Hela Karibien gynnas
om USA häver Kuba-blockaden

P.O. Lennartsson.
Praktiskt taget alla länder i Karibien skulle gynnas om
USA hävde förbudet att besöka Kuba. Detta framgår av en
studie av Rafael Romeu som publicerats av Internationella
Valutafonden (IMF). Hela studien finns att läsa på nätet,
se nedan.
Författaren menar att totala mängden besökare i hela Karibien skulle öka med 10 % om USA normaliserade förbindelserna med Kuba. Ett upphävande av reseförbudet för
USA-medborgare skulle leda till en enorm ökning av antalet turister i Karibien. Besöksmängden från USA skulle
snabbt resultera i en överbelastning av den kubanska turistnäringens kapacitet, vilket i sin tur skulle leda till att många
skulle söka sig till andra karibiska öar. För närvarande tar
Kuba emot mer än 2 miljoner turister per år. Studien beräknar att mellan 3 och 3,5 miljoner turister från USA årligen
skulle besöka Kuba om förbudet upphävdes.
Små öar med starka band med länder i Europa torde vinna genom att attrahera europeiska turister: Martinique,
Monserrat, Antigua och Barbuda samt Barbados skulle alla
få fler besökare.
Men rapporten anger också några förlorare. Enligt en
modell där 2/3 av USA-resenärerna väljer Kuba och 1/3
bedöms som ’nya’ besökare – projiceras en nedgång av
antalet besökare i Virgin Islands (USA) med 23 % och i
Puerto Rico, Jamaica, Cancun, Bermuda med 10-15 %
samt i Anguilla, Aruaba och Bahamas med 17 – 20 %. Så
en del regeringar i regionen är oroliga inför perspektivet
att relationen mellan USA och Kuba är på väg att förändras. I en artikel i Miami Herald spekulerar kolumnisten
Andres Oppenheimer att ett upphävande av reseförbudet
kan få negativa följder för Mexico och att detta skulle vara
förklaringen till att Mexico har intagit en mer vänskaplig
attityd gentemot Havanna.
Källa: “Vacation Over: Implications for the Caribbean of
Opening U.S.-Cuba tourism,” www/imf.org/external/pubs/
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