopnja brezposelnosti se je od leta 2000, ko je bila 13,5 %, zmanjšala na 4,2 % za leto 2011
(IMF, 2013). To gre povezati s trenutnim razširitvenim projektom Panamskega prekopa, ki
naj bi zagotovil od 7000 do 9000 neposrednih delovnih mest (Kastelic, 2009). Vprašanje pa
je, če bo Panama sposobna obdržati tako nizko stopnjo brezposelnosti tudi po koncu projekta.
Danes je kar 64,4 % delovno aktivnega prebivalstva zaposlenega v storitvenih dejavnostih,
18,6 % v industriji in 17 % v kmetijstvu (The World Factbook, 2013). Za zgodovinsko nizko
brezposelnostjo je še vedno problem pomanjkanja kvalificirane delovne sile. Vlada je v ta
namen začela modernizirati izobraževanje, želi dvigniti obisk šol, šolstvo pa skuša prilagajati
potrebam na trgu dela (IMF Article IV, 2013).
Panama je v letu 2012 beležila 4,6 % inflacijo. Ta je leta 2007 in 2008 znašala 6,4 % oz. 6,8
% prav na račun povečanih stroškov transporta goriv in hrane. Na splošno za Panamo velja,
da ima nizko stopnjo inflacije, ta je v zadnjih dvajsetih letih v povprečju 2,3 % (Kastelic,
2009; IMF, 2013).

1

CFZ oz. Colon Free Trade Zone je drugo največje prostotrgovinsko območje, ki se nahaja ob atlantskem vhodu
v Panamski prekop. Znotraj tega območja se nahaja preko 2000 podjetij, ki največ uvažajo iz Hong Konga,
Tajske, ZDA in Japonske, največ izdelkov pa izvozijo v Srednjo in Južno Ameriko.
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Slika 5 prikazuje strukturo BDP-ja za leti 2002 in 2011. V letu 2011 sta skoraj četrtino BDPja Panami prinesla transport in komunikacije, sledijo druge storitve, gradnja, trgovine,
restavracije in hoteli, javna uprava in službe itd. Če primerjamo, kako se je porazdelitev BDPja spremenila med leti 2002 in 2011, opazimo, da se je delež BDP-ja najbolj povečal pri
ostalih storitvah, transportu in komunikacijah, gradnji, zmanjšal pa se je pri primarnih
dejavnostih, proizvodnji, finančnemu posredništvu, javni upravi in javnih službah.

Slika 5: Bruto domači proizvod po aktivnostih (kot delež BDP) primerjava 2002 in 2011

Vir: IMF Article IV, 2013, str. 4.

4.3.1. SREDNJEROČNI POGLEDI NA PANAMSKO GOSPODARSTVO
International Monetary Fund (IMF) predvideva, da bo BDP padel na 9 % in postopoma
dosegel načrtovano srednjeročno 6–6,5 % rast. Panama je tako finančno kot trgovsko ranljiva
na zunanje šoke, močno je odvisna od ameriških gospodarskih ciklov in svetovne trgovine
skozi prekop. Za ublažitev te odvisnosti so leta 2012 ustanovili Sovereign Wealth Fund
(Neodvisen premoženjski sklad) za zaščito dodatnega prihodka iz razširjenega Panamskega
prekopa. Napovedi za panamsko gospodarstvo so svetle. K temu pripomore tako razvoj
infrastrukture, trenutni razširitveni projekt Panamskega prekopa, velik privatni rudarski
projekt kot tudi nedavna odobritev Free Trade Agreement z ZDA, EU in Kanado. Za
panamsko uspešno tranzicijo v moderno storitveno gospodarsko družbo in svetovni finančni
center bo potrebna nadgradnja javnih ustanov, infrastrukture in nadzor finančnega sektorja
(IMF Article IV, 2013).
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4.3.2. PANAMSKA GOSPODARSKA POLITIKA
Panama je za investitorje ustvarila prijazno podjetniško okolje. Prva prednost je uporaba
ameriškega dolarja (USD) kot zakonitega plačilnega sredstva, ki je v uporabi od leta 1904.
Država je sprejela Zakon o stabilnosti naložb, ki posameznemu podjetju zagotavlja 10 let
stabilnosti od dneva registracije ter da bodo vsa pravna, davčna in delovna pravila ostala
takšna kot v času registracije. »Panama velja za eno najboljših davčnih (»offshore«) oaz na
svetu, hkrati pa je tako uspešna v privabljanju tujih podjetij ter investitorjev, ker poleg
strateške lokacije, politične stabilnosti ter zdravega in cvetočega gospodarstva, ne obdavčuje
dohodkov ustvarjenih v tujini (izven Paname) ter nima davka na obresti ter kapitalski
dobiček.« (Kastelic, 2009, str. 11). To pomeni, da če posameznik posluje izven meja Paname,
so njegovi dohodki neobdavčeni, obdavčeni so le tisti, ki jih ustvari znotraj države. Panama
prav tako nima davka na kapitalski dobiček pri obrestih in delnicah ter nima davka na
dediščino. Registrirana podjetja v Panami plačujejo le letni pavšalni davek v višini 300 $, teh
pa je okoli 400 000. Sama ustanovitev podjetja v Panami poteka zelo hitro, v povprečju traja
od 7 do 10 delovnih dni, prav tako nimajo nobenih zahtev glede minimalnega kapitala za
ustanovitev podjetja. Poleg tega, Panama vsem podjetjem in tujim investitorjem zagotavlja
maksimalno finančno tajnost, ki je podprta tudi z zakonodajo. Država ima preko štirideset
zakonov, ki varujejo finančne in investicijske pravice tujcev, vključno z Zakonom o
stabilnosti naložb, ki enake pravice zagotavlja tako tujim kot lokalnim investitorjem. Panama
je zavrnila vse zahteve za kakršnokoli izmenjavo podatkov o tujih državljanih z računi in
investicijami v državi. Izmenjava informacij poteka le v primerih boja proti kriminalu, kot so
droge, pranje denarja, terorizem in otroška pornografija. Panama je namreč podpisnica MLAT
sporazuma (Mutual legal assistance treaty) (Kastelic, 2009).
4.3.3. REVŠČINA
Čeprav panamsko gospodarstvo narašča, se socialni kazalci le počasi izboljšujejo. Več kot
dve tretjini javnih investicij je usmerjenih znotraj ali poleg glavnega mesta, medtem ko
najrevnejše prebivalstvo živi na podeželju. Oblasti so sicer na podlagi prihodkov ocenile, da
se je revščina zmanjšala iz 29,8 % v letu 2010 na 25,8 % v marcu 2012. Tudi ekstremna
revščina se je zmanjšala iz 12,2 % v letu 2010 na 10,4 % v marcu 2012. Revščina in
neenakost se znižujeta, vendar ostajata visoki v primerjavi s sosednjimi državami (IMF
Article IV, 2013). Nekateri so mnenja, da bo razširitev prekopa pripomogla k izboljšanju
ekonomskega stanja dežele in da naj bi število revnih do leta 2025 upadlo pod 100 000
(Proposal, 2006).
4.3.4. KMETIJSTVO
Kmetijstvo preživlja 17 % delovno aktivnega prebivalstva, k BDP-ju pa prispeva le 3,8 %.
Raba tal je bila v letu 2011: 43,6 % površja prekrivajo gozdovi, 30,5 % kmetijske površine
(njive 9,67 % in pašniki 20,83 %) ter ostale površine 25,9 % (Knoema, 2013; The World
Factbook, 2013). Največjo grožnjo kmetijskim površinam v Panami predstavljajo poplave. V
oktobru 1995 so uničile 19 460 ha površin s kmetijskimi pridelki, kar je bilo ocenjeno na 700
000 $ škode. Med leti 2000–2006 so poplave prizadele 62 678 ljudi in povzročile za 8,8
milijonov ameriških dolarjev škode (Panama Country Note on …, 2009).
V Panami so glavne pridelovalne kulture riž, koruza, kava, sladkorni trs, banane in fižol. Če
primerjamo pridelek teh kultur med sezono 2000/2001 in 2012/2013 (slika 6), se je pridelek
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riža zmanjšal, proizvodnja koruze se je povečala, proizvodnja kave in fižola pa se je le rahlo
povečala (INEC, 2013; Panamá en Cifras, 2013).

Slika 6: Pridelek riža, koruze, fižola in kave v določenih sezonah v Panami

Vir: INEC, 2013; Panamá en Cifras, 2013.

V sezoni 2009/10 so v Panami pridelali 1,9 milijona ton sladkornega trsa, njegova
proizvodnja zadnja leta počasi narašča (Panamá en Cifras, 2013). Pomemben izvozni pridelek
Paname so bile tudi banane, vendar je proizvodnja le teh v zadnjem desetletju zaradi
pomanjkanja financiranja, škodljivcev in slabih vremenskih razmer upadla za več kot 50 %. V
letu 2001 je v prvih šestih mesecih izvoz banan štel 29,2 milijonov škatel, v letu 2011 v
enakem časovnem obdobju pa le 13,4 milijone. Proizvodnja na atlantski strani je uspela
obdržati isti nivo, medtem ko je na tihooceanski strani skoraj zamrla, v letu 2001 je štela 13,9
milijona škatel, v letu 2011 pa le še 1017 škatel (Luna, 2011). V zadnjih 20 letih je Panama
močno nazadovala v kmetijstvu, sedaj pa jo skušajo znova spodbuditi tudi s pomočjo države.
Na območju Puerto Armuelles imajo približno 4000 ha zemlje, kjer se je prej nahajala
Chiquita, s pomočjo katere upajo, na povečanje proizvodnje za 12 milijonov zabojev. Za
sodelovanje iščejo ustrezno multinacionalno partnersko podjetje. Večino tega pridelka (90 %)
je namenjeno izvozu v Evropo (Rubio, 2010).
Pomembna panoga je tudi ribolov, vendar zadnja leta upada. Industrijski ulov kozic je iz 2482
ton v letu 2007 upadel na 1493 ton v letu 2011. Skupna vrednost tako industrijskega kot
ribiškega ulova je v letu 2011 znašala 104 105 ton, kar je polovična vrednost ulova iz leta
2007. Razvito imajo tudi živinorejo. V letu 2011 so v Panami imeli 1 728 748 glav goveda,
322 122 prašičev in približno 18,7 milijonov perutnine (Panamá en Cifras, 2013).
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4.3.5. INDUSTRIJA
Industrija zaposluje 18,6 % delovno aktivnega prebivalstva Paname in prispeva 17,5 % BDPja. Prevladuje gradbeništvo, varilstvo, proizvodnja cementa in drugih gradbenih materialov ter
predelava sladkorja (The World Factbook, 2013). Najpomembnejše industrijske izdelke, kot
so cement, cigarete, usnjeni izdelki, tekstil, prehrambni izdelki in alkoholne pijače se
proizvaja za lokalni trg (Economia y agricultura de Panamá, 2013). Proizvodnja živil in pijač
se je v letu 2013 povečala za 1,5 % glede na predhodno leto (Indices integrados de volumen
…, 2014).
4.3.6. TRGOVSKI PARTNERJI
Glavni izvozni artikli Paname so zlato, banane, rakci, sladkor, železni in kovinski odpadki,
ananas in lubenice. Glavni izvozni partnerji po obsegu v letu 2012 so bili: ZDA 20,2 %,
Kanada 14,6 %, Kostarika 6,6 %, Nizozemska 5,9 %, Švedska 4,8 %, Kitajska 4,1 % in Italija
4 %. Vrednost izvoza je znašala 18,88 milijard $. Uvozijo pa največ produktov iz goriva,
zdravila, vozila, železne in jeklene palice ter telefone. Uvozne partnerice po obsegu v letu
2012 so bile ZDA 23,6 %, Kitajska 6,4 %, Kostarika 4,6 % in Mehika 4,4 %. Vrednost uvoza
je za leto 2012 znašala 24,61 milijarde $ (The World Factbook, 2013).
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5. PANAMSKI PREKOP
Panamski prekop je dolg 80 km (od globoke vode Karibskega morja in globoke vode Tihega
ocena) in sega kar 26 metrov nad morsko gladino. Plovila iz atlantske smeri svojo pot skozi
prekop pričnejo v zalivu Limón. Nato plujejo do tristopenjskih Gatunskih zapornic, kjer ladje
dvignejo za 26 metrov na višino umetnega jezera Gatun. Jezero se razteza na površini 425
km², prekop skozenj pa je dolg 37 km in globok od 14 do 26 m. Ladje pot nadaljujejo v 13 km
dolgi umetni soteski Gaillard, vrezani skozi razvodnico Atlantskega in Tihega oceana, do
zapornic Pedra Miguela, kjer plovila spustijo za 9 m v jezero Miraflores. Na tem jezeru je še
dvoje zapornic, ki plovilom omogočijo spust na višino Tihega oceana. Nadaljnjih 11 km ladje
plujejo po izkopanem prehodu, ki je na najožjem delu širok le 150 m, dokler ne dosežejo
Tihega oceana. Omogočena je plovba v obe smeri, tako da so vse zapornice v prekopu
podvojene (Gregorc, 2009). Povprečni potovalni čas plovila skozi prekop je 24 ur, od tega 8–
12 ur v prekopu (Baker, 1999).
Slika 7: Panamski prekop

Vir: http://www.americanautomove.com/wpcontent/uploads/2013/04/Panama_Canal_Map_EN.png, 2013.

5.1.

PREGLED POSODOBITVENIH DEL NA PREKOPU MED LETI 1914–
2007

Že v letu 1939 so ZDA začele z načrtovanjem in gradnjo zapornic, ki bi omogočile tranzit
trgovskim in vojnim ladjam, katerih dimenzije so bile prevelike za obstoječi prekop. Leta
1942 so dela prekinili zaradi 2. sv. vojne. Tričlanska komisija, sestavljena iz predstavnikov
Paname, Japonske in ZDA, se je leta 1980 ponovno sestala in preučila problem. Prekop je
konstantno spreminjal svojo strukturo in se prilagajal potrebam in željam tujih trgov ter
mednarodni transportni tehnologiji. Za ohranjanje konkurenčnosti so izvedli kar nekaj del:
·
·
·
·
·

izgradnja jezu Madden med leti 1930 in 1936 s ciljem povečati kapaciteto vode v
prekopu in kontrole poplavljanje reke Chagres,
osvetlitev zapornic med leti 1964 in 1977 ter s tem povečati kapaciteto z nočnimi
prehodi ladij,
obnova lokomotiv v letu 1964, ki je omogočila krajši zadrževalni čas v zapornicah in
izboljšala varnost plovil,
med leti 1957 in 1971 so razširili sotesko Gaillard iz 91,5 metrov na 152 metrov, v
80-ih letih pa na 192 metrov,
poglobitev navigacijskih kanalov v 70-ih letih za zagotovitev uporabnikom varne
globine,
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·

v 80-ih letih zamenjava vseh lokomotiv z zmogljivejšimi in zamenjava tračnic,
modernizacija in povečanje števila vlačilcev (Proposal …, 2006).

V letu 1998 je uprava prekopa začela s študijami in analizami, ki so bile izvorno namenjene
proučevanju vodnih zalog, kasneje pa so se razširile na socialne, okoljske, trgovske, tehnične,
finančne in ekonomske probleme. Ukvarjali so se tudi s problemom širine Panamskega
prekopa za velike oz. post-Panamax ladje2 (Proposal …, 2006).
Ladijski promet skozi prekop je zadnja leta stalno naraščal in dosegel 15 000 prevozov na leto
oz. 200 milijonov ton tovora. Marsikatera ladja je bila zaradi prevelikih dimenzij prisiljena
uporabiti drugo pot okoli Ognjene zemlje ali pa se poslužiti intermodalnega prevoza3. Slika 8
nam prikazuje, koliko je bilo v preteklosti ladij, ki so želele rezervirati svoj prihod, vendar
rezervacije niso dobile. V letu 2005 so morali zavrniti 18 % prejetih rezervacij, medtem ko je
bila ta številka leta 2000 bistveno manjša in znašala le 1 %. Panama se je zavedala, da če želi
biti konkurenčna povpraševanju večjih ladij, se mora temu prilagoditi, zato je leta 2007 začela
z gradnjo tretjega, širšega koridorja za t. i. post-Panamax ladje, ki imajo dvojno kapaciteto
nosilnosti tovora (Proposal …, 2006). V letu 2010 so zabeležili 6231 tranzitov Panamax ladij,
v 2012 pa že tisoč več (7241) (Annual Report, 2012). V letu 2011 je bilo kar 37 %
kontejnerskih ladij prevelikih za plutje preko obstoječega Panamskega prekopa (Proposal,
2006).

Slika 8: Potrjene in nepotrjene rezervacije za prehod preko Panamskega prekopa med
leti 2000 in 2006

Vir: Proposal for the Expansion…, 2006, str. 35.

2

Panamax ladje so bile zgrajene po merah Panamskega prekopa (dolžina 294,13 m, širina 32,31 m in globina
ugreza 12,04 m) in lahko plujejo skozi prekop, medtem ko so post-Panamax ladje prevelike za plutje.
3
Intermodalni prevoz pri prevažanju blaga vključuje več transportnih sredstev (kombinacija uporabe ladje, ceste
in železnice).
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5.2.

REFERENDUM O RAZŠIRITVI PANAMSKEGA PREKOPA

Panamci so 22. oktobra 2006 na referendumu odločali o razširitvi Panamskega prekopa.
Projekt je podprlo 78,03 % volilnih upravičencev. Projekt vreden kar 5,25 milijarde dolarjev,
naj bi do leta 2014 podvojil transportne zmogljivosti ter omogočil plovbo največjim ladjam t.
i. post-Panamax, ki so bile doslej prevelike za uporabo Panamskega prekopa. Nekateri
Panamci projektu niso bili naklonjeni, češ da se bo njihov državni dolg povečal, in dejali naj
denar raje namenijo revnim. Proti posegu so bili tudi kmetje, ki so se bali, da bo voda
poplavljala bližnje ali oddaljene kmetije. Vlada jih je skušala potolažiti, da do tega ne bo
prihajalo, saj so na voljo nove tehnične rešitve (Tecco, 2006). Nasprotniki so prepričani, da
projekt temelji na nezanesljivih projekcijah o pomorski trgovini in svetovnemu gospodarstvu.
Profesor R. N. Mendez, ekonomist na Panamski univerzi, je za ekonomske in finančne
projekcije dejal, da temeljijo na prirejenih podatkih. Neodvisna inženirja Humberto Reynolds
in Tomas Drohan pa sta menila, da bo projekt stal veliko več, kot so ocenili, in da je preveč
tvegan za Panamo (Panama Canal Expansion project, 2013).

5.3.

POMEN PANAMSKEGA PREKOPA V MEDNARODNEM PROMETU

Panamski prekop je od svojega odprtja leta 1914 pa do danes prepeljal preko milijon plovil iz
več kot 80 držav. Karta 9 prikazuje glavna pristanišča in poti, preko katerih potujejo
uporabnice prekopa. Največ plovnih poti je med Azijo in vzhodno obalo Amerike, ki prekopu
predstavlja tudi glavni vir dohodka. Panamski prekop povezuje 144 poti v sistemu pristanišč
(Dengo, 2012).

Karta 9: Mednarodna pristanišča, ki pogosto uporabljajo Panamski prekop

Vir: Sabonge, 2013.
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Slika 9 prikazuje spreminjanje števila prevozov in količino prepeljanega tovora med leti 1915
in 2011. V začetku delovanja prekopa je število prevozov počasi naraščalo, z vmesnimi padci
kot posledica zgodovinskih dogodkov. Leta 1970 se je rast ustalila na okoli 14 000 prevozov
na leto, medtem ko se je količina prepeljanega tovora še naprej povečevala na račun večjih
ladij, ki so bile sposobne prepeljati večje količine blaga. Rumena krivulja na sliki prikazuje
spreminjanje količine tovora. Padec krivulje je leta 1929 povzročila velika gospodarska kriza
po zlomu Newyorške borze, leta 1939 je tovor upadel zaradi 2. svetovne vojne, leta 1950 je
sledila korejska vojna, 1973 pa prva naftna kriza. Leta 1975 so ponovno odprli Sueški prekop,
ki so ga 1967 zaprli. Leta 1990 je sledila Zalivska vojna, 1997 Azijska kriza in 2007 svetovna
finančna kriza (Sabonge, 2013).
Slika 9: Spreminjanje števila prevozov in PC/UMS ton4 med poslovnimi leti5 1915 in
2011

Vir: Dengo, 2012.

Danes je največja uporabnica Panamskega prekopa ZDA. Preglednica 2 prikazuje deleže
glavnih uporabnic prekopa. V letu 2011 je kar 65 % prometa skozi prekop izviralo ali bilo
namenjenega v ZDA, sledi ji Kitajska s 24 %, Čile s 13 %, Evropska unija s 11 %, Japonska
10 %, Južna Koreja 8 % in Peru s 7 % (Dengo, 2012).

4

Panamski tonažni merilni sistem PC/UMS oz. Panama Canal Univesal Measurment System je v uporabi od leta
1969, in sicer je ena tona ekvivalentna 2,83 m3 prostorske kapacitete.
5
Poslovno leto upravljavci prekopa štejejo od septembra do oktobra naslednjega leta.
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Preglednica 2: Glavni uporabniki Panamskega prekopa v letu 2010 in 2011

UPORABNIKI
ZDA
Kitajska
Čile
EU
Japonska
Južna Koreja
Peru

Poslovno leto 2010
(v milijon tonah)
137,5
44,3
27,1
27,2
23,1
19,4
13,1

Poslovno leto 2011
(v milijon tonah)
146,7
53,9
29,4
24,6
23,0
19,4
15,5

Delež % (2011)
65
24
13
11
10
8
7

Vir: Dengo, 2012.
Preglednica 3 prikazuje spreminjanje PC/UMS ton med poslovnim letom 2012 in 2013 na
glavnih morskih poteh. Poslovno leto 2013 je trajalo od septembra 2012 do oktobra 2013. V
podatkih so zajete zgolj večje ladje. Največje količine tovora skozi prekop se prevozijo med
vzhodno obalo ZDA in Azijo, zato je to tudi ciljna skupina za uporabo razširjenega prekopa.
Ta pot je v poslovnem letu 2011 predstavljala kar 39 % celotnega tovora skozi prekop, v letu
2012 38,8 % in v letu 2013 35,7 %. Količina PC/UMS ton se je v letu 2013 zmanjšala za 12,9
% glede na predhodno leto. To ni ravno spodbuden podatek, ki bi si ga Panama želela v času
gradnje novega prekopa. Na drugem mestu po količini tovora, sledi trgovanje med vzhodno
obalo ZDA in zahodno obalo Južne Amerike, ki se je povečalo za 2,7 %. Najbolj se je
povečala količina tovora pri ladjah, ki potujejo okoli sveta, in sicer kar za 607,2 %, najbolj pa
se je zmanjšala med Evropo in Azijo, za 34,3 %. Na splošno gledano je količina tovora v
poslovnem letu 2013 upadla za 3,9 % PC/UMS ton glede na leto 2012 (Transit Statistic,
2013).
Preglednica 3: Promet Panamskega prekopa preko glavnih morskih poti

*količine so navedene v tisočih
Vir: Transit Statistic, 2013.
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5.4.

GLAVNA KONKURENCA PANAMSKEMU PREKOPU

Največja konkurenca Panamskemu prekopu sta ameriški intermodalni sistem in Sueški
prekop. Pri prevozu blaga iz vzhodne obale ZDA do Azije so se Američani v večji meri (61
%) posluževali uporabe intermodalnega prevoza, na drugem mestu je pot skozi Panamski
prekop (38 %) in na tretjem skozi Sueški prekop (1%). Panama upa, da se bo ta odstotek
dvignil po razširitvi, saj bodo prekop lahko prečkale post-Panamax ladje (Proposal, 2006).
Slika 10: Glavne konkurenca Panamskemu prekopu

Vir: Proposal, 2006, str. 19.
ZDA pri svojem trgovanju s severovzhodno Azijo uporablja dve poti. Prva gre skozi
Panamski prekop, je daljša, cenejša in zelo zanesljiva, druga možnost pa je uporaba
ameriškega intermodalnega transporta, ki je hitrejši in dražji. Razlikujeta se v številu
potrebnih ladij, ki nepretrgoma krožijo po oceanih po ustaljenih poteh, v pristaniščih se
zadržujejo le toliko časa kolikor je potrebno za raztovarjanje in natovarjanje. Prevoz skozi
Panamski prekop zahteva osem ladij za sklenjen krog, medtem ko intermodalni prevoz le pet
post-Panamax ladij, ki imajo bistveno večjo kapaciteto tovora in zadostijo potrebam Amerike.
Intermodalni sistem vključuje prevoz blaga s post-Panamax ladjami iz Azije do zahodne obale
ZDA, od koder blago po cestah in železnici pripeljejo na vzhodno obalo ZDA. V nasprotju s
Panamskim prekopom, so železnice cenovno fleksibilnejše in hitrejše, predvsem pri izdelkih
ki potrebujejo hitro distribucijo, kot so zdravila ipd. V zadnjem času pa so pristanišča in
železniške povezave dosegle preobremenjenost sistema. Pritisk s strani okoljevarstvenikov
proti novim infrastrukturnim projektom bi zaradi povečanega onesnaženja, prispeval k dvigu
cen za tovrstni prevoz. Tretjo pot, ki jo ZDA uporabljajo pri trgovanju z Azijo pa je skozi
Sueški prekop. Ta je najmanj uporabljena, vendar še vedno prisotna pri tovoru iz južne ali
jugovzhodne Azije v vzhodno ZDA, saj je potovalni čas krajši kot skozi Panamski prekop.
Glavna prednost Sueza je v tem, da sprejema post-Panamax ladje, kar pomeni večji tovor
(Proposal, 2006). Slabost Sueškega prekopa pa je ta, da na svoji poti uporabljajo enajst ladij,
medtem ko jih preko Paname osem (Proposal, 2006).
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5.4.1. DRUGE MOŽNE POTI TRGOVANJA MED SEVEROVZHODNO AZIJO
IN VZHODNO OBALO ZDA
Narejenih je bilo več študij o možnih poteh za prevoz blaga med severovzhodno Azijo in
vzhodno obalo ZDA. Konkurenco prekopu lahko povzroči odprtje severozahodnega prehoda
za komercialni promet, kar bi lahko dolgoročno vplivalo na prekop. Gre za morsko pot skozi
Arktične vode ob severni obali Severne Amerike skozi Kanadski arktični arhipelag, ki bi
povezala Atlantski in Tihi ocean (Panama Canal Expansion project, 2013). Veliko študij je
bilo izvedenih o možnosti delovanja te sezonske trgovske poti. Zaradi globalnega segrevanja
in tanjšanja ledene skorje je Arktika poleti deloma brez ledu. Skupina znanstvenikov je
predstavila rezultate, da bo šele leta 2050 možno pluti po tej poti, a zgolj 3 mesece med
poletjem. Poleg tega je varnost plovbe tu vprašljiva. Ladje bi bile izpostavljene ledenim
skalam, ne bi imele povezav s pristanišči in navigacijske pomoči. Ena od možnih poti je tudi
severno-južni intermodalni sistem, ki bi povezal pristanišča tihooceanske obale Mehike ali
Kanade z ZDA čez Dallas in Chicago, vendar že same meje zmanjšujejo privlačnost in
konkurenčnost te poti. Pri intermodalnem prevozu je pomembno tudi to, kolikokrat je
potrebno posamezni kontejner prelagati npr. na ladjo, iz nje, na vlak itd., saj je to precej
zamudno. Poleg tega ima vlak kapaciteto za prevoz okoli 200 do 300 TEU6, Panamax ladje pa
prevažajo 4000 TEU, kar pomeni do 20 voženj z vlakom, oz. 40 če imamo post-Panamax
ladjo (Proposal, 2006).
Kitajci želijo v Kolumbiji zgraditi 220 km dolgo železnico, vredno 5 milijard evrov in se tako
izogniti Panamskemu prekopu. Kljub temu da ena ladja lahko prepelje toliko premoga kot 30
vlakov skupaj, bi lahko postala konkurenca edini dosedanji alternativi Panamskemu prekopu
(Erznožnik, 2012). Pojavlja se tudi ideja o izgradnji nove plovne poti preko Nikaragve. Po
nekaterih ocenah naj bi projekt stal 40 milijard dolarjev, vendar so sami načrti razburili
okoljevarstvenike, saj bi s tem bilo prizadeto Nikaragovsko jezero, ki je eno največjih vodnih
virov v državi. Podporniki zaradi hitrega razvoja svetovne trgovine zagovarjajo smotrnost
projekta, nekateri pa dvomijo, saj je svetovna kriza v zadnjih letih povzročila upad trgovanja
in kupne moči potrošnikov (Miholič, 2013).

6

TEU oz. twenty-foot equivalent unit je enota, ki jo uporabljajo za navajanje količine tovora in ustreza meram
enega kontejnerja. Njihove običajne mere znašajo: dolžina 6,1 m, širina 2,44 m in višina 2,59 m, kar znese 38,5
m3 prostornine.
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6. PROJEKT ZA RAZŠIRITEV PREKOPA
Projekt razširitve Panamskega prekopa vsebuje več komponent gradnje, ki vključujejo:
·
·
·

izgradnjo novih zapornic na atlantski in tihooceanski strani s tremi prekati,
izkop novega dostopa do zapornic ter razširitev navigacijskih kanalov,
poglobitev navigacijskih kanalov in povečanje pretoka jezera Gatun.

Zaradi naraščajoče potrebe po uporabi večjih plovil, je bila Panama primorana ukrepati, če je
želela ostati konkurenčna. S projektom bo povečala kapaciteto prevozov, varnost in
učinkovitost, dolgoročno stabilnost in rast kanalskih prispevkov. Predviden čas za izgradnjo
celotnega projekta je 7–8 let, torej do leta 2014 oz. 2015 (Proposal …, 2006). Leta 2012 so
bili z delom že v 6-mesečnem zaostanku in podjetje United Group s tem tvega kazen v višini
54 milijonov $ (Panama Freight transport Report Q4, 2012).
Karta 10: Panamski prekop

Vir: http://www.americanautomove.com/wpcontent/uploads/2013/04/Panama_Canal_Map_EN.png, 2013.
Z rdečo barvo na karti 10 je označena pot, po kateri plujejo ladje skozi prekop, posebej pa so
označene nove lokacije atlantskih in tihooceanskih zapornic. Z rdečo črtkasto črto so označeni
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deli, ki bodo izkopani za dostop do zapornic in zapornice, ki bodo namenjene sprejemu večjih
ladij. Tako bo Panamski prekop dobil, poleg obstoječega dvosmernega prekopa, še en
enosmerni prekop namenjen večjim ladjam.
6.1.

NOVE ZAPORNICE

Projekt vključuje izgradnjo dveh podobnih skupin zapornic na tihooceanski in atlantski strani.
Gre za največji in najobsežnejši del projekta znotraj razširitvenega programa. Izbira lokacije
novih zapornic izvira iz leta 1939, ko so ZDA na tem območju začele izkopavati material za
tretjo skupino zapornic, vendar je bilo delo ustavljeno leta 1942 zaradi 2. svetovne vojne
(Proposal, 2006). Tihooceanske zapornice bodo jugozahodno od obstoječih Miraflores,
atlantske pa vzhodno od obstoječih zapornic Gatun (glej karto 10). Pogodba za izdelavo
zapornic je bila 15. julija 2009 podpisana s podjetjem Grupo Unidos por el Canal,
sestavljenem iz španskega, italijanskega, belgijskega in panamskega podjetja. Pogodbenik je z
deli uradno pričel 25. avgusta 2009 (Panama Canal Expansion Program, 2012).
Slika 11: Prikaz novih zapornic

Vir: Panama Canal Expansion Program, 2012, str. 6.
Nove zapornice bodo povezane z obstoječim prekopom skozi nove navigacijske kanale. Nove
zapornice bodo imele tri prekate, tri shranjevalnike vode na prekat, stransko polnjenje in
praznjenje vodnih sistemov in dvojna pomična vrata (Panama Canal Expansion Program,
2012). Vsak prekat bo imel tri zadrževalnike, z vsakim zadrževalnikom se poveča količina
ponovno uporabljene vode, vendar se ta z vsakim nadaljnjim zadrževalnikom (četrti, peti,
šesti …) le minimalno povečuje. Poleg tega se z dodatnimi zapornicami povečajo stroški in
čas zadrževanja v prekatih, zato so izbrali najbolj racionalno ravnovesje med stroški, časom in
prihrankom vode (Proposal, 2006).
Za tihooceanske in atlantske zapornice bo skupaj potrebnih 16 dvojnih pomičnih vrat. Te bo
mogoče popraviti brez odstranjevanja in motenja prometa, saj so na voljo rezervna vrata, ki
prevzamejo to funkcijo (Panama Canal Expansion Program, 2012). Do sedaj so vzdrževalna
dela na prekopu povzročala 32 % manjšo kapaciteto prometa, kar je povzročalo daljše čakalne
dobe, za prehod je čakalo tudi do 120 plovil (Proposal …, 2006). Vzdrževalna dela na mestu
bodo skrajšala popravljalni čas z minimalnimi stroški in povečala fleksibilnost. Tako kot
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sedanje zapornice, se bodo tudi te polnile in praznile s pomočjo gravitacije, brez uporabe
črpalk. Razlika med starimi in novimi zapornicami bo v tem, da je pri starih voda prihajala od
spodaj, novi sistem pa bo vodo dovajal iz bočnih strani. Za napolnitev določenega prekata bo
potrebnih 10 minut. Bazeni bodo pri tranzitu porabili 7 % manj vode kot do sedaj in ponovno
uporabili 60 % potrebne vode za vsak tranzit. Zapornice bodo tako učinkovitejše in varčnejše.
Za izgradnjo novih zapornic je podjetje zgradilo tudi svoj industrijski obrat za proizvodnjo
agregatov in za pripravo betona. Vrata za zapornice so izdelali v Italiji, ventile pa v Južni
Koreji (Panama Canal Expansion Program, 2012).

Slika 12: Vodno zadrževalni sistem novih zapornic

Vir: Panama Canal Expansion Program, 2012, str. 7.

Obstoječi prekop je za prevoz ladij preko zapornic uporabljal 4, 6 ali 8 lokomotiv, odvisno od
velikosti ladje. Te so preprečile trk ladje z zidom (Suarez, 1999). Nove zapornice pa bodo
namesto lokomotiv uporabljale vlačilce, saj bi za manevriranje post-Panamax ladje
potrebovali vsaj 12–16 lokomotiv, kar bi prineslo večje stroške vzdrževanja, daljši čas
zadrževanja v zapornicah in podaljšanje časa izgradnje kompleksa (Proposal, 2006).
Slika 13: Gradnja tretje skupine zapornic na atlantski strani

Vir: http://micanaldepanama.com/expansion/photos/#prettyphoto[group]/4/, 2014.
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Ladje, ki so prečkale Panamski prekop so bile omejene na dolžino 294,1 metrov, širino 32,3
m in globino ugreza 12 m ter glede na količino tovora, ki ni smela presegati 5 000 TEU. Nove
zapornice pa bodo lahko sprejemale ladje z dolžino 366 m, širino 49 m in globino ugreza 15
m ter količino tovora do 13 000 TEU (Panama Canal Expansion Program, 2012).

Slika 14: Primerjava dimenzij obstoječih in novih prekatov

Vir: Panama Canal Expansion Program, 2012, str. 6.

Za izgradnjo zapornic je bilo potrebno izkopati velike količine materiala in do septembra
2012 niso uspeli izpolniti zastavljenih ciljev. Na tihooceanski strani so izkopali 19,8
milijonov m3 materiala, na atlantski strani pa 17,6 milijonov m3. Črna krivulja na sliki 15
prikazuje zastavljene cilje izkopa, rdeča pa dejansko stanje. Ena glavnih nalog pri konstrukciji
zapornic je ulivanje betona. Na tihooceanski strani so ga vlili že 580 000 m3, na atlantski
strani pa je ta faza še skoraj končana. Pri gradnji so imeli tudi zahtevne logistične prevoze.
Mehiško podjetje Arcelor Mittal je priskrbelo za 67000 ton jekla za tihooceansko stran in
okoli 48000 ton za atlantsko stran. Izvajalci so predviden datum dokončne izvedbe premaknili
na april 2015 (Annual Report, 2012).
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Slika 15: Volumen izkopa pri gradnji zapornic do septembra 2012

Vir: Annual Report, 2012, str. 26

6.2.

IZKOP NOVIH NAVIGACIJSKIH KANALOV

Novi navigacijski kanali bodo široki vsaj 218 m za enosmerno plutje post-Panamax ladje. Na
sliki 16 so označeni z rdečo črtkano črto. V skladu z načrtom bodo izkopali 3,2 km dolg
dostop za povezavo novih atlantskih zapornic z obstoječim vstopom v prekop. Za povezavo
tihooceanskih zapornic z obstoječim prekopom pa bodo morali izkopati dva vhoda, enega s
severne smeri in enega z južne. Severni dostop bo dolg 6,1 km in nove tihooceanske
zapornice povezal s Culebra Cut sotesko. Tekel bo mimo novega Borinquen jezu, ki bo ločil
jezero Miraflores. Južni dostop bo dolg 1,8 km, nove zapornice bo povezal z obstoječim
vhodom v Tihi ocean (Proposal, 2006).
Gradnja 6,1 km dolgega navigacijskega kanala med sotesko Culebra Cut in tretjo skupino
zapornic na tihooceanski strani bo zahtevala izkop kar 50 milijonov m3 materiala. Gradnja, ki
se je začela septembra 2007, bo potekala v štirih fazah (Panama Canal Expansion Program,
2012). Tri od štirih faz so že končane, četrta pa je bila septembra 2013 na 74 % svojega dela
(Annual Report, 2013). Do oktobra 2012 so izkopali 42 milijonov m3 materiala. V ta del
projekta je bila vključena tudi gradnja 2,3 km dolgega jezu, z namenom ločiti vode iz jezera
Miraflores od tiste iz novih tihooceanskih zapornic. Jez je potreben, ker bo novi prekop 10 m
višji od sedanje, obstoječe gladine prekopa. To območje je zahtevalo tudi čiščenje več kot 400
ha kontaminirane zemlje z eksplozivnimi sredstvi in strelivom, ki jih je tu pustila ameriška
vojska (Panama Canal Expansion Program, 2012).
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Slika 16: Shematični prikaz atlantskih in tihooceanskih zapornic

Vir: http://www.americanautomove.com/wpcontent/uploads/2013/04/Panama_Canal_Map_EN.png , 2013.

6.3.

TIHOOCEANSKI VHOD

Projekt je bil 1. aprila 2008 dodeljen belgijskemu podjetju Dredging International de Panamá
S.A, vseboval je razširitev 11 kilometrov dolgega tihooceanskega vhoda v navigacijski prekop
vse do novih zapornic na minimalno 225 metrov in poglobitev na 15,5 metrov glede na
najnižjo oseko (Panama Canal Expansion Program, 2012). Do septembra 2013 so s
poglobitvijo in razširitvijo končali, skupno so odstranili 8,6 milijonov m3 materiala (Annual
Report, 2013).
6.4.

ATLANTSKI VHOD

Za poglobitev morskega vhoda v prekop na atlantski strani je bilo 25. septembra 2009 izbrano
belgijsko podjetje Jan De Nul n.v. Poglobil in izkopal bo skoraj 17,9 milijonov m3 materiala
ter vhod razširil iz trenutne širine 198 m na minimalno 225 m. Pogodba vključuje tudi
morebitno opcijo poglobitve na 16, 1 m (Panama Canal Expansion Program, 2012). Do
septembra 2013 so fazo v celoti opravili (Annual Report, 2013).

6.5.

DVIG JEZERA GATUN NA MAKSIMALNO OPERACIJSKO STOPNJO

Gladino jezera Gatun bodo dvignili za 45 cm, iz sedanjih 26,7 m na 27,1 m, ter tako dosegli
maksimalno operacijsko stopnjo delovanja. Velike ladje tako ne bodo več omejene glede
globine ugreza v času sušne dobe. Na ta način bodo zagotovili 625 milijonov litrov dodatne
vodne kapacitete (Proposal, 2006). Do septembra 2013 so bili na 46 % opravljenega dela
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(Annual Report, 2013). Ob tej spremembi pa bo potrebna modifikacija drugih objektov,
vključno s hidravlični cilindri, ki odpirajo in zapirajo vrata zapornic Pedro Miguel in zgornje
prekate zapornic Gatun ter vrata na jezu Gatun (Panama Canal Expansion Program, 2012).
Trinajst od skupno štirinajstih vrat so že izdelali. Poleg tega morajo izdelati še dvoje dodatnih
vrat za izhod v sili in v primeru vzdrževalnih del (Annual Report, 2012).
Projekt načrtuje tudi izkop 29 milijonov m3 materiala ob poglobitvi in razširitvi navigacijskih
kanalov na jezeru Gatun in poglobitev soteske Culebra Cut (Panama Canal Expansion
Program, 2012). Do septembra 2013 so uspeli izkopati 22,2 milijonov m3. Dela znotraj
soteske Culebra Cut so že končali, kar gre pripisati strategiji, ki je istočasno vsebovala
utrjevanje, miniranje in poglabljanje terena (Annual Report, 2013).
Po petih letih gradnje razširjenega prekopa s preko 12 000 zaposlenimi, ki so delali dnevne in
nočne izmene, je projekt konec leta 2013 dosegel 66,6 % izvršenega dela (Annual Report,
2013).

6.6.

FINANCIRANJE

Stroške gradnje razširjenega prekopa so izračunali ugledni mednarodni strokovnjaki. Družba
za nadzor prekopa Autoridad del Canal de Panama, v nadaljevanju ACP, ocenjuje, da bo
gradnja tretje skupine zapornic stala 5,25 milijard US $. To vključuje načrtovanje, gradnjo,
testiranja, upravljanje, v ceno pa je všteta tudi inflacija. Prav tako vključuje možnost tveganj
in nepredvidljive dogodke, kot so nesreče, ekstremni vremenski pojavi, spremembe načrta,
dvig cen (pregledali so predvsem morebiten dvig cen cementa, jekla, maziv in goriv), kot tudi
časovna dostopnost opreme, materiala, osebja ter morebitne zamude. Financiranje projekta je
ločeno od vladnega proračuna, tako da ne bo povečalo državnega dolga. Po pričakovanjih naj
bi se jim investicijski stroški izplačali v manj kot 10 letih, vendar ni zagotovila, da se bo
število ladij in njihov tovor res povečal, glede na to, da bodo dvignili voznine za plutje skozi
prekop. Z njimi nameravajo odplačati celoten projekt (Proposal …, 2006). Že z letom 2007 so
povečali voznine, vendar število uporabnikov takrat ni upadlo, zato upajo, da bo tudi ob
prihodnjih podražitvah tako (Panama Freight transport Report, 2012. Preglednica 4 kaže
porazdelitev stroškov gradnje po različnih segmentih. Skoraj polovico denarja od skupno 5,25
milijard $ bo stala gradnja zapornic. Sledi gradnja dostopnih kanalov do zapornic s 820
milijoni $, gradnja vodnih zadrževalnikov s 620 milijoni $, zagotovljena vodna oskrba 530
milijonov $ in različna poglobitvena in razširitvena dela na obstoječem prekopu 290
milijonov $.
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Preglednica 4: Predvideni stroški gradnje tretje skupine zapornic

Vir: Proposal …, 2006, str. 10.

Panama je z dvostranskimi in večstranskimi pogodbami uspela zagotoviti potrebnih 2,3
milijarde $ za začetek gradnje. Največ denarja, 800 milijonov $, je Panami posodila Japonska
banka za mednarodno sodelovanje, sledi ji Evropska investicijska banka s 500 milijoni $,
Medameriška razvojna banka s 400 milijoni $, Mednarodna finančno gospodarska družba s
300 milijoni $ in Andska razvojna korporacija s 300 milijoni $ (Panama Canal Expansion
Program, 2012). Vsi upniki, ki so omogočili gradnjo širšega prekopa skrbno bedijo nad
finančnimi, okoljskimi in operacijskimi poročili. Nadzorovali so tudi izdelavo različnih delov
za zapornice v Južni Koreji in Italiji (Annual report, 2012).
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Preglednica 5: Finančne ustanove z vrednostjo posojil

Vir: Panama Canal Expansion Program, 2012, str. 11.

6.7.

PALEONTOLOŠKE IN ARHEOLOŠKE ŠTUDIJE

Gradnja tretje skupine zapornic je razkrila arheološke sledi, ki jih sicer ne bi opazili. To je
omogočilo reševanje paleontoloških ostankov in identifikacijo druge dediščine. V La Boci in
Culebri so našli ostanke rib, mehkužcev, fosilizirane liste, rake in školjke. Kopenske
organizme iz miocena lahko najdemo v Cucarachi, vključno s sesalci in plazilci. Gatun bi
lahko skrival morske nevretenčarske fosile (Panama Canal expansion project, 2013). Gre za
veliko znanstveno odkritje, ki bo pomagalo rekonstruirati podnebne pogoje v sredini miocena.
Našli so zobe in kosti sesalcev, želvje oklepe in krokodilje zobe. Te najdbe znanstveniki
analizirajo, vrednotijo, razvrstijo in dokumentirajo. Izvajajo se tudi arheološki pregledi. Tudi
zgodovinskih ostankov je veliko. V eni izmed tihooceanskih zapornic so našli štiri betonske
bunkerje iz časa 2. sv. vojne, iz leta 1912–1913 so našli aluminijasto čelado, 12 steklenic,
železni kramp, pepelnik, skrinjice, iz časa francoskega kopanja prekopa 1880–1903 pa so na
območju pokopališča našli 13 železnih križev (Annual Report, 2012).

6.8.

VPLIV PROJEKTA NA OKOLJE

ACP je že pred začetkom gradnje zatrdil, da projekt ne bo imel negativnih učinkov na okolje
in prebivalstvo. Projekt ne bo ogrozil primarnih gozdov, narodnih parkov, habitatov, gozdnih
rezervatov, pomembnih arheoloških najdišč, kulturne dediščine, kmetijskih ali industrijskih
območij, turističnih območij ali pristanišč. Prav tako ne bo pustil trajnih učinkov na kakovosti
vode in zraka. Skrb za okolje je ena od prioritet projekta, tako da so stroški za pogozdovanje,
nadzor in preselitev živali, izkopavanje in restavracijo izkopanin že vključeni v projekt. S
strateškimi programi želijo varovati naravne vire in okolje. V skladu s pogodbeniki vsak
program vsebuje reševanje narave in premestitev aktivnosti na drug prostor (Proposal, 2006).
Sesalce, plazilce in ptice so rešili in premestili na varna območja. Pogozdovanje območij z
avtohtonimi vrstami je prav tako del načrta, ki je nadzorovan s strani Nacionalne organizacije
za okolje ANAM (Autoridad Nacional del Ambiente). Vzdrževanje novih nasadov gozda traja
4 leta in vključuje letna čiščenja, zaščito proti požaru, ponovno sajenje ter druge aktivnosti
(Annual Report, 2012). Posadili so že okoli 600 000 prvotnih vrst sadik. Mesta, kjer so nasuli
odvečni material bodo pogozdena in revitalizirana (Panama Canal Expansion Program, 2012).
Jezero Gatun so dvignili za 45 cm in pri tem poplavili območja ob prekopu, ki so bila
večinoma pokrita s travo in sekundarnim gozdom. Največji relevantni vplivi na okolje bodo
tisti, ki so prisotni pri vsaki gradnji, kot je hrup, izpusti iz strojne opreme in izpusti prašnih
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delcev (Proposal, 2006). Te negativne učinke tudi nadzorujejo. Spremljajo kvaliteto vode in
zraka ter stopnjo hrupa, upravljanje z odpadki in nevarnimi materiali na delovnem območju,
delovne pogoje, kontrolirajo erozijo in zamuljevanje (Annual Report, 2012). Kritiki
opozarjajo na veliko okoljevarstvenih tem, kot je povezava med El Niñom in globalnim
segrevanjem ozračja, ki bi lahko ogrozilo oskrbo z vodo. Kritiki ACP-jeve študije vplivov
projekta na okolje izpostavljajo problem, ki je bil proučen v študiji, ni pa bil predstavljen
javnosti, in sicer da bodo nove zapornice omogočile prehod večjih količin slane vode v jezero
Gatun, iz katerega se »napaja« polovica Paname. Na drugi strani vodilna okoljska
organizacija v Panami ANCON (the National Association for Nature Conservation) opozarja,
da bo proces zaslanjevanja jezera minimalen (Panama Canal Expansion, 2013).
Poleg tega se Panamski prekop skuša uveljaviti kot zelena pomorska pot, saj ladje ki plujejo
skozi prekop v primerjavi z drugimi alternativnimi potmi pripomorejo k zmanjšanju emisij
CO2 v pomorskem prometu. S podvojeno vrednostjo tovora se prekop namerava med leti
2015–2025 izogniti proizvodnji več kot 160 milijonov ton CO2. Emisije CO2 želijo zmanjšati
na globalni ravni (Annual Report, 2012).

6.8.1. OSKRBA Z VODO
Zadostna količina vode tako za prebivalstvo kot za potrebe prekopa bo zagotovljena z gradnjo
varčnejših vodnih zadrževalnikov. Ti bodo ob vsakem tranzitu porabili 7 % manj vode, kot jo
porabi obstoječi sistem, in pri vsakem tranzitu uporabili 60 % že uporabljene vode. Jezera
Gatun in Alhajuela, ki sta bila zgrajena z namenom oskrbovanja za potrebe Panamskega
prekopa, ne bosta utrpela poslabšanja kvalitete vode. Poglobitev jezera Gatun in
navigacijskega prekopa Gaillard Cut bo omogočila shrambo dodatnih 1540 milijonov litrov
vode na dan, kar zadostuje za sedem prehodov ladij na dan. Dvig gladine jezera Gatun pa bo
še povečal vodno kapaciteto sistema z dodatnimi 660 milijoni litri vode na dan, kar zadostuje
za tri prehode ladij. Okrepljen vodni sistem bo tako zadrževal 10 680 milijonov litrov vode,
kar bo zadostovalo za povprečno 48,5 prehodov ladij na dan. Projekcije napovedujejo, da se
bo v letu 2025 dvignila tudi poraba pitne vode. V letu 2005 je poraba pitne vode za mesti
Panama City in Colon znašala milijardo litrov na dan, do leta 2025 pa naj bi narasla na 1,3
milijarde. Če to številko primerjamo s potrebami za delovanje Panamskega prekopa, to
zadostuje za 6 prehodov ladij na dan (Proposal, 2006).
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6.9.

AKTUALNI IN POTENCIALNI PREVOZI TOVORA SKOZI PREKOP

Razširjen prekop bo med prvim 11-letnim delovanjem omogočil prevoz dodatnim 1250
milijonom PC/UMS ton, kar bo finančno zneslo preko 6 000 milijonov $ v letu 2025. ACP
predvideva, da se bo količina tovora povprečno povečevala za 3 % na leto in v letu 2025
podvojila tonažo iz leta 2005. S prevozom večjih ladij bo potrebnih manj tranzitov in manj
vode. Za boljšo preglednost, kaj trg potrebuje, so ga razdelili v osem kategorij. Te se ločijo na
podlagi tipa tovora in tipa plovil, ki ga uporablja za prevoz:
·
·
·
·
·
·
·
·

kontejnerski prevoz,
suhi tovor,
prevozi vozil,
tekoči tovor,
prevozi s hladilnico,
križarske ladje,
generalni tovor,
mešani prevoz, ki vključuje ribiške čolne, barke, raziskovalna in pomorska plovila
(Proposal, 2006).

V preteklosti je večji del tovora in s tem tudi prihodkov prinašal suhi in tekoči tovor (glej
sliko 17). Med suhi tovor spadajo žitarice (koruza, soja, žito), minerali, gnojila, premog, med
tekoče pa surova nafta, naftni derivati in plin propan. Nedavno je kontejnerski prevoz, ki je bil
do pred kratkim prvi po donosu, zamenjal suhi tovor in ga potisnil na drugo mesto. Poleg tega
je prevoz vozil pristal na tretjem mestu po prinosu dohodka in tekoči tovor potisnil na četrto
mesto (Proposal, 2006).
Slika 17: Zgodovina spreminjanja količin različnih segmentov prepeljanih skozi prekop
med leti 1995 in 2005

Vir: Proposal, 2006, str. 17.
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Slika 18: Tranzit po tipih plovil med leti 2010–2012

Vir: Annual Report, 2012.
Če si ogledamo sliko 18, opazimo, da Panamski prekop prečka največ plovil s suhim tovorom.
Suhi tovor je že tretje leto zapored najpogostejši uporabnik prekopa, v letu 2012 je beležil kar
3339 prevozov, kar je prispevalo k 336,3 milijonov $ za voznino. V letu 2012 so ta plovila
prepeljala 83,4 milijone PC/UMS ton, kar je najvišja številka vse od leta 1996. Pri prevozu na
vrhu ostajajo žitarice s 36,5 milijoni ton, vendar se je prevoz žitaric zmanjšal v primerjavi z
letom 2011. Izvoz žitaric iz Brazilije in Argentine se je povečal na azijskem trgu, medtem ko
se čuti zmanjšanje izvoza ameriškega žita (Annual Report, 2012).
Na drugem mestu je kontejnerski prevoz, ki je v letu 2012 beležil 3 331 prevozov, kar je blizu
številu plovil s suhim tovorom. Od leta 2011 se je povečal za 2,9 %. Prispevek k vozninam je
znašal 956,2 milijonov $, kar ga uvršča v sam vrh. Kontejnerski prevoz najbolj uporabljajo
večja pristanišča vzhodne obale ZDA, ki so glavne države izvora in destinacije
kontejnerskega prevoza.
Prevoz tekočih snovi je v letu 2012 beležil 2478 prevozov, kar je 6,7 % več kot leto prej.
Prepeljal je 51,6 milijonov PC/UMS ton in prispeval k 211,3 milijonov $ voznin. Ta dvig gre
pripisati večjim širinam ladij. Glavni proizvodi tekočega prevoza so dizel, bencin in mešani
petrokemični proizvodi. Dizel večinoma izvira iz Mehiškega zaliva in pot nadaljuje v Čile in
Ekvador, medtem ko bencin prav tako iz Mehiškega zaliva potuje v zahodno Mehiko,
Gvatemalo, Čile, Japonsko in v Ekvador. Precej se je povečal tudi čilski uvoz dizla, za 45,7 %
v primerjavi z letom 2011, ki prihaja večinoma iz ameriških rafinerij v Mehiškem zalivu.
Število tranzitov ladij s hladilnimi prostori je v letu 2012 znašalo 1116, kar je 24,5 % manj
kot leta 2011. Število teh je upadlo, zaradi povečane uporabe hladilnih kontejnerjev.
Prevoz vozil je v letu 2012 znašal 669 tranzitov, kar je 5,7 % več kot v letu 2011. V prvi
polovici leta 2012 je narasla potreba po prevozu vozil, zaradi dviga globalne proizvodnje in
okrevanja azijske avtomobilske zaloge (Annual Report, 2012).
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Panamski prekop je v letu 2012 dosegel nov tonažni rekord, ki je znašal 333,7 milijonov
PC/UMS ton. Kar 36 % te vrednosti je prispeval kontejnerski promet, ki se je od leta 2011
zvišal za 5,4 % (glej sliko 19). Suhi tovor je prispeval 25 %, sledi tekoči tovor s 15 %, prevoz
vozil z 11 %, prevoz s hladilnimi prostori s 3 %, potniški promet s 3 %, generalni tovor 3 % in
drugi 4 %. Glede na poslovno leto 2011 se je zmanjšala teža prevoza s hladilniki, potniškega
prometa in generalnega tovora. Potniški promet je upadel, ker se je ob koncu sezone 2011/12
eden največjih križarskih ponudnikov v skladu s povpraševanjem odločil spremeniti linije
nekaterih ladij (Annual Report, 2012). Rast uporabe Panamskega prekopa je bila skoraj
izključno na račun uvoza ZDA iz Kitajske. Največji kritiki opozarjajo na to, da je
nerealistično napovedovati povečano uporabo prekopa in pričakovati, da bo ameriški uvoz iz
Kitajske še rastel (Panama Canal Expansion project, 2013).

Slika 19: Porazdelitev PC/UMS ton glede na tip tovora za poslovno leto 2012

Vir: Annual Report, 2012, str. 61.
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7. PREDVIDENI POZITIVNI UČINKI PROJEKTA
7.1. NOVA DELOVNA MESTA
Razširitev prekopa bo predvidoma prinesla veliko novih delovnih mest, ki bodo posredno ali
neposredno povezana s projektom. Pri gradnji potrebujejo obrtnike, tehnike, upravljavce s
težko strojno opremo, izobražene ljudi v manegementu, nadzornike gradnje, oblikovalce,
merilce, finančnike, logistike, varnostnike, vzdrževalce in računalničarje. Neposredno korist
bodo imeli tudi drugi sektorji, ki vključujejo pristanišča, železnice, pomorske agencije,
trgovce z gorivom, ekonomske aktivnosti znotraj prostotrgovinskega območja Colon Free
Trade Zone, turistične storitve, kopenski in intermodalni prevoz, ladjedelništvo, letalske in
trgovsko pomorske aktivnosti, finančne storitve, zavarovalniške storitve, telekomunikacije in
druge, saj je prekop konglomerat storitev in medsebojno povezanih aktivnosti, ki prispevajo h
državni ekonomiji (Proposal, 2006).
ACP napoveduje, da bo od 10 do 15 % služb dodatnih, kar pomeni da bo do leta 2025 imelo
zaposlitev od 150 000 do 250 000 ljudi zgolj zaradi razširitve prekopa. Slika 20 prikazuje
napovedi, kako se bo povečevalo število posredno in neposredno ustvarjenih delovnih mest
(Proposal, 2006). Od 3. septembra 2007 je bilo ustvarjenih več kot 27 000 direktnih mest
povezanih s projektom (Panama Canal Expansion Program, 2012).

Slika 20: Število posredno in neposredno ustvarjenih delovnih mest zaradi projekta
razširitve

Vir: Proposal, 2006, str. 68.
ACP, javni in privatni sektor so se združili pri izobraževanju za pridobivanje potrebnih
kompetenc, sposobnosti in certifikatov, da bi v čim večji meri lahko zaposlili panamsko
prebivalstvo. Več možnosti pri zaposlitvi bodo imeli mladi, ki jih bodo predhodno ustrezno
izobrazili. Z Ministrstvom za šolstvo in Narodnim inštitutom za človeški razvoj so vzpostavili
sodelovanje v izobraževanju za potrebe trga dela. V letu 2012 so ta program vključili v 65
izobraževalnih in lokalnih centrov, s poudarkom na uporabno angleščino, elektriko,
gradbeništvo in informacijsko tehnologijo. Med 6-letnim izobraževanjem so izdali 10368
certifikatov, diplomiralo pa je več kot 5300 mladih. Velik poudarek je tudi na izobraževanju
in ozaveščanju za ohranjanje čistega okolja in vode ter trajnostnega razvoja (Annual Report,
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2012). Do leta 2012 so izobrazili 73 kapitanov za manevriranje z velikimi post-Panamax
ladjami in 28 voznikov vlačilcev (Annual Report, 2012).
7.2.

POVEČANJE PRIHODKOV PREKOPA

Projekt bo finančno donosen in temeljil na napovedi povpraševanja in oceni stroškov.
Investicija bo podvojila maksimalno zmožnost obratovanja in s tem povečala učinkovitost
prekopa. S povečanim prometom in tovorom bodo prihodki višji, ki brez razširitve ne bi bili
mogoči. Nov prekop bo imel kapaciteto 300 milijonov PC/UMS ton pretovora na leto, skupaj
z obstoječim prekopom pa bo lahko operiral s 600 milijoni PC/UMS ton na leto. Slika 21
prikazuje predvideno naraščanje PC/UMS ton, modra črta pa nakazuje maksimalno zmožnost
obratovanja razširjenega Panamskega prekopa. ACP navaja, da se bo po najverjetnejšem
scenariju volumen prometa skozi prekop iz 279 milijonov PC/UMS ton, ki so jih dosegli v
poslovnem letu 2005, dvignil na skoraj 510 milijonov PC/UMS ton v poslovnem letu 2025,
kar je 82 % dvig. Po najbolj optimističnem scenariju naj bi v letu 2025 dosegli 585 milijonov
PC/UMS, po najbolj pesimističnem scenariju pa 480 milijonov PC/UMS ton. To predstavlja
med 72 % do 110 % povečanjem količine prepeljanega tovora (Proposal, 2006).
Slika 21: Predvidena rast volumna PC/UMS po odprtju razširjenega prekopa

Vir: Proposal, 2006, str. 38.

Neto dohodek razširjenega prekopa bo do leta 2025 narastel na 4310 milijone $, s povprečno
rastjo 11,6 % na leto. Do leta 2025 bodo narasli tudi prispevki za državno blagajno, ki naj bi
znašali do 4190 milijonov $. V prvih 11-letih obratovanja razširjenega prekopa bodo nove
zapornice zmožne v državno blagajno prispevati skupaj kar 8500 milijonov $ več, kot če
prekopa ne bi razširili (Proposal, 2006).
Po napovedih ACP se bo na račun razširjenega prekopa dvignil tudi BDP (glej sliko 22). Leta
2025 naj bi dosegel kar 32 000 milijonov $, medtem ko bi znesek brez razširjenega prekopa
znašal 25 000 milijonov $ (Proposal, 2006).
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Slika 22: Predvidena rast dviga BDP-ja z razširitvijo in brez do leta 2025

Vir: Proposal, 2006, str. 66.

7.3.

RAZŠIRJENO TRGOVANJE

Panami se ponuja dobra priložnost za odprtje novih trgov, tu mislimo predvsem na razvoj
trgovine med zahodno obalo ZDA in vzhodno obalo Južne Amerike, predvsem z Brazilijo, ki
je pomembno vzhajajoče tržišče. Razširjen prekop bo vplival na več segmentov trgovanja.
Žito, ki je druga najpomembnejša surovina, ki potuje skozi prekop, bo imelo krajše potovanje
iz osrednjega dela ZDA po reki Mississippi na obalo, kjer ga naložijo na ladje za Azijo. V
prihodnosti predvidevajo rast trgovanja med Azijo in Latinsko Ameriko. Kot potencialno
uporabnico ACP navaja Brazilijo, ki bi lahko sojo izvažala v Azijo. Skozi razširjen prekop bi
v Azijo v večjih količinah vozili premog in železovo rudo iz Kolumbije in Venezuele.
Predvidevajo, da bo izvoz premoga iz Kolumbije v naslednjih 10 letih narastel za več kot 200
milijonov ton. Prav tako je potencialni prevoz premoga med vzhodno obalo ZDA in Kitajsko.
Odkar je ACP razglasil razširitveni projekt, se je povečalo zanimanje za prevoz zemeljskega
plina LNG. Tega obstoječe zapornice niso dovoljevale. Ladje bodo lahko z enim prevozom
prepeljale preko 100 000 m3 tekočega zemeljskega plina. Panamski prekop bi lahko postal
nova potencialna pot za prevoz plina med Perujem in Španijo, med Mehiškim zalivom in
Japonsko ter med Trinidad in Tobagom in Čilom. Odpira se tudi nekaj potencialnih poti za
prevoz surove nafte med Ekvadorjem in Mehiškim zalivom (Dengo, 2012).
7.4.

GRADNJA NOVEGA TERMINALA

Panama bo v Colonu na atlantskem vhodu v prekop zgradila četrti kontejnerski terminal.
Terminal, vreden 600 milijonov ameriških dolarjev z letno kapaciteto dveh milijonov TEU,
bodo zgradili združeni azijski podjetniki v t. i. Panama Colon Container Port. Z odprtjem
jeseni 2014 bo center pomagal odpraviti določen del pritiska na vzhodna pristanišča ZDA in
pristanišča v Mehiškem zalivu, ki ne bodo sposobna sprejeti post-Panamax ladij. Terminal bo
imel štiri priveze, od katerih bosta dva za privez super post-Panamax ladij, tretji bo za postPanamax ladje, četrti pa bo ločen za večnamenske ladje in razsuti tovor. Terminal bo imel
dvorišče za kontejnerje, ki bo lahko shranil 36000 TEU. Preučujejo tudi možnost izgradnje
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logističnega centra s skladišči in hladilnimi prostori, morda bo to območje kasneje postalo del
prostotrgovinske cone Colon Free Trade Zone (Panama Freight transport Report Q4, 2012).
Doba post-Panamax ladij je neločljivo povezana z ostalimi pristanišči po svetu. V večini
evropskih pristanišč in na Kitajskem so poglobitvena in razširitvena dela že izvedli, medtem
ko jih ZDA še ni. Večja pristanišča na zahodu so že prilagojena tem ladjam, na vzhodni obali
pa so do januarja 2012 prilagodili le dve pristanišči, in sicer Norfolk in Virginio. Pristanišča
od Miamija do New Yorka pa še čakajo na poglobitvena in razširitvena dela. Z deli so pričeli
že v Houstonu v Texasu, kjer posodabljajo tudi žerjave in priveze. Namen imajo poglobiti
tudi plovno reko Mississippi, kjer se nahaja nekaj pristanišč (Kolman, 2012). Če pristanišča
ne bodo pravočasno pripravljena na sprejem post-Panamax ladij, Panama ne bo mogla
realizirati svojih načrtov o podvojitvi teže tovora. Alberto Aleman Zubieta, upravnik
Panamskega prekopa, je kritiziral Kanado in ZDA, ker še nista uspeli pripraviti pristanišč za
sprejem velikih ladij. Zaradi povečanja terminalov bo potrebnega več osebja in s tem tudi več
delovnih mest (Panama chief …, 2012).
8. NEGATIVNE POSLEDICE
8.1. DVIG VOZNIN ZA UPORABO PREKOPA
Voznine za plutje skozi prekop se določajo na podlagi tonažnega merilnega sistema
poznanega pod kratico PC/UMS oz. Panama Canal Universal Measurement System, ki je v
uporabi od leta 1969 dalje. Ta meritveni sistem temelji na neto tonaži, in sicer je ena tona
ekvivalentna 2,83 m3 prostorske kapacitete. Takšen sistem upošteva ali je ladja natovorjena
ali prazna. V letu 2005 je ACP vpeljala nov sistem odmerjanja voznin, ki velja za polne
kontejnerske ladje. Tem sedaj višino voznin merijo v TEU oz. twenty-foot equivalent unit, ki
ustreza meram enega kontejnerja oz. 38,5 m3 prostornine. En kontejner oz. 1 TEU je
ekvivalenten približno 13 PC/UMS tonam (Tolls Assessment, 2012).
Prispevki za tranzit ladij se delijo na prispevke za prečkanje prekopa in prispevke za druge
pomorske storitve, ki vključujejo prispevek za uporabo vlačilcev, lokomotiv, dodatne pomoči
pri vodenju in rezervacije. Preko 75 % prispevkov dobijo iz prehodov skozi prekop. Vsaka
ladja ima možnost rezervacije, ki ji v rezerviranem dnevu zagotavlja 18 urni ali krajši prehod
skozi prekop, v nasprotnem primeru velja pravilo, da si ladje sledijo po vrstnem redu. Glavni
uporabniki rezervacije so kontejnerski promet, prevozi avtomobilov, križarke in nekontejnerski prevozi v hladilnikih. Ladjo rezervacija stane dodatnih 15 % glede na osnovno
ceno (Proposal, 2006). Povprečni zadrževalni čas ladij v prekopu je v letu 2012 znašal 25,66
ur, kar je 4 % manj kot v predhodnem letu. Povprečni čas potovanja ladje od prehoda skozi
prve zapornice do zadnje zapornice je v letu 2012 znašal 10,7 ur (Annual Report, 2012).
Med neuradnimi posvetovanji med novembrom 2009 in aprilom 2010 je ACP predstavil nov
cenik. Po posvetovanju s proizvajalci, vladnimi predstavniki in notranjimi analitiki ACP-ja so
z novimi pristojbinami začeli 1. januarja 2011. Cene za prehod ladij skozi prekop so odvisne
od vrste ladje, vrste tovora in teže tovora. Preglednica 6 prikazuje cene voznin pred in po
podražitvi. Kontejnerski prevoz je pred podražitvijo moral za en TEU plačati 72 $, po novem
ceniku pa 82 $. Križarke morajo plačevati voznino glede na število ležišč in zasedenost le teh.
Cena za zasedeno ležišče je znašala 120 $, po podražitvi pa 134 $, prazno ležišče pa 96 $ oz.
108 $ z januarjem 2011. Večina ladij pa plačuje pristojbino v PC/UMS, kjer se pristojbina
glede na količino spreminja. Če vzamemo na primer generalni tovor, je natovorjena ladja pred
podražitvijo za prvih 10 000 ton plačala 3,90 $ na tono, naslednjih 10 000 ton je bilo cenejših
in obračunanih po ceni 3,82 $ na tono, preostanek teže (kar je presegalo 20 000 ton) pa po
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3,76 $ na tono. Povprečna cena za prečkanje prekopa znaša 54 000 $ (Tolls Assessment,
2012).
Preglednica 6: Voznine za uporabo prekopa glede na količino tovora in tip tovora za leto
2011

Vir: Tools Assessment, 2012.

Podražili so tudi voznine za manjše ladje. Preglednica 7 prikazuje prejšnje in nove voznine, ki
se odmerjajo glede na dolžino ladje. Voznine so se praktično podvojile. Če je ladja dolga npr.
27 metrov je prej za prehod skozi prekop plačala 1000 $, s 1. oktobrom 2012 pa je morala
plačati 2 000 $. Gre za občutno podražitev, ki bi utegnila vplivati na število prevozov preko
prekopa (Tolls Assessment, 2012).
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Preglednica 7: Nove cene voznin za manjša plovila

Vir: Tolls Assessment, 2012.
Ob vsakem prevozu podjetje zbira informacije o zadovoljstvu uporabnikov s storitvijo in
spremljajo njihove predloge. Konec leta 2012 je bilo kar 97,82 % strank zadovoljnih s samo
storitvijo, kar je 1,22 % več kot v letu 2011 (Annual Report, 2012).

8.2.

DOLGOROČNI UČINKI PROJEKTA

Svetovna banka je naredila študijo, v kateri navaja možne scenarije, ki lahko sledijo po
končanem projektu. Več dosedanjih študij (ACP, IMF) navaja zgolj pozitivne učinke projekta,
kot so nova delovna mesta, rast domačih virov in drugih učinkov, vendar nam njihova
metodologija ne omogoča vpogleda v potencialne posledice razširitve prekopa, zlasti pri
neenakosti in revščini med prebivalstvom. Panamsko gospodarstvo je bilo velikokrat
opredeljeno kot dvojno gospodarstvo, sestavljeno iz dinamičnega dobro plačanega izvozno
orientiranega segmenta in togega, slabo plačanega domačega. Zaposleni pri upravljanju s
Panamskim prekopom imajo 10–20 krat višjo plačo od državnega povprečja. Kljub 10 %
dvigu BDP na prebivalca med 1997 in 2003, se je revščina komajda kaj spremenila.
Domorodne skupnosti so doživele celo poslabšanje v življenjskem standardu in ostajajo
najrevnejše socialne skupine v Panami. Projekt zaposluje le določene profile ljudi, poleg tega
ima podjetje zelo malo povezav z ostalim gospodarstvom v državi. Le malo prebivalcev
Paname bo imelo koristi in zaslužek od gradnje in delovanja prekopa. Preseljevanje iz
podeželja v mesta lahko povzroči naraščajočo revščino. Panama računa, da ji bo uspelo
dvigniti cene voznin, ne da bi pri tem utrpeli izgubo strank. Glavni učinek bo v rasti BDP-ja
za predvidenih 3,7 %. Model je pokazal, da bo imel projekt razširitve pozitivne učinke na
povprečni prihodek, vključno z državnim proračunom (Bussolo in sod., 2011).
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9. POMEN RAZŠIRJENEGA PREKOPA
Razširjen Panamski prekop bo vplival na življenje Panamcev, odpiral nova delovna mesta,
prispeval k večjemu državnemu proračunu, večji mednarodni prepoznavnosti in ugledu
Paname. S prevozom večjih tovorov in manjšim številom tranzitov se bodo zmanjšale emisije
in stroški delovanja prekopa. Panamski prekop bo povečal svojo učinkovitost, prilagodljivost
in konkurenčnost. Konec poslovnega leta 2013 je razširitveni projekt na 66,6 % opravljenega
dela, po zadnjih podatkih pa naj bi z deli končali leta 2015.
PREDNOSTI
SLABOSTI
· Za enako količino prepeljanega
· Stroške
projekta
nameravajo
tovora bo potrebnih manj tranzitov in
poravnati z dragimi vozninami,
s tem tudi manj izpustov CO2, manjša
· negativen vpliv projekta na okolje,
poraba vode in manjši stroški
· odvisnost prekopa od svetovnega
delovanja,
gospodarstva.
· z dvigom gladine jezera Gatun bodo
povečali vodne kapacitete za potrebe
prekopa in za oskrbo s pitno vodo,
· dodatna delovna mesta,
· dodatno izobraževanje delovne sile.
PRILOŽNOSTI
NEVARNOSTI
· Projekt ponuja potencialni dvig
· Dražje voznine lahko pripeljejo do
prepeljanega tovora in s tem tudi
izgube strank,
povečanje prihodkov prekopa,
· morebitna izgradnja prekopa skozi
· ratifikacija pogodbe o prosti trgovini
Nikaragvo in izgradnja železnice
med Panamo in ZDA bo povečala
skozi Kolumbijo,
trgovanje med državama.
· če bo delo zaostajalo United Group
tvega kazen v višini 54 milijonov $.
· prevoz večjih količin premoga,
železove rude in soje iz Latinske
Amerike skozi prekop v Azijo,
· prevoz zemeljskega plina skozi
prekop, ki do sedaj ni bil možen,
· razvoj turizma za oglede prekopa.

S pomočjo SWOT analize sem izpostavila prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
poslovanja razširjenega prekopa. Prednosti projekta so zagotovo v dodatnih delovnih mestih.
Po ocenah ACP-ja naj bi projekt do leta 2025 pripomogel k dodatnim 150 000–250 000
posredno in neposredno ustvarjenim delovnim mestom. Poleg tega je država začela vlagati v
izobraževanje in ga skušala prilagoditi potrebam na trgu dela. Za pridobivanje potrebnih
kompetenc so vpeljali nove programe, s pomočjo katerih bo panamsko prebivalstvo postalo
bolj zaposljivo. Po odprtju širšega prekopa bo za enako količino prepeljanega tovora
potrebnih manj tranzitov, s tem pa se bodo zmanjšali tudi stroški delovanja prekopa. Nove
skupine zapornic bodo pri vsakem tranzitu porabile 7 % manj vode kot jo porabijo obstoječe
in pri vsakem tranzitu uporabile 60 % že uporabljene vode. Poglobitev jezera Gatun in
navigacijskega prekopa Gaillard Cut bo omogočila shrambo dodatnih 1540 milijonov litrov
vode na dan, z dvigom gladine jezera Gatun pa bodo pridobili še dodatnih 660 milijonov
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litrov. Okrepljen vodni sistem bo tako zadrževal 10 680 milijonov litrov vode, kar bo
zadostovalo za povprečno 48,5 prehodov ladij na dan. S podvojeno vrednostjo tovora se
prekop med leti 2015–2025 namerava izogniti proizvodnji več kot 160 milijonov ton CO2 in
se uveljaviti kot zelena pomorska pot, s ciljem zmanjšati emisije CO2 v pomorskem prometu.
Razširitev prekopa je s seboj prinesla tudi določene slabosti, predvsem s posegi v okolje. Pred
začetkom gradnje so morali poskrbeti za premestitev živali, ki so izgubile svoj naravni
habitat, določene dele površja so poplavili z dvigom gladine jezera Gatun, določene pa
degradirali z miniranjem in poglabljanjem terena. Projekt lahko ogrozi oskrbo s pitno vodo.
Ena od šibkih točk prekopa je tudi njegova odvisnost od svetovnega gospodarstva. V času
svetovne krize upade število tranzitov in s tem tudi dohodek. Morali bi zmanjšati odvisnost od
ameriških gospodarskih ciklov, ki se odrazijo v manjšem številu tranzitov, saj je ZDA največji
uporabnik prekopa. Nekateri strokovnjaki so že v samem začetku nasprotovali projektu, češ
da ne bo upravičil svoje izgradnje. Slaba plat projekta je tudi strošek gradnje, ki ga bodo
nosili uporabniki prekopa z dražjimi vozninami.
Panami se po odprtju razširjenega prekopa obeta možnost podvojitve dosedanje količine
tovora, s tem pa tudi povečanje prihodkov prekopa. Velika priložnost se ji ponuja pri prevozu
soje iz Brazilije v Azijo ter premoga in železove rude iz Kolumbije in Venezuele v Azijo.
Tudi pri prevozu zemeljskega plina, ki ga do sedaj niso smeli prevažati, so potencialne
uporabnice predvsem izmenjava med Perujem in Španijo, Mehiškim zalivom in Japonsko ter
med Trinidadom in Tobagom in Čilom. Panoga, ki je Panama še ni uspela dodobra izkoristiti
pa je turizem, kamor bi morala vključiti ogled prekopa. V poslovnem letu 2012 je zapornice
Miraflores in opazovalni center Gatun obiskalo preko 800 000 obiskovalcev, vendar bi lahko
to število še povečali.
Konec leta 2012 so bili z deli v šestmesečnem zaostanku, zato podjetje United Group tvega
kazen v višini 54 milijonov $. Med gradnjo se je zvrstilo več stavk, ki so povzročile
prekinitev dela. Januarja 2011 je okoli 4000 delavcev, ki so gradili zapornice, zahtevalo
zadnje plače in izboljšanje delovnih razmer, podobna zgodba je bila v novembru 2010. Druga
nevarnost, ki bi utegnila ogroziti uspešnost prekopa, pa so dražje voznine. Te bi lahko
uporabnike spodbudile k drugim alternativam, kot je intermodalni prevoz ali plovba okoli rta
Ognjene zemlje. Poleg tega obstajajo načrti o izgradnji prekopa skozi Nikaragvo in o
izgradnji železnice preko Kolumbije. Ob njihovi uresničitvi bi Panamski prekop dobil veliko
konkurenco.

52

10. ZAKLJUČEK
Panama je najjužnejša država v Srednji Ameriki, tu je razdalja med največjima oceanoma
najkrajša. Strateško lokacijo je dobro izkoristila, saj je danes zaradi Panamskega prekopa
pomembno križišče zahodne hemisfere. Je naravni most med Severno in Južno Ameriko, zato
se ponaša z biološko pestro floro in favno. Država ima večinoma vlažno tropsko podnebje,
zato tu uspeva tropski deževni gozd, ki pa se zaradi izsekavanja krči. Nekdaj bogata država z
bananami se danes sooča z upadom kmetijstva. Glavne pridelovalne kulture so koruza, riž,
sladkorni trs, fižol in kava. Panamsko gospodarstvo sloni predvsem na storitvenih
dejavnostih, ki predstavljajo skoraj 80 % BDP-ja, sledi industrija 16,8 % in kmetijstvo 3,8 %.
Njena realna gospodarska rast BDP-ja je v letu 2012 znašala 10,7 %, kar jo uvršča med
gospodarsko najuspešnejše države Srednje Amerike.
Sto let je minilo od izgradnje in odprtja Panamskega prekopa, razmere in potrebe svetovne
trgovine pa so se od takrat močno spremenile, zato se je Panama odločila za gradnjo novega,
širšega prekopa, s katerim bo ostala konkurenčna svetovnemu povpraševanju. Leta 2007 je
začela z gradnjo širšega prekopa, ki naj bi ga predvidoma odprli leta 2015. Projekt vreden
5,25 milijard dolarjev vsebuje več komponent gradnje in sicer, izgradnjo novih zapornic na
atlantski in tihooceanski strani, izkop novih dostopnih kanalov do zapornic, razširitev in
poglobitev navigacijskih kanalov ter povečanje pretoka jezera Gatun. Konec poslovnega leta
2013 so bili na 66,6 % opravljenega dela. Če se vrnem k zastavljeni hipotezi, da bo širši
prekop kljub podpori njegove širitve in njegovemu pomenu za regionalne in globalne
prometne tokove prinesel tudi negativne okoljske, ekonomske in socialne učinke, lahko
hipotezo deloma potrdim. Projekt bo imel negativne učinke na okolje in socialno strukturo
prebivalstva, medtem ko na ekonomsko stanje države ne, saj se državi z odprtjem prekopa
obeta večji dohodek od pristojbin za uporabo kanala in razširjeno trgovanje. Količina tovora
naj bi se po razširitvi povprečno povečevala za 3 % na leto in v letu 2025 podvojila tonažo iz
leta 2005. Za enako količino prepeljanega tovora bo potrebnih manj tranzitov, na ta način
bodo privarčevali z energijo in vodo. V letu 2012 je Panama beležila zgodovinsko nizko
stopnjo brezposelnosti (4,2 %), kar je posledica projekta, ki je državi prinesel nova delovna
mesta. Predvidena je rast prihodkov prekopa, posledično tudi rast BDP-ja. Panami se obeta
razširjeno trgovanje predvsem s prevozom zemeljskega plina, ki do sedaj ni bil mogoč. Nov
vzhajajoči trg ponuja Brazilija, ki bi lahko s sojo trgovala z Azijo, poleg tega pa je priložnost
tudi pri prevozu premoga in železove rude iz Kolumbije in Venezuele v Azijo. Z razpršenim
poslovanjem bi Panamskemu prekopu uspelo razbiti preveliko odvisnost od ZDA, saj se
vsakršna ameriška gospodarska kriza odrazi v manjšem številu prevozov. V želji, da bi v čim
večji meri lahko zaposlili panamsko prebivalstvo, so spremenili izobraževalni program in ga
prilagodili potrebam na trgu dela. Razširjen prekop bo povečal intenzivnost prometa,
pripomogel k večji varnosti in učinkovitosti. Uprava namerava celoten znesek gradnje
poravnati z vozninami, zato se je odločila za njihovo podražitev, kar lahko pripelje do izgube
strank.
Gradnja razširjenega prekopa pa je imela oz. bo imela tudi negativne vplive na okolje.
Določene dele površja so poplavili z dvigom gladine jezera Gatun, kateremu po nekaterih
ocenah grozi zaslanjevanje zaradi povečanega dotoka slane vode ob vsakem tranzitu. Pri
gradnji so določena območja degradirali z miniranjem in poglabljanjem terena. Poskrbeti so
morali za premestitev živali, ki so izgubile svoj naravni habitat. Projekt bo morda pustil trajne
posledice na kakovosti zraka in ogrozil oskrbo s pitno vodo. Uprava prekopa je v publikaciji
navedla, da bo do leta 2025 število revnih upadlo pod 100 000. To bo za državo zahtevna
naloga, saj se revščina kljub 10 % dvigu BDP na prebivalca med 1997 in 2003, ni kaj dosti
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spremenila. Ta je prisotna predvsem med domorodnimi prebivalci s podeželja. Ne moremo
trditi, da bo projekt vplival na dobrobit vseh prebivalcev, morda se bodo razlike med revnimi
in bogatimi še bolj poglobile. Kako močno vlogo bo imel razširjen prekop na Panamo pa bo
pokazal le čas. Kljub temu bo Panama še naprej igrala pomembno vlogo v mednarodni
trgovini.
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11. SUMMARY
Panama is the southern country in Central America where the distance between the biggest
two oceans is the shortest. It is a crossroad of western hemisfere due to its strategic location. It
is a landbridge between North and South America with diverse flora and fauna. The country
has dry tropical climate. The natural vegetation of Panama is tropical rainforest, which is
shrinking due to deforestation. The country is struggling with decrease in production of
bananas. The main crops are corn, rice, sugar cane, beans and coffee. Tha Panama's economy
is based on service sector that produces almost 80 % GDP and it is followed by industry with
16,8 % GDP and agriculture with 10,7 %. It is the most successful country in Central America
regarding its economy.
In the past decade Panama Canal has been facing a problem that it is too small for passing big
vessels through the canal. In order to satisfy world demand Panama started to build new,
additional canal that will help Panama to stay competitive in worldwide trade. The project
started with work in 2007 and will cost 5,25 million US dollars. The project is devided into
several components. Tehnically most difficult is the construction of the third set of locks, one
on the Pacific and other on the Atlantic side. The other components of projects are the
expansion and dredging the entrance on Pacific and Atlantic coast, rise the level of lake
Gatun, dredging work on existing canal and excavation of new navigational canal that will
align new locks with the existing canal. At the end of fiscal year 2013 project reached 66,6 %
progress rate. According to the latest reports it will be finished by the year 2015. The project
will double the capacity of moving cargo. It will be able to transport larger volumes of cargo
with less transits and by this manner it will reduce operational costs, carbon emisson and save
water. New water reutilization basins will use less water than existing ones. The expanded
canal will raise the revenues of canal and contribute to boost GDP. The project created
additional jobs and the government is trying to modernize and adjust curriculum and produce
some qualified workers for the project. There are also some negative impacts of project.
Firstly the construction will be fully financed by the tools, which were and will be raised in
the future. That may negative effect on customers, which may avoid passing through the
canal. Secondly in order to rescue wild life relocation of animals was necessary. Some parts
of the land were sank due to raising the level of Gatun lake. This project may also affect water
quality and supply for citizens. Thirdly the project may not contribute to welfare of
Panamanian people and reduce the poverty like it was promised. Maybe this project will cause
even bigger inequality between rich and poor people. With expanded canal Panama will get
an oppurtunity to expand trade with new partners. There was demand for tranzit LNG, which
was never transported trough the canal before. The expansion project will have positive
impact on dry bulks. The US Gulf-Asia grain trade will become more competitive through the
use of larger vessels. There is also potential for increased trade of coal and iron ore from
Colombia and Venezuela to Asia. The potential routes are between Trinidad-Chile, US-GulfJapan and Peru-Spain. New emerging country is also Brasil with exporting soybeans to Asia.
With new trade routes Panama canal will not be too economically dependent on USA and its
economic crisis. Expanded canal will help Panama to become worldwidly known and
attractive for new investors and business companies. In 2015, when the new canal will be
opened, Panama Canal will play even bigger role in the world trade.
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