Tillväxt
trots blockaden
ACN
Under nationalförsamlingens möte den 16 juli sa
ekonomiminister Marino Murillo att BNP trots blockaden vuxit
med 4,7 % under första halvåret 2015. Därmed har de senaste
årens låga tillväxttakt brutits. Tillväxt noteras inom de flesta
områden som jordbruk, boskapsskötsel, sockerindustrin,
tillverkningsindustrin, byggnadsverksamhet och handel med
mera. Utbildning och hälsovård följer årets plan.
Livsmedelsimporten har minskat med 1,62 miljoner US$,
på grund av lägre världsmarknadspriser men risimporten har
ökat när inhemska produktionen inte klarat av efterfrågan.
Importen av mjölk, vete och socker har också ökat.
Handelsbalansen är än så länge positiv, men prisfall på
den internationella marknaden och nedskrivning av valutor
har lett till sämre resultat inom export av nickel, olja,
metallindustri och turism. Där har antalet besökare ökat, men
inte inkomsterna.
Tillgången på flera livsmedel inom hårdvalutehandel
har varit instabil dels på grund av brister i den inhemska
produktionen, dels minskad import av vissa stapelvaror. Så
ytterligare 40 miljoner US$ ska avsättas för ändamålet.

Blockaden hindrar Kubas ekonomi
Några lättnader har införts på några områden men
”Sanningen är att blockaden fortsätter att öka Kubas
kostnader”, enligt ECLAC verkställande sekreterare Alicia
Bárcena. Den 29 juli konstaterade ECLAC – FNs Ekonomiska
kommission för Latinamerika och Karibien – Kubas positiva
ekonomiska utveckling under första halvåret med 4,7 procent
som med råge översteg ECLACs prognos på 4 procent  – men
underströk att USAs blockad fortfarande utgör ett formidabelt
hinder för tillväxten.
Under en presskonferens i ECLACs säte i Santiago de
Chile framhöll Bárcena att blockaden fortsätter att öka Kubas
kostnader som till 2014 uppgått till 117 miljarder US$, vilket
ECLAC rapporterat till FNs Generalförsamling.
Kubas ekonomi växer bättre än övriga Latinamerika
och Karibien. Sydamerika stannade på 0,4 procent, medan
Centralamerika och Mexiko hade en tillväxt på 2,8 procent.
Karibiens stannade på 1,7 procent. Högsta tillväxten
noterades i Panama med 6 procent, följt av Antigua/Barbuda
med 5,4 och Dominikanska Republiken och Nicaragua med
4,8 procent.

Landåtervinning för sockerrör
Stora landområden som legat för träda i länet Ciego de
Avila sedan krisen på 90-talet och invaderats av ogräsbusken
Marabu har rensats och återgått till sockerodling på tusen
hektar mycket bördig mark.   Löntagarkooperativet Las
Marianas har bruksrätten och levererar till sockerbruket
Enrique Varona.
Marbubuskarna rensades bort förra året och jorden
bearbetades och sockerrör planterades. Ordföranden i Las
Marianas berättar att de har byggt ut bevattningen på ett
kontrollerat sätt så att grundvattennivån inte ska sänkas. De
har också investerat i dränering av träskområden vid kusten.
De odlar förutom sockerrör också ris, rotfrukter, bönor
och grönsaker för eget bruk och försäljning och föder också
upp boskap. Produktionschefen Nery Ruiz Perez berättad att
kooperatörerna tjänar mer än 700 peso i månaden, beroende
på hur mycket de levererar. I hela Ciego De Avila har över 15
000 hektar land återtagits för sockerodling.
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Artemisalänet har ett företag för återvinning av råvaror,
och både säljer till inhemsk industri och export. Målet är
13 600 ton i år, och under första halvåret har det blivit 20
procent mer än planerat.
Vi hanterar 16 olika produkter uppdelade på järnskrot,
annat metallskrot. Stål och gjutjärn dominerar, säger
Andrés Ayllon, vicedirektör på företaget.
Flaskor, papper, kartong, aluminium, koppar, säckar,
batterier med mera går till inhemsk industri. Medan
koppar, aluminium, rostfritt stål, brons och elektronik går
på export.
Ett annat företag, UEM Metalurgica specialiserar sig
på metaller, i staden Caimito. Där använder de elektrolys
och smältugnar och andra metoder för att ta ut silver med
hög kvalitet från röntgenframkallningsvätskor, plåtar och
batterier.
Att återutvinna silvret från röntgenvätskorna tar
omkring en månad, och sedan kan det återanvändas. De
framhåller att det var Che Guevara som industriminister
1962 som föreslog satsningen på återvinningsindustri för
att ersätta de importvaror som USA-blockaden stoppade.
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