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Ordförande i 
ekonomi- och finansutskottet:
2008 började bra, med politiska och ekonomiska reformer 
som gav resultat i jordbruket och livsmedelsförsörjningen, 
och framsteg i energirevolutionen, tydliga förbättringar 
av kollektivtrafiken och fler turister. Men andra hälften 
dominerades av de svåra problem som orskades av 
de tre orkanerna, med kostnader och förluster på 
tillsammans 9,7 miljarder US-dollar – nästan 20 procent 
av bruttonationalprodukten. Blockaden och den globala 
ekonomiska krisen har också påverkar vårt ekonomi. 
Den ekonomiska tillväxten blev 4,3 procent, betydligt lägre 
än de 8 procent som vi hade planerat. Det beror inte bara 
på orkanerna utan också på de skyhöga livsmedels- och 
oljepriserna fram till hösten. De ledde till budgetunderskott 
på 6,7 procent av BNP, vilket är alldeles för mycket. 
Nu har oljepriset gått ner, men sammantaget över hela året 
har oljan ändå kostat 43,5 procent mer än förra året. Och 
detsamma gäller livsmedel som kostat oss 53 procent mer 
än förra året. Samtidigt har inkomsterna från nickel, vår 
viktigaste exportvara, gått ner med 41 procent på grund av 
minskad efterfrågan. 
Men vi kunde också ändå ha uppnått bättre tillväxt 
med bättre resultat när det gäller att spara och minska 
energiförbrukningen, införliva fler i arbetet, noggrannare 
förberett investeringar, bättre organiserat arbetet och 
bekämpat den konsumistiska och importmentalitet 
som fortfarande lever kvar hos många, och som hindrar 
framväxten av inhemsk tillverkning. 
Arbetslösheten är nere på 1,6 procent, vilket är tekniskt 
detsamma som full sysselsättning, och bland de lägsta i 
världen, men den mäter bara de som söker arbete. Ett icke 
föraktligt antal medborgare varken arbetar eller studerar.
Det blir en viktig uppgift det kommande året att dra in 
dem i det produktiva samhällslivet men också att se till att 
arbetslönerna blir tillräckliga för att tillgodose basbehoven 
och tjäna som drivkraft för ökad produktion.  
Minimipensionen höjdes under 2008 till 200 pesos och 
undre gränsen för socialbidrag till 147 pesos. Den nyliberala 
politiken i andra länder har privatiserat pensionsfonderna 
och utlämnat dem åt marknadspekulation, och förlorat 
mycket av sitt värde, och många blir helt utan. 
Inom bioteknologin har exporten ökat med 20 procent 
jämfört med förra året. Något under 10.000 anställda 
arbetar inom sektorn som exporterar till mer än 40 länder. 
Sammandrag, källa Granma
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