Det eneste problem er, at den
85-årige Fidel Castro, der styrer landet
bag scenen, ﬂere gange har tordnet i
taler og artikler mod det onde kapitalistiske system, som omdanner menneskeføde til brændstof.
Men udenlandske diplomater, som
påhører hans lange, retoriske taler i
fjernsynet, er overbevist om, at den
aldrende revolutionschef vil ændre
sin holdning, når det er en beundrer
som Dilma Rousseff, der er den glade
investor.

FAKTA OM CUBA
Indbyggertal: 11,2 mio.
Areal: 110.000 km2
(lidt større end Bulgarien)
Styreform: Socialistisk ét-partistyre

CUBAS ØKONOMI
Bruttonationalprodukt
(BNP) pr. indbygger: 9.900 dollars.
Dermed ligger Cuba lige over lande som
Colombia (9.800), Makedonien (9.700) og
Albanien (8.000).

“

Hvorfor skulle man dog knokle
på sin bedstefars jord, som
Castro har nationaliseret, for
under 100 kroner om måneden,
når man tilmed ikke får noget
af afgrøden?

Økonomisk vækst:
2011: 2,7 pct.
2012: 3,3 pct. (forventet)
Erhvervsklima for investorer:
Nummer 79 ud af 85 lande (2006–10)
Kilde: EIU Reports

Anonym bonde

UDENRIGSHANDEL

forfulgte systemkritikere, bragte kritik og harske overskrifter hjemme i
Brasilien.
Udover udvidelsen af havnen i Mariel – der er kendt fra den kolossale
eksodus i 1980, da 125.000 cubanere
ﬂygtede herfra og nordpå til Florida –
medbragte Dilma Rousseff planer, der
med brasiliansk bistand skal få en af
de mange stillestående sukkermøller
i gang igen. Brasilien er i dag verdens
største sukkerproducent og pionér
inden for bio-etanol udvundet af sukkerrør, og det har betydet, at næsten
alle nye biler i den latinamerikanske
supermagt er i stand til at køre på etanol eller benzin eller en blanding af
de to brændstoffer.

STJÆL FRA STATEN
Cuba er en ø, løsrevet fra tiden.
Havana er en art latinamerikansk
Pompeji med en levende bilkirkegård
af amerikanske køretøjer fra før revolutionen i 1959, faldefærdige huse,
og køer af folk med rationeringsbog
i hånden for at få de månedlige 300
gram kød eller fem kilo ris, som cubaneren kan købe til nedsat pris.
Men gennemsnitslønnen på 17
dollars om måneden slår ikke til, for
mængden af varer, man kan købe med
rationeringsbogen, bliver hele tiden
sat ned. Førhen kunne man købe sæbe
og tandpasta, i dag er det mestendels
kun sukker, bønner, ris og en smule
kød, der kan fås, og det rækker kun til
højst en halv måned. Derfor må man
bestandig “organisere” – det vil sige
stjæle fra staten – for ikke at gå sulten
i seng.
Nye “justeringer” af systemet skal
give små erhvervsdrivende såsom
gadesælgere, mekanikere, selskabsklovne, frisører, urmagere og bønder
ret til at drive deres egen forretning.
Det ser mange som skridt i den rigtige retning, men spørgsmålet er, om
de er for få og små.
Som en udenlandsk diplomat udtrykker det:
“Socialistisk sminke på et råddent
sovjetøkonomisk lig.” •
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Cuba importerer mest fra:
Venezuela (29,8%)
Kina (11,8%)
Spanien (10%)
0%

30%

Cuba eksporterer mest til:
Canada (27,8%)
Kina (26,7%)
Spanien (6,2%)
0%

30%

Kilde: EIU Reports

DANSK EKSPORT TIL CUBA
Danmarks eksport til Cuba var i 2011 på
beskedne 105 millioner kr.:
• Farmaceutiske produkter, primært
medicin: 60 mio. kr.
• Maskiner og transportmidler: 36 mio. kr.
• Tekniske og videnskabelige instrumenter: 3,2 mio. kr.
Kilde: Beregninger af Eksportrådet på baggrund af
Udenrigshandelsstatistikken, Statistikbanken, Danmarks
Statistik

