Ekonomisk halvårsrapport

Komplicerat
men på god väg
Eva Björklund
Ekonomin gick bra första halvåret, med högre tillväxt
än förra året, men förutses inte komma upp till planen
för hela året. Detta rapporterade ekonomiministern Adel
Yzquierdo under nationalförsamlingens diskussion i juli.
BNP förväntas hamna på plus 2,5 - 3 procent, mindre
än planerade 3,6 procent. Den globala krisen och de stora
skadorna efter orkanen Sandy har medfört stora förluster
för flera län. Skadorna på byggnader och anläggningar
uppgår till minst 7 miljarder US$ och påverkar också
produktionsapparaten. Ekonomin lider också av att Kuba
inte kan få lån från internationella finansieringsorgan.
Statsbudgeten ligger dock på plus men fortfarande är
inrapportering från fältet bristfällig.
På plussidan finns ökad export och minskat import, även
om båda är blygsamma. Livsmedelsimporten är fortfarande
en tung post på grund av ökade livsmedelspriser och skärpt
blockad. Ändå minskade utgiften med nästan 10 procent
genom handel med nya företag och länder. Den behöver
minska ännu mer genom ökad egenproduktion.
Den inhemska energiproduktionen har ökat, importen
och förbrukningen minskat. Omkring hälften av behovet
av gas och olja täcks av inhemska källor.
Transportnäringen växer också men där finns
fortfarande stora tekniska problem. Bussarna slits hårt, och
det är ont om reservdelar, vilket påverkar antalet resor.
Investeringarna har minskat med 6 procent, mindre
än förväntat, men produktiviteten är låg, det är ont om
arbetskraft och planeringen dålig, samtidigt som slarv och
slöseri också drar ner resultatet.
Bostadsbyggandet i Havanna har inte uppnått målet.
Detsamma i Santiago, men där beror det på att stora
resurser måst avsättas till återuppbyggnad av bostäder
drabbade av orkanen Sandy.

Olagliga bosättningar börjar komma tillbaka i
storstädernas utkanter. Raul Castro sa att det inte kan lösas
genom förbud utan måste ske genom ökat bostadsbyggande.

Låg skattemoral, men ändå goda intäkter

Finansminister
Lina
Pedraza
gick
igenom
budgetsiffrorna. Statens inkomster ökade med 4,3
procent under första halvåret, bland annat tack vare
bolagsbeskattning och arbetsgivaravgifter, och utgifterna
minskade till 92,4 procent. Men hon förklarade att alla

Finansminister Lina Pedraza

aspekter ännu inte är inräknade, så överskottet kommer
att minska. Intäkter från inkomstbeskattningen inom
den ickestatliga sektorn har blivit 40 procent högre än
budgeterat, men där finns ändå problem med opålitliga
deklarationer och dålig bokföring.
Vad gäller beskattning av servicesektorn så uppskattas
omkring hälften fattas från rumsuthyrare och andra. Också
för momsen förekommer luckor. Sammantaget beräknas
omkring 388 miljoner peso fattas. Fortfarande är kontrollen
över materialåtgång och finansiella resurser dålig. Och
skattemoralen låg, med orättvisa konkurrensvillkor som
följd.

Dubbla valutan måste bort

I sitt slutanförande på nationalförsamlingens julimöte sa
Raul Castro att planering påbörjats för att avskaffa dubbla
valutan, men det kommer att ta tid, det måste planeras noga
och genomföras i god ordning med stora förändringarna
också vad gäller lönesättning, pensioner, priser, avgifter,
subventioner och skatter.
När det gäller avstatligandet av servicesektorn
underströk vice statsminister Marino Murillo, ansvarig för
förändringsarbetet, att buss- och järnvägssystemen förblir
i samhällelig ägo, medan taxi kan läggas ut på kooperativ.
Detsamma gäller annan tjänsteproduktion som småindustri,
byggverksamhet, livsmedel mm.
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