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In februari – maart 2016 trok ik enkele weken rond in Cuba. Via kranten, publicaties en gesprekken met
verschillende mensen kreeg ik volgend beeld van Cuba.

NIET-OVERHEIDSBEDRIJVEN IN HET ECONOMISCH MODEL VAN CUBA.
In 2011 keurde het Cubaanse Communistische Partij en de Nationale Vergadering belangrijke maatregelen goed om
de economie van het land een nieuwe impuls te geven. Dit pakket staat bekend als de ‘Lineamientos’, de krijtlijnen
om het socio-economisch model van het land aan de noden van vandaag aan te passen.
Brengen deze bijsturingen meer welvaart voor de Cubanen?
Welke plaats krijgen de zelfstandige ondernemers in de Cubaanse samenleving?
Wat is de rol van de coöperatieven in deze evolutie?
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EEN PERSOONLIJKE INDRUK
Het viel me op. In vergelijking met mijn vorig bezoek
aan Cuba drie jaar geleden ervaarde ik tekenen van
een andere sfeer. Cuba blijft Cuba, het land dat zijn
eigen aangename stereotype beeld bevestigt: de oude
Amerikaanse wagens, de relaxte sfeer, warme
mensen, de aanstekelijke ritmes. Maar tegelijk zag ik
kleine veranderingen: Cubanen die in hotels een
cocktail drinken of in de paladares of privérestaurants met hun familie komen eten. In het
straatbeeld valt het aantal kleine werven op, waar
bewoners hun woning opknappen of verbouwen. Op
de pleintjes in de stad chatten de Cubanen op hun
smartphone met familieleden in binnen en
buitenland. In gesprekken met mensen hoorde ik van
hun plannen om een gastenkamer (casa particular) te
openen, om als taxichauffeur bij te verdienen, om in
de bouw bij te klussen, enz.
Er beweegt wat in Cuba, geld circuleert, een
middenklasse begint zich te vormen.

2 Gezondheidszorg is gratis, maar heeft wel een kost.
(Foto: Reporters)

De betalingsbalans van het land vertoonde een groot
tekort, de buitenlandse overheidsschuld fors
opgelopen en de overheid had onvoldoende liquiditeit
om de lopende kosten te betalen. De overheid maakte
een grondige evaluatie2: Cuba is te sterk afhankelijk
van invoer, de nationale economie is te weinig
efficiënt en te weinig productief. Er is onvoldoende
planning, de aanvoer van grondstoffen hapert, het
machinepark
is
verouderd,
de
bedrijfsverantwoordelijken
nemen
te
weinig
verantwoordelijkheid.

ER MOEST IETS GEBEUREN
“Het probleem van Cuba is economisch, niet
sociaal of politiek. Het zijn de jongeren die aan de
kar duwen. Onze generatie heeft de speciale
periode1 gekend en had daarna grote
verwachtingen op meer welvaart. Wij hebben 15
jaar gewacht, maar onze zonen en dochters tonen
minder geduld”, aldus een arts in Cienfuegos, die
tegelijk een casa particular uitbaat.

Ook vanuit de bevolking is de roep naar meer
economische welvaart groot. Het gemiddeld loon3 is
de afgelopen jaren sterk gestegen, van 466 CUP 4 in
2012 naar 584 CUP in 2014, met aanzienlijke
verschillen tussen de sectoren (suikerrietsector 963
CUP, hotelwezen 377 CUP). In 2015 schat men het
gemiddeld loon op 700 pesos nacionales (30 USD),
maar ook de levensduurte stijgt. De overheid blijft
voorlopig de belangrijkste basisproducten subsidiëren,
maar bouwt ook dit mechanisme stilaan af. Bijgevolg
blijft het zoeken om rond te komen.

Iedereen is het erover eens: er moest iets gebeuren.
De Cubaanse overheid kan niet zorgen voor al haar
burgers zorgen zoals de voorbije 50 jaar. Een bijna
100%
tewerkstelling,
gratis
gezondheidszorg,
onderwijs, sport- en culturele faciliteiten; voor de
burger zijn deze diensten gratis, maar de overheid
moet ze wel betalen.
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Santiago Alemán Santana, e.a.. Actualización del modelo
cubano de construcción socialista. Marx Ahora, n° 38, 2014,
pp84 – 99.
3
ONEI – Oficina Nacional de Estadística e Información,
http://www.one.cu/publicaciones/03estadisticassociales/S
alario%20Medio%20en%20Cifras%20Cuba%202014/Salario
%20Medio%20en%20Cifras%20Cuba%202014.pdf
4
Cuba hanteert twee munteenheden, de CUP of nationale
peso en de CUC of inwisselbare peso. De CUC volgt min of
meer de koerswaarde van de US-dollar. 1 CUC is 25 CUP.
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Door het wegvallen van de steun van de Sovjet Unie in
1991, viel Cuba volledig op zichzelf terug. De economische
blokkade door de Verenigde Staten verscherpte verder de
economische terugval. De Cubanen kenden tien heel
magere jaren, de Speciale Periode genoemd.
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OPENING VOOR NIET-OVERHEIDSINITIATIEVEN

bescherming een eigen afdeling gecreëerd, waar de
cuentapropista een verplichte bijdrage betaalt. Deze
verzekering voorziet een financiële tegemoetkoming
bij
ziekte,
tijdelijke
of
blijvende
beroepsonbekwaamheid en voor vrouwen bij
zwangerschap en geboorte.

Na een uitgebreide consultatieronde heeft de
Communistische Partij en later het nationaal
parlement in 2011 de krijtlijnen voor het economisch
beleid vastgelegd. Om het handelsdeficit aan te
pakken, moet de import dalen en de nationale
productie stijgen. De overheidsbedrijven moeten
competitiever
worden
en
krijgen
meer
zelfstandigheid.

Raymundo, de freelance taxichaffeur
18 03 16
Raymundo is gepensioneerd. Hij ontvangt een
maandelijks pensioen van 400 CUP, niet slecht in
Cuba, maar toch onvoldoende om goed te leven.
Vandaag zaterdag kan hij een stuk bijverdienen.
Met het oude autootje van buurman Carlitos
speelt hij taxi aan het Nationaal Theater. Vanavond
is er een feest van de gay-gemeenschap en dat
brengt volk van over heel de stad op de been.
Slapen zal er vannacht niet bij zijn. Maar het
verdient goed, voorlopig nog in het zwart. Zijn
aanvraag voor een licentie is ingediend, zodat hij
weldra in orde hoopt te zijn. Een taxi uitbaten is
lonend. Het beste is nog een oude Amerikaanse
wagen en die inzetten als collectieve taxi op één
van de vaste routes in Havana. Aan 10 CUP per
persoon per rit kan je per dag gemakkelijk 1.000
pesos verdienen.

Maar de structurele verandering die het meest de
aandacht trekt, is de opening voor een nietoverheidssector in de economie. De verwachting is
dat coöperatieven en particuliere initiatieven op
lokaal vlak op een efficiëntere manier kunnen
produceren en inspelen op de noden van de burgers.
De regering stelde een lijst van over de 200 beroepen
op, waarvoor burgers een licentie kunnen aanvragen.
Die lijst van beroepen is heel gedetailleerd. Enkele
voorbeelden: hersteller van muziekinstrumenten,
bouwvakker,
verhuur
van
(feest-)kledij,
drinkwatervervoerder, ambulante verkoper van
landbouwproducten, slotenmaker, restaurantuitbater
en verkoop van bereide gerechten, schoenpoetser,
houtskoolproducent, schoenmaker, verhuur van
kamers, enz.

3 Zelfstandige verhuizers wachten op klanten
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Met de licentie kunnen de personen hun beroep voor
eigen rekening uitoefenen, ‘por cuenta propia’,
vandaar dat zij ‘cuentapropistas’ worden genoemd. Zij
zijn vrij om de prijs voor hun diensten of producten te
bepalen, wat betekent dat de wet van vraag en
aanbod geldt. Daartegenover staat dat de
cuentapropistas ook belasting moeten betalen, een
relatief nieuw fenomeen voor de doorsnee Cubaan
die gewend was aan de gratis sociale bescherming en
essentiële dienstverlening. Tevens heeft de overheid
binnen het algemeen gratis systeem van sociale
4
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BINNEN EEN SOCIALISTISCH KADER
De overheid verkiest te spreken over nietoverheidsinitiatieven en vermijdt de term privéeigendom omwille van de verwijzing naar een
vrijemarkteconomie. De nieuwe economische
krijtlijnen blijven gericht op de uitbouw van een
socialistische samenleving. Het VIde Congres van de
PCC laat er geen twijfel over bestaan: het gaat niet
om een verandering van het economisch systeem; het
gaat om de actualisatie van het socialistisch model.
Het uitgangspunt blijft onveranderd: het volk is
eigenaar van de productiemiddelen en van de
resultaten van de arbeid 5. Hoe dit model er moet
uitzien, daar gaat de discussie over, maar het zal een
eigen Cubaans model zijn. De voorbeelden van Oost
Europa, en zelfs van China en Vietnam hebben te veel
nadelen getoond, zoals het ontstaan van grote
ongelijkheid.

De Cubaanse regering beseft maar al te goed dat de
toenadering van de Verenigde Staten onder Obama
slechts een strategisch kwestie is met hetzelfde
einddoel heeft, nl de fundamenten van de nationale
planeconomie doorbreken, deze keer via de steun aan
de opstartende privé-bedrijven.
Obama’s illusie.
Obama moet zich niet te veel illusies maken over
de plaats van de privéondernemingen in Cuba. Nog
geen week na het historische bezoek van de V.S.president aan het land zette Agustin Lage Dávila in
Juventud Rebelde van 27 03 16 de puntjes op de i.
De visie van Obama op het privé-initiatief verschilt
duidelijk van de Cubaanse. De belangrijkste
verschillen op een rijtje:
Voor de V.S. is de privéonderneming de
belangrijkste motor van de economie. Cuba ziet de
privébedrijven als een aanvulling op de
socialistische
overheidsbedrijven
die
de
belangrijkste motor van de nationale economie
blijven. De privé draagt slechts voor 12% bij tot het
bruto intern product, terwijl de echte
hoogtechnologische vernieuwing van de overheid
komt.

De principes staan vast: de economie moet ten
dienste blijven van de sociale verworvenheden, zoals
de gratis toegang tot onderwijs, gezondheid, cultuur
en sport voor iedereen. De overheid zal de
belangrijkste en strategische economische sectoren
blijven beheren en de overheidsbedrijven blijven de
motor voor de economische en sociale ontwikkeling
van het land.

De V.S. zien in het privéondernemerschap een
hefboom voor de ontplooiing van de bevolking.
Cuba beseft dat de privé slechts voor een klein
deel van de bevolking welvaart creëert. Obama
vergist zich als hij impliciet de privésector
vereenzelvigt met ‘het volk’. Het protagonisme
voor ontwikkeling ligt bij de werkers in de
overheidsbedrijven.
De V.S. beschouwen de privésector als de bron van
sociale ontwikkeling. Cuba is hiermee deels
akkoord, maar stelt toch ook vast dat de privé
meer sociale ongelijkheid creëert. Concurrentie
tussen bedrijven is niet de weldoende drijvende
kracht, maar vernielt de sociale cohesie tussen de
bevolking.
Geloven de V.S. dat de vrije markt de goederen
efficiënt verdeelt op basis van de vraag, dan ziet
Cuba de markt vooral als een mechanisme dat
beantwoordt aan de vraag van de meest biedende.

5 Een overheidsbedrijf in de bouwsector

Conclusie:
Het kapitalisme gelooft in de welvaart gebaseerd
op privébezit en concurrentie.
Het socialisme gelooft in welvaart gebaseerd op
sociale gelijkheid en solidariteit.

5

Santiago Alemán Santana, e.a.. Actualización del modelo
cubano de construcción socialista. Marx Ahora, n° 38, 2014,
p89.
Zie ook: FOS, http://www.fossocsol.be/cntnt/nieuws/nieuws_zuid_display_artikel.php?n
ieuwszuid_ID=497
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COÖPERATIEVEN–CUENTAPROPISTASLOONARBEIDERS
Caletones, 26 02 16
Een kleine zelfstandige visser

Cubanen die voor eigen rekening werken, zijn er altijd
in het socialistische Cuba geweest. De Speciale
Periode van de jaren ’90 noopte de overheid om meer
lokaal particulier initiatief toe te laten: de zelfstandige
boeren -al dan niet verenigd in coöperatief verband-,
het privé personen- en goederenvervoer met
camions, taxi’s, kar, enz.(aanvullend op het openbaar
transport), kleine herstellingsateliers, enz. Zij bleven
echter in de marge van de staatseconomie staan.

Caletones is een vakantiedorpje aan de kust, 18
km ten westen van Gibara. In 2008 verwoestte
een cycloon een groot deel van de huizen.
Vandaag
is
het
plaatsje
grotendeels
heropgebouwd. De helft van de huisjes zijn
vakantiewoningen van de Cubanen uit Holguín
en staan in deze periode van het jaar leeg.
Een man spreekt me aan en nodigt me uit voor
een koffie bij hem thuis. Achterin heeft hij een
rancho gebouwd, een afdak met palmblaren
met een paar tafels en stoelen. Hij baat hier
samen met zijn vrouw een bescheiden
restaurant uit.
“Het is hier goed leven, als je maar niet bij de
pakken blijft zitten”. Hij opent zijn grote
diepvriezer, vol vis. In de hoek staat zijn
vissersgerief: zwemvliezen en een harpoen.
Buiten staat een oude Russische moto met
zijspan. Daarmee levert hij zijn vis aan de
paladares (privérestaurants) in Gibara. Het
eigen restaurant ligt er nu verlaten bij, maar in
de vakantiemaanden juli – augustus is het hier
behoorlijk druk, aldus nog mijn gastheer.

De huidige maatregelen betekenen echt wel een
trendbreuk. De overheid erkent dat private
initiatieven een belangrijke bijdrage kunnen leveren
voor de economie van het land. Dat houdt in dat ook
particulieren en coöperatieven eigenaar van
productiemiddelen kunnen worden en dat nietoverheidsinitiatieven personeel in dienst kunnen
nemen.
Eind 2014 maakte de niet-overheidssector in totaal al
ruim 27% van de actieve beroepsbevolking6 uit, een
sinds de revolutie van 1959 ongezien hoog
percentage.
Dat betekent dat ruim 1.378.000
Cubanen niet bij de overheid werken. De belangrijkste
groep (59%) zijn nog altijd de zelfstandige
landbouwers, al dan niet in een coöperatieve. Maar
sinds de hervorming van 2012 is het aantal uitgereikte
licenties voor cuentapropistas 7 begin 2016 al gestegen
tot 496.400. Een derde categorie zijn de personen die
in niet-landbouwcoöperatieven werken en de laatste
groep zijn de ‘contratados’ of personen die in
loondienst werken.

6 zelfstandige bloemenverkoopster

6

ONEI, Anuario Estadístico de Cuba, La Habana, 2014,
geciteerd in: Ricardo Torres Pérez, Un nuevo modelo
económico en Cuba: el rol deslsector privado. Miradas de la
economía cubana, La Habana, Ed Caminos, p21.
7
Trabajadores, 10 januari 2016.
http://www.trabajadores.cu/20160110/ejercen-mas-de496-mil-400-cuentapropistas-en-todo-el-pais/
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HOE STERK
VANDAAG?

STAAN

DE

CUENTAPROPISTAS

Deze verbondenheid met het toerisme verklaart ook
waarom er grote verschillen zijn in de geografische
spreiding van de zelfstandige ondernemers. 65% van
de cuentapropistas9 opereren in de provincies Havana
(rond de 100.000), Matanzas, Villa Clara, Camagüey,
Holguín en Santiago de Cuba, en met name in de
toeristische polen. Een mooi voorbeeld is het kleine
stadje Viñales, gelegen in het westen van het land
tussen de tabaksplantages en de unieke krijtbergen of
‘mogotes’. Viñales telt meer dan 700 casas
particulares die in het hoogseizoen begin 2016 zo
goed als volzet waren. De keerzijde is dat in minder
toeristische plaatsen, zoals de uiterst westelijk en
oostelijk
gelegen
provincies,
het
aantal
cuentapropistas zeer beperkt is, inclusief de toegang
tot harde valuta.

De personen die voor eigen rekening werken zijn
vandaag bijna met een half miljoen. Ruim 17% van
deze personen combineert zijn/haar eigen zaak met
werk
bij
een
overheidsbedrijf,
12%
zijn
gepensioneerden en 40% jongeren of vrouwen.
Belangrijkste
tewerkstellingssectoren
van
cuentapropistas
Restaur Vervo Verh Agenten
Contractar
ants en er van uur
telecommun beid (vnl.
verkoop perso van
icatie
in
van
nen of kame
restaurant
voeding goede rs
s,
ren
transport,
bouw)
56.270
50.48 28.63 24.195
114.000
2
4

Goed draaiende zaken
26 03 16
Eduardo is professor aan de Universiteit van
Havana, en heeft zijn persoonlijke kijk op de
recente evoluties.
“De best lopende zaken zijn de restaurants, en dan
bedoel ik niet de paladares voor het gewone
toerisme. In Cuba zijn ook exclusieve restaurants
met een originele menukaart. Obama is in zo’n
gelegenheid gaan eten, evenals Beyoncé en haar
man en tal van andere kapitaalkrachtigen. Maar je
kan ervan versteld staan hoe goed ook gewone
zaken draaien. Mijn automechanieker nodigde me
uit om churros te gaan eten bij een cliënt van hem.
Churros, eventueel gevuld met fruit, zoals je die
ook in Spanje op straat kunt eten, koop je voor 7
pesos. Wel die man rijdt met een Audi,
tweedehands gekocht voor 12.000 CUC. Goed
verdiend dus”.

De meest aantrekkelijke activiteiten 8 zijn het uitbaten
van een restaurant of eethuisje, het aanbieden van
logies of het rondrijden met een taxi. Dat is niet
verwonderlijk, want het toerisme is de belangrijkste
motor van het privé-initiatief. De toenemende stroom
toeristen in Cuba betekent toegang tot harde valuta.
Voor een nacht logeren bij de Cubanen thuis in een
casa particular betaal je doorgaans tussen de 20 en 40
CUC. In een privérestaurant of paladar kost een
gewone schotel tussen de 8 en 15 CUC en voor een
kort taxiritje in Havana betaal je minstens 5 CUC. De
rekening is vlug gemaakt. Tegen een wisselkoers van
25 CUP tegen 1 CUC, verdien je op één dag
gemakkelijk een half maandloon bij een
overheidsdienst.

Het is duidelijk dat de nieuwe richtlijnen ook buiten
het toerisme de lokale economie zuurstof geven.
Meer dan voorheen openen mensen een kleine
verkoopstand in hun huis of zie je verkopers in het
straatbeeld. De overheid stelt overdekte ruimtes ter
beschikking waar verkopers hun waren kunnen
uitstallen. Traditionele activiteiten10 worden nieuw
leven ingeblazen. Ten zuiden van Havana hebben
kleine boeren al van in de Speciale Periode van de
9

Een uitgebreide analyse is te vinden bij: Luisa Iñiguez
Rojas, Complicidad del espacio geográfico en la desigual
distribuciön del sector no estatal en Cuba. In: Mirada a la
economía Cubana, Ed. Caminos, La Habana, 2015.
10
LUISA Iñiguez Rojas, Complicidad del espacio geográfico
en la desigual distribución dele sector no estatal en Cuba,
pag 137. In: In Mirada a la economía Cubana, Ed. Caminos,
La Habana, 2015.

7 Verkoper van opgenomen TV-series en films

8

Trabajadores, 10 januari 2016.
http://www.trabajadores.cu/20160110/ejercen-mas-de496-mil-400-cuentapropistas-en-todo-el-pais/
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jaren
’90
een
voedselverwerkingsnijverheid
uitgebouwd, die nu een nieuwe stimulans krijgt. Een
ander voorbeeld zijn de ‘schoenmakers van
Camajuaní’, een klein plaatsje in de provincie Villa
Clara. De lokale productie van schoenen stond op een
laag pitje, maar heeft de laatste 5 jaar een nieuwe
impuls gekregen; het aantal schoenmakers is gestegen
van 6% van de lokale tewerkstelling in 2011 naar iets
meer dan 15% in 2015. Zij hebben nu ook hun eigen
merk ‘Los Desiguales’ op de markt gebracht.

Manolo, een jongeman met een project.
Havana, 23/03/16
“Cuba is een apart land; hier gebeuren wonderen.
Hier leven wij en hier vinden wij onze weg”.
Manolo is 27 jaar en heeft een opleiding grafische
vormgeving en kunst. Ik spreek hem in een kamer
op zijn appartement. Twee jaar geleden werd hij
met een groep jonge kunstenaars door een
Amerikaanse
galerijhouder
voor
een
groepstentoonstelling uitgenodigd. Uiteindelijk is
de expositie niet doorgegaan, maar daar in de V.S.
heeft hij voor nog geen 100 dollar een printer
gekocht. Daarmee is hij aan de slag gegaan.
Ondertussen heeft Manolo al een betere laptop en
printer kunnen aanschaffen. Hoe? “Weer zo een
wonder, Cubanen zijn vindingrijk”.
Ondertussen is er een systeem op gang gekomen
van Cubanen die naar het buitenland reizen en
materiaal in hun valies meebrengen.

Andere initiatieven zijn dikwijls sterk verbonden aan
de lokale situatie. De stad Holguín kampt met een
structureel probleem in drinkwatervoorziening, waar
‘waterbezorgers’ handig op inspelen. In de provincies
Camagüey en Las Tunas zijn voornamelijk de
houtskoolproducenten geconcentreerd. Stootkarren
vind je dan weer in alle provincies terug, om groenten
en fruit aan de man te brengen.

Manolo droomt ervan om zijn zaak uit te breiden.
Voorlopig werkt hij samen met een ander
familielid. Onlangs heeft hij zijn moeder Magdaly
gevraagd om samen een familiebedrijfje te runnen.
Hij heeft een order binnen om bedrukte open
doosjes
te
produceren
voor
een
meeneemrestaurant. Magdaly wil daar nog even
over nadenken, want hiervoor haar werk opgeven
is toch wel een grote stap. ’s Avonds springt zij al
heel regelmatig in om de bedrukte vellen te
knippen en te plakken tot mooie bakjes. Officieel
mag Manolo dit soort producten nog niet
verkopen. Zijn licentie is beperkt tot drukwerk. Wil
hij zijn zaak verder uitbreiden, dan zal hij ooit wel
een uitgebreide licentie moeten aanvragen, en
dus ook meer belasting betalen. Maar die last is
momenteel nog te zwaar.

8 Een succesvolle pizzeria in eigen beheer
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VANWAAR KOMT HET STARTKAPITAAL?
Gibara, 26 02 16

Een eigen zaakje opstarten kost geld. Een restaurant
openen, een pizzeria opstarten, wat dan ook, een
beginkapitaal is nodig. De banken hebben dan ook
een aanzienlijk budget vrijgemaakt om privéinvesteerders te ondersteunen bij de opstart van een
zaak. Dat liep aanvankelijk niet altijd even vlot11,
want noch de bank noch de burgers zijn al erg
vertrouwd met dit mechanisme. Het aantal
kredietaanvragen bleef lager liggen dan de
beschikbare budgetten. Eén van de problemen is
natuurlijk dat een burger een waarborg moet kunnen
bieden. Ondanks alles heeft de Banco Metropolitano
de voorbije vijf jaar 11.810 kredieten aan particulieren
voor een totaal bedrag van 77,4 miljoen CUP
toegekend, voornamelijk bestemd voor de aankoop
van bouwmaterialen.

Humberto is taxichauffeur en brengt me met zijn
Peugeot 404 naar het badplaatsje Caletones. Op de
terugweg doet hij zijn verhaal.
Zijn Peugeot is nu 15.000 dollar waard, althans
volgens de bank. Humberto heeft het plan opgevat
om een varkenskwekerij op te starten. De bank is
bereid hem een lening van 150.000 CUP toe te
kennen, af te betalen op 3 jaar. De Peugeot is het
onderpand. De overheid is dergelijke projecten
genegen, omdat zij de nationale productie
bevorderen. De overheid engageert zich ook om
60% van de voeding voor de varkens
te
waarborgen, in ruil voor een verzekerde afname
van de slachtklare varkens.
Het verwondert me dat er toch wel geld in Cuba
circuleert. 15.000 dollar voor een oude Peugeot is
veel geld. Hoe is Humberto daaraan geraakt?
Tijdens de speciale periode van de jaren ’90, toen
er haast niks meer te kopen was, heeft Humberto
zijn job bij de overheid gecombineerd met deze
van privéjuwelier. Het geluk heeft hem geholpen.
Voor 5 CUC heeft hij van een jongen een
edelsteen kunnen kopen, gevonden op het strand
en wellicht door een toeriste verloren. Verwerkt in
een ring heeft hij de edelsteen voor 1.500 CUC
kunnen verkopen. Zo heeft hij een eerste moto
kunnen kopen en is hij met het leveren van
diensten begonnen. Beetje bij beetje spaarde hij
voor een eerste auto. Nu is hij aan zijn derde auto
toe en werkt hij voltijds als taxichauffeur. Als
onafhankelijke heeft hij voldoende werk en de
mensen die hem inschakelen betalen hem in CUC
of het gelijkwaardige bedrag in CUP.

Er zijn natuurlijk ook Cubanen die beetje bij beetje
geld hebben gespaard of met de jaren een zaak
hebben uitgebouwd. Wie voor hete buitenlands
toerisme werkt, heeft de laatste jaren wat geld
kunnen opzij leggen. Maar de grotere investeringen
gebeuren met geld vanuit het buitenland. Heel wat
Cubanen kunnen rekenen op hun familie in het
buitenland, voornamelijk de Verenigde Staten, die hen
een remesa12 of geldoverschrijving stort. Sinds de
Obama-administratie in januari 2015 het plafond tot
2.000 dollar per trimester heeft opgetrokken, schat13
men dat jaarlijks tussen 1,25 miljard en 2,5 miljard
dollar via overschrijving of via reizigers Cuba
binnenkomt.
Een andere bron van deviezen zijn de missies. Veel
Cubanen, vooral medisch en onderwijzend personeel,
gaan graag in op de mogelijkheid om binnen de
bilaterale samenwerkingsakkoorden die het land
afsluit op buitenlandse missie te gaan. Naast een
buitenlands loon krijgen zij op hun Cubaanse
bankrekening een mooi bedrag in harde valuta
gestort.
Wie al deze mogelijkheden niet heeft en toch een
eigen zaak wil opstarten, moet het bescheidener
aanpakken. En zo zijn er ook velen.

11

www.Trabajadores.cu/20140907/servicios-bancariospara-cuentapropistas/
12

http://www.diariodecuba.com/cuba/1424857659_13072.h
tml
13
De Cubaanse overheid geeft geen cijfers over
buitenlandse remesas; de aangehaalde cijfers komen van
Cubaanse opposanten in de VSA, o.a. www.Cubanet.org
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EEN
VOORKEUR
SAMENWERKING

VOOR

COÖPERATIEVE

Een eerste experiment vormden de kapperszaken.
Aan de werknemers werd gevraagd om de zaak over
te nemen in eigen beheer. In 2013 werkten reeds
1.387 kapperszaken16 op zelfstandige basis. Tegen een
zachte huurprijs kon men het lokaal en de uitrusting
van de zaak overnemen van de overheid. Tevens
kunnen de kapperszaken hun basisproducten blijven
aankopen bij de overheid met 20% korting.

Zoals reeds aangehaald, bij de niet overheidssector
zitten ook de niet-landbouwcoöperatieven, die sinds
december 2012 een eigen wettelijk kader 14 hebben
gekregen. De overheid verkiest de vorming van
coöperatieven om verschillende redenen. Deze
samenwerkingsvorm sluit nauw aan bij het
socialistisch ideaal van het collectief bezit van de
productiemiddelen.
Tegelijk
garandeert
het
coöperativisme de directe betrokkenheid en
participatie van de leden of ‘socios’ bij de productie
en het beheer. En verder dragen de coöperatieven
een
sociale
verantwoordelijkheid
naar
de
gemeenschap voor wie ze diensten levert.
Deze politieke voorkeur vertaalt zich in een
stimuleringsbeleid dat coöperatieven voordelen biedt
die zelfstandige ondernemers niet krijgen. Zo betalen
de coöperatieven minder belasting, krijgen ze vlotter
krediet en kunnen zij hun basisproducten aan
preferentiële prijzen aankopen.

Van
overheidsbedrijf
coöperatieve.
26 03 16

naar

zelfstandige

Eduardo is professor aan de Universiteit van
Havana, en heeft zijn persoonlijke kijk op de
recente evoluties.
“Mijn kapperszaak is nu een coöperatieve. Er
werken nog altijd vier personen, twee vrouwen en
twee mannen. Zij gebruiken hetzelfde lokaal en
materiaal zoals voorheen, maar betalen daar nu
een huur voor; daarnaast dragen zij ook
belastingen af. Veel verschil tussen toen en nu zie
ik niet, enkel de prijzen liggen hoger. Haar knippen
kostte 1 CUP, nu 20. Voor mij verandert dat niets,
want ik betaalde dat vroeger ook al in ruil om mijn
beurt niet te moeten afwachten. Anderen
betaalden 1 peso, of 5 peso, naar gelang hun
mogelijkheden.

Achter deze visie van de overheid staat natuurlijk ook
de economische noodzaak dat de overheid haar
uitgaven moet saneren. Via de oprichting van
coöperatieven beoogt de overheid om op een sociale
manier overheidsbedrijven 15 die onder staatsbeheer
niet efficiënt draaiden,
te verzelfstandigen.
Ondernemingen in niet-strategisch sectoren zoals
gastronomie,
persoonsverzorging,
vervoer,
kleinhandel, kleine werkplaatsen voor textiel,
meubels, enz. komen hiervoor in aanmerking.

Dat betekent niet dat al deze zelfstandige zaken ook al
het statuut van coöperatieve hebben aangenomen. In
maart 2015 hadden 435 niet-landbouwcoöperatieven
hun erkenning aangevraagd. Een grote helft van deze
coöperatieven werken in Havana, en bijna alle
overige in de omliggende provincies. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat ruim 59% restaurants zijn. De
andere sectoren zijn: bouwbedrijven (19%),
herstellingsateliers (10%), transport (4%) en
recyclagebedrijven (5%).
Eind 2015 hadden slechts 367 coöperatieven effectief
hun erkenning verkregen, waarvan slechts 22 in
datzelfde jaar. De overheid wil niet overhaast te werk
gaan. Uit inspectiebezoeken en externe studies17 zijn
16

Cubainformación,
http://cubainformacion.tv/index.php/economia/52094-uncambio-de-estilo-peluquerias-convertidas-en-cooperativasen-cuba
17
Begin 2014 voerden het Centro de Estudios de la
Economía Cubana CEEC en de Asociación Nacional de
Economistas de Cuba ANEC een steekproef uit bij 40
coöperatieves. Bevindingen staan vermeld in: Camila
Piñeiro Harnecker, Nuevas cooperativas cubanas: logros y
dificultades. pag. 53. In: Omar Everleny Pérez Villanueva,
e.a., Miradas a la economía Cubana, Análisis dele sector no
estatal., Ed. Caminos, La Habana, 2015.

9 Een zelfstandige kapperszaak
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Men maakt een duidelijk onderscheid met de
landbouwcoöperaties die al langer bestaan en een eigen
wettelijk kader hebben.
15
Camila Piñeiro Harnecker, Nuevas cooperativas cubanas:
logros y dificultades. pag. 53. In: Omar Everleny Pérez
Villanueva, e.a., Miradas a la economía Cubana, Análisis
dele sector no estatal., Ed. Caminos, La Habana, 2015.
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duidelijk een aantal tekorten vastgesteld. Het VII de
Congres van de PCC van april 2016 is bedoeld om een
grondige evaluatie te maken en enkele bijsturingen te
bespreken en goed te keuren.

datzelfde Ministerie uitblutsen en herspuiten.
Nu is die beperking weggevallen en werken we
voor gelijk welk ministerie en ook voor
particulieren. M.a.w. de markt is opengegooid.
Zoals dat bij wet voorzien is, kunnen we de
bestaande infrastructuur voor 10 jaar
overnemen - en daar betalen we een huur voor, en garandeert de overheid ons toelevering van
75 % van de nodige werkmaterialen”.

Laten we beginnen met de positieve resultaten. De
socios of leden-arbeiders van de coöperatieven zijn
uiterst tevreden over hun loon. Gemiddeld verdient
men 1.680 CUP of drie keer meer in vergelijking met
wat ze voorheen verdienden, de deelname in de winst
niet meegerekend, die op het eind van het jaar wordt
bepaald. De algemene bekommernis is dat daardoor
ook de prijzen aan de consument gaan stijgen, maar
dat blijkt uit het onderzoek enkel het geval te zijn voor
de landbouwproducten. Een ander voordeel heeft te
maken met de motivatie van de werkers. Directie en
arbeiders vermelden dat er minder afwezigheden zijn
en dat iedereen zich beter inzet. Deze sterke
motivatie is vanzelfsprekend verbonden met de
betere lonen, maar ook het beter werkklimaat en het
zelf mee kunnen beslissen schat men naar waarde.

“Dat heeft ons toegelaten om te groeien. We
hebben nu een capaciteit om 2.000 auto’s per
jaar aan te pakken. Onze beste klanten blijven
de ministeries. Ook al hebben de meeste nog
hun eigen ateliers en zijn wij iets duurder, zij
verkiezen toch AUTOCHAPT omwille van de
kwaliteit die we leveren. Met de gemaakte
winsten en dank zij een bankkrediet hebben we
twee andere werkplaatsen opgestart, één voor
zetelbekleding en een andere voor zwaar
vervoer zoals vrachtwagens en kraanwagens.
Daarnaast gaan we ook het plaatwerk voor
microbussen en voor camions aanpakken. We
werken nu met 165 werknemers, de meeste van
hen zijn socios. De huidige wet op de
coöperatieven schrijft voor dat wie meer dan
drie maanden in het bedrijf werkt, de kans moet
krijgen om socio te worden. In 2016 willen we
het bedrijf consolideren. Daarna kijken we of we
nog verder uitbreiden”.
Trimestrieel komen de socios in algemene
vergadering samen om de lopende contracten
en de financiële stand van zaken te bespreken.
Daar
bespreekt
men
ook
andere
bekommernissen, zoals het transport naar het
werk. Zo heeft het bedrijf voor een 80-tal
werknemers elektrische moto’s aangekocht
(Chinese onderdelen, geassembleerd in Villa
Clara). Kostprijs 915 CUC, die de werknemer
zonder interest op 12 maanden terugbetaalt,
een haalbaar bedrag als je weet dat het
gemiddelde loon tussen de 7 en 8.000 CUP (280
en 320 CUC) ligt. De algemene vergadering kiest
bij geheime stemming ook het bestuur. De
voormalige directeur van het overheidsbedrijf
werd
herkozen en Denis aangesteld als
vicevoorzitter.

10 Vakbondsdelegatie bij Autochapt

AUTOCHAPT
Havana
Op de terreinen van AUTOCHAPT worden we
verwelkomd door María Elena Benavides
Sotolongo, vakbondsvertegenwoordigster en
Denis García Hurtado, de productiechef van de
afdeling ‘carrosseriewerk’ en tevens vicevoorzitter van de beheerraad. Enthousiast
leidden zij ons rond op het bedrijf. Twee jaar
geleden nodigde de overheid de administratie
en de vakbond van het toenmalig
overheidsbedrijf uit om de stap te zetten tot de
vorming van een coöperatieve. “We hingen
toen af van het Ministerie van de Bouw en de
44 werknemers mochten enkel de wagens van
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De grote uitdagingen liggen vooral bij de
overheidsbedrijven die de overstap maken naar het
statuut
van
zelfstandige
coöperatieve.
De
onderzoekers stellen vast dat de meest succesvolle
coöperatieven degene zijn die werden opgericht door
zelfstandige personen. In al te veel voormalige
overheidsbedrijven werd de beslissing te sterk van
boven opgelegd; de werknemers hadden de indruk
geen andere keuze te hebben. Bovendien kregen
enkel de directie en boekhouders een beperkte
technische opleiding. Maar niemand werd grondig
voorbereid en gevormd in het wezen en het
functioneren van een coöperatieve als bedrijf in
zelfbeheer
met
een
maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Een ander tekort is het zwakke
economisch beheer; door het ontbreken van
aankoop- en verkoopbewijzen is een transparante
boekhouding natuurlijk moeilijk. Dat levert een gevaar
voor het onderling vertrouwen onder de socios.

‘Coöperativiseren’ of niet?
Cienfuegos, 29/02/16
Het eten was lekker, de portie klein en de prijs
naar verhouding te hoog. Maar de locatie was
prachtig: een oud ruim herenhuis met grote
kroonluchters, een fijn versierd plafond, en een
binnenkoer waar nog net iets meer van te
maken is. Ik vraag de dienster of dit restaurant
al een coöperatieve is.
“Men spreekt ervan om dit restaurant om te
vormen tot een coöperatieve. Maar dat is niet
eenvoudig. Dit is een historisch pand dat goed
moet onderhouden worden. De verouderde
keuken moet vernieuwd worden en het eerste
verdiep staat nu leeg maar moet ook
gerestaureerd. M.a.w. dat zijn grote kosten, die
onze capaciteit overstijgen. Men is over het
‘coöperativiseren’ bezig, maar ik weet niet wat
de directie gaat beslissen”.

11 Overheidsrestaurant in Cienfuegos
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G’OBRA
Havana

5.899 CUP. Dagelijks krijgen zij een maaltijd en
twee versnaperingen ter waarde van 3,20 CUC.
Ons bedrijf heeft ook een sociale missie: we stellen
bijvoorbeeld 7 ex-gedetineerden tewerk en 28
jongeren die voorheen niets deden. Een deel van
ons vermogen investeren we in de verbetering van
de huisvesting van de socios: we hebben al 3
huizen gebouwd (kostprijs 240.000CUP) en 15
huizen opgeknapt (130.000CUP),
zodat ze
tenminste over goed sanitair beschikken.

Pedro Fuentes Sabrada, architect van opleiding, is
een gedreven man. Zijn kantoor straalt klasse uit,
met een paar mooie schilderijen aan de wanden,
onder meer van Nelson Dominguez, en dat is geen
toeval. “In juni 2015 heb ik samen met Nelson en
drie andere vrienden en familieleden de
coöperatieve opgericht. We zagen de nood aan
een goed draaiend bouwbedrijf dat zich richt op de
grotere werven, zoals de renovatie van hotels en
appartementsblokken. Nog geen jaar later stelt
onze coöperatieve 368 personen tewerk, waarvan
242 socios en de overige als contractwerknemers.
Het bedrijf telt o.m. 8 architecten, 7 ingenieurs en
254 bouwvakkers”.
Pedro is trots op ‘zijn’ coöperatieve. In februari
2015 had hij al de toezegging van een bankkrediet
voor 4,18 miljoen CUP vast. Als waarborg kon hij
wat eigen kapitaal en de schilderijen van zijn
vriend Nelson inbrengen. In juli had hij het
contract binnen om 270 kamers van het 20
verdiepingen tellende hotel Rivera in een
tijdspanne van 15 maanden te renoveren. De nood
om de coöperatieve flink uit te breiden was
meteen groot. Verschillende honderden arbeiders
passeerden voor een proefperiode van drie
maanden en de besten konden blijven en sloten
zich aan als socio. Zij betalen een bijdrage van
5.000 CUP cash en worden zo volwaardig lid. Die
5.000 CUP is een vrij hoog bedrag, maar in de
praktijk wordt het bedrag in schijven van het
maandelijks loon afgehouden.

Maar belangrijker nog is dat de socios zich met het
bedrijf identificeren. De arbeider weet dat zijn
werk in hotel Rivera hem een deelname in de winst
gaat opbrengen. De bouwheer, het Ministerie van
Toerisme stond 4 maanden achter met haar
betalingen, maar de arbeiders werkten
ondertussen door en werden uitbetaald. Een
overheidsbedrijf zou het werk stilgelegd hebben.
Hier bij ons blijft men werken, ook al werkt de lift
in Rivera niet en moeten ze alles met de trap naar
het 20ste verdiep dragen”.

“We zijn echt wel een socialistisch bedrijf,
beklemtoont Pedro, dit heeft niets met kapitalisme
te maken. Zoals Lenin zei: iedereen volgens zijn
vermogen, iedereen volgens zijn werk. We geven
de gelegenheid om voor een waardig loon te
werken, en creëren zo welvaart. Een gemiddeld
maandloon in 2015 bedroeg 6.554 CUP. De socios
kregen bovendien een deelname in de winst van

De toekomst ziet er goed uit. G’OBRAS wil zich ook
gaan richten op het opknappen van de grote
gebouwen zoals er in Habana Vieja en Habana
Centro honderden staan. De overheid voorziet in
haar begroting hiervoor de middelen, maar
gespecialiseerde bouwbedrijven bestaan nog niet.
Ook heeft Pedro plannen om eigen werkateliers
voor de productie van bouwmaterialen
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werknemer. Dat de dagelijkse praktijk complexer is
dan de theorie mag blijken uit de vele
praktijkvoorbeelden die in Trabajadores19, het
weekblad van de nationale vakbond CTC, verschijnen.
Zo haalt de krant het voorbeeld aan van vrouwen die
na hun bevalling hun werk bij hun privé-werkgever
niet opnieuw konden opnemen, of van werknemers
die zonder arbeidscontract20 aan de slag gaan.

(vloertegels, houten ramen en deuren, enz) op te
starten. Dat past helemaal binnen het
overheidsbeleid om de lokale productie te
verhogen en de invoer de verminderen.
Draait G’OBRAS echt als een coöperatieve met
medebeheer? Op de vraag of de voorzitter van de
beheerraad verkozen wordt, antwoordt Pedro
positief. Tegelijk laat hij verstaan dat in een bedrijf
zoals het zijne de continuïteit en de opbouw van
knowhow wel heel belangrijk is. Bovendien blijken
3 van de 7 bestuursleden directe familieleden
(vrouw, broer, zoon) van Pedro te zijn.

NIEUWE ARBEIDSRELATIES
UITDAGINGEN

CREËREN

NIEUWE

De nieuwe economische initiatieven kampen nog met
een aantal kinderziektes.
Cuentapropistas klagen op de eerste plaats over de
moeilijkheid
om
aan
grondstoffen
of
productiemiddelen te geraken, een euvel waarmee
ook de overheidsbedrijven kampen. Om de controle
over de nationale betalingsbalans te behouden, blijft
de overheid (voorlopig) vasthouden aan de invoer via
overheidsbedrijven. Ook al heeft de overheid de
laatste jaren de bevoorrading sterk verbeterd, er blijft
een chronisch tekort. Daarbij komt dat de
zelfstandigen hun aankopen bij de kleinhandelszaken
van deze importbedrijven moeten betalen tegen
dezelfde prijs als de gewone particulier, m.a.w. een
groothandelsprijs bestaat niet. Het gevolg is dat de
cliënt een verhoogde prijs aangerekend krijgt.

12 Reclame voor het eigen layout-bedrijf

Een andere uitdaging houdt verband met de aard van
de beroepen die in aanmerking komen voor een
zelfstandige zaak. Het gaat vooral om beroepen die
technische vaardigheden vragen. Dat terwijl Cuba
dank zij zijn goed onderwijssysteem een hoog
opgeleide bevolking kent. Omdat de cuentapropistas
doorgaans een veel beter inkomen realiseren, blijft de
aantrekkingskracht
van
deze
sector
voor
hoogopgeleiden zeer groot. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat een toerist met een verhaal
thuiskomt van een arts of ingenieur die zijn job bij de
overheid heeft laten staan en nu met een taxi
rondrijdt. Het gevolg is een grote onderbenutting van
het intellectuele potentieel van het land en een
verspilling van de grote overheidsinvestering in het
onderwijs.

Een tweede klacht betreft het belastingsysteem.
Natuurlijk betaalt niemand graag belasting, en zeker
niet in Cuba waar belastingen een relatief nieuw
fenomeen zijn. Maar ook voor de overheid is het
innen van belastingen nieuw. Voorlopig werkt men
met forfaitaire bijdragen voor het openhouden van
een zaak en verklaringen op eer over de inkomsten.
Een voorbeeld: voor een casa particular betaalt de
uitbater 150 CUC per maand en 10% op de inkomsten.
Na herhaalde klachten werkt de overheid nu voor een
groot aantal zelfstandigen aan een vereenvoudigd
systeem18 met minder bureaucratische rompslomp.
Samen met de economische openheid werkte de
regering, in overleg met de vakbonden, een nieuwe
arbeidswet
(juni 2014) uit. Deze omschrijft
ondermeer de rechten en plichten van de
cuentapropistas en regelt de relatie werkgever –

19

Trabajadores, Trabajo no estatal en la mira. 28 de
diciembre 2015, pag 2.
20
Trabajadores, Contratos: ¿verbales o escritos?
http://www.trabajadores.cu/20160131/contratos-verbaleso-escritos/ .

18

Trabajadores, http://www.trabajadores.cu/wpcontent/uploads/2016/01/Lunes-25-de-enero-de2016_opt.pdf
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SOCIALE GEVOLGEN VAN DE VERANDERINGEN

gestructureerd en gereglementeerd te organiseren.
De coöperatieven en de cuentapropistas opereren
binnen een wettelijk kader en beschikken over een
overheidslicentie. Ze betalen belastingen en dragen
bij tot de sociale zekerheid. Nochtans duiken her en
der in het straatbeeld fenomenen op die op
informaliteit wijzen. Voornamelijk in de toeristische
centra zie je bijvoorbeeld personen met een paar
scheermesjes of kauwgom in de hand de
voorbijgangers aanspreken. Ook Juan Valdés Paz stelt
vast dat onderaan de ongelijkheid armoede en sociale
marginalisering verschijnen.

Het VIIde Congres van de Communistische Partij van
half april zal naast de economische gevolgen wellicht
ook de sociale gevolgen van de recente economische
actualisatie
bespreken.
Een
aantal
sociale
wetenschappers hebben al een eerste onderzoek
gedaan21. Juan Valdés Paz onderkent twee duidelijke
fenomenen. Hij stelt vast dat de sociale gelaagdheid
van de bevolking diversifieert en complexer wordt. Er
is meer onderscheid gekomen in status,
beroepsbezigheid en zelfs klasse. De relatie werkgever
– werkgever heeft terug zijn intrede gedaan, jongeren
en ouderen kijken anders naar de toekomst, er zijn
grote verschillen tussen economische groeipolen
voornamelijk in de (toeristische) steden en het
hinterland.
Een tweede fenomeen, hieraan gekoppeld, is de
toenemende sociale ongelijkheid. Cuba stond en staat
bekend voor zijn egalitair karakter, zeker in de jaren
’80. De speciale periode heeft dit egalitarisme een
eerste deuk gegeven, toen bleek dat een aantal
Cubanen nog over een spaarpotje beschikten of
rechtstreeks
toegang
hadden
tot
consumptiegoederen.
De huidige hervormingen
creëren enerzijds de kans voor de enen om goed geld
te verdienen en doen anderzijds de consumptieprijzen
stijgen. Het gevolg is een toenemende ongelijkheid
tussen burgers en tussen de verschillende regio’s van
het land.

14 Straatverkoop van groenten en fruit

EEN SLOTBESCHOUWING
Cuba is een socialistisch land en heeft de verdienste
om te blijven zoeken naar een alternatief op de
vrijemarkteconomie. Een gemakkelijke weg is het niet;
er liggen geen modellen of voorbeelden klaar. Hoe
kunnen
vrij
initiatief,
concurrentie,
marktmechanismen toch ingebed worden in een
economie die rijkdom creëert ten dienste van het
collectief welzijn? De buitenwereld, de V.S.A. en de
Europese Unie voorop, staan klaar om met
investeringen het vrijemarktmodel op te dringen. De
toekomst van Cuba hangt af van de mate dat de
overheid erin slaagt om economische groei te
realiseren en om te zetten in een stijgende
koopkracht voor alle burgers.

13 Bloemenverkoper en sieradenwinkel

Veel tijd heeft de Cubaanse overheid niet, de jongere
generaties tonen tekenen van ongeduld. Wat gaat er
in de hoofden om? Ik was getroffen door de
ingesteldheid van een aantal mensen, die plannen
maken om hun toekomst uit te bouwen. De Cubaanse
overheid heeft een lange traditie van zorg voor haar
burgers. Van wieg tot graf, de Cubanen wisten zich
verzekerd van alle basisvoorzieningen. Het eerste
teken van onrust ving ik drie jaar geleden op, toen de

We kunnen zeker niet spreken van een informele
sector of economie, zoals in een doorsnee
ontwikkelingsland. De overheid doet er alles aan om
de
openheid
naar
vrij
ondernemerschap
21

Omar Everleny Pérez Villanueva, e.a., Miradas a la
economía Cubana, Análisis dele sector no estatal., Ed.
Caminos, La Habana, 2015.
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hervormingen pas waren aangekondigd. Oneida, een
vrouw die zich sinds de jaren ’60 ten volle voor de
revolutie geeft, vertrouwde me toe: ‘ik heb ook
gedroomd dat ik op mijn oude dag een kleine auto zou
hebben om kennissen te gaan opzoeken. Maar met
het kleine pensioen zal dat er voor mij niet inzitten’.
En nu ontmoet ik mensen die voor zichzelf hun
toekomst willen veilig stellen en investeren in een
casa particular, een taxiauto,
enz.
Wint het
individualisme terrein op de solidariteit? Meteen
besef ik het belang van de sensibiliseringscampagne
van enkele jaren geleden: la batalla de las ideas – de
strijd om de ideeën. Hier ligt een grote ideologische
uitdaging voor de overheid en de PCC.

Bij wijze van toemaatje:
HET GAAT GOED IN DE BOUW
Gesprek met CARLOS DE DÍOS, algemeen secretaris
SNTC, vakbond van de bouw.
25 03 16
We moeten even wachten in de kantoren van de
nationale vakbond van de bouw. De interne afdeling
van de Communistische Partij van Cuba – PCC is in
vergadering, wellicht ter voorbereiding van het VII de
Congres dat van 16 tot 18 april 2016 in Havana
doorgaat.

Daarom is het belang van het VIIde Congres van de
PCC niet te onderschatten. Slaagt de overheid erin
een adequate ontwikkelingsstrategie op te stellen die
economische ontwikkeling combineert met een
sociaal project en die de sociale misgroei kan
bijsturen?

“Wat wil je weten?” Meer heeft Carlos niet nodig om
de evoluties in de bouwsector te schetsen sinds de
economische hervormingen 5 jaar geleden werden
ingezet.
“De bouwsector heeft de laatste 5 jaar serieuze
veranderingen ondergaan, sinds de regering het privéinitiatief heeft gelegaliseerd. Door een verhoogde
vraag
en
een
diversificatie
van
de
ondernemingsvormen is de sector gegroeid in omzet
en qua tewerkstelling. De overheid blijft nog steeds de
grootste werkgever. In de bouw werken ongeveer
97.000 personen (ingenieurs, architecten, beheer en
administratie,
bouwvakkers),
in
de
toeleveringsindustrie 37.000 personen en nog eens
30.000 bij de projectontwikkelaars en studiebureaus.
In totaal 166.900 personen, waarvan er 159.385 bij de
vakbond zijn aangesloten.
Daarnaast kent Cuba nu de niet-overheidsbedrijven.
In de 69 coöperatieven werken 3.800 socios naast
2.000 contractuele arbeiders. Cuba telt ook 89
privéondernemers die functioneren met arbeiders in
loondienst. Verder hebben 34.200 personen een
licentie of vergunning om in de bouw ‘voor eigen
rekening’ te werken. Van deze zgn. cuentapropistas
heeft de grote meerderheid (24.916) geen enkele
band met een overheidsbedrijf. De overige ruim 9.000
personen werken bij de overheid, maar klussen
daarnaast als zelfstandige bij.

15 Zelfstandige bouwvakkers in Havana (foto FOS)

Een gevolg van deze verscheidenheid, is ook dat er
meer concurrentie is tussen de bedrijven, want ook de
niet-overheidsondernemingen
kunnen
werken
uitvoeren voor de overheid, zoals momenteel gebeurt
voor de restauratie van het Capitool of Hotel Rivera
hier in Habana.
Eigenlijk hebben de overheidsbedrijven een
competitief nadeel, een probleem dat verbonden is
met de dubbele munt in Cuba. Een overheidsbedrijf
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mag nog steeds geen bankrekening in harde deviezen
(CUC) openen en wisselen de binnenkomende
deviezen aan een 1 tegen 1 koers. Een nietoverheidsbedrijf
beschikt
wel
over
een
deviezenrekening en wisselt elke CUC om tegen 25
nationale pesos. Dat betekent dat dit bedrijf
gemakkelijker bouwmaterialen kan aankopen en zijn
personeel meer loon kan uitbetalen.

investeert in betere huisvesting. De banken hebben
de toegang tot krediet versoepeld en 63% van deze
kredieten zijn bestemd voor renovatieprojecten. Zo’n
investering kan natuurlijk ook dienen om in huis een
eigen zaakje op te starten, zodat het krediet ook een
extra inkomen kan genereren. Om het sociaal
karakter van de bouw te garanderen, heeft de
overheid vorig jaar 2015 ruim 700 miljoen CUP
uitgegeven voor renovatieprojecten bij gezinnen met
een beperkt inkomen. Een gemiddeld krediet
bedraagt 80.000 CUP, en voor 50.000 CUP kan je
gerust een volledige kamer helemaal renoveren. En
om de afhankelijkheid van de import te verminderen,
stimuleert de
regering
ook
de
nietoverheidsbedrijven om te investeren in de lokale
productie van bouwmaterialen. Daarbij garandeert de
overheid om tot 75% van de nodige grondstoffen aan
preferentiële prijs aan te leveren.

We moeten toegeven dat men in de nietoverheidssector gemakkelijk tot 10 keer meer
verdient.
Een direct gevolg is dat de meest gekwalificeerde
arbeiders de overstap maken naar de nietoverheidsbedrijven of als cuentapropista aan de slag
gaan. Voor de overheidsbedrijven ligt de oplossing in
een serieuze loonsopslag, maar dat is niet zo
eenvoudig zolang Cuba met twee munten zit. In
vergelijking met andere sectoren verdienen de
arbeiders in de bouw vrij goed, ttz gemiddeld 790
CUP. Jaarlijks stijgen de lonen ongeveer met 5 à 6 %.
We beseffen dat dit nog altijd te weinig is om de
stijging van de consumptiegoederen te compenseren.
De ongeveer 19.000 bouwvakkers die voor het
toerisme werken, ontvangen nog een extra van
tussen de 15 en 40 CUC.

Maar om te besluiten, het is duidelijk dat Cuba voor
de grote uitdaging staat om deze evoluties binnen een
socialistisch kader te laten verlopen. Concurrentie
tussen de bedrijven is een nieuw gegeven voor het
land, en we moeten deze concurrentie een plaats
geven binnen een socialistisch kader. Het socialisme
kan concurrentie creëren, zolang de concurrentie ook
gelijkheid en sociale rechtvaardigheid creëert. Hoe dat
moet, dat weet ik niet. Maar dat is juist de grote
uitdaging.

Figuur 16 Bouwvakker in zelfstandig bedrijf (foto: FOS)

Een ander probleem van de bouwsector is het
ontbreken van modern gereedschap. De grote helft
van het machinepark en het gereedschap is
verouderd. Maar het allergrootste probleem blijft de
economische boycot van de Verenigde Staten.
Hierdoor kost de invoer van bouwmaterialen en
werktuig extra veel geld. We voeren nu vanuit China
grondstoffen in, terwijl we dat in de VS veel
goedkoper en sneller zouden kunnen krijgen.
Globaal gezien draait de bouw goed. De laatste 5 jaar
is de sector jaarlijks met 8% gegroeid. Er zijn niet
alleen de grote werken zoals de bouw van nieuwe
hotels voor het toerisme. Ook de gewone Cubaan
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