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 Ekonomisk världskris, låg tillväxt på Kuba
Kubansk press gav stort utrymme till den parlamentsession 
som nu avslutats. Bland annat när landets president Raul 
Castro talade om att utveckla den ekonomiska modellen. 
Årets tillväxt på Kuba, som drabbats hårt av förödande 
orkaner och den internationella finanskrisen, hamnar på 1,4 
%. 2010 förutspås en tillväxt på 1,9 % av BNP. Castro sade att 
han var medveten om “förväntningarna och de välgrundade 
bekymmer som parlamentsledamöter och medborgare har 
om hastigheten och omfattningen av de förändringar vi 
måste införa i ekonomin för att förstärka vårt socialistiska 
samhälle.” Om ansträngningarna att öka produktiviteten 
sade Castro att: ”Jag måste säga att resultaten i de flesta 
fall är långt ifrån våra förväntningar, framförallt beroende 
på subjektiva faktorer. Det innefattar dålig organisation och 
passivt motstånd bland chefer på mellannivå som inte är 
beredda att ändra sin mentalitet.”
Källor: Boletin informativo 091221, 
Havana Times 091223

Fler turister, lägre inkomster
Över 2,4 miljoner turister 2009, det är en ökning med 
80.000 från rekordåret 2008, men ändå är inkomsterna 11,7 
procent lägre. De stannar kortare tid och spenderar mindre 
pengar. Och Kuba har behövt sänka priserna på grund av den 
internationella ekonomiska krisen. 
Förra året uppgick intäkterna till 2.7 miljarder US-dollar, 
en ökning med 13.5 procent jämfört med  2007.  Antalet 
turister har ökat genom USAs beslut att låta kubaner i USA 
resa hem till Kuba på besök. Men de ingår inte i kategorin 
utländska turister för de räknas som kubaner när de besöker 
sitt hemland.  Men de bolag i USA som flyger på Kuba 
(specialtillstånd för att USA-kubanerna ska kunna resa) säger 
att antalet resenärer har ökat med 30 procent.  Helgen före 
jul var det minst 18 plan från USA på en enda dag. 
Tidigare fick USA-kubaner bara tillstånd (av USA) att resa 
hem vart tredje år.  USA-medborgare får inte besöka Kuba 
alls, utan särskilt tillstånd för vissa kategorier. 
Den största andelen kommer från Kanada, fler än 900.000 i 
år, och sedan kommer Storbritannein och Spanien. 

Turistmål på 10-i-topp-listan
Kuba tillhör de 10 mest attraktiva turistmålen i världen för 
nyåret och 2010.  Det är turisthandboksföretaget Lonely 
Planet som kommit fram till detta i en världsomfattande 
undersökning.  LP placerar Kuba på 6:e plats efter USA, 
Kanada, Sydafrika, Mexiko och Thailand, enligt AP.  En mer 
oberoende källa för  turistinformation på nätet, Concierge.
com, rankade Kuba på 7:e plats bland bästa turistmål i världen 
2010.  Kuba har klättrat på listan genom att starkt förbättra 
infrastrukturen och servicekvaliteten. Samtidigt består  dess 
goda rykte som trygg plats för utländska besökare.
Källor AP 2009-12-24, Granma 2009-12-22

ALBA firar fem år!
Fem år efter sitt grundande har la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA) toppmöte. ALBA har befästs  
som en mekanism för social och ekonomisk integration, men 
också referenspunkt för dess politiska ledarskap. Fram till 
den 14 december pågår sammanslutningens 8:e toppmöte 
i Havanna, som sammanfaller med femårsjubileet. Det var 
Venezuelas Hugo Chávez och Kubas Fidel Castro som 14 
december 2004 i Havanna undertecknade en gemensam 
deklaration för bildandet av ALBA. Fram tills idag har nio 
nationer anslutit sig; Venezuela, Kuba, Bolivia, Nicaragua, 
Dominica, Honduras, Ecuador, San Vicente och Grenadinerna 
samt Antigua och Barbuda. Sammanlagt har dessa fler än 
75 miljoner invånare. ALBA har fler än 100 program igång i 
de olika länderna inom områden som hälsovård, utbildning, 
kultur, energi, jordbruk, handel, livsmedelsförsörjning, 
telekommunikationer, gruvindustri, industri och finanser. 
Källa: Boletin informativo 091211
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