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Dollarflöde 
till privatföretag 
Eva Björklund

President Obama tog i september bort övre gränsen för 
penningförsändelser till Kuba, för att uppmuntra person-
till- person-pengar till privata företag på Kuba. Wall Street 
Journal tar som exempel en pensionerad lärare som fått 
pengar från sin svåger i Miami för att bygga in ett litet kafé 
i sin lägenhet i Vedado.  ”Det var en bra start med 40 US$.” 
Hon drar nu in 8 cuc (1 cuc motsvarar 1 US$) om dagen. 
Dessa penningförsändelser är ett lagligt sätt att pumpa in 
dollar till en växande privat sektor Kuba, skriver WSJ. 

Penningförsändelsernas mängd är ny för Kuba, som nu 
börjar komma ikapp andra fattiga länder, där utvandrares 
penningförsändelser är av större betydelse än det så 
kallade ulandsbiståndet. FNs ekonomiska kommission för 
Latinamerika uppskattar försändelserna från USA till Kuba 
till över en miljard US$. Western Union som sköter stora 
delar av transaktionerna har starkt ökat sin omsättning. 

Även om mycket av försändelserna går till bättre 
materiell levnadsstandard för släkt och vänner i Kuba, 
går också mycket till investeringar i fler och växande 
småföretag. Omkring en halv miljon kubaner – ungefär 
10 procent av de förvärvsarbetande - är antingen 
egenföretagare eller arbetar för en sådan, och då är inte 
privata och kooperativa jordbruk inräknade där antalet är 
nästan lika stort. 

De flesta privatföretagen finns annars inom 
turistnäringen med rumsuthyrning, kaféer och restauranger. 
Andra är gatuförsäljare, taxichaufförer, festarrangörer, 
frisörer etc. Men alla som startar eget lyckas inte och 
många återgår till lönearbete. Yrkesverksamma som lärare, 
läkare, tandläkare, advokater och arkitekter mm kan inte 
driva egna företag inom sina yrkesområden.  Och all 
grossisthandel är statlig. 

Richard Feinberg, tidigare US-diplomat, som studerar 
Kubas ekonomi på Kaliforniens universitet tror att ”De 
nya reglerna kommer att innebära mycket mer pengar till 
den uppåtgående privata sektorn. Det är helt i linje med 
Obamaregeringens politik.” Källa WSJ 160119


