
Tidskriften Kuba  1/2007         21

Nationalförsamlingen
diskuterar budgeten

Sture ArrhedSture ArrhedSture ArrhedSture ArrhedSture Arrhed

Rapporten för 2006 som presenterades av finansministern
Georgina Barreiro visade att tillväxten inom ekonomi och social
utveckling följt budgeten. Underskottet beräknas till 1,73
miljoner pesos (samma belopp i US-dollar enligt officiell kurs),
motsvarande 3,2 procent av bruttonationalinkomsten, vilket är
ett bättre resultat än 2005 trots att utgifterna ökade från 25
miljarder pesos 2005 till omkring 33 miljarder 2006. En annan
positiv faktor är att förhållandet mellan inkomster och utgifter
förbättrats med 3,1 procent.
Barreiro erinrade om att till skillnad från många andra länder,
så uppnår Kuba detta utan att avstå från framsteg inom de
sociala programmen. På Kuba stängs inga hälsocentra utan de
rustas upp och ny teknologi installeras. Inga skolor stängs,
men nya öppnas och utbildningsmetoder förbättras. Så blir det
också i budgeten för 2007, som ökar med 9,1 procent i f h t
2006,  och där utgifterna för utbildning, hälsa, kultur, idrott,
trygghet och socialhjälp tar 69 %. Det är en budget som
karaktäriseras av stöd för hållbar utveckling och social välfärd.
Hon betonade vikten av att handelssektorn ökar sin effektivitet
och meddelade att inkomsterna där ökat med 9,8 %.
Källa: RHC 061222/Arrhed

Ekonomisk och social högkonjunktur

Kuba noterar sin största ekonomiska tillväxt någonsin. Det är
också världsdelen högsta. Kubas framsteg inom ekonomi och
social utveckling under 2006 är odiskutabla och har skett trots
upptrappningen av USAs aggressiva politik, sa Ricardo Alarcón,
parlamentets talman.
Bland de regeringsledamöter som fick rapportera till
nationalförsamlingen fanns Carlos Lage, sekreterare i
verkställande utskottet; transportminister Jorge Luis Sierra,
basindustriminster Yadira García, ti l l förordnade
jordbruksministern Maria del Carmen Pérez och Francisco
Soberón,  centralbankschef.
Deras redogörelser  tog upp frågor som bostadsbyggande och
upprustning, transportsituationen, kontroll över drivmedels-
försäljning, livsmedelsproduktion; jordbrukspriser; priserna
på elektrisk utrustning i hemmen inom ramen för den pågående
landsomfattande energisparkampanjen, känd som energi-
revolutionen. Debatten runt dessa frågor resulterade i beslut
om fem huvudlinjer för 2007. Alarcón förklarade att dessa var:
energirevolutionen,  bostadbyggandet, livsmedelsförsörjningen,
transporter och kampanjen för bättre social- och arbetsdisciplin.
”En gemensam nämnare är att alla program beror på aktiva
människors deltagande,” betonade han.
I början av nationalförsamlingens vinstersession välkomnade
Alarcón särskilt de 90 ledamöter som omvalts utan avbrott
sedan 1976 då folkmakten infördes.
Källa: Juventud Rebelde, 061223

Snabbaste tillväxten i Amerika

Fredag 22/12 tillkännagavs att Kubas ekonomi vuxit med 12,5%
under 2006, den snabbaste takten på västra halvklotet och att
budgetunderskottet förblivit under kontroll trots ökade utgifter.
Regeringen sa att denna tillväxtsiffra enligt den egna
beräkningsmetoden som inbegriper prisfria sociala tjänster,

skulle ha varit 9,5 % enligt traditionella beräkningar, dvs ändå
betydligt mer än de 5,3 % som blev genomsnittet för
Latinamerika.
Ekonomi- och planeringsminister Jose Luis Rodriguez förklarade
att ökningen av bruttonationalinkomsten är den högsta i
landets historia och också den högsta i regionen. FNs
Ekonomikommission för Latinamerika och Karibien meddelande
i december att Kubas beräkningsmetod fortfarande är under
diskussion eftersom den baseras på uppskattningar av
marknadsvärdet av gratis social service och subventionerade
varor. The Economist Intelligence Unit och CIA menar att Kubas
beräkningsmetod överskattar ökningen med 3-4 procentenheter.
”Vi kommer att fortsätta att hävda att våra siffror ska
publiceras i alla internationella organisationer, särskilt inom
FN, ” sa Rodriguez.
ECLAC beräknar att exporten av varor och tjänster var 10,443
miljarder dollar detta år, jämfört med 7,2 år 2005, till största
delen beroende på en ökning på 53 % för export av tjänster.
Rapporten säger att importen var 10,352 miljarder dollar,
jämfört med 7,963 år 2005. De internationella reserverna
ökade något och utlandsskulden minskade något enligt ECLAC.
Källa: Reuters 22/12 2006

Folkligt deltagande i bostadsbyggande

Enligt rapporten till nationalförsamlingen beräknades att
resultatet för 2006 skulle sluta i 110.000 nybyggda eller
upprustade bostäder. Ordförande i byggnadsutskottet Leonardo
Martinez slog fast att resultatet i slutet av november var
102.353 nya och ombyggda bostäder, jämfört med planen på
110.000 som innebär en dubblering i f h t genomsnittet för 90-
talet.  Och i över 100.000 hade det skett med folkligt
deltagande. Kostnaderna för byggnadsmaterial, drivmedel och
transporter uppgick till 292 miljoner pesos i slutet av november.
Källa: Prensa Latina 18/12

Mot kameran tittar den för många svenskar bekanta Leonel
Gonzalez, tidigare internationell sekreterre i Lärarfacket,
numera ledamot i Nationalförsamlingens utrikesutskott.

Turism och kultur

Förutom de oförstörda stränderna, solen och naturens skönhet,
menar vi att öns kultur och identitet kommer att bli en stor
dragningskraft för turister. En sådan strategi diskuterades på
onsdagen i parlamentets kommitté för utbildning, kultur,
vetenskap, teknologi och miljö. Ledamöterna analyserade
dagens förhå,llande mellan kultur och turism och de problem
som hämmar en större förekomst av den bästa kubanska
konsten på hotell, nattklubbar och andra turistanläggningar.
Visa turisterna vägar in i det kulturella livet istället för att bara
erbjuda exklusiva paket, var en gemensam ståndpunkt bland
ledamöterna. Källa: Granma 21/12 2006
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