Personal tar över
Många statliga företag, särskilt inom servicesektorn, hyrs
nu ut till personalen. I början av 2011 började personal få ta
över damfriseringar, skönhetssalonger och frisörsalonger. De
har nu blivit över 1 500 där personalen betalar hyra för lokal,
köper in vad de behöver och betalar skatt.
Från årsskiftet öppnas denna möjlighet också för
snickare, fotografer, juvelerare, smeder med flera hantverksoch serviceyrken. De tidigare anställda får hyra lokal
och utrustning och dela inkomsterna till att börja med
i 6 av de 15 länen för att sedan utvidgas till hela landet.
Kubaner som länge har klagat på dålig tillgång till service
hoppas nu att det ska bli lättare att köpa tjänster, att de
blir effektivare. Ekonomiminister Adel Yzquierdo sa under
Nationalförsamlingens vintersammanträde att de räknade
med att antalet statsanställda skulle minska med 170 000
under 2012 och att 240 000 nya jobb skulle tillkomma inom
privata sektor. Tusentals taxichufförer förväntas gå over i egen
regi och ett antal statliga matställen kommer att erbjudas de
anställda för att starta kooperativ. Källa: Granma 111226

Fler kvinnor, få ungdomar
Enligt Kubas statistiska centralbyrå fanns första december
357 663 egenföretagare utanför jordbrukssektorn, och de
blir fler. De flesta är i 40-årsåldern eller över 60 medan
ungdomarna visar svagt intresse. Utbildningsnivån bland
egenföretagarna ökar liksom andelen kvinnor. De flesta nya
tillstånd går till person- och varutransporter, framställning
och försäljning av livsmedel och till att anställa personal.
Av de som startar eget behöll 18 procent också sin statliga
anställning och 18 procent har pension. Granma 20111222

Nytt system för banklån
I slutet av december blev det klart för egenföretagare
utanför jordbruket att få låna, på liknande villkor som
jordbrukarna tidigare fått. Enskilda ska också kunna få lån
för att reparera egna bostäder. För att klara av detta har 500
bankkontor gjorts i ordning, drygt 200 inom Sparbankerna,
för att ge lån men också råd.
Innan lån utges granskar banken låntagarens realistiska
möjligheter att betala tillbaks. För egenföretag kollas
företagsidén och för bostadsreparation den tekniska
hållbarheten. I båda fallen också låntagarens lagliga inkomst.
När landets ekonomi så tillåter kommer lånemöjligheter också
att öppnas för inköp av kapitalvaror. Källa ACN 111220
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