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Ποια είναι η ετυµηγορία για την οικονοµία της Κούβας, σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα µετά την 
κατάρρευση του σοβιετικού µπλοκ; Η ιστορία που λένε διάφοροι είναι απλή, µε σαφές µήνυµα. 
Περιγράφει µια κυκλική εναλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής  ανάµεσα σε στιγµές πραγµατιστικής 
παράδοσης στις δυνάµεις της αγοράς, στις  οποίες οφείλεται  οποιαδήποτε πρόοδος, και 
περιόδους ιδεολογικής αυστηρότητας και ανάκτησης του κρατικού ελέγχου, στις οποίες οφείλονται 
όλες οι οικονοµικές δυσκολίες.[1] Οι εκ των ΗΠΑ παρατηρητές της Κούβας ήταν σίγουροι ότι η 
οικονοµία του κρατικού σοσιαλισµού αντιµετώπιζε άµεση κατάρρευση. « Η Κούβα χρειάζεται 
θεραπεία-σοκ – µια ταχύτατη µεταβολή προς τις ελεύθερες αγορές», αυτό  διακήρυσσαν. Η 
αναστύλωση του καπιταλισµού  στο νησί  ήταν «αναπόφευκτη», η όποια καθυστέρηση όχι µόνο θα 
εµπόδιζε την οικονοµική επίδοση, αλλά θα επέφερε σοβαρό ανθρώπινο κόστος και θα απαξίωνε 
τις κοινωνικές κατακτήσεις της Κούβας. Με δεδοµένη την πείσµονα άρνηση να ξεκινήσει µια 
πορεία φιλελευθεροποίησης και ιδιωτικοποιήσεων, η «τελευταία ώρα» του Φιντέλ Κάστρο είχε 
επιτέλους φτάσει. [2] 

Το πρόβληµα αυτής της αφήγησης είναι ότι, καταφανώς, η πραγµατικότητα δεν επιβεβαίωσε τις 
προβλέψεις της. Αν και η Κούβα αντιµετώπισε εξαιρετικά σοβαρές καταστάσεις –υπέστη το 
χειρότερο εξωγενές σοκ από όλες τις χώρες-µέλη του σοβιετικού µπλοκ και, εξαιτίας του  
µακροχρόνιου αµερικανικού εµπορικού αποκλεισµού, αντιµετώπισε επίσης ένα µοναδικά εχθρικό 
διεθνές περιβάλλον— η οικονοµία της είχε την ίδια επίδοση  µε τις άλλες χώρες της πρώην 
ΚΟΜΕΚΟΝ, όντας 13η στην κατάταξη µεταξύ των 27 για τις οποίες διαθέτει πλήρη στοιχεία η 
Παγκόσµια Τράπεζα. Όπως δείχνει το Σχεδιάγραµµα 1, η τροχιά της οικονοµικής µεγέθυνσής της 
ακολούθησε τη γενική τάση των «οικονοµιών της µετάβασης»: µια βαθιά ύφεση στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990, την οποία ακολούθησε η ανάκαµψη που χρειάστηκε µια δεκαετία περίπου για 
να επαναφέρει το κατά κεφαλήν εθνικό εισόδηµα στα επίπεδα του 1990, ενώ το 2013 το κατά 
κεφαλήν εισόδηµα είχε αυξηθεί περίπου  40% σε σχέση µ’ αυτό του 1990. [3]  



  
 

Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι Κουβανοί πέρασαν µεγάλες οικονοµικές δυσκολίες από το 1990, 
αλλά από την άποψη των κοινωνικών αποτελεσµάτων οι άλλες χώρες της πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ ήταν 
σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Όπως δείχνει το Σχεδιάγραµµα 2,  η βρεφική θνησιµότητα στην 
Κούβα το 1990 ήταν 11/1.000, ήδη σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι ίσχυε κατά κανόνα στην 
ΚΟΜΕΚΟΝ. Το 2000 είχε µειωθεί στο 6/1.000, βελτίωση πολύ ταχύτερη από πολλές 
κεντροευρωπαϊκές χώρες που είχαν µπει κάτω από της φτερούγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σήµερα είναι 5/1.000 –πολύ καλύτερο επίπεδο  από ό,τι στις ΗΠΑ, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 
του ΟΗΕ, και πολύ  καλύτερο από τον µέσο όρο της Λατινικής Αµερικής. Τα στοιχεία για το 
προσδόκιµο ζωής, που παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραµµα 3, εµφανίζουν την ίδια εικόνα : στην 
Κούβα, το προσδόκιµο ζωής αυξήθηκε από τα 74 στα 78 χρόνια στην πορεία της δεκαετίας του 
1990, παρά την ελαφρά άνοδο της θνησιµότητας σε ευάλωτες οµάδες κατά τη διάρκεια των πιο 
δύσκολων ετών. [4] Σε άλλες χώρες της πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ,  κατά τη δεκαετία του 1990, η 
αυξανόµενη φτώχεια συνέβαλε σε µια µέση µείωση του προσδόκιµου  ζωής από τα 69 στα 68 
χρόνια.  Σήµερα, στην Κούβα υπάρχει ένας από τους υψηλότερους δείκτες προσδόκιµου ζωής  των 
χωρών του πρώην σοβιετικού µπλοκ  και από τους υψηλότερους στη Λατινική Αµερική.  



  



 
 
 



  



 

Η άποψη από το Μαϊάµι  

Αυτά τα αποτελέσµατα αγνοούνται κατά το πλείστον από τον κατεστηµένο εξειδικευµένο 
σχολιασµό έξω από το νησί,  ένα πεδίο το οποίο υπάρχει  κυρίως στις ΗΠΑ και χρηµατοδοτείται 
απ’ αυτές  και στο οποίο κυριαρχούν σε συντριπτική αναλογία οι εµιγκρέδες «κουβανολόγοι», 
όπως οι ίδιοι αυτοχαρακτηρίζονται, που είναι φανατικοί εχθροί του καθεστώτος της Αβάνας. [5]   
Στους κορυφαίους «κουβανολόγους» από το 1970 συγκαταλέγονται ο Καρµέλο Μέσα-Λάγκο, του 
Πανεπιστηµίου του Πίτσµπουργκ, «ο κοσµήτορας των κουβανικών µελετών» και συγγραφέας άνω 
των τριάντα βιβλίων και ο συχνά συν-συγγραφέας του Χόρχε Πέρες-Λόπες, διευθυντής των 
διεθνών οικονοµικών υποθέσεων του αµερικανικού υπουργείου Εργασίας, ένας από τους βασικούς 
διαπραγµατευτές της ΝΑΦΤΑ και επί µακρόν επικεφαλής  της Ένωσης για τη Μελέτη της 
Κουβανικής Οικονοµίας. Η ετήσια έκδοση της ένωσης αυτής,  Cuba in Transition, που εκδίδεται 
στο Μαϊάµι, παρουσίασε µια σειρά από σχέδια για την αναδιάρθρωση της οικονοµίας του νησιού  σε  
καπιταλιστικές κατευθύνσεις. Όπως υποδεικνύει και ο τίτλος του, οι κουβανολόγοι λειτουργούσαν 
εντός του πλαισίου των «οικονοµικών της µετάβασης», που αναπτύχθηκαν ως κλάδος των 
αναπτυξιακών οικονοµικών στις αρχές της δεκαετίας του 1990, µε σκοπό να χειριστούν το 
άνοιγµα των χωρών της πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ στο δυτικό κεφάλαιο.  Αυτό το µοντέλο στηριζόταν στη 
Συναίνεση της Ουάσιγκτον, ένα πλαίσιο πολιτικής  που είχε αποκρυσταλλωθεί  µε βάση  τις 
νεοφιλελεύθερες  µεταρρυθµίσεις που επιβλήθηκαν στις χρεωµένες χώρες της Λατινικής 
Αµερικής από το ΔΝΤ και την Παγκόσµια Τράπεζα στη δεκαετία του 1980. [6]  Οι πολιτικές 
κατευθύνσεις του είχαν ως στόχους το άνοιγµα της εγχώριας οικονοµίας στις ροές του 
παγκόσµιου κεφαλαίου, την ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων περιουσιακών στοιχείων, την κατάργηση 
των κρατικών ρυθµίσεων για τους εργατικούς µισθούς και τις τιµές και την περικοπή των 
κοινωνικών δαπανών – αυτό το πρόγραµµα εφαρµόστηκε σε όλη την Κεντρική και την Ανατολική 
Ευρώπη, όπως και στην πρώην Σοβιετική Ένωση,  από τεχνοκράτες και συµβούλους του ΔΝΤ, 
της Παγκόσµιας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης,  από την 
USAID (αµερικανική υπηρεσία για την ξένη βοήθεια)  και από άλλους διεθνείς οργανισµούς. 
Μεταξύ των πρώτων εκδόσεων  σ’ αυτό το πεδίο ήταν το βιβλίο The Road to a Free Economy  
(1990), του αναγνωρισµένου οπαδού του Χάγιεκ János Kornai. Μέσα σε λίγα χρόνια, είχε 
αναπτυχθεί ένας ολόκληρος κλάδος περί τη  «µετάβαση» που υποστήριζε αξιωµατικά ότι µόνο 
ένας δρόµος µπορούσε να ακολουθηθεί  -- από τη σχεδιασµένη κρατική σοσιαλιστική οικονοµία 
στον καπιταλισµό της ελεύθερης αγοράς. Η αντίσταση δεν ήταν µόνο µάταιη, αλλά και θα είχε 
κόστος, διότι οι επιµέρους µεταρρυθµίσεις  ήταν «καταδικασµένες να αποτύχουν». [7]  Όταν οι 
«χώρες της µετάβασης» βυθίστηκαν στην ύφεση µετά το 1990,  για τις  δυσκολίες τους 
κατηγορήθηκαν  οι πολιτικές ελίτ που έπαιρναν τα µέτρα µε µισή καρδιά: η ουσία ήταν  «ταχύτητα 
και κλίµακα»  και επίσης  ήταν επιτακτικό να χρησιµοποιήσουν το πλεονέκτηµα της «ασυνήθιστης 
πολιτικής κατάστασης» της περιόδου. [8]  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αρκετοί παράγοντες οδήγησαν στην  τροποποίηση της περί 
µετάβασης ορθοδοξίας . Πρώτον, η σταθεροποίηση των φιλοδυτικών καθεστώτων στις 
περισσότερες  χώρες του πρώην σοβιετικού µπλοκ µείωσε την αίσθηση του πολιτικά επείγοντος.  
Δεύτερον,  η έντονη αντίθεση ανάµεσα στις ιδιωτικοποιηµένες οικονοµίες των χωρών της πρώην 
ΚΟΜΕΚΟΝ  --και τα απογοητευτικά αποτελέσµατα των προγραµµάτων διαρθρωτικής 
προσαρµογής στη Λατινική Αµερική και την Αφρική--  και στη µεγάλη κρατικά διευθυνόµενη 
ανάπτυξη της Κίνας και των νέων βιοµηχανικών χωρών της Ανατολικής Ασίας ήταν πολύ 
εξόφθαλµη για να αγνοηθεί.  Η αναδυόµενη  Μετα-Συναίνεση της Ουάσιγκτον έδωσε περισσότερη 



έµφαση στους θεσµούς και στη «χρηστή διακυβέρνηση».  Οι οικονοµολόγοι της µετάβασης 
έρχονταν πίσω και καταϊδρωµένοι από τους συναδέλφους τους των οικονοµικών  της ανάπτυξης  
όσον αφορά αυτή τη µεταβολή, αλλά στο γύρισµα της χιλιετίας ένα εγχειρίδιο που είχε απήχηση 
αναγνώριζε την «αφυπνιστική» απόκλιση ανάµεσα στις προβλέψεις τους και στα πραγµατικά 
αποτελέσµατα --  έτσι τα οικονοµικά της µετάβασης ανέπτυξαν τη δική τους «µετά-» αντίληψη 
όσον αφορά τη  Συναίνεση της Ουάσιγκτον. [9]  Όµως, αν και δόθηκε µικρότερη έµφαση στην 
ταχύτητα των µεταρρυθµίσεων, «το προχώρηµα της µετάβασης» θεωρούνταν ακόµη η βασική 
εξήγηση για την οικονοµική επιτυχία και τα προβλήµατα αποδίδονταν µονίµως στην ανεπαρκή 
οικονοµική φιλελευθεροποίηση.  

Η κατεστηµένη κουβανολογία έµεινε σε µεγάλο βαθµό προσκολληµένη στο µοντέλο της Συναίνεσης 
της Ουάσιγκτον.  Θεωρούσε τα «ενάντια στην αγορά χαρακτηριστικά» της κουβανικής πολιτικής 
υπεύθυνα για τη βαθιά ύφεση του 1990-1993 και τις στερήσεις της período especial (ειδικής 
περιόδου), ενώ στους εξωγενείς παράγοντες απέδιδε δευτερεύουσα σηµασία.  Σε ευθυγράµµιση µε 
την κριτική των επιµέρους µεταρρυθµίσεων, ο Μέσα-Λάγος επιτέθηκε στα µέτρα του 1994 που 
πήρε η Κούβα ως «άτολµα» και «χωρίς  ολόθυµη υποστήριξη». [10]  Η συνήθης εξήγηση της 
κουβανικής πολιτικής είναι πολύ απλή: είναι αποτέλεσµα του «πεισµατικού δογµατισµού» του 
προέδρου, της «απέχθειάς του για τις µεταρρυθµίσεις υπέρ της αγοράς, της προθυµίας του να 
τσακίσει εκείνους που του εναντιώνονται και να συµπαρασύρει όλη τη χώρα µαζί του σ’ αυτή την 
αντίθεσή του». Ελάχιστοι σχολιαστές διεύρυναν κάπως  το πεδίο στο οποίο προσήπταν τις 
κατηγορίες τους: ο Ρουµπέν Μπέριος στιγµατίζει τη γερασµένη ηγεσία και τους άκαµπτους 
γραφειοκράτες που είναι κολληµένοι στις παλιές συνήθειες, ο Μαουρίσιο Ντε Μιράντα Παρόντο  
βλέπει  αντίσταση στις καπιταλιστικές µεταρρυθµίσεις από όλο το στρώµα  που κυβερνά. [11]  
[Κατά τη γνώµη όλων αυτών], το ότι δεν εφαρµόστηκαν οι  πολιτικές της «µετάβασης»  οδήγησε 
σε χρεοκοπία την κουβανική οικονοµία , ενώ  πιο πρόσφατα υποστήριξαν ότι  αυτή η αποτυχία την 
έχει καταστήσει απλό εξάρτηµα της  Βενεζουέλας.  

Η άποψη από την Αβάνα  

Ο άξονας Πίτσµπουργκ-Μαϊάµι τείνει να παραβλέπει δύο βασικές πλευρές  στις οποίες διέφερε η 
κουβανική εµπειρία από την εµπειρία των πληθυσµών των κεντροευρωπαϊκών χωρών  που ανήκαν 
στην πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ. Πρώτον,  οι µνήµες της ακραίας φτώχειας και στέρησης που συνδέονται 
µε το προ-κοµµουνιστικό σύστηµα από κοινού µε τη σχετική δύναµη των επιτευγµάτων της Κούβας 
στους τοµείς της υγείας και της παιδείας πριν από το 1989 καθιστούν πολύ απρόθυµο τον 
πληθυσµό της για  ριζικές υπέρ της αγοράς µεταρρυθµίσεις.  Δεύτερον, ενώ το εθνικό αίσθηµα 
στην Κεντρική Ευρώπη ενστερνίστηκε τη «µετάβαση» ως απελευθέρωση από τη ρωσική κυριαρχία, 
στην Κούβα η µετάβαση εκλαµβάνεται από τον πληθυσµό ως απειλή για την εθνική κυριαρχία 
προερχόµενη από τον ιστορικό άρπαγα, τις ΗΠΑ.  Αυτή είναι η θεώρηση των Κουβανών 
οικονοµολόγων και πολιτικών. [12]  Σύµβουλοι και αξιωµατούχοι δεν µιλούν µε όρους 
«µετάβασης», αλλά µάλλον «προσαρµογής» -- ως αντίδραση στη ριζική αλλαγή των εξωτερικών 
συνθηκών, µέσα στις παραµέτρους που θέτει η εθνική κυριαρχία και η σοσιαλιστική ιδεολογία.  
Αυτό συνεπάγεται ένα πιο ευέλικτο πολιτικό πλαίσιο από την άκαµπτη, ιδεολογικά καθοδηγούµενη 
απόρριψη της µεταρρύθµισης  που περιγράφουν οι κουβανολόγοι.  Οι οικονοµολόγοι και οι 
διαµορφωτές της πολιτικής εξέφρασαν αυτές τις παραµέτρους µε όρους αρχών (principios)  
µάλλον παρά ως µαρξιστική-λενινιστική δοξασία ή «κοµµατική γραµµή». Αυτές οι αρχές 
περιλάµβαναν πάντα τη διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας, των logros de la revolución— των 
κατακτήσεων /επιτευγµάτων της επανάστασης στην υγεία, την παιδεία, την κοινωνική ισότητα και 
την πλήρη απασχόληση και την «επαναστατική ηθική», που  εµπεριέχει µια σθεναρή επίσηµη στάση 



ενάντια στη διαφθορά και αποδοκιµασία της κραυγαλέας επίδειξης. [13] Αυτές οι αρχές 
επιβάλλουν διακριτούς περιορισµούς στις πολιτικές επιλογές.  

Οι εσωτερικές συζητήσεις για την οικονοµική πολιτική σε µεγάλο βαθµό δεν είναι ορατές στους 
ξένους παρατηρητές, συµπεριλαµβανοµένων των κουβανολόγων που εδρεύουν στις ΗΠΑ. Εν µέρει 
αυτό οφείλεται στην κλειστή πολιτική διαδικασία της Κούβας και στον κρατικό έλεγχο των ΜΜΕ, 
µε αποτέλεσµα  πολλοί εξωτερικοί σχολιαστές να εξαρτούν τις κρίσεις τους από φήµες. Το 
µεγαλύτερο µέρος των όσων φτάνουν στις ΗΠΑ προέρχεται από επιλεκτικές αναφορές  οµάδων 
αντιφρονούντων που χρηµατοδοτούνται είτε από τις οργανώσεις των εµιγκρέδων είτε από 
αµερικανικά προγράµµατα και χρησιµεύουν πρωτίστως για να επιβεβαιώνουν τις προκαταλήψεις 
της Συναίνεσης της Ουάσιγκτον. Οι περίπλοκες διαδικασίες συζήτησης, διαµόρφωσης της 
πολιτικής και προσαρµογής, όπου δεν επικρατούν πάντα οι προτάσεις των ηγετών, έµειναν 
κλειστές για τους εξωτερικούς παρατηρητές. Όπως και οι µόνιµοι κύκλοι συναντήσεων στις 
γειτονιές, στις περιφέρειες και σε εθνικό επίπεδο που εντάσσονται στη δοµή του συστήµατος της 
Λαϊκής Εξουσίας και όπου διεξάγονται συνεχείς συζητήσεις µεταξύ οικονοµολόγων, που 
τροφοδοτούν την πολιτική διαβούλευση.  

Ερευνητές από το Centro de Estudios de la Economía Cubana (ceec –Κέντρο Μελετών της 
Κουβανικής Οικονοµίας), το Centro de Investigaciones sobre la Economía Internacional (ciei – 
Κέντρο Ερευνών της Διεθνούς Οικονοµίας), το  Centro de Investigaciones de la Economía 
Mundial (ciem – Κέντρο Ερευνών της Παγκόσµιας Οικονοµίας), το Instituto Nacional de 
Investigaciones Económicas (inie –Εθνικό Ινστιτούτο Οικονοµικών Ερευνών) στο υπουργείο 
Οικονοµίας και Σχεδιασµού—και, µέχρι το  1996, από το  Centro de Estudias de las Americas 
(cea – Κέντρο Μελετών της  Αµερικής)— συµµετείχαν σε κανονικά σεµινάρια µε τους διαµορφωτές 
της πολιτικής,  διερευνώντας τις αδυναµίες του υπάρχοντος συστήµατος και συζητώντας µέτρα 
αντιµετώπισής τους.  Οµάδες εργασίας που συγκρότησε το ερευνητικό πρόγραµµα του  
Πανεπιστηµίου της Αβάνας εξέτασαν τα διαφορετικά µοντέλα σοσιαλισµού και την εφαρµογή τους 
στην Κούβα, τα προβλήµατα σε τοµεακό οικονοµικό επίπεδο, προτάσεις για τη µεταρρύθµιση της 
διοίκησης των επιχειρήσεων και τις επιπτώσεις, πολιτικές και φιλοσοφικές, του τέλους του 
σοβιετικού µπλοκ. Τα κείµενά τους –που δηµοσιεύτηκαν από το Economía Cubana: Boletín 
Informativo, του Κέντρου Ερευνών της Παγκόσµιας Οικονοµίας, και από το  Cuba: Investigación 
Económica , του Εθνικού Ινστιτούτου Οικονοµικών Ερευνών, όπως  και από άλλες εκδόσεις— 
τείνουν να  ακολουθούν το επίσηµο ύφος του διαλόγου , που µπορεί να κρύβει τη σηµασία τους  για 
τους εξωτερικούς παρατηρητές. Σηµαντικές αναλυτικές ιδέες  µπορεί να θάβονται µεταξύ 
δυσκίνητων ιστορικών στοχασµών, αποσπασµάτων από οµιλίες ηγετών και επαίνων για τα 
επιτεύγµατα. Επίσης το λεξιλόγιο δεν είναι οικείο. Αντί της ιδιολέκτου του ΔΝΤ, οι Κουβανοί 
οικονοµολόγοι αναφέρονται σε «τροποποίηση», «επικαιροποίηση», «χρήση των µηχανισµών της 
αγοράς», «προσαρµογή» των διαχειριζόµενων τιµών , µέτρα «αποκέντρωσης» και «αναδυόµενες» 
οικονοµικές διαδικασίες.  Ερµηνευµένα µέσω του  φακού «µετάβαση-ή- καταστροφή» των 
κουβανολόγων, όλα αυτά ισοδυναµούν µε µη συζήτηση και  επιβεβαιώνουν την υποψία τους ότι η 
πολιτική καθορίζεται εξ ολοκλήρου από τα προεδρικά καπρίτσια. [14] 

 Βεβαίως, υπάρχει ένα φάσµα εξωτερικού σχολιασµού για το νησί που δεν ανήκει στην 
κατεστηµένη «κουβανολογία». Εδώ µπορεί να διακρίνει κανείς τρεις προσεγγίσεις.  Πρώτον, 
εκείνους που συµπαθούν ή απολογούνται για  το καθεστώς, οι οποίοι  συγκρούονται µε τις 
αρνητικές προκαταλήψεις της κουβανολογίας δίνοντας µια πολύ θετική χροιά στις 
πραγµατικότητες της Κούβας.  Όπως και οι θεωρητικοί της µετάβασης,  παρουσιάζουν ότι 
υπάρχει µόνο µία  επιλογή,  ή αντίσταση  ή  µετάβαση στον καπιταλισµό, αλλά επαινούν την πρώτη 
και οικτίρουν κάθε άνοιγµα στην αγορά ως «παράδοση στο αναπόφευκτο».  [15] Μια δεύτερη 



οµάδα θα µπορούσε να περιγραφεί ως επικριτικοί φίλοι: είναι πιο θετικοί απέναντι στους σκοπούς 
των Κουβανών πολιτικών και πιο πρόθυµοι να αναγνωρίσουν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 
χώρα, αλλά όπως οι κουβανολόγοι συνδέουν την πρόοδο της «µετάβασης» µε την οικονοµική 
επίδοση και υποστηρίζουν ότι τα βάσανα της Κούβας οφείλονται στην ανεπαρκή «συστηµική 
αλλαγή». [16] Τέλος,  ένας µικρός αριθµός οικονοµολόγων επιχείρησε να αναλύσει  την ανάπτυξη 
της Κούβας βάσει των δικών της όρων, χωρίς τελεολογικές υποθέσεις, σε µια συγκριτική 
προοπτική. Βάσει αυτών των ερευνών, ο Χοσέ Μαρτς-Ποκέτ υπέδειξε ότι η οικονοµική πολιτική 
της Κούβας µπορεί να προσφέρει µια εναλλακτική σ’ αυτήν των χωρών της «µετάβασης» , µια 
εναλλακτική που είναι εκ φύσεως εξελικτική και πειραµατική.  Ο Κλάες Μπρουντένιους, 
συγκρίνοντας τα ισχυρά και αδύναµα σηµεία της µε εκείνα του Βιετνάµ και της Κίνας, όπως επίσης 
των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης,  διστακτικά καταλήγει στο ότι µπορεί να 
δηµιουργήσει µια «οικονοµία της αγοράς µε κουβανικά χαρακτηριστικά». [17] 

Με δεδοµένη την έµµεση σύγκριση του κατεστηµένου σχολιασµού ανάµεσα στην πορεία της Κούβας 
και σ’ εκείνη των οικονοµιών της <µετάβασης», είναι αξιοσηµείωτο το ότι οι αυθεντικά συγκριτικές 
µελέτες  είναι σχετικά σπάνιες. Εν µέρει, αυτό µπορεί να οφείλεται στο πρόβληµα της 
επαλήθευσης αµέτρητων συνόλων δεδοµένων, αλλά αντανακλά επίσης µια γενική τάση µεταξύ των 
κουβανολόγων να εστιάζουν αποκλειστικά στο νησί της καταγωγής τους. [18] Ταυτόχρονα, οι 
οικονοµολόγοι της «µετάβασης» του κατεστηµένου ρεύµατος, που κάνουν εκτενή χρήση των 
συγκριτικών πλαισίων  --είναι ένα από τα δυνατά τους σηµεία— τείνουν να συγκεντρώνουν  την 
προσοχή στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη, την πρώην ΕΣΣΔ ή στις αντιθέσεις Ρωσίας-
Κίνας, αγνοώντας το φως που θα µπορούσε να ρίξει σ’ αυτές τις συγκρίσεις η διακριτή πορεία της 
Κούβας. Συνεπώς, αυτά που ακολουθούν θα είναι µια αναλυτική αφήγηση, που ιχνηλατεί την 
εξέλιξη της κουβανικής πολιτικής της προσαρµογής  --από την αρχική αντιµετώπιση της κρίσης 
µέχρι τη σταθεροποίηση, την αναδιάρθρωση και τον πιο πρόσφατο κύκλο µεταρρυθµίσεων υπό τον 
Ραούλ Κάστρο— σε συγκριτική προοπτική. [19] Δεν στοχεύουν µόνο να υπογραµµίσουν τα 
προβλήµατα των υπαρχουσών ερµηνειών , αλλά να συµβάλουν σε µια πιο γόνιµη συζήτηση της 
πορείας της Κούβας και, γενικότερα, στο εκ νέου άνοιγµα του θέµατος των στρατηγικών 
εναλλακτικής ανάπτυξης για τις µικρές χώρες σε έναν παγκοσµιοποιηµένο κόσµο.  

1. Αντιµετώπιση της κρίσης  

Απ’ όλες τις χώρες του σοβιετικού µπλοκ, η Κούβα ήταν η πιο ευάλωτη στην κατάρρευση της 
ΕΣΣΔ.  Ήταν σχεδόν αναγκασµένη να αναπτύξει σχέσεις µε την ΚΟΜΕΚΟΝ, στην οποία 
εντάχθηκε το 1970, λόγω του αµερικανικού εµπάργκο που επέβαλε η κυβέρνηση Κένεντι το 1962, 
ύστερα από την αποτυχία της καθοδηγούµενης από τη CIA στρατιωτικής επέµβασης ένα χρόνο 
πριν, το οποίο απέκοψε τις σχέσεις του νησιού µε τον ιστορικό εµπορικό εταίρο του.  Στη διάρκεια 
των δεκαετιών του 1970 και 1980, η Κούβα αναπτύχθηκε εξαρτώµενη σε µεγάλο βαθµό από την 
ΕΣΣΔ όσον αφορά το εµπόριο και τη χρηµατοδότηση. Η οικονοµία στηριζόταν ως επί το πλείστον 
στις εξαγωγές ζάχαρης, για τις οποίες η Κούβα λάµβανε µια προτιµησιακή τιµή  -- 0,42 δολ. 
/λίβρα στις αρχές της δεκαετίας του 1990, σε σύγκριση µε την  τιµή της διεθνούς αγοράς  που 
ήταν 0,09 δολάρια. Οι εισαγωγές ισοδυναµούσαν µε το 40% του ΑΕΠ και σ’ αυτές 
συγκαταλέγονταν  το 50% του εφοδιασµού του νησιού µε τρόφιµα, το 90% του πετρελαίου του  και 
ουσιώδεις για τη γεωργία και τη βιοµηχανία  εισροές. Ένα εµπορικό έλλειµµα 3 δισ. δολαρίων 
χρηµατοδοτούνταν από την ΕΣΣΔ µε γενναιόδωρους όρους. Ύστερα από τις απόπειρες να 
µετατρέψουν τις συµφωνίες της ΚΟΜΕΚΟΝ σε σκληρό νόµισµα , τον Ιανουάριο του 1990,  οι 
διµερείς διευθετήσεις µε την ΕΣΣΔ κατέρρευσαν εντελώς , το 1991. [20] Σταµάτησαν να 
έρχονται στο νησί τρόφιµα, καύσιµα και εισροές συντελεστών παραγωγής. Η κλίµακα αυτού του 



εξωγενούς σοκ είναι εµφανής από τα συγκριτικά δεδοµένα όσον αφορά τα έσοδα από τις εξαγωγές, 
την εξωτερική πίστωση και την εισαγωγική ικανότητα.  

Στην περίπτωση της Κούβας, τα έσοδα από τις εξαγωγές πλήγηκαν ιδιαίτερα σκληρά, καθώς 
εξαρτιόνταν από το πριµ της τιµής της ζάχαρης και το νησί δεν µπορούσε να στραφεί σε άλλους 
εµπορικούς εταίρους [λόγω του εµπάργκο]. Στις περισσότερες χώρες της πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ,  τα 
έσοδα  από τις εξαγωγές είχαν ανακτήσει το 1993 το επίπεδο του 1990. Στην Κούβα, ήταν κατά 
79% χαµηλότερα – από 5,4 δισ.  δολάρια  σε 1,2.  Η Αβάνα υπέστη επίσης  πολύ σκληρό πλήγµα  
όσον αφορά την εξωτερική χρηµατοδότηση.  Η σοβαρότητα του σοκ  συνδυάστηκε µε την αιφνίδια 
απώλεια εξωτερικής πίστωσης και έλλειψη νέων πηγών χρηµατοδότησης. Ενώ οι χώρες της 
«µετάβασης» χρηµατοδοτούνταν από το ΔΝΤ, την Παγκόσµια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για τη µετά-ΚΟΜΕΚΟΝ προσαρµογή τους, οι 
αµερικανικές κυρώσεις στην Κούβα σήµαιναν ότι δεν µπορούσε να παρασχεθεί τέτοιου είδους 
χρηµατοδότηση.  Στα έτη 1991-1996, τα συνολικά καθαρά κρατικά δάνεια προς τις οικονοµίες της 
«µετάβασης»  ανήλθαν σε 112 δολάρια κατά κεφαλήν, ενώ προς την Κούβα ήταν 26 δολάρια. [21] 
Η  απειλή  της αµερικανικής υπηρεσίας ξένων περιουσιακών στοιχείων ότι θα  ασκήσει διώξεις σε 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα τρίτων χωρών για συναλλαγές µε την Κούβα σήµαινε ότι  η πρόσβασή 
της σε εµπορική πίστωση κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν περιορισµένη σε ακραίο βαθµό.  

Το αποτέλεσµα της κατάρρευσης των εσόδων από τις εξαγωγές και της εξωτερικής πίστωσης  
ήταν µια οξεία συρρίκνωση της ικανότητας της Κούβας να πραγµατοποιεί εισαγωγές, αντίστοιχη 
της οποίας δεν υπήρξε σε καµιά άλλη από τις χώρες της πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ.  Ανάµεσα στο 1990 
και το 1993, η κατά 70% µείωση της εισαγωγικής δαπάνης συνέτριψε την αναλογία εισαγωγών/ 
ΑΕΠ από 40%, που ήταν ένα από τα υψηλότερα ποσοστά σ’ αυτή την οµάδα χωρών, στο 15%, σε 
ένα από τα χαµηλότερα, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Το 
1993, η Κούβα είχε πολύ λιγότερα χρήµατα διαθέσιµα για να καλύψει τις συνολικές ανάγκες της σε 
εισαγωγές από όσα δαπανούσε το 1990 µόνο για καύσιµα και τρόφιµα.  Ταυτόχρονα, οι 
προσπάθειες της Κούβας να δηµιουργήσει ξανά  έσοδα σε ξένο συνάλλαγµα εµποδίζονταν από τις 
κυρώσεις που απέκλειαν  την πρόσβαση όχι µόνο στις αγορές των ΗΠΑ, αλλά και σε δάνεια ή 
αναπτυξιακή βοήθεια από τα περισσότερα  πολυµερή ιδρύµατα, ενώ καθιστούσαν ακριβή και 
εξαιρετικά δύσκολη την εξασφάλιση εµπορικής χρηµατοδότησης. Ως αποτέλεσµα, η Κούβα 
αντιµετώπισε τους πιο σκληρούς περιορισµούς σε ξένο συνάλλαγµα από οποιαδήποτε άλλη χώρα 
της πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ. Αυτό περιόρισε τις επενδύσεις και την οικονοµική µεγέθυνση και η 
οικονοµία έγινε εξαιρετικά ευάλωτη σε αλλαγές  στον τοµέα του εµπορίου  ή στις διακυµάνσεις της 
σοδειάς.  

Μέτρα έκτακτης ανάγκης  

Οι ισχυρισµοί των κουβανολόγων ότι η σοβαρότητα της οικονοµικής συρρίκνωσης του 1990-1993 
οφειλόταν σε  εσωτερικές αιτίες αγνοούν σκόπιµα   την εξαιρετικά σοβαρή επίπτωση της 
κατάρρευσης της ΚΟΜΕΚΟΝ.  Προβάλλοντας µόνο την επιλογή ανάµεσα στη µετάβαση ή την 
ακαµψία , χαρακτήριζαν την κυβερνητική πολιτική µετά το 1990 απλώς ως προέκταση της  
«εναντίον της αγοράς»  στρατηγικής της rectificación του 1986— µιας σειράς µέτρων που 
υιοθετήθηκαν από την Κούβα για να αντιµετωπίσουν την επιβράδυνση που σηµείωναν όλες οι 
χώρες της ΚΟΜΕΚΟΝ τη δεκαετία του 1980, στα οποία  συµπεριλαµβάνονταν  επίσης  κίνητρα  
κατά της διαφθοράς,  έλεγχος στις αγορές αγροτικών προϊόντων, επενδύσεις στον τουρισµό και  
µεικτές επιχειρήσεις. Η Αβάνα κατηγορήθηκε ότι απέτυχε να «πραγµατοποιήσει βήµατα για την 
αντιµετώπιση της βαθιάς οικονοµικής κρίσης». [22] Αλλά εν όψει του εξωγενούς σοκ των ετών 
1990-1991, η κυβέρνηση της Κούβας ουδόλως αδράνησε. Υιοθετήθηκαν ταχύτατα µέτρα έκτακτης 



ανάγκης ώστε να κατευθύνουν τους µειούµενους πόρους σε οικονοµικές και κοινωνικές 
προτεραιότητες. Πράγµατι, η σοβαρότητα του σοκ που δέχτηκε η Κούβα καθιστούσε αδύνατη τη 
συνέχεια: εισροές για την παραγωγή δεν έφταναν στο νησί και συνεπώς το οικονοµικό πλάνο 
σύντοµα σταµάτησε να λειτουργεί. Αντί όµως να ξεκινήσει µια διαδικασία φιλελευθεροποίησης και 
ιδιωτικοποιήσεων, όπως έκαναν οι   άλλες χώρες της πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ, η Κούβα διατήρησε και 
οικοδόµησε την πολιτική της πάνω στα υπάρχοντα θεσµικά πλεονεκτήµατά της. Αυτά δεν 
περιλάµβαναν µόνο την κοινωνική πολιτική, τους ελέγχους των τιµών, το µονοπώλιο του ξένου 
συναλλάγµατος και τη δηµόσια ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής, αλλά και την  ικανότητα µιας 
κρατικά καθοδηγούµενης, πλην όµως  συλλογικής αντίδρασης που ευδοκίµησε επειδή υπήρχε η  
µακροχρόνια παράδοση καλλιέργειας  της εθελοντικής υποστήριξης  µέσω της  µαζικής 
κινητοποίησης του πληθυσµού και µιας πολιτικής διαδικασίας που στηριζόταν σε µηχανισµούς 
δηµόσιας συµµετοχής και συζήτησης.  

Ο εκ µέρους του Φιντέλ Κάστρο χαρακτηρισµός των ετών της κρίσης ως período especial en 
tiempo de paz— “ειδικής περιόδου εν καιρώ ειρήνης»--  θεωρήθηκε από εξωτερικούς 
παρατηρητές ευφηµισµός, αλλά µέσα στην Κούβα κατανοούνταν αµέσως ως αναφορά  στις 
καθιερωµένες διαδικασίες πολιτικής άµυνας, όπως σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή 
αµερικανικών επιθέσεων.  Η Άσκηση Οικονοµικής Άµυνας του 1990 – κατά την οποία 
διακόπτονταν   ο ηλεκτρισµός και η ύδρευση για σύντοµα χρονικά διαστήµατα, προκειµένου να 
δοκιµαστούν οι συλλογικές αντιδράσεις έκτακτης ανάγκης  σε εργοστάσια, γραφεία, νοικοκυριά, 
σχολεία και νοσοκοµεία— χρησιµοποίησε µεθόδους συλλογικής οργάνωσης και συντονισµού 
πολλών υπηρεσιών παρόµοιες µε εκείνες που χρησιµοποιούνταν στις ασκήσεις προετοιµασίας για 
τους κυκλώνες ή σε ασκήσεις στρατιωτικής άµυνας. Ο ίδιος τύπος κινητοποίησης ήταν φανερός 
στο Πρόγραµµα Τροφίµων του 1991, µε το οποίο αγρότες και κάτοικοι των πόλεων κλήθηκαν να 
συµβάλουν στην παραγωγή τροφίµων, όπως επίσης στο Φόρουµ Σπάνιων Ανταλλακτικών, τον 
Δεκέµβριο του 1991, που βασίστηκε σε ιδέες ανακύκλωσης του µηχανολογικού εξοπλισµού και 
υποκατάστασης των εισαγωγών, καθώς και στο Ενεργειακό Σχέδιο, τον Ιανουάριο του 1992, 
βάσει του οποίου τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι τοπικές αρχές έβρισκαν τρόπους να 
µειώνουν την κατανάλωση καυσίµων.  

Οι προσπάθειες της Κούβας να διατηρήσει την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική στη 
διάρκεια της κρίσης και να διασφαλίσει την ικανοποίηση των  βασικών  αναγκών του πληθυσµού  
ήταν εντελώς αντίθετες µε όσα λάµβαναν χώρα  στις χώρες της «µετάβασης» [στον καπιταλισµό] 
όπου η επίσηµη ανεργία εκτοξεύτηκε στο 20%, κατά µέσο όρο, στις αρχές του 1990. [23] Στην 
Κούβα, όπου το 98% του επίσηµου εργατικού δυναµικού απασχολούνταν από το κράτος, ο 
συνολικός αριθµός των θέσεων εργασίας στην πραγµατικότητα αυξήθηκε κατά 40.000 ανάµεσα 
στο 1990-1993 και ο επίσηµος ρυθµός ανεργίας µειώθηκε από 5,4 στο 4,3% [24] – παρόλο που η 
οικονοµία συρρικνώθηκε κατά το ένα τρίτο, επενδυτικά σχέδια εγκαταλείφθηκαν, η κατανοµή 
καυσίµων µειώθηκε, οι δηµόσιες µεταφορές µειώθηκαν επίσης, η εργάσιµη εβδοµάδα µίκρυνε (από 
5,5 σε 5 ηµέρες) και εργοστάσια έκλεισαν ή λειτουργούσαν πολύ λιγότερες ώρες. Τον Απρίλιο του 
1991, ένα διάταγµα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διαβεβαίωνε επισήµως 
ότι εξασφαλίζεται η εργασία, ορίζοντας ότι οι εργαζόµενοι που δεν µπορούσαν να απασχοληθούν 
λόγω έλλειψης εισροών θα έµεναν στους καταλόγους µισθοδοσίας, λαµβάνοντας τα δύο τρίτα του 
µισθού τους µέχρι να απασχοληθούν ξανά. Η ευθύνη του κράτους ως προς την εγγύηση των 
βασικών αναγκών συνεπαγόταν  ότι το επιπρόσθετο κόστος για να διατηρηθεί µ’ αυτό τον τρόπο η 
απασχόληση των εργαζοµένων, αντί να δοθούν επιδόµατα ανεργίας, ήταν σχετικά µικρό. 

Η εξασφάλιση των βασικών τροφίµων για τον πληθυσµό  διατηρήθηκε παρά τις συνθήκες οξείας 
έλλειψης στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το acopio, το κρατικό σώµα διανοµής τροφίµων, 



προµηθευόταν τρόφιµα τόσο από τις αποθήκες εισαγωγών όσο και από τα κουβανικά αγροκτήµατα  
και τα διοχέτευε µέσω του συστήµατος του δελτίου τροφίµων και άλλων δικτύων, όπως οι vías 
sociales, που παρείχαν δωρεάν ή επιδοτούµενα γεύµατα στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία και 
στα κέντρα υγείας. Χάρη στις καθορισµένες τιµές του συστήµατος διανοµής τροφίµων, το κόστος 
της κατά κεφαλήν ικανοποίησης βασικών αναγκών  σε τρόφιµα –γύρω στα 40 πέσος το µήνα— 
κρατήθηκε κάτω από  το ελάχιστο επίδοµα κοινωνικής ασφάλισης των 85 πέσος το µήνα. [25] 
Στην αρχή της κρίσης, τα κρατικά µαγαζιά που πουλούσαν τρόφιµα πέραν του δελτίου --—por la 
libre— σε τιµές πιο κοντινές στα επίπεδα της αγοράς έκλεισαν. [26] Το Πρόγραµµα Τροφίµων 
ενθάρρυνε τον τοπικό αυτο-εφοδιασµό και τους πειραµατισµούς µικρής κλίµακας, µεταξύ των 
οποίων την έλξη µε ζώα, τα οργανικά λιπάσµατα, τον βιολογικό έλεγχο των παρασίτων και την 
καλλιέργεια µη χρησιµοποιούµενης γης. [27]  

Αποκέντρωση και συζήτηση  

Η αφήγηση των κουβανολόγων περί πολιτικής ακαµψίας και αυστηρά συγκεντρωτικού ελέγχου 
ελάχιστη σχέση έχει µε τους τρόπους που το κουβανικό κράτος προσαρµόστηκε στις αλλαγµένες 
συνθήκες, ακόµη και κατά τη διάρκεια των πιο δύσκολων ετών των έκτακτων µέτρων. Η 
αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων προς το τοπικό επίπεδο άρχισε µέσα στο εκτεταµένο 
κοινωνικό κράτος, καθώς η προµήθεια τροφίµων για το σύστηµα του δελτίου και τις vías sociales  
γινόταν λιγότερο αξιόπιστη.[28]  Η κοινωνική προστασία κατέληξε να εξαρτάται από ένα φάσµα 
τοπικών δηµόσιων υπηρεσιών, µεταξύ των οποίων το Sistema de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional (sisvan – Σύστηµα Επαγρύπνησης για τη Διατροφή και τις Θρεπτικές Ουσίες)— το 
οποίο παρακολουθούσε τα επίπεδα  των λαµβανόµενων θρεπτικών ουσιών, έδινε 
συµπληρωµατικές µερίδες και διατηρούσε δίκτυα υποστήριξης  των µητέρων και των βρεφών , µε 
βοήθεια της unicef—  και οι επαγγελµατίες της υγείας, που γνώριζαν τους πιο ευάλωτους 
ανθρώπους στις κοινότητές τους. Ως µέρος αυτής της διαδικασίας, το δίκτυο των  Consejos 
Populares (Λαϊκών Συµβουλίων),  που δηµιουργήθηκε το 1991,  βοήθησε στην αναγνώριση των 
νοικοκυριών που βρίσκονταν «σε κίνδυνο»  και στη διαχείριση των προγραµµάτων ανακούφισης. 
[29]   Αυτή η προσαρµογή και η αποκέντρωση των κοινωνικών υπηρεσιών  συνοδεύτηκε µε 
χαλάρωση του κεντρικού ελέγχου στην οικονοµία γενικότερα. Καθώς είχαν σταµατήσει να έρχονται 
οι προµήθειες, οι διευθυντές των επιχειρήσεων έπρεπε να βρουν τοπικές λύσεις στα προβλήµατα. 
Ταυτόχρονα, το υπουργείο Εξωτερικού Εµπορίου, που προηγουµένως  είχε σχεδόν το µονοπώλιο,  
παραχώρησε το δικαίωµα  προµήθειας εισροών και εξασφάλισης αγορών σε εκατοντάδες 
επιχειρήσεις. [30]  

Η συζήτηση που απορρίπτει την Κούβα ως τη µόνη «µη δηµοκρατία» στην αµερικανική ήπειρο 
αδυνατεί να εξετάσει το πλήθος των µαζικών οργανώσεων που συµβάλλουν στην προσπάθειά της 
να δηµιουργήσει ένα σύστηµα «συµµετοχικό». Αλλά η ιστορία του νησιού µετά το 1990 δεν µπορεί 
να κατανοηθεί  χωρίς αναφορά σ’ αυτές τις διαδικασίες.  Στις κρίσιµες στιγµές, οργανώθηκαν 
συζητήσεις σε εθνικό επίπεδο, στις οποίες συµµετείχαν συνελεύσεις σε όλο το νησί, ανοιχτές σε 
όλους  -- άλλη µία έντονη αντίθεση µε τις άλλες χώρες της ΚΟΜΕΚΟΝ. Το 1990,  όταν η κρίση  
βρισκόταν ακόµη σε εξέλιξη,  είχαν ήδη αρχίσει οι προετοιµασίες για το 4ο συνέδριο του 
Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Κούβας, που θα γινόταν τον Οκτώβριο του 1991. Καθώς τα 
οικονοµικά προβλήµατα βάθαιναν, το εύρος και η έκταση των προσυνεδριακών συζητήσεων  
αυξάνονταν, έγιναν χιλιάδες συναντήσεις όχι µόνο στις οργανώσεις του ΚΚΚ, αλλά και συνελεύσεις 
στους χώρους δουλειάς και στις µαζικές οργανώσεις. 

Το συνέδριο, που έλαβε χώρα µόλις τρεις µήνες µετά την οριστική διάλυση της ΚΟΜΕΚΟΝ,  
κατέληξε σε µια απόφαση 18 σηµείων για την οικονοµία, που αποτέλεσε την πρώτη γενική επίσηµη 



δήλωση για το νέο πλαίσιο πολιτικής της Κούβας. [31] Σε αντίθεση µε τα προγράµµατα µετάβασης 
που χαράχτηκαν για τις άλλες χώρες της πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ µε τη βοήθεια δυτικών συµβούλων, η 
απόφαση του ΚΚΚ δεν ήταν ένα σχέδιο φιλελευθεροποίησης,  αλλά ένας κατάλογος γενικών αρχών 
και στόχων. Δεν αναγγέλθηκαν συγκεκριµένα µέτρα ούτε κάποιο  χρονοδιάγραµµα ή αλληλουχία. 
Όµως, ο χαρακτηρισµός του κειµένου του ΚΚΚ από τους κουβανολόγους ως  απλώς «κατά της 
αγοράς» είναι παραπλανητικός. Η απόφαση επαναλάµβανε τη δέσµευση στις βασικές αρχές της 
εθνικής κυριαρχίας και της κοινωνικής προστασίας και διατηρούσε το συνολικό πλαίσιο της 
κρατικής ιδιοκτησίας, αλλά πέραν αυτού συµπεριλάµβανε ένα µείγµα απόψεων οικονοµικής 
φιλελευθεροποίησης και κρατικής καθοδήγησης.  Κάποια θέµατα – «ανάπτυξη του τουρισµού», 
«προώθηση των εξαγωγών», «ελαχιστοποίηση των εισαγωγών» «αναζήτηση νέων µορφών ξένων 
επενδύσεων», «έλεγχος των κρατικών δαπανών και της προσφοράς χρήµατος»--  υποδείκνυαν  
µερική φιλελευθεροποίηση ως αντίδραση στις νέες διεθνείς συνθήκες, ενώ άλλα – «συνέχιση του 
προγράµµατος τροφίµων», «προτεραιότητα στην υγεία, στην παιδεία και στο επιστηµονικό έργο», 
«κεντρικός σχεδιασµός προς το δηµόσιο όφελος»,  «προστασία των κατακτήσεων της 
επανάστασης»-- έδειχναν  ακόµη τον εκτεταµένο ρόλο του κράτους.  Το επόµενο έτος, µια 
συνταγµατική µεταρρύθµιση επιβεβαίωσε το σύνολο  των κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών 
προτεραιοτήτων, διατηρώντας  ταυτόχρονα την ασάφεια σε σχέση µε τις λεπτοµέρειες της 
πολιτικής. Και τα δύο ντοκουµέντα αποκαλύπτουν µια ετερόδοξη και ευέλικτη προσέγγιση όσον 
αφορά την οικονοµική πολιτική, µέσω µιας περίπλοκης διαδικασίας διαµόρφωσης της πολιτικής 
που – παρόλο που τεκµηριώθηκε προσεκτικά τουλάχιστον από έναν ερευνητή των ΗΠΑ εκείνη την 
εποχή--  αγνοήθηκε σε µεγάλο βαθµό από τους εκτός του νησιού σχολιαστές. [32]  

2. Ανισορροπίες και σταθεροποίηση  

Τόσο τα δυνατά όσο και τα αδύναµα στοιχεία της αρχικής πολιτικής αντίδρασης της Κούβας στην 
κρίση είναι εµφανή στη  δηµοσιονοµική πολιτική.  Σε αντίθεση µε την απότοµη συρρίκνωση των 
κρατικών δαπανών  στις χώρες της µετάβασης [στον καπιταλισµό] [33], στην Κούβα η συνολική 
κρατική δαπάνη αυξήθηκε ελαφρά – από 14,2 δισ.  πέσος  το  1990 σε ένα µέσο όρο  14,5 δισ. τα 
έτη  1991–93.  Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης φάνηκαν καθαρά µε τις αυξηµένες δαπάνες για 
την υγεία (πάνω από  19%) και τις επιδοτήσεις (πάνω από 80%), που  καταβλήθηκαν για την κατά 
40% αύξηση του ιατρικού προσωπικού και τη διατήρηση του συστήµατος διανοµής τροφίµων. 
Αυτές οι αυξήσεις αντισταθµίστηκαν µόνο µερικώς από τις µεγάλες µειώσεις στην άµυνα, της 
τάξης του 43% ανάµεσα στο 1989 και το 1993, και στις επενδύσεις, που έπεσαν  περισσότερο από 
50%.  Καθώς το ΑΕΠ και τα κρατικά έσοδα µειώνονταν, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα διογκώθηκε 
από 10% του ΑΕΠ, το 1990, στο 34%, το 1993.  Έτσι έγινε σαφές ότι η µακροοικονοµική 
ισορροπία δεν αποτελούσε προτεραιότητα  κατά τη διάρκεια των πρώτων µέτρων έκτακτης 
ανάγκης.  Τα οφέλη των ελλειµµατικών δαπανών  κατά τη διάρκεια της κρίσης  έγιναν φανερά – 
χρησίµευσαν για να µετριάσουν την οικονοµική συρρίκνωση και να ελαχιστοποιήσουν το κοινωνικό 
κόστος του εξωγενούς σοκ. Ωστόσο, η πολιτική αυτή δηµιουργούσε προβλήµατα για το µέλλον: εν 
απουσία εξωτερικής χρηµατοδότησης ή όποιας εγχώριας χρηµατοπιστωτικής αγοράς, το έλλειµµα 
νοµισµατοποιήθηκε πλήρως µε αποτέλεσµα µια απότοµη µείωση της αξίας του νοµίσµατος: η τιµή 
της µαύρης αγοράς µειώθηκε από τα 7 πέσος /δολάριο, το 1990, στα 100 πέσος/δολάριο ,το 1993. 

Αυτός ο βαθµός υποτίµησης του νοµίσµατος δεν ήταν, όµως, ασυνήθιστος µεταξύ των χωρών της 
πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ, αλλά στην περίπτωση της Κούβας, επειδή ο πληθωρισµός συγκρατήθηκε από 
τους κρατικούς ελέγχους,  δηµιούργησε ένα µοναδικό πρότυπο µεταβολών στις σχετικές τιµές και 
εισοδήµατα.   Στις άλλες χώρες της πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ, η φιλελευθεροποίηση µισθών, τιµών και 
ξένου συναλλάγµατος εξαπέλυσε ένα σπιράλ υποτίµησης-πληθωρισµού-αποκεφαλαιοποίησης  που 



κατέληξε σε απότοµη πτώση των πραγµατικών µισθών, ιδίως για όσους πληρώνονταν µε τα 
χαµηλότερα µεροκάµατα, έτσι η ανισότητα µε βάση τους πραγµατικούς µισθούς διευρύνθηκε 
ταχύτατα. [34] Στην Κούβα, η πτώση της αξίας του πέσο περιορίστηκε στις τιµές και στο ξένο 
συνάλλαγµα  στην ανεπίσηµη οικονοµία, ενώ στην επίσηµη, όπου κυριαρχούσε το κράτος, η 
ανισότητα βάσει των πραγµατικών µισθών µειώθηκε, επειδή όσοι ήταν στο ψηλότερο τµήµα της 
κλίµακας  και µπορούσαν να πληρώνουν για εισαγόµενα και αγαθά της µαύρης αγοράς 
αντιµετώπισαν µεγάλες αυξήσεις στις τιµές, ενώ για εκείνους που λάµβαναν τους κατώτερους 
µισθούς ή κρατικά επιδόµατα, και µπορούσαν να πληρώσουν τα βασικά αγαθά µε τις καθορισµένες 
τιµές, το κόστος ζωής αρχικά έµεινε σχετικά σταθερό.   

Ωστόσο, η πτώση του πέσο δηµιούργησε ένα αυξανόµενο χάσµα ανάµεσα σε εκείνους που είχαν 
πρόσβαση σε σκληρό νόµισµα και εκείνους που εξαρτιόνταν από τα έσοδα σε πέσος. Οι 
εργαζόµενοι στον κρατικό τοµέα  είχαν επίγνωση του χάσµατος ανάµεσα στα δικά τους πραγµατικά 
εισοδήµατα  και στα εισοδήµατα εκείνων που λειτουργούσαν στην ανεπίσηµη οικονοµία της  µαύρης 
αγοράς, έτσι τα υλικά κίνητρα αντιστρατεύονταν τα ηθικά.  Η κατάρρευση της αξίας του πέσο ήταν 
επίσης ένα σύµβολο διάβρωσης της κουβανικής αυτο-εκτίµησης,  εφόσον όσοι εξαρτιόνταν από 
τους µισθούς σε πέσο  φτώχαιναν σχετικά όχι µόνο µε τους παρείσακτους – τους gusanos  που 
είχαν πάει στις ΗΠΑ και µε τους νέους τουρίστες που έφταναν στη χώρα— αλλά και µε όσους 
κατέφευγαν στην κλοπή και την πορνεία  στην πατρίδα.  Υπήρχε επίσης ένα διευρυνόµενο χάσµα 
ανάµεσα στην ηρωική επίσηµη ρητορική της ενότητας και τις κοινές δυσκολίες και την καθηµερινή 
πραγµατικότητα της φτώχειας και ανισότητας --del dicho al hecho hay un gran trecho, (η 
διαφορά λόγων και πραγµατικότητας )-- όπως λεγόταν.  Πιο διαβρωτικό του διαλόγου για την 
επαναστατική ηθική ήταν το γεγονός ότι πολλοί που αρχικά αρνήθηκαν να εµπλακούν στη µαύρη 
αγορά ή ακόµη και να αγοράσουν από ανεπίσηµες αγορές, βρέθηκαν υποχρεωµένοι να το κάνουν.  
Η απρόθυµη συµµετοχή τους αντανακλάστηκε στο απολογητικό λεξιλόγιο, σηµατοδότησε µια 
ακούσια αποδοχή  του ότι η ανάγκη  να επιβιώσουν έπρεπε να υπερισχύσει άλλων σκέψεων. [35] 
Συν τω χρόνω, αυτό το διπλό σύστηµα υπονόµευσε τα εργασιακά κίνητρα και την κοινωνική 
αλληλεγγύη. Αυξανόµενες πιέσεις  οδήγησαν σε µικροκλοπές, απουσίες και διαφθορά που 
αποµυζούσαν  την επίσηµη οικονοµία.  

Το 1993–94 υπήρχε επείγουσα κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ανάγκη για δράση που να 
αποκαθιστά  τη νοµισµατική σταθερότητα: ο εφοδιασµός σε τρόφιµα βρισκόταν στην πιο επισφαλή 
κατάσταση, η απελπισία  οδήγησε στην «κρίση της σχεδίας» και σε µια εξέγερση στην Αβάνα, το 
habanazo.  Όµως, σε αντίθεση µε άλλες χώρες της πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ, και σύµφωνα µε το στόχο 
να περιφρουρηθούν οι λαϊκές κατακτήσεις,  η κυβέρνηση αρνήθηκε να υιοθετήσει το πακέτο 
σταθεροποίησης της θεραπείας-σοκ.  Οι κουβανολόγοι απέδωσαν την πτώση του πέσο σ’ αυτό το 
«πείσµα» και κατηγόρησαν την κυβέρνηση  ότι αρνείται να αναγνωρίσει τα προβλήµατα. Όµως, 
παρόλο που η επίσηµη συζήτηση συνέχιζε να µην αναφέρεται στη µείωση της δαπάνης  ως 
πληθωρισµό, το οποίο θα υποδείκνυε µια µόνιµη απώλεια αγοραστικής δύναµης, αλλά ως 
«ελλείψεις», η κυβέρνηση δεν έκλεινε τα µάτια στα προβλήµατα. Με τις οικονοµικές δυσκολίες, 
που το 1993 ήταν οξύτατες και τις µοιράζονταν όλοι οι αξιωµατούχοι,  εκτός µιας πολύ µικρής 
µειονότητας ανθρώπων που λάµβαναν εµβάσµατα από το εξωτερικό, δεν χρειαζόταν καν να εξηγεί 
κανείς µε λεπτοµέρεια τα προβλήµατα,  και οι οικονοµικοί σύµβουλοι εργάζονταν πυρετωδώς 
παλεύοντας µε τις πολιτικές προκλήσεις. [36]  Στα 1993-94 εφαρµόστηκε µια σειρά 
µεταρρυθµίσεων. Εφόσον ήταν πολύ διαφορετικές από τις κατευθύνσεις της Συναίνεσης της 
Ουάσιγκτον  για τη σταθεροποίηση απορρίφθηκαν ως ακατάλληλες από τους κουβανολόγους. 
Όµως, πέτυχαν να δηµιουργήσουν µια αξιοσηµείωτη αντιστροφή της κατάστασης.  



Επιστροφή στο δολάριο  

Τα νέα µέτρα δεν παρουσιάστηκαν ως σταθεροποιητικές µεταρρυθµίσεις, ούτε πρωτίστως 
αποσκοπούσαν στην αντιµετώπιση της νοµισµατικής υποτίµησης. Επιδίωξαν να εντάξουν τις 
δραστηριότητες της µαύρης αγοράς στον επίσηµο τοµέα, ώστε αµφότερα να δώσουν ώθηση στην 
οικονοµική δραστηριότητα και να µειώσουν το δηµοσιονοµικό έλλειµµα µέσω των αυξηµένων 
εσόδων.  Το πρώτο µέτρο, τον Ιούλιο του 1993,  ήταν η κατάργηση της απαγόρευσης των 
δολαρίων.  Τα δολάρια θα ανταλλάσσονταν στο εξής µε κουβανικά πέσος (cup) και το αντίστροφο, 
για προσωπικές συναλλαγές. Μέχρι τότε, το πέσο ήταν το µόνο νόµισµα που κυκλοφορούσε στην 
επίσηµη οικονοµία , εκτός από έναν µικρό αριθµό κρατικών καταστηµάτων γνωστών ως 
diplotiendas  που εξυπηρετούσαν κυρίως διπλωµάτες , ξένους φοιτητές και ελάχιστους 
Κουβανούς, βασικά µουσικούς και ανθρώπους των σπορ που κέρδιζαν χρήµατα στο εξωτερικό.  

Όµως, τώρα, αυξανόµενος αριθµός Κουβανών είτε λάµβανε εµβάσµατα σε δολάρια ή αποκτούσε 
σκληρό νόµισµα άτυπα ή παράνοµα µέσω του τουριστικού εµπορίου.  Μπορούσαν βεβαίως να τα 
ανταλλάσσουν µε την επίσηµη ισοτιµία του 1 προς 1 , αλλά εφόσον η αξία του πέσο είχε 
συρρικνωθεί, οι περισσότεροι άνθρωποι είτε τα χρησιµοποιούσαν για να αγοράσουν πράγµατα από 
τα diplotiendas µέσω άλλων  ή τα αντάλλασσαν στη µαύρη αγορά.  Με τη διευρυνόµενη νοµισµατική 
ανισορροπία, η απαγόρευση της χρήσης δολαρίων γινόταν µη λειτουργική: έκανε την  αστυνοµία να 
χάνει χρόνο, προκαλούσε τη  µικρο-διαφθορά και δηµιουργούσε απογοήτευση   σε όλο και 
περισσότερους Κουβανούς που έπρεπε να παραβιάσουν το νόµο, προκειµένου να ξοδέψουν το 
σκληρό νόµισµά τους. Μέσω της νοµιµοποίησης, και µε την ανταλλαγή νοµίσµατος να 
διευκολύνεται, στη συνέχεια,  από τη δηµιουργία του µετατρέψιµου πέσο (cuc, αποτιµώµενου σε 
ισοτιµία µε το δολάριο)  και την ίδρυση των κρατικών Casas de Cambio (γνωστών ως Cadecas) το 
1995, η κυβέρνηση ενθάρρυνε τα εµβάσµατα ως νέα πηγή του απελπιστικά αναγκαίου ξένου 
συναλλάγµατος. Η κίνηση αυτή αύξησε επίσης τα κρατικά έσοδα, µέσω φόρου επί των πωλήσεων 
στα µαγαζιά µε δολάρια,  και µετρίασε τη διάβρωση της κρατικής εξουσίας που προκαλούνταν από 
τις όλο και πιο µάταιες προσπάθειές της να εµποδίσει τους Κουβανούς να χρησιµοποιούν τα 
δολάρια που είχαν. 

Η µεταρρύθµιση αυτή δεν είχε σχέση µε τη φιλελευθεροποίηση των αγορών νοµίσµατος που 
εφάρµοσαν, υπό τη δυτική κηδεµονία, οι άλλες χώρες της πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ, εφόσον 
εφαρµόστηκε µόνο για τις προσωπικές συναλλαγές στην εγχώρια οικονοµία. Όλες οι άλλες 
συναλλαγές µε ξένο συνάλλαγµα παρέµειναν υπό τον έλεγχο του κράτους.  Όσο περιορισµένη όµως 
κι αν ήταν ως προς το εύρος και τη λειτουργία της, αυτή η µεταβολή είχε ως αποτέλεσµα να 
ενσωµατωθεί το σύστηµα του διπλού νοµίσµατος στην επίσηµη οικονοµία:  η διχοτοµία δεν ήταν 
πλέον ανάµεσα στη µαύρη αγορά και στον επίσηµο τοµέα, αλλά ανάµεσα στον τοµέα των 
προσωπικών συναλλαγών – όπου κυκλοφορούσαν τα δολάρια και µπορούσαν να ανταλλαχτούν στα 
Cadecas µε την τιµή της  «ανεπίσηµης» αγοράς, τότε προς 100 πέσος το 1 δολάριο— και στον 
κρατικό τοµέα, ο οποίος χρησιµοποιούσε την «επίσηµη» ισοτιµία δολαρίου/πέσο.  

Καθιστώντας ορατή αυτή τη διχοτοµία του συστήµατος του διπλού νοµίσµατος, τα Cadecas 
άλλαξαν επίσης τον τρόπο µε τον οποίο οι Κουβανοί αντιλαµβάνονταν τη µείωση των πραγµατικών 
εισοδηµάτων, διότι πλέον ουδείς µπορούσε να αρνηθεί τη µείωση του πέσο. Η έλλειψη αγοραστικής 
δύναµης ήταν πλέον επίσηµα ποσοτικοποιηµένη ως θέµα φτώχειας και όχι ελλείψεων και το χάσµα 
ανάµεσα στη µειονότητα που είχε πρόσβαση σε σκληρό νόµισµα και σε όσους δεν είχαν έγινε 
πρόβληµα ανισότητας και όχι παρανοµίας. Ταυτόχρονα, η αποστολή της αποκατάστασης των 
πραγµατικών εισοδηµάτων και του βιοτικού επιπέδου βλεπόταν πια κάτω από ένα διαφορετικό 
πρίσµα: η προσαρµογή υποδείκνυε την ανάγκη να αποκατασταθεί η αγοραία αξία του κουβανικού 



πέσο,  που σήµαινε ότι έπρεπε να ελεγχθεί η νοµισµατική ανισορροπία µε τη µείωση του 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος – επίσης  έπρεπε να αυξηθεί η προµήθεια αγαθών, ιδίως τροφίµων, 
που αγοράζονταν µε πέσος.  

Το δεύτερο µέτρο, που εφαρµόστηκε τον Σεπτέµβριο του 1993,  επέκτεινε το εύρος της 
αυτοαπασχόλησης µε το Νόµο 141. Το φάσµα των  δραστηριοτήτων των  cuentapropista 
(αυτοαπασχολούµενων)  επεκτάθηκε από 41 σε 158, καταλήγοντας στην αύξηση εκείνων που 
καταγράφονταν ως αυτοαπασχολούµενοι από περίπου  15.000 , στο τέλος του 1992, σε πάνω από  
150.000 το  1999. Αυτό το µέτρο θεωρήθηκε ευπρόσδεκτο από τους κουβανολόγους ως  µέτρο 
φιλελευθεροποίησης, αλλά επικρίθηκε για το περιορισµένο εύρος του. Οι αυτοαπασχολούµενοι 
αποτελούσαν ακόµη µόνο το 5% του εργατικού δυναµικού, οι άδειες διαρκούσαν µόνο δύο έτη και 
έπρεπε να εκδοθούν από το τοπικό γραφείο του υπουργείου Εργασίας, οι εγκεκριµένες 
δραστηριότητες περιορίζονταν κυρίως στις προσωπικές υπηρεσίες.  Ωστόσο, η µεταρρύθµιση αυτή 
άνοιξε νέο έδαφος  καθιερώνοντας φορολογικό σύστηµα γι’ αυτές τις δραστηριότητες, που αρχικά 
είχε ανεπεξέργαστη –συχνά βάραινε τους έχοντες λιγότερο εισόδηµα— δοµή ενιαίων συντελεστών 
που στη συνέχεια βελτιώθηκε, καθώς αυξανόταν η ικανότητα συλλογής και αναφοράς στοιχείων.  

Διαβούλευση  

Ενώ η αποποινικοποίηση του δολαρίου και το άνοιγµα της αυτοαπασχόλησης εφαρµόστηκαν  διά 
νόµου,  η κυβέρνηση προχώρησε πιο προσεκτικά στο θέµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, η 
ανάγκη της οποίας αναγνωρίστηκε στην Εθνοσυνέλευση του Δεκεµβρίου του 1993. Αντί να 
επιβάλει µέτρα λιτότητας µε περικοπή δαπανών, η κυβέρνηση εγκαινίασε και πάλι το διάλογο σε 
πανεθνικό επίπεδο και εγκαθίδρυσε µια νέα διαβουλευτική διαδικασία, τα Parlamentos Obreros 
(Εργατικά Κοινοβούλια),  προκειµένου να συζητηθούν συλλογικά οι αλλαγές.  Αυτά τα φόρα 
συνέρχονταν τους επόµενους µήνες για να εξετάσουν τις προτάσεις για περικοπές. Τα συνολικά 
µέτρα δεν εφαρµόστηκαν µέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι διαβουλεύσεις, τον Μάιο του 1994.  Η 
καθυστέρηση αυτή ήταν ακατανόητη για όσους προσδοκούσαν να παίξουν το ρόλο των εξωτερικών 
συµβούλων της Κούβας οι οποίοι τόνιζαν την επείγουσα ανάγκη σταθεροποίησης.  Αλλά η 
διαδικασία των λαϊκών συζητήσεων ήταν σηµαντική για την επιτυχία της προσαρµογής.  Βεβαίως 
είχε τα ελαττώµατά της, αλλά δεν ήταν απλώς µια επισφράγιση περιοριστικών  µέτρων που ήδη 
είχαν αποφασιστεί: αρκετές από τις προτεινόµενες περικοπές εγκαταλείφθηκαν λόγω των 
ενστάσεων.  

Ενώ ο φόρος εισοδήµατος ήταν κατ’ αρχήν αποδεκτός,  απορρίφθηκε για τους µισθωτούς στο 
Δηµόσιο.  Και ενώ συµφωνήθηκαν  µεγάλες αυξήσεις των τιµών στα τσιγάρα, το αλκοόλ, το 
πετρέλαιο, τον ηλεκτρισµό και σε κάποιες κατηγορίες µεταφορικών µέσων, [37], οι τιµές για 
βασικά αγαθά παρέµειναν σταθερές κάτω του κόστους, ανεξαρτήτως των δηµοσιονοµικών 
επιπτώσεών τους.  Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι αν επρόκειτο να χαθούν θέσεις εργασίας, η 
διαδικασία θα ήταν σταδιακή, δίνοντας στους εργαζόµενους τη δυνατότητα να µετακινηθούν σε 
άλλη εργασία. Η συµµετοχή των εργαζοµένων στο σχεδιασµό των µέτρων σταθεροποίησης σήµαινε  
ότι, παρόλο που εξασθενούσε η ασφάλεια της εργασίας, παρέµενε άθικτη η δέσµευση για αποτροπή 
της µαζικής ανεργίας. Η  αιφνίδια επαναλειτουργία   των αγορών των αγροτών—agromercados— 
που ανακοινώθηκε τον Σεπτέµβριο του 1994, µετά από το habanazo, συνέβαλε επίσης στη 
σταθεροποίηση, αν και δεν ήταν αυτός ο πρωταρχικός σκοπός της. Οι λεπτοµέρειες των 
συζητήσεων µεταξύ των κυβερνητικών στελεχών δεν έγιναν γνωστές δηµόσια, αλλά  πιστεύεται 
ευρέως ότι στην απόφαση αυτή ήταν σθεναρά αντίθετος ο Φιντέλ Κάστρο που έβλεπε τις 
agromercados  ως ένα «πολιτισµικό µέσο πλήθους κακών και παραµορφώσεων» και 
υποστηρίχθηκε από τον Ραούλ Κάστρο και την Εθνική Ένωση Μικρών Αγροτών (Asociación 



Nacional de Agricultores Pequeños –anap) µε την αιτιολογία ότι θα µπορούσαν να βοηθήσουν 
στην αύξηση του εφοδιασµού µε τρόφιµα. [38] Και πάλι, οι παρατηρητές της Κούβας από το 
Πίτσµπουργκ και το Μαϊάµι θεώρησαν αυτή την αλλαγή ανεπαρκή, διότι αντιπροσώπευε µόνο µια 
µερική φιλελευθεροποίηση της αγοράς της αγροτικής παραγωγής: το κράτος συνέχιζε να παίζει 
τον κύριο ρόλο στη διανοµή των τροφίµων ώστε να µπορεί να εγγυάται σε όλους την ικανοποίηση 
βασικών αναγκών.  Διατηρήθηκε το σύστηµα της διανοµής τροφίµων και οι αγρότες υποχρεούνταν 
να προµηθεύουν την αντίστοιχη δηµόσια υπηρεσία µε ένα µέρος  της παραγωγής τους και 
µπορούσαν να πωλούν µόνο το πλεόνασµα στην αγορά.   Τα νέα αυτά καταστήµατα λιανικής 
πώλησης  υπέκειντο σε αυστηρές ρυθµίσεις, επιθεωρήσεις και φορολογούνταν. Επίσηµα, οι τιµές 
καθορίζονταν ελεύθερα από τη προσφορά και τη ζήτηση, αλλά η κυβέρνηση επιδίωκε να τις 
χαλιναγωγεί επιβάλλοντας περιορισµούς στη διακύµανσή τους και µειώνοντάς τις στα κρατικά 
καταστήµατα. 

Από κοινού, αυτές οι τέσσερις πολιτικές οδήγησαν σε µια ουσιαστική δηµοσιονοµική και 
νοµισµατική σταθεροποίηση, αλλά ο χαρακτήρας της προσαρµογής ήταν έντονα αντίθετος µε 
εκείνη που έλαβε χώρα στις άλλες οικονοµίες της πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ.  Η πρώτη διαφορά ήταν ότι 
αντί να µειώσει το δηµοσιονοµικό έλλειµµα µε περικοπές των κρατικών δαπανών, όπως έγινε στην 
πρώην Σοβιετική Ένωση και την Ανατολική Ευρώπη,  η κουβανική κυβέρνηση έκλεισε το χάσµα 
αυξάνοντας, κατά κύριο λόγο, τα κρατικά έσοδα. Ανάµεσα στο 1993 και το 1995, τα δηµοσιονοµικά 
έσοδα, σε ονοµαστικούς όρους,  αυξήθηκαν κατά 37%, ενώ οι δαπάνες έπεσαν µόλις κατά 5%. Τα 
δύο τρίτα του νέου εισοδήµατος προέρχονταν από τις αυξηµένες πωλήσεις στα κρατικά 
καταστήµατα σκληρού νοµίσµατος, που τώρα αποκαλούνταν Tiendas de Recaudación de Divisas 
(trds), και το υπόλοιπο από τους νέους έµµεσους φόρους και χρεώσεις χρήστη.  Η δεύτερη 
διαφορά ήταν ότι οι κουβανικοί προϋπολογισµοί κοινωνικής πολιτικής έµειναν αλώβητοι, µε τους 
περιορισµούς να επιβάλλονται κυρίως στις επιδοτήσεις προς το στρατό, την κρατική διοίκηση και 
τις επιχειρήσεις. [39] Κρατώντας σταθερές τις ονοµαστικές δαπάνες, καθώς αυξανόταν το ΑΕΠ,  
η αναλογία κρατικών δαπανών/ΑΕΠ της Κούβας  µειώθηκε από το κορυφαίο σηµείο της του 87%, 
το 1993, στο 57% , το 1997— το οποίο, βεβαίως, ήταν πολύ µεγαλύτερο από τον µέσο όρο των 
«χωρών της µετάβασης» που κυµαινόταν στο 40%. [40] Με αυτό τον τρόπο, η Κούβα κατάφερε να 
συνδυάσει την κοινωνική προστασία µε την ταχεία συρρίκνωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, 
από 5,1 δισ.  πέσος , το 1993, σε λιγότερο από 800 εκατ.  πέσος το  1995. Επρόκειτο για την πιο 
ριζική αντιστροφή από όποια επιτεύχθηκε σε άλλες χώρες:  το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της 
Κούβας που κυµαινόταν στο 30% του ΑΕΠ στα 1991–93,  συγκρινόµενο µε ένα µέσο όρο της τάξης 
του 8,8%των χωρών της πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ,  το  1995  είχε µειωθεί στο  5,5% και 
σταθεροποιήθηκε περί το 3% στο εξής . [41]  

Τα µέτρα των ετών 1993–94 βοήθησαν επίσης να σταθεροποιηθεί το πέσο: η αποποινικοποίηση 
του δολαρίου προσέλκυσε νέες νοµισµατικές εισροές, η αυτοαπασχόληση  διήγειρε την προσφορά 
υπηρεσιών, η δηµοσιονοµική προσαρµογή µείωσε το νοµισµατοποιηµένο έλλειµµα κρατικών 
δαπανών  και οι agromercados  άµβλυναν τις ελλείψεις τροφίµων [42] και µείωσαν τις τιµές . [43]  
Στα τέλη του  1994,  η υποτίµηση του νοµίσµατος όχι µόνο είχε σταµατήσει, αλλά  είχε 
αντιστραφεί εν µέρει, µε µια τιµή περίπου 60 πέσος/δολάριο: δηλαδή  η αξία του είχε 
υπερδιπλασιαστεί σε σχέση µε την αξία των 150 πέσος/δολάριο του Φεβρουαρίου του 1994.  Τους 
επόµενους 18 µήνες, το πέσο συνέχιζε να ανατιµάται, για να φτάσει τα 18 πέσος/δολάριο στα µέσα 
του 1996. Αυτός ο βαθµός σταθεροποίησης του νοµίσµατος δεν συγκρινόταν καν µε τις χώρες της 
«µετάβασης»:  ενώ οι περισσότερες κατάφεραν να σταµατήσουν την υποτίµηση, καµιά δεν πέτυχε 
ανατίµηση. [44] Όµως , αν και ο πληθωρισµός της Κούβας κρατήθηκε υπό έλεγχο, 
εξακολουθούσαν να υπάρχουν σοβαρές νοµισµατικές ανισορροπίες, καθώς  η αξία του πέσο έµενε 



αρκετά κάτω από το επίπεδο του 1990. Αυτό σήµαινε ότι οι κρατικοί µισθοί και τιµές , που 
διατηρήθηκαν σχετικά σταθερές  σε ονοµαστικούς όρους, παρέµεναν χαµηλές σε σχέση µε το  
σκληρό νόµισµα και τις τιµές της αγοράς. Η υποτιµηµένη ισοτιµία των  Cadeca  χρησίµευε ως µέσο 
µείωσης της ζήτησης για εισαγωγές  εν µέσω της δυσπραγίας όλης της υπόλοιπης δεκαετίας , ενώ 
η κυβέρνηση συγκέντρωσε την προσοχή της στην επείγουσα ανάγκη  να αναδηµιουργήσει τα 
καθαρά έσοδα σε ξένο συνάλλαγµα.  

Η εχθρότητα των ΗΠΑ  

Ωστόσο, καθώς η κουβανική οικονοµία σταθεροποιούνταν, το εξωτερικό περιβάλλον 
επιδεινωνόταν. Ο εµπορικός αποκλεισµός που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Κένεντι το 1962 
διατηρήθηκε µε διαδοχικές αποφάσεις των αµερικανικών κυβερνήσεων τις δεκαετίες που 
ακολούθησαν. Αλλά το 1992—στο βαθύτερο σηµείο της ειδικής περιόδου— το εµπάργκο έγινε 
ακόµη πιο σκληρό µε το νόµο Τορικέλι.  Το 1996, η θηλιά έγινε ακόµη πιο σφικτή όταν ο Κλίντον 
υπέγραψε το νόµο Χελµς-Μπάρτον [που µε τη γνωστή αµερικανική υποκρισία ονοµάστηκε Νόµος 
για την Ελευθερία και τη Δηµοκρατική Αλληλεγγύη στην Κούβα] , αυξάνοντας τις ποινές για 
εταιρείες  τρίτων χωρών που υποτίθεται πως  «διακινούσαν»  πρώην περιουσιακά στοιχεία  
πολιτών  των ΗΠΑ, --και  Κουβανών που είχαν γίνει πολίτες των ΗΠΑ--  τα οποία είχαν 
κατασχεθεί µετά το 1959 και απαγορεύοντας την είσοδο στις ΗΠΑ σε εκείνους που εργάζονταν σ’ 
αυτές τις εταιρείες. Η απαγόρευση επεκτάθηκε στις πληρωµές µε δολάρια οι οποίες περνούσαν 
από το χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ακόµη κι αν αυτές οι συναλλαγές δεν είχαν σχέση µε  
εταιρείες των ΗΠΑ. Ο νόµος υποχρέωνε τις χώρες που εµπορεύονταν µε τις ΗΠΑ να εκδίδουν 
πιστοποιητικά ότι τα προϊόντα τους δεν περιείχαν πρώτες ύλες ή ενδιάµεσα υλικά από την Κούβα. 
[45] 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, γίνεται εύκολα κατανοητή η σηµασία που αποδίδει η Κούβα στην αρχή της 
εθνικής κυριαρχίας και της ασφάλειας. Όµως, αυτό επέβαλε επίσης καταστροφικούς περιορισµούς 
στην εσωτερική συζήτηση.  Η κυβέρνηση του Κάστρο αντέδρασε στο νόµο Χελµς-Μπάρτον µε έναν 
νόµο που «επιβεβαίωνε ξανά την αξιοπρέπεια και κυριαρχία της Κούβας» , και καθιστούσε 
παράνοµη για όλους τους Κουβανούς την κοινοποίηση πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά την 
οικονοµία, που θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν την εθνική ασφάλεια. Ένα από τα αποτελέσµατα 
ήταν να τερµατιστεί το σηµαντικό ερευνητικό πρόγραµµα του Centro de Estudias de las Americas 
(cea), όταν οι ερευνητές δηµοσίευσαν στα αγγλικά την πρώτη συνολική συζήτηση για την 
κουβανική προσαρµογή. [46] Αυτό το είδος αµυντικής στάσης –οι ερευνητές θεωρούσαν τους 
εαυτούς τους πιστούς αλλά κριτικούς επαναστάτες— τελικά  εξασθενίζει την ικανότητα της 
Κούβας να ανταποκριθεί δηµιουργικά στις µεταβαλλόµενες συνθήκες.  

3.Αναδιάρθρωση  

Καθώς το αµερικανικό εµπάργκο απέκλειε την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση που διοχετευόταν 
αφειδώς στις άλλες χώρες της πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ, η Κούβα έπρεπε να δηµιουργήσει εξ ολοκλήρου 
νέους κλάδους µε πόρους σε ακραίο βαθµό περιορισµένους. Το επίπεδο των συνολικών 
επενδύσεων , που έπεσε πάνω από 85% ανάµεσα στο 1990 και το 1993, είχε παραµείνει 
εξαιρετικά χαµηλό. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία για το εθνικό εισόδηµα, το 2012 οι 
επενδύσεις βρίσκονταν στο ήµισυ του επιπέδου του 1990,  µε µια αναλογία επενδύσεων/ΑΕΠ 
περίπου της τάξης του 10%, ενώ συγκριτικά ο  µέσος όρος για τα άλλα µέλη της πρώην 
ΚΟΜΕΚΟΝ ήταν  20–25%. [47]  Μ’ αυτό τον χαµηλό ρυθµό των συνολικών επενδύσεων,  
εκπλήττει όλο και περισσότερο το ότι η ανάκαµψη  και η µεγέθυνση του κουβανικού ΑΕΠ 
ευθυγραµµίστηκε µε τον µέσο όρο των «χωρών της µετάβασης».  Οι πολιτικές  που εφαρµόστηκαν 



στόχευαν στη βελτίωση των αποθεµατικών ξένου συναλλάγµατος µε την ανάπτυξη νέων 
εξαγωγικών βιοµηχανιών, µείωναν την εξάρτηση από τις εισαγωγές σε τρόφιµα και ενέργεια,  
ανακάλυπταν νέες αγορές και διασφάλιζαν εναλλακτικές πηγές εξωτερικής χρηµατοδότησης, και 
όλα αυτά εντός των περιορισµών που επέβαλαν οι κυρώσεις των ΗΠΑ. Η σχετική τους επιτυχία, 
βάσει του βαθµού αναδιάρθρωσης που πέτυχαν σε σχέση µε το διαθέσιµο ποσό χρηµατοδότησης,  
µπορεί να αποδοθεί  στην υπό την κρατική καθοδήγηση προσέγγιση της «επιλογής νικητών».  

Προσέλκυση επενδύσεων  

Λόγω των κυρώσεων, οι άµεσες ξένες επενδύσεις πρόσφεραν τον πιο φθηνό –και συχνά τον 
µοναδικό— τρόπο για να επιτύχει η Κούβα χρηµατοδότηση σε σκληρό νόµισµα.  Αυτό δίνει επίσης 
τη δυνατότητα στους Κουβανούς αξιωµατούχους να διατηρούν τη συζήτηση µε ξένους εταίρους 
πίσω από κλειστές πόρτες και έτσι αποφεύγεται η προσέλκυση της προσοχής  της αµερικανικής 
Υπηρεσίας Ελέγχου των Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων.  Υπήρξαν δυσκολίες  λόγω της 
καχυποψίας των επενδυτών, της απροθυµίας εντός της κουβανικής κυβέρνησης—‘La inversión 
extranjera no nos gustaba mucho’, «οι ξένες επενδύσεις δεν µας αρέσουν πολύ», παραδέχθηκε ο 
Φιντέλ σαρκαστικά στο συνέδριο του ΚΚΚ το 1997, πριν εξηγήσει τη σηµασία τους— και της 
ανάγκης να προσαρµοστούν οι νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές δοµές της Κούβας.  Από το  
1990, η πολιτική έναντι των άµεσων ξένων επενδύσεων  εξελίχθηκε προκειµένου να 
προσαρµοστεί σ’ αυτούς τους περιορισµούς.[48] Η διαδικασία προσαρµογής των στάσεων, των 
ρυθµίσεων, των λογιστικών κανόνων, της διαιτησίας, της ασφάλισης και των εργασιακών κανόνων 
άρχισαν µόλις η Κούβα έχασε τους εταίρους της της ΚΟΜΕΚΟΝ.  Οι µεικτές επιχειρήσεις µε 
ξένες ιδιωτικές εταιρείες είχαν νοµιµοποιηθεί το 1982 και το πρώτο πιλοτικό πρόγραµµα 
εφαρµόστηκε το 1988, αλλά ως αντίδραση στην επείγουσα ανάγκη για νέες συµφωνίες 
υπογράφτηκαν πενήντα µέχρι τα τέλη του 1991. Η συνταγµατική µεταρρύθµιση του Ιουλίου του 
1992 επαναπροσδιόρισε ότι η αναγκαστική δηµόσια  ιδιοκτησία εφαρµόζεται µόνο στα «βασικά» 
µέσα παραγωγής. Ο νόµος του 1995 για τις ξένες επενδύσεις  αποσαφήνισε περαιτέρω το 
ρυθµιστικό πλαίσιο. 

Όµως, ενώ ο στόχος ήταν να προσελκυστούν νέες επενδύσεις, το κουβανικό κράτος δεν 
παραιτήθηκε από τον έλεγχο.  Συνέχισε να περιορίζει το εύρος των άµεσων ξένων επενδύσεων, 
απαιτώντας  να ανταποκρίνεται η οποιαδήποτε µείζων µεταφορά δηµόσιων περιουσιακών 
στοιχείων σε ξένη ιδιοκτησία σ’ αυτό που όριζε η εκτελεστική επιτροπή του συµβουλίου των 
υπουργών ως «συµβολή στην οικονοµική ικανότητα της χώρας και στη βιώσιµη ανάπτυξη, µε βάση 
το σεβασµό στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία της», παρέχοντας νέα κεφάλαια, νέες αγορές, 
τεχνολογία ή δεξιότητες, συµπεριλαµβανοµένης της διευθυντικής ειδηµοσύνης.  Οι εγκρίσεις των 
ξένων επενδύσεων γίνονταν  µία προς µία και συν τω χρόνω πολλές προτάσεις απορρίφθηκαν 
µέσω µιας διαδικασίας εξελισσόµενης επανεξέτασης της πολιτικής.  Συνεπώς, οι κανόνες που 
υιοθετήθηκαν εξασφάλιζαν ότι το άνοιγµα στις άµεσες ξένες επενδύσεις ελεγχόταν εντός του 
κρατικού-σοσιαλιστικού συστήµατος οικονοµικής διεύθυνσης.  

Η εξέλιξη της πολιτικής των άµεσων ξένων επενδύσεων ανταποκρινόταν στις µεταβαλλόµενες 
καταστάσεις.  Στις αρχές της δεκαετίας του 1990  χάθηκαν κάποιες ευκαιρίες λόγω 
καθυστερήσεων ή παρανοήσεων, όταν όµως οι κουβανικές αρχές εξακρίβωσαν τα προβλήµατα, 
επιδίωξαν να κατευθύνουν τις διαδικασίες  για να διευκολύνουν τα πράγµατα. Το 1997, η 
ικανότητα όσον αφορά τις εισαγωγές  είχε ανακάµψει επαρκώς ώστε να µειωθεί η επείγουσα 
ανάγκη για ξένο συνάλλαγµα, παρόλο που ο νόµος Χελµς-Μπάρτον είχε τεθεί σε ισχύ και 
απέτρεπε τους ξένους επενδυτές. Το αποτέλεσµα ήταν να µην  φιλελευθεροποιηθεί περαιτέρω το 
καθεστώς για τις άµεσες ξένες επενδύσεις στο συνέδριο του ΚΚΚ, το 1997, απλώς υιοθετήθηκε η 



υφιστάµενη προσέγγιση, µε τη συγκεκριµενοποίηση ότι θα έπρεπε να επιδιωχθεί η προσέλκυση 
κεφαλαίου  ιδίως για τη δηµιουργία υποδοµών και την εξορυκτική και ενεργειακή ανάπτυξη . 
Ακολούθησε µια µετατόπιση προς µεγαλύτερα έργα,  που κατέληξε στη µη ανανέωση των 
συµβολαίων µε µικρότερους επενδυτές.  Αν και οι κουβανολόγοι οίκτιραν αυτή την πολιτική  
αντιστροφή,  ο ουσιαστικός χαρακτήρας της στρατηγικής περί των άµεσων ξένων επενδύσεων δεν 
είχε αλλάξει. Παρόλο που ο αριθµός των συµφωνιών για µεικτές επιχειρήσεις είχε µειωθεί από 
σαράντα στα έτη 1991-1997 σε ένα µέσο όρο των είκοσι πέντε στα τέλη της δεκαετίας, τα 
µεγαλύτερα συµβόλαια σήµαιναν ότι η µέση καθαρή ετήσια εισροή ξένου κεφαλαίου αυξήθηκε από 
180 εκατ.   δολάρια στα 1993-1996 σε 320 εκατοµ.   στα 1997–2000.  

Στην ίδια περίοδο έγινε η πρώτη µερική ιδιωτικοποίηση κουβανικών περιουσιακών στοιχείων – το 
1999 µια γαλλική εταιρεία, η Altadis,  αγόρασε το 50% της Habanos,  της εταιρείας διεθνούς 
διανοµής των κουβανικών πούρων έναντι 500 εκατ.   δολαρίων – και η πρώτη επιχείρηση πλήρους 
ξένης ιδιοκτησίας, ένα εργοστάσιο ηλεκτρισµού 15 εκατ.  δολαρίων που κτίστηκε από µια εταιρεία 
του Παναµά. Από το 2001–2008, η πολιτική για τις ξένες άµεσες επενδύσεις  επηρεάστηκε και 
πάλι από την επιδείνωση των σχέσεων µε τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του «πολέµου κατά της 
τροµοκρατίας»  -- η Κούβα είχε υποδειχθεί από την κυβέρνηση Ρέιγκαν ως  «κράτος που 
υποστηρίζει την τροµοκρατία»--  καθώς αυξήθηκαν η παρακολούθηση και οι διώξεις. Ο Μπους ο 
νεότερος υιοθέτησε ένα πρόγραµµα µετάβασης όσον αφορά την Κούβα που περιείχε το σχεδιασµό 
για µια µετα-κοµµουνιστική Κούβα και το Στέιτ Ντιπάρτµεντ ενέτεινε τις προσπάθειες ανίχνευσης 
και δίωξης όσων παραβίαζαν τις αµερικανικές κυρώσεις, αποθαρρύνοντας το ενδιαφέρον των 
ξένων επιχειρήσεων.  Το 2004, η Ουάσιγκτον επέβαλε πρόστιµο 100 εκατ.  δολαρίων στην 
ελβετική τράπεζα UBS γιατί παρέδωσε µια παρτίδα λογαριασµών σε δολάρια στην Κούβα. Η Αβάνα 
αντέδρασε µε την ακύρωση της χρήσης των δολαρίων στις εγχώριες συναλλαγές, αν και 
µπορούσαν ακόµη να κρατούνται και να ανταλλάσσονται µε cucs— µε µια πρόσθετη επιβάρυνση της 
τάξης του 10%. Ταυτόχρονα, αναπτύσσονταν οι σχέσεις της Κούβας µε τη Βενεζουέλα. Ο Ούγκο 
Τσάβες είχε προσκληθεί πρώτη φορά στην Κούβα το 1994 ως ηγέτης της αντιπολίτευσης. Μετά 
την εκλογική του νίκη, το 1998 –και ιδίως µετά την ήττα του εναντίον του πραξικοπήµατος  και 
την απεργία των διευθυντών κατά της κυβέρνησής του, το 2002—οι εµπορικοί δεσµοί ανάµεσα 
στις δύο χώρες δυνάµωσαν και κορυφώθηκαν σε µια διµερή συµφωνία , τον Δεκέµβριο του 2004,  
ανταλλαγής βενεζουελάνικου πετρελαίου – περίπου 53.000 βαρελιών την ηµέρα— µε κουβανικές 
υπηρεσίες εργαζοµένων στην υγεία και δασκάλων.  Για πρώτη φορά από το 1990, η Κούβα είχε 
πρόσβαση σε σηµαντική χρηµατοδότηση µε προτιµησιακούς όρους, αύξηση των επενδύσεων και 
ετήσια µεγέθυνση του ΑΕΠ , το οποίο αυξήθηκε  µε ένα µέσο όρο της τάξης του 10% στα έτη 
2005-2007. Από κοινού µε τη Βενεζουέλα η Κούβα ήταν ιδρυτικό µέλος  µιας νέας εµπορικής 
συµφωνίας, της ALBA—Allianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(Μπολιβαριανής Συµµαχίας των Λαών της Δικής µας  Αµερικής) — η οποία περιέλαβε τη Βολιβία, 
το Εκουαδόρ, τη Νικαράγουα και τέσσερις νησιωτικές χώρες της Καραϊβικής.  Η µέση  ετήσια  
µεγέθυνση των εσόδων από εξαγωγές αυξήθηκε κατά 30% στα 2005-2007 , ξεπερνώντας κατά 
9% αυτήν της προηγούµενης δεκαετίας. 

Παρόλο που οι κουβανικές στατιστικές για τις διεθνείς ροές κεφαλαίων γίνονται σε πολύ αραιά 
χρονικά διαστήµατα, τα διαθέσιµα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη ριζική αναδιάρθρωση της 
παραγωγής και του διεθνούς εµπορίου που επιτεύχθηκε µε σχετικά λιγοστή χρηµατοδότηση.  Από 
τα µέσα της δεκαετίας του 1990, οι άµεσες ξένες επενδύσεις στην Κούβα ισοδυναµούσαν  µόνο µε 
το 1%, περίπου, του ΑΕΠ συγκρινόµενες µε τον µέσο όρο της τάξης του 4%, περίπου, για τις 
χώρες της πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. [49]  Η Αβάνα πέτυχε 
υψηλότερη  οικονοµική επίδραση ανά δολάριο κεφαλαιακής επένδυσης επιλέγοντας τους νικητές 



[τους κλάδους µε τις καλύτερες επιδόσεις για τη συνολική οικονοµία] και διαπραγµατευόµενη 
απευθείας τα συµβόλαια.  Όµως, το αποτέλεσµα ήταν  ότι η εκ νέου είσοδος της Κούβας στην 
παγκόσµια οικονοµία  οδηγούνταν  µόνο από µια χούφτα κλάδους.  Τα Σχήµατα  4 και 5, 
παρακάτω, δείχνουν τη στενή βάση της οικονοµικής αναδιάρθρωσης  και ανάκαµψης της Κούβας 
από το 1990. Το Σχήµα  4 δείχνει τις τέσσερις βασικές πηγές αύξησης του ξένου συναλλάγµατος 
από το 1990: της ανάκαµψης ηγήθηκαν πρώτον ο τουρισµός, τη δεκαετία του 1990, στη συνέχεια 
το νικέλιο  και η ενέργεια και, την περασµένη δεκαετία, οι επαγγελµατικές υπηρεσίες. Επί  
ΚΟΜΕΚΟΝ, οι εξαγωγές ζάχαρης απέφεραν  το 73% όλων των εξαγωγικών εσόδων, µε το 
εµπορικό έλλειµµα να κυµαίνεται στα 2 δισ.   δολάρια. Το 2012, η ζάχαρη απέφερε µόνο  το 3% 
των εσόδων από εξαγωγές, ενώ ο πρόσφατα αναπτυχθείς τουρισµός, το νικέλιο, η επεξεργασία 
πετρελαίου και οι υπηρεσίες απέφεραν αρκετά εξαγωγικά έσοδα ώστε να παράγουν ετήσιο 
εµπορικό πλεόνασµα, όσον αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες , άνω του 1 δισ.   δολαρίων από 
κοινού.  Οι κλάδοι του τουρισµού και της εξόρυξης νικελίου ανακεφαλαιοποιήθηκαν µέσω 
ιδιωτικών άµεσων ξένων επενδύσεων. Η επεξεργασία πετρελαίου και οι επαγγελµατικές 
υπηρεσίες µέσω της συµφωνίας Κούβας-Βενεζουέλας του 2004. Η συµφωνία αυτή συνέβαλε τα 
µέγιστα στα έσοδα ξένου συναλλάγµατος – στην πραγµατικότητα,  από το 2005, τα έσοδα από 
πώληση υπηρεσιών στη Βενεζουέλα υπερέβαιναν τα έσοδα από όλες τις εξαγωγές αγαθών – αν και 
από το 2008 η ισχυρότερη µεγέθυνση προήλθε από το διυλιστήριο  Σιενφουέγος, µια µεικτή 
επιχείρηση µεταξύ των κρατικών εταιρειών πετρελαίου της Κούβας και της Βενεζουέλας.  Ο 
τοµέας της βιοτεχνολογίας , στον οποίο εναποτέθηκαν ελπίδες,  µεγεθύνθηκε µε εύρωστο ρυθµό –
οι εξαγωγές διπλασιάστηκαν ανάµεσα στο 2008 και το 2012--, αλλά αντιστοιχεί  µόνο στο 3%  των 
συνολικών εσόδων από εξαγωγές, και ακόµη δεν έχει αποκτήσει εκείνο το επαρκές µέγεθος ώστε 
να αποτελεί την κινητήρια δύναµη της εθνικής οικονοµίας. Το  2012, το εµπορικό πλεόνασµα της 
Κούβας (αγαθών και υπηρεσιών µαζί)  από κοινού µε τα εµβάσµατα,  που εκτιµάται ότι έχει 
αυξηθεί περίπου στα 2 δισ.  δολάρια, φαίνεται ότι παρείχε επαρκές ξένο συνάλλαγµα ώστε να δίνει 
τη δυνατότητα συσσώρευσης διεθνών αποθεµατικών, όπως δείχνει το αρνητικό ισοζύγιο της κατ’ 
εκτίµηση «καθαρής εξωτερικής χρηµατοδότησης», στο Σχήµα    4.  



  
 

Το Σχήµα  5, που δείχνει τον γεωγραφικό προορισµό των εξαγωγών, αποκαλύπτει το βαθµό στον 
οποίο έχει αναπροσανατολιστεί το εµπόριο αγαθών της Κούβας. Το 1990, περίπου το 75% των 
εξαγωγών κατευθυνόταν προς πώληση στις χώρες της πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ, αλλά το 2012 οι 
εξαγωγές προς αυτές αντιστοιχούσαν σε  λιγότερο από 5%.   Περί το  2000, η Κούβα είχε 
κατορθώσει  να πετύχει πρωτοφανή βαθµό διαφοροποίησης των εξαγωγικών εταίρων: στη Δυτική 
Ευρώπη  αντιστοιχούσε το 32% του συνόλου των εξαγωγών, στις χώρες της πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ 
το 27%, στον Καναδά το 17%, στην Ασία το 12% και στο υπόλοιπο της συνολικής αµερικανικής 
ηπείρου –εκτός των ΗΠΑ, που παρέµειναν κλειστές στις κουβανικές εξαγωγές— ένα επιπρόσθετο 
10%. Έκτοτε, η εξάρτηση από έναν εταίρο αυξήθηκε και πάλι: το 2012, στη Βενεζουέλα  
κατευθυνόταν όχι µόνο το 45% των εξαγωγών αγαθών –το µεγαλύτερο µέρος των οποίων ήταν 
προϊόντα πετρελαίου από το διυλιστήριο Σιενφουέγος— αλλά και  το µεγαλύτερο µέρος των 
υπηρεσιών της Κούβας, εκτός του τουρισµού.  

  
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Οι µεταρρυθµίσεις του Ραούλ  

Η µεγάλη αύξηση των εσόδων σε ξένο συνάλλαγµα στα 2005-2007 µέσω του εµπορίου  µε τη 
Βενεζουέλα έφερε µια ευπρόσδεκτη ανακούφιση. Αλλά την εποχή που ανέλαβαν επίσηµα την 
εξουσία ο Ραούλ Κάστρο και οι συνεργάτες του, το 2008,  η αύξηση αυτή είχε τελειώσει. Τρεις 
πολύ καταστροφικοί κυκλώνες και η πτώση των τιµών του νικελίου που ήταν το επακόλουθο της 
διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης εξάλειψαν το εµπορικό πλεόνασµα και στράγγισαν τα 



αποθεµατικά ξένου συναλλάγµατος, αφήνοντας την Κούβα σε κατάσταση  αδυναµίας  ως προς την 
εξυπηρέτηση του χρέους της. Παρόλο που η κοινωνική προστασία παρέµεινε άθικτη,  η προσφορά 
χρήµατος είχε σταθεροποιηθεί  και η δηµοσιονοµική πειθαρχία ήταν εξασφαλισµένη, έγινε καθαρό 
ότι θα χρειάζονταν περισσότερα  από την ανάκαµψη των εσόδων σε ξένο συνάλλαγµα, προκειµένου 
να επανέλθει το πέσο στο προηγούµενο επίπεδό του και συνεπώς να αποκατασταθεί η πραγµατική 
αξία των µισθών, των επιδοµάτων και των τιµών. Η νοµισµατική ανισορροπία είχε παγιωθεί. Η 
συνύπαρξη δύο συνόλων τιµών, εισοδηµάτων και συναλλαγµατικών ισοτιµιών,  των κρατικών και 
της αγοράς,  εµπόδιζε την ενσωµάτωση εγχώριας και εξωτερικής οικονοµίας, µε αποτέλεσµα µια  
άνισα κατανεµηµένη και στρεβλή δοµή παραγωγής.  Σε πραγµατικούς όρους,  οι κρατικοί µισθοί 
παρέµεναν κάτω από το επίπεδο του 1990 επί αρκετά χρόνια, µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία των 
Cadeca να είναι τώρα 24 πέσος/δολάριο,  σε σύγκριση µε την προηγούµενη ισοτιµία της µαύρης 
αγοράς των 7 πέσος/δολάριο, το 1990 (Σχήµατα  6 και 7).  Τα φαινόµενα της ανισότητας και των 
στρεβλών κινήτρων εξακολουθούσαν να υπάρχουν. Μόνο µια µικρή, προνοµιούχος µερίδα του 
πληθυσµού που είχε πρόσβαση σε σκληρό νόµισµα µπορούσε να αγοράζει τακτικά προϊόντα στα µη 
κρατικά καταστήµατα, για τους υπόλοιπους  η «διάχυση των ωφεληµάτων» από τον νέο µη κρατικό 
τοµέα ήταν αδύναµη και έµµεση, κυρίως µέσω της συλλογής φόρων που χρησιµοποιούνταν για τη 
χρηµατοδότηση των κοινωνικών δαπανών. 



 



 

 

Όπως η διευρυνόµενη ανισότητα, έτσι και ο διχασµός της οικονοµίας  καθυστερούσε την 
οικονοµική ανάπτυξη µέσω της αύξησης ενός παρασιτικού άτυπου τοµέα που ρουφούσε πόρους 
από την επίσηµη οικονοµία  προσφέροντας κίνητρα στους ειδικευµένους εργαζόµενους, 
συµπεριλαµβανοµένων των καθηγητών/δασκάλων,  να αναλαµβάνουν εργασίες χαµηλής ειδίκευσης 
έναντι µισθών σε cuc  και ενθαρρύνοντας  τη µικροκλοπή κρατικών πόρων  µε σκοπό την 
επαναπώληση στη µαύρη αγορά σε υψηλότερες τιµές. Η πληθώρα πράξεων διαφθοράς και η 
διευρυνόµενη ανισότητα εισοδήµατος υπονόµευσε σταδιακά την εξισωτική ηθική και την αξιοπιστία 
της σοσιαλιστικής ρητορικής, µια επίπτωση που εντάθηκε καθώς οι πιο πλούσιοι Κουβανοί 
µπορούσαν τώρα να εξασφαλίζουν προτιµησιακή πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, στην υγεία και την 
εκπαίδευση  πληρώνοντας γι’  αυτό το προνόµιο µέσω άτυπων διαύλων. Παράλληλα, το κόστος 
των επιδοτήσεων ανάλωνε κονδύλια που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για επενδύσεις.  

 

Lineamentos [Κατευθυντήριες γραµµές] 

Το πρώτο πρόβληµα της κυβέρνησης του Ραούλ Κάστρο, υπό την ηγεσία του υπουργού Οικονοµίας 
Μαρίνο Μουρίγιο, ήταν να αποκαταστήσει το εξωτερικό ισοζύγιο, µετά τα σοκ του 2008.  Αυτό 
επιτεύχθηκε µε δραστική µείωση των εισαγωγών , που µείωσαν την επίσηµη µεγέθυνση του ΑΕΠ 
σε µόλις 1,4%. [50]  Έκτοτε, η  οικονοµική στρατηγική προσδιορίστηκε ως  «επικαιροποίηση» του 
µοντέλου – διαφοροποίηση της παραγωγής, αναζωογόνηση της  εγχώριας οικονοµίας που 
στερούνταν κεφαλαίων  και επανευθυγράµµιση των τιµών , των ισοτιµιών και των εισοδηµάτων – 
αντί να ξεκινήσουν µια διαδικασία κινεζικού τύπου, δηλαδή καπιταλιστικής συσσώρευσης υπό την 
ηγεσία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Παρόλο που το ύφος της ηγεσίας του Ραούλ είναι πολύ 
διαφορετικό από αυτό του αδελφού του, έδωσε µεγάλη προσοχή  στη σύνδεση  αυτής της 
διορθωτικής προσπάθειας µε τις πολιτικές του Φιντέλ, χρησιµοποιώντας επανειληµµένα 
αποσπάσµατα των οµιλιών του, εκ των οποίων ένα από τα πιο προσφιλή ήταν «Revolución es 
sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser cambiado».[51]  Ύστερα από 
κάποιες µετριοπαθείς αρχικές µεταρρυθµίσεις, ο Ραούλ προετοίµασε το έδαφος για µια πιο 
ριζοσπαστική προσέγγιση, εγκαινιάζοντας  ακόµη µια συζήτηση σε όλη τη χώρα στην πορεία προς 
το έκτο συνέδριο του ΚΚΚ , τον Απρίλιο του 2011.  Τον Νοέµβριο του 2010, κυκλοφόρησε ένα 
σχέδιο  ντοκουµέντου, «Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución», που υποβλήθηκε προς συζήτηση σε συναντήσεις  σε όλη τη χώρα, στις οποίες 
καταγράφονταν τα σχόλια και οι προτεινόµενες αναθεωρήσεις.  Το σχέδιο κειµένου που 
ξαναγράφτηκε ύστερα από αυτή τη διαδικασία υποβλήθηκε στο συνέδριο, τροποποιήθηκε και στη 
συνέχεια δηµοσιεύτηκε, τον Μάιο του 2011. [52] Παρόλο που αυτές οι «Κατευθυντήριες γραµµές»  
σκόπευαν να κατευθύνουν την πολιτική µέχρι το 2016, το ντοκουµέντο δεν έµοιαζε µε πεντάχρονο 
πλάνο. Όπως η απόφαση του ΚΚΚ, το 1991, για την οικονοµία,  περιέγραφαν ένα σύνολο αρχών και 
στόχων, αντί να ορίζουν ένα πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων.   

Παρ’ όλα τα ελαττώµατα του κουβανικού συστήµατος συµµετοχής, αυτό εξακολουθεί να υπηρετεί 
τόσο ως περιορισµός όσο και ως οδηγός της επίσηµης πολιτικής. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα  
ήταν ο τρόπος µε τον οποίο επανεξετάστηκε και αναθεωρήθηκε  µια οδηγία για µειώσεις θέσεων 
εργασίας  µεγάλης κλίµακας στον δηµόσιο τοµέα, µε τη συµµετοχή των επίσηµων συνδικάτων,  
µετά την απόρριψη εκ µέρους των κρατικών υπαλλήλων του βιαστικού ρυθµού της προσαρµογής 
και του απραγµατοποίητου και άδικου τρόπου µε τον οποίο θα εφαρµοζόταν.  Τα γεγονότα έδειξαν 



ότι αν και τα κουβανικά συνδικάτα δεν είναι καθόλου «ανεξάρτητα», έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην 
καθιέρωση πολιτικών ορίων και στην πρακτική εφαρµογή  του «εξορθολογισµού» ή του 
κλεισίµατος επιχειρήσεων. [53] Η διαδικασία διαβούλευσης πάνω στις «Κατευθυντήριες γραµµές» 
κατέληξε σε σηµαντικές τροποποιήσεις του τελικού σχεδίου. Και παρόλο που η εκπλήρωσή τους , 
από τον Μάιο του 2011,  συντονίζεται κεντρικά από µια επιτροπή υπό τον Μουρίγιο, µε τακτικές 
αναφορές προόδου που παρουσιάζονται στο Κόµµα και την Εθνοσυνέλευση, σ’ αυτήν συµµετέχει 
ένα πολύ ευρύτερο φάσµα οργανώσεων, µε σύνθετες αλληλεπιδράσεις µεταξύ κόµµατος, 
κυβέρνησης και επιτροπών ειδικών. Η διαδικασία εκπλήρωσης περιέλαβε  πολλούς 
πειραµατισµούς και πιλοτικά σχέδια, όπως και προγράµµατα επανεκπαίδευσης, έρευνας και 
εποπτείας.  

Οι «Κατευθυντήριες γραµµές» κα οι επίσηµες οµιλίες έκαναν πλείστες όσες αναφορές στη 
«χρησιµοποίηση των µηχανισµών» της αγοράς, αλλά τους θεωρούσαν απλώς  ένα συστατικό της 
κρατικά διευθυνόµενης οικονοµικής πολιτικής , σε αντίθεση µε το νεοφιλελεύθερο δόγµα ότι η 
αγορά αποτελεί τον στυλοβάτη των στρατηγικών «µετάβασης» παντού.  Συνεπώς, τα µέτρα που 
λαµβάνονται έχουν στοιχεία  φιλελευθεροποίησης, όπως επέκταση του µη κρατικού τοµέα, 
µεγαλύτερο εύρος ξένων επενδύσεων, φορολογικές ελαφρύνσεις για τις ειδικές αναπτυξιακές 
ζώνες και κατάργηση ρυθµίσεων για τα σπίτια και τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα.  Αλλά αντί να 
παραδοθεί ο έλεγχος της οικονοµίας στον ιδιωτικό τοµέα, η κυβέρνηση συνόδευσε αυτές τις 
κινήσεις µε µέτρα σχεδιασµένα έτσι ώστε να δυναµώνουν την εποπτεία του κράτους.  Από τότε 
που ανέλαβε την προεδρία ο Ραούλ, αυξήθηκαν οι πόροι και οι αρµοδιότητες της γενικής 
ελέγκτριας , Γκλάντις Μπεχεράνο, µιας βασικής προσωπικότητας που µονίµως παραβλέπεται από 
τους εξωτερικούς σχολιαστές.  Το έργο της δεν περιορίζεται απλώς στην ενίσχυση των κατά της 
διαφθοράς προσπαθειών –όπου η προσοχή εστιάζεται στις πιο επιζήµιες καταχρήσεις σε υψηλό 
επίπεδο,  µε αποτέλεσµα να επιβάλλονται µακροχρόνιες ποινές φυλάκισης σε ορισµένους 
ανώτερους αξιωµατούχους--, αλλά και στη βελτίωση της φορολογικής συµµόρφωσης µέσω της 
διάχυσης πληροφοριών και ενός εθνικής εµβέλειας προγράµµατος κατάρτισης για αξιωµατούχους, 
οικονοµικούς διευθυντές, λογιστές και αυτοαπασχολούµενους.  Που σηµαίνει ότι χρησιµοποιούνται 
τα θεσµικά στοιχεία του κράτους για να δηµιουργηθούν τα στελέχη και η κουλτούρα που 
απαιτούνται ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα και η δικαιοσύνη  στον επίσηµο τοµέα στον 
οποίο οι αγορές παίζουν µεγαλύτερο ρόλο από πριν.  

Από την εποχή της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η οικονοµική επίδοση της Κούβας 
είναι πιο αδύναµη από την αναµενόµενη, µε ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κάτω από το 3% κατά µέσο 
όρο, µη εκπληρώνοντας επανειληµµένα τους στόχους. Η βοήθεια από τη Βενεζουέλα συνεχίζεται, 
αλλά η αρχική ώθηση που έδωσε αµβλύνθηκε από το 2008 και ο συνεχιζόµενος αποκλεισµός της 
Κούβας από την αγορά των ΗΠΑ και από τις περισσότερες πηγές διεθνούς χρηµατοδότησης  
εξακολουθεί να επιδρά επιβραδυντικά στην οικονοµική µεγέθυνση. Σηµειώθηκε µικρή βελτίωση 
στους πραγµατικούς µισθούς του δηµόσιου τοµέα, εκτός από τους εργαζόµενους στην υγεία που 
στις αρχές του 2014 πήραν µεγάλες αυξήσεις.  Ιδιαίτερη απογοήτευση προκάλεσε η  απουσία 
σηµαντικής αύξησης της αγροτικής παραγωγής, παρά τη διανοµή γης σε ιδιώτες αγρότες και µια 
σειρά µέτρων σχεδιασµένων να βελτιώσουν τα κίνητρά τους, τα δίκτυα διανοµής, τις προµήθειες 
εισροών και τη διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης. Συγκριτικά, η αύξηση του κουβανικού ΑΕΠ  δεν 
ήταν χειρότερη από τον µέσο όρο των χωρών της «µετάβασης», από το 2008,  παρά τη σηµαντική 
µείωση των εργαζοµένων στον  δηµόσιο τοµέα. Η προσαρµογή  έγινε µε αρκετά βραδύ ρυθµό ώστε 
να αποτραπεί  ένα σοκ ζήτησης ή να προκληθεί απότοµη αύξηση της ανεργίας. Όµως, τα 
αποτελέσµατα υπολείπονται των προσδοκιών από τις µεταρρυθµίσεις του 2011.  Πέρα από τη 
διαµόρφωση κανόνων ώστε να λειτουργούν καλύτερα οι νέες αγορές, µελετιούνται τώρα πιο 



τολµηρά µέτρα για την αύξηση των ξένων επενδύσεων και την επίλυση των µόνιµων προβληµάτων 
που δηµιουργεί η ύπαρξη του συστήµατος του διπλού νοµίσµατος. 

 Η πιο σηµαντική πρόσφατη πρωτοβουλία ήταν η αναβάθµιση του λιµανιού του Μαριέλ, 45 χλµ. 
δυτικά της Αβάνας. Το σχέδιο, µια µεικτή επιχείρηση που άρχισε το 2009 και χρηµατοδοτήθηκε 
µε 1 δισ.  δολάρια από τη βραζιλιάνικη αναπτυξιακή τράπεζα BNDES, είναι η µεγαλύτερη επένδυση 
σε υποδοµές από το 1990. Το λιµάνι έχει απαιτούµενο βάθος 18 µέτρων, αρκετό για να 
ελλιµενίζονται τα γιγαντιαία  πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων  που θα περνούν από τη 
διώρυγα του Παναµά , όταν ολοκληρωθεί το 2015.  Προς το παρόν, το εµπάργκο των ΗΠΑ δεν 
απαγορεύει µόνο όλες τις εισαγωγές από την Κούβα , αλλά και το να δένουν στα αµερικανικά 
λιµάνια , 6 µήνες µετά ,  όλα τα πλοία που  είχαν περάσει από την Κούβα. Η δραστηριότητα στο 
Μαριέλ θα πολλαπλασιαστεί εάν αρθούν έστω και εν µέρει αυτοί οι περιορισµοί  και µερικώς το 
έργο αυτό µπορεί να σχεδιάστηκε ως ένα σινιάλο του ενδιαφέροντος της Κούβας να βελτιωθούν οι 
διµερείς σχέσεις. Αλλά και χωρίς τις ΗΠΑ, οι εγκαταστάσεις στο Μαριέλ είναι έτοιµες να 
εξυπηρετήσουν το αυξανόµενο εµπόριο ανάµεσα στην Κίνα, τη Βραζιλία και την Ευρώπη, ως 
κόµβος όπου τα εµπορευµατοκιβώτια µπορούν να φορτώνονται σε µικρότερα πλοία για να 
µεταφερθούν σε περιφερειακά λιµάνια.  

Μια δεύτερη πρωτοβουλία, το άνοιγµα µιας Ειδικής Ζώνης Ανάπτυξης, επίσης στο Μαριέλ, στα 
τέλη του 2013, που συνδέεται µε νέα σιδηροδροµική γραµµή µε την Αβάνα, αποσκοπεί στο να 
προωθήσει  ένα βιοµηχανικό «σύµπλεγµα» προσαρµοσµένο στην επεξεργασία εξαγώγιµων 
προϊόντων  γύρω από το λιµάνι όσο και να προσελκύσει κουβανικές και ξένες εταιρείες που 
εξυπηρετούν την εγχώρια αγορά. Αυτές τις δύο εξελίξεις συνοδεύει ένας νέος νόµος για τις ξένες 
επενδύσεις, που ισχύει από τον Ιούνιο του 2014, ύστερα από αρκετά χρόνια συζητήσεων. Προς 
απογοήτευση των κουβανολόγων, αποτελεί απλώς µια αναθεώρηση του νόµου του 1995: ενώ 
υπάρχουν προσαρµογές όσον αφορά τους φόρους και άλλα κίνητρα και µια πιο σαφής πρόσκληση 
επενδυτών από τις ΗΠΑ, οι βασικές αρχές παραµένουν οι ίδιες: το κουβανικό κράτος κάνει 
κουµάντο και πρέπει να ικανοποιείται ο όρος ότι κάθε ξένη επένδυση συµβάλλει στους 
αναπτυξιακούς του σκοπούς.  

Ηµέρα µηδέν  

Παρ’ όλα αυτά, η επιτυχία στην προσέλκυση ξένων  επενδύσεων µπορεί απλώς να διαιωνίσει ένα 
στρεβλό µοντέλο οικονοµικής µεγέθυνσης, όσο  το χάσµα ανάµεσα στις ισοτιµίες – την «επίσηµη» 
τιµή ισοτιµίας πέσο(cup)-cuc (µετατρέψιµου πέσο) –δολαρίου και την «ανεπίσηµη» , αλλά νόµιµη, 
τιµή Cadeca των  24 πέσος ανά cuc/δολάριο— δηµιουργεί  ένα φάσµα συνόλων τιµών, επίσηµων, 
ανεπίσηµων, δολαριακών και µη µετατρέψιµων πέσος,  που εµποδίζουν την ενσωµάτωση της 
εγχώριας και της εξωτερικής οικονοµίας.  Καθώς επεκτείνεται ο µη κρατικός τοµέας, καθίσταται 
όλο και πιο σαφές ότι σχετικά µη αποτελεσµατικές ιδιωτικές επιχειρήσεις µπορούν να ευηµερούν 
στην εγχώρια οικονοµία, καθώς το κόστος τους σε πέσος, συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας,  
είναι υποτιµηµένο βάσει της τιµής του Cadeca/cuc  που χρησιµοποιούν για τις συναλλαγές τους. 
Στην πραγµατικότητα, το κουβανικό κράτος επιδοτεί τον νέο µη κρατικό τοµέα µέσω της 
υποτιµηµένης ισοτιµίας Cadeca.  Παράλληλα, οι κρατικές επιχειρήσεις πρέπει να χρησιµοποιούν 
την ανατιµηµένη επίσηµη ισοτιµία, ένα σοβαρό µειονέκτηµα  για την ανταγωνιστικότητα.  Μια 
µορφή «ψευδαίσθησης χρήµατος» σηµαίνει ότι οι αποτελεσµατικές κρατικές επιχειρήσεις 
αναφέρουν ζηµίες και έτσι δεν µπορούν να συλλέξουν κεφάλαιο για επενδύσεις, ενώ οι ιδιώτες 
επιχειρηµατίες που λειτουργούν µε πολύ χαµηλό επίπεδο παραγωγικότητας απολαµβάνουν 
µεγάλες, µη ορατές κρατικές επιδοτήσεις και παραπονιούνται από πάνω ότι υπερφορολογούνται.  

Η υπ’ αριθµόν  55 των «Κατευθυντήριων γραµµών» του 2011  δηλώνει σαφώς ότι το σύστηµα του 



διπλού νοµίσµατος πρέπει να διευθετηθεί, αλλά  η διατύπωση είναι αινιγµατική και η αλλαγή  
πραγµατοποιείται µε βραδείς ρυθµούς. [54]  Η καθυστέρηση αποδίδεται εν µέρει στην απέχθεια 
για την ανάληψη ρίσκων.  Κάθε νοµισµατική επανευθυγράµµιση  συνεπάγεται µια επαναξιολόγηση 
που προκαλεί προβλήµατα  και, στον απόηχο της µεγάλης κατάρρευσης του πέσο στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990,  η Κεντρική Τράπεζα έχει θέσει ως στόχο της τη διατήρηση της 
σταθερότητάς του. Ο φόβος για την επανεµφάνιση των δυσκολιών δηµιούργησε µια τάση  
προφύλαξης όχι µόνο µέσα στην κυβέρνηση και την κρατική γραφειοκρατία αλλά και στον 
πληθυσµό συνολικά. Πολλά νοικοκυριά προσαρµόστηκαν στις στρεβλές δοµές των τιµών και 
συνεπώς εξαρτώνται απ’ αυτές.  Ανάµεσα στα µέσα της δεκαετίας του 1990 και στο 2008, η 
αντίληψη της σταδιακής βελτίωσης µέσω της προσαρµογής ήταν επαρκής για να αµβλύνει την 
επιταγή να αποκατασταθεί η ισορροπία του νοµισµατικού συστήµατος. Αλλά η επακόλουθη 
επιβράδυνση  έφερε το θέµα αυτό στο προσκήνιο. 

Τελικά, στις αρχές του 2013, έγιναν οι πρώτες κινήσεις. Ύστερα από δύο χρόνια µελέτης, άρχισε 
να εφαρµόζεται ένα πιλοτικό πρόγραµµα που επιτρέπει σε ορισµένες κρατικές επιχειρήσεις να 
χρησιµοποιούν  τις τιµές cup–cuc των περίπου 10 πέσος προς 1 cuc  για αγορές από εγχώριους 
προµηθευτές – κρατικούς, συνεταιριστικούς ή ιδιώτες.  Τον Οκτώβριο του 2013, η κυβέρνηση 
ανακοίνωσε ότι είχε σχεδιαστεί το χρονοδιάγραµµα για τη νοµισµατική µεταρρύθµιση. Τον Μάρτιο 
του 2014, δηµοσιεύτηκαν λεπτοµερείς οδηγίες για τις τιµές  και τη διευθέτηση των λογαριασµών 
την ‘Dia Cero’—ηµέρα µηδέν— όταν θα καταργηθεί το  cuc. [55]  Το κουβανικό πέσο θα 
µετατρέπεται  τότε άµεσα  σε ξένο νόµισµα, αν και οι λεπτοµέρειες των όποιων  σχεδιασµένων 
συναλλαγµατικών ελέγχων  δεν είναι ακόµη γνωστές. Προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η 
αναταραχή,  το κράτος θα ορίσει τις παραµέτρους των νέων τιµών του πέσο  και θα εξασφαλίσει 
επιδοτήσεις για να καλύψει τις αρχικές απώλειες. Οι νέες τιµές, στο µοναδικό νόµισµα πλέον, θα 
αντανακλούν, συνεπώς, την απώλεια διεθνούς αγοραστικής δύναµης του πέσο από το 1990 και η 
«µη ορατή επιδότηση» του ιδιωτικού τοµέα θα απαλειφθεί.  

Το ζωτικό θέµα όµως,  ποια θα είναι η νέα ενιαία ισοτιµία,  δεν έχει ακόµη συγκεκριµενοποιηθεί. 
Η υπάρχουσα τιµή Cadeca  των  24 πέσος ανά δολάριο –που υποτιµά το πέσο— θα µπορούσε να 
φαίνεται  ελάχιστα ενοχλητική και, µέσω της τεράστιας υποτίµησης που θα επέφερε στην επίσηµη 
ισοτιµία, θα βελτίωνε ριζικά την ανταγωνιστικότητα του επιχειρηµατικού τοµέα.   Αλλά έτσι η 
κουβανική οικονοµία θα εισερχόταν στην παγκόσµια αγορά ως παραγωγός µε πολύ χαµηλούς 
µισθούς και θα εδραίωνε ένα µεγάλο χάσµα ανάµεσα στα εισοδήµατα  σε πρώην cuc  και στις 
κλίµακες πληρωµής µε κουβανικό πέσο. Μια τιµή των 20, 15 ή ακόµη και των  10 πέσος ανά  
cuc/δολάριο θα εξασφάλιζε µερική διόρθωση στα σχετικά πραγµατικά εισοδήµατα, βελτιώνοντας 
επίσης την ανταγωνιστικότητα και επιτρέποντας περαιτέρω προσαρµογή, από τη στιγµή που θα 
έχουν διευθετηθεί τα πράγµατα και η εµπιστοσύνη θα έχει αποκατασταθεί.  [56]  

Όταν γραφόταν αυτό το κείµενο, δεν είχε ακόµη οριστεί η ηµέρα µηδέν και δεν είναι ακόµη βέβαιο 
πώς θα γινόταν κατορθωτή µια εκ νέου αξιολόγηση  του πέσο. Προσεγγίζοντας τη διαδικασία 
ενοποίησης του νοµίσµατος µε προσοχή, η κυβέρνηση ελπίζει ότι είναι δυνατόν να ελαχιστοποιήσει 
το κόστος επανακαθορισµού της τιµής του.  Δεν υπάρχουν άµεσα συγκρίσιµες περιπτώσεις µε 
αυτήν της Κούβας, επειδή οι ενοποιήσεις νοµίσµατος σε άλλες χώρες διεξάχθηκαν είτε όταν 
θετικά εµπορικά ισοζύγια διασφάλιζαν πληθώρα ξένου συναλλάγµατος είτε µε εξωτερική στήριξη. 
Και καµιά χώρα δεν έχει την ιδιόµορφη δοµή των κατακερµατισµένων αγορών και τιµών της 
Κούβας. Εφόσον δεν έχουµε τα νοµισµατικά δεδοµένα που χρειάζονται για να κατανοήσουµε 
πλήρως τις κουβανικές συνθήκες,  µπορούµε απλώς να υποθέσουµε τον πιθανό αντίκτυπο αυτής 
της αλλαγής. Όµως, φαίνεται καθαρά ότι αυτή η µεταρρύθµιση θα έχει εκτεταµένες συνέπειες τα 
επόµενα χρόνια όχι µόνο για τις σχετικές τιµές και την κατανοµή εισοδήµατος, αλλά και για τη 



δυναµική της οικονοµικής µεγέθυνσης στην Κούβα.  

Κοινωνικές διαιρέσεις  

Δεν είναι εύκολο να εκτιµήσουµε την αναλογία του πληθυσµού που έχει πρόσβαση στα cucs ή σε 
ξένο νόµισµα και σε τι αριθµό ανέρχεται.  Κάποιες εκτιµήσεις υποδεικνύουν ότι ο µισός πληθυσµός 
έχει κάποια cucs, αλλά σε πολλές περιπτώσεις το ποσό θα είναι πολύ µικρό. Η συγκέντρωση 
αποταµιεύσεων σε τραπεζικούς λογαριασµούς είναι πολύ υψηλή – αλλά όσοι έχουν επιτυχηµένες 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες στη µαύρη αγορά, π.χ., κρατούν τα χρήµατά τους αλλού.  Αυτό 
που µπορεί να αναγνωριστεί µε κάποια βεβαιότητα είναι οι κοινωνικές οµάδες που έχουν 
µεγαλύτερη πρόσβαση στα cucs και εκείνες που δεν έχουν καµιά πρόσβαση.  Οι πιο φτωχοί είναι 
εκείνοι που εξαρτώνται από τις κρατικές συντάξεις ή την κοινωνική βοήθεια, χωρίς οικογενειακή 
στήριξη. Οι συντάξεις µετά βίας επαρκούν για τα προς το ζην, έτσι οι κοινωνικές υπηρεσίες 
πρέπει να τις συµπληρώνουν όπου δεν υπάρχει οικογένεια ή η οικογένεια είναι επίσης φτωχή. Αν 
και στην Αβάνα υπάρχει περισσότερο χρήµα, και άρα περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και 
γερούς να κερδίσουν κάποια χρήµατα, για τους ηλικιωµένους που δεν µπορούν να κινηθούν σ’ 
αυτήν πρέπει να είναι ένα από τα χειρότερα µέρη, επειδή οι τιµές αγοράς είναι υψηλότερες. Οι 
άνθρωποι που κάνουν χαµηλά αµειβόµενες κρατικές εργασίες, χωρίς µπόνους, χωρίς ευκαιρίες 
για µικροκλοπές, εργασίες περιθωριακές ή παίρνουν εµβάσµατα επίσης βρίσκονται κοντά στο 
στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης.  

Η επόµενη οµάδα ως προς το  επίπεδο διαβίωσης –πιθανώς  πάνω από τον µισό πληθυσµό— είναι 
όσοι καταφέρνουν να τα βγάζουν πέρα επειδή µπορούν να συµπληρώνουν µε κάποιον τρόπο τα 
εισοδήµατα που τους παρέχει το κράτος, αλλά ζουν µεροδούλι µεροφάι και δεν έχουν αρκετά για 
να αποταµιεύουν. Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν οι κρατικοί/κυβερνητικοί αξιωµατούχοι,  
συµπεριλαµβάνονται επίσης όσοι ζουν από µέτρια εµβάσµατα ή επιδίδονται σε µικρής κλίµακας 
ιδιωτικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες, νόµιµες ή παράνοµες.  Οι µισθολογικές διαφορές είναι 
σηµαντικές, αλλά δεν αποτελούν τον βασικό καθοριστικό παράγοντα της πραγµατικής 
κατανάλωσης, αυτή εξαρτάται από την πρόσβαση σε cucs.  Ορισµένοι από τους κρατικούς 
υπαλλήλους που έχουν πληγεί σκληρά είναι τα µέλη του ΚΚΚ και οι κρατικοί αξιωµατούχοι οι 
οποίοι  δεν εµπλέκονται σε ανεπίσηµες δραστηριότητες. Μπορεί να έχουν κάποια προνόµια σε 
είδος, αλλά όχι σε εισόδηµα. Για κάποιους επαγγελµατίες, τα ταξίδια εργασίας στο εξωτερικό 
µπορεί να  προσφέρουν την ευκαιρία επιπλέον χρηµάτων που χρησιµοποιούνται π.χ. για επισκευές 
σπιτιών. Συν τω χρόνω, η αναλογία των εργαζοµένων στο κράτος που λαµβάνει κάποιο είδος 
µπόνους έχει αυξηθεί. Κατ’ αρχάς υπήρχαν τα µηνιαία javas, ή τσάντες, βασικών αγαθών , όπως η 
χλωρίνη ή η οδοντόπαστα, τώρα είναι συνηθισµένα τα µπόνους των  10–25 cucs ή και 
παραπάνω.  Την περασµένη δεκαετία, τα εισοδήµατα αυξανόµενου αριθµού νοικοκυριών  ανήλθαν 
αρκετά ώστε να αγοράσουν κινητό τηλέφωνο, να βελτιώσουν τα σπίτια τους ή να αγοράσουν 
µεταχειρισµένο αυτοκίνητο. Αλλά το ονοµαστικό κρατικό εισόδηµα δεν έχει αυξηθεί σύµφωνα µε το 
κόστος ζωής, έτσι όποιος βασίζεται µόνο στο µισθό του σε πέσος  αντιµετωπίζει µεγάλες 
δυσκολίες. 

Η πλούσια µειονότητα αποτελεί µια ξεχωριστή οµάδα. Είναι οι ελάχιστοι άνθρωποι που παίρνουν 
γενναιόδωρα εµβάσµατα, κάποιοι ιδιώτες αγρότες και ελάχιστοι ιδιοκτήτες επιτυχηµένων 
παράνοµων ή νόµιµων µη κρατικών επιχειρήσεων , διεθνείς προσωπικότητες του ποδοσφαίρου ή 
των τεχνών, διεφθαρµένοι διευθυντές επιχειρήσεων και περιστασιακά διεφθαρµένοι δηµόσιοι 
αξιωµατούχοι. Που σηµαίνει ότι δεν έχουν τα προνόµια αυτά από εισοδήµατα σε πέσος που 
πληρώνει το κουβανικό κράτος.  Ζουν σε έναν διαφορετικό κόσµο από την πλειονότητα του 
πληθυσµού.  Η πολιτική απέναντι σ’ αυτήν την οµάδα συνίσταται στην ανίχνευση και τιµωρία του 



οικονοµικού εγκλήµατος και στην ενδυνάµωση του φορολογικού συστήµατος, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι τα υψηλά εισοδήµατα φορολογούνται βαριά, τόσο µέσω  του φόρου εισοδήµατος 
όσο και µέσω του φόρου λιανικών πωλήσεων. Όµως η κυβέρνηση  δεν επιχειρεί πλέον να 
εµποδίσει τα υψηλά εισοδήµατα που προέρχονται από νόµιµη δραστηριότητα.  Έτσι οι περιορισµοί 
στους παίκτες του µπέιζµπολ να παίζουν στο εξωτερικό καταργήθηκαν και οι Κουβανοί µπορούν 
τώρα να ταξιδεύουν για δουλειά και να επιστρέφουν. 

Για την πλειονότητα όµως, η βελτίωση του επιπέδου ζωής ήταν µικρή και οδυνηρά αργή και 
γίνεται όλο και λιγότερο υποφερτή –ιδίως στην Αβάνα— επειδή είναι ορατές οι ανέσεις που 
απολαµβάνουν άλλοι, ανέσεις που συχνά τις αποκτούν  χωρίς έντιµη εργασία. Τα βασικά 
εµπορεύµατα ακόµη επιδοτούνται, αλλά κάποια προϊόντα άµεσης ανάγκης έχουν µετακινηθεί από 
τη διανοµή τροφίµων  και έχουν ενταχθεί στις αγρο-αγορές. Ήταν µια σταδιακή διαδικασία που 
συνοδεύτηκε από ελαφρά αύξηση των ονοµαστικών µισθών και επέκταση των µπόνους.  Η παροχή 
ενέργειας  έχει βελτιωθεί, αλλά υπάρχουν αυξήσεις στις τιµές των κοινωφελών υπηρεσιών 
ύδρευσης και ηλεκτρισµού, που τείνουν να εξουδετερώνουν τις αυξήσεις των µισθών. Έτσι, πολλοί 
άνθρωποι µετά δυσκολίας αντιλαµβάνονται τη βελτίωση του επιπέδου ζωής. Ωστόσο,  παραµένει 
άθικτη η κοινωνική προστασία , οι υποδοµές και οι δηµόσιες υπηρεσίες είναι βεβαίως  καλύτερες 
από πριν, και αυτό αντανακλά  τις προτεραιότητες της κυβέρνησης  όσον αφορά το πού  δαπανά τα 
νέα κρατικά έσοδα από φόρους και από τις εξαγωγές επαγγελµατικών υπηρεσιών.  

Μια εναλλακτική λύση;  

Η δεύτερη και τελική προεδρική θητεία του Ραούλ Κάστρο θα τερµατιστεί  το 2018 το αργότερο. 
Το 2016, όταν η πενταετής διαδικασία «επικαιροποίησης» υπό τις τρέχουσες «Κατευθυντήριες 
γραµµές» τελειώσει, ο στόχος για την οικονοµία είναι να έχει ευρύτερη παραγωγική βάση και 
µεγαλύτερο ιδιωτικό τοµέα, διατηρώντας ταυτόχρονα την καθολική δωρεάν πρόσβαση στην υγεία, 
την παιδεία και στις κοινωνικές υπηρεσίες.  Για να το επιτύχει αυτό η Κούβα, πρέπει να αυξηθεί ο 
ρυθµός των επενδύσεων. Με δεδοµένη την επιτυχία της στην καλλιέργεια σχέσεων µε νέους 
εταίρους, συµπεριλαµβανοµένων της Κίνας, της Βραζιλίας και της  Ρωσίας,  η φιλοδοξία για αύξηση 
της ροής ξένων επενδύσεων φαίνεται εφικτή.  Το πιο περίπλοκο καθήκον  για την Κούβα θα είναι 
να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα και το δυναµισµό της εγχώριας οικονοµίας , ενώ θα αποτρέπει 
τη διεύρυνση των εισοδηµατικών χασµάτων και των κοινωνικών διαιρέσεων  που απειλούν το 
κρατικό-σοσιαλιστικό σχέδιο.  

Πριν σπεύσει κανείς να  υποτιµήσει την Κούβα ως εξαντληµένη δύναµη, θα πρέπει να 
αναγνωριστεί το µέγεθος των επιτευγµάτων της µέχρι σήµερα. Ενώ παραδέχονται ότι οι 
µηχανισµοί της αγοράς µπορούν να συµβάλουν σε µια πιο διαφοροποιηµένη και δυναµική οικονοµία, 
οι Κουβανοί διαµορφωτές της πολιτικής δεν κατάπιαν τις υποσχέσεις της πλήρους  
ιδιωτικοποίησης και φιλελευθεροποίησης   και πάντα είχαν στο µυαλό τους το κοινωνικό κόστος. 
Αυτή η προσέγγιση, που διαµορφώθηκε µέσα σε ακραία δύσκολες διεθνείς συνθήκες, για να πούµε 
το ελάχιστο, ήταν πολύ πιο επιτυχηµένη τόσο σε όρους  οικονοµικής µεγέθυνσης όσο και 
κοινωνικής προστασίας από όσο προέβλεπαν τα µοντέλα  της Συναίνεσης της Ουάσιγκτον.  
Συγκρίνοντας την εµπειρία της Κούβας µ’ αυτή των χωρών της πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ στην Ανατολική 
Ευρώπη –ή µε αυτήν της Κίνας και του Βιετνάµ— είναι δυνατόν να αναγνωρίσουµε κάποια 
χαρακτηριστικά του δρόµου που ακολούθησε.    

Πρώτον, η Κούβα ήταν ικανή να διατηρήσει την κοινωνική προστασία µέσα στην κρίση, σε έντονη 
αντίθεση µε τις άλλες χώρες. Όντας η µοναδική χώρα που υπέστη ένα πολύ  σοβαρό εξωγενές 
σοκ  και στο πλαίσιο  του εχθρικού εξωτερικού περιβάλλοντος,  η δέσµευση στην παροχή 
καθολικής κοινωνικής πρόνοιας αναµφίβολα περιόρισε τα κοινωνικά δεινά.  Συνδεδεµένη µ’ αυτό 



[δεύτερον]  ήταν η διαδικασία της εκτεταµένης λαϊκής διαβούλευσης, ιδίως σε τρεις κρίσιµες 
στιγµές – κατά την έναρξη της κρίσιµης κατάστασης, κατά τη διαδικασία σταθεροποίησης και στο 
πρελούδιο της νέας φάσης προσαρµογής του Ραούλ Κάστρο. Τρίτον, διατηρώντας τον έλεγχο των 
µισθών και των τιµών στη διάρκεια της πρώιµης περιόδου του σοκ  και της ανάκαµψης, ήταν 
δυνατόν να αποκαταστήσει τη σταθερότητα σχετικά γρήγορα, περιορίζοντας το πληθωριστικό 
σπιράλ.  Αν και οι σταθεροί µισθοί και τιµές δηµιούργησαν τις συνθήκες για την άνθηση της 
ανεπίσηµης οικονοµίας, χρησίµευσαν επίσης στην ελαχιστοποίηση της αναταραχής και στον 
περιορισµό του εισοδηµατικού χάσµατος  µέσα στην επίσηµη οικονοµία.  Αν και οι πορείες τους 
είναι διακριτές, η στρατηγική είναι συγκρίσιµη µε το σύστηµα του «διπλού µονοπατιού» της Κίνας, 
όπου το «σχεδιασµένο» µονοπάτι διατηρείται, ενώ το µονοπάτι της «αγοράς» αναπτύσσεται 
παράλληλα, παρέχοντας ευκαιρίες πειραµατισµού και µάθησης.  Παρά τις ανεπάρκειες και τις 
συγχύσεις, η «διχάλωση» και η «δεύτερη οικονοµία» της Κούβας έπαιξαν ρόλο στην προσαρµογή 
στις νέες συνθήκες.  

Τέταρτον, το κράτος διατήρησε τον έλεγχο της διαδικασίας οικονοµικής αναδιάρθρωσης, που του 
επέτρεψε να διοχετεύσει τους πολύ περιορισµένους πόρους σε σκληρό νόµισµα σε επιλεγµένους 
κλάδους, επιτυγχάνοντας αξιοσηµείωτη ανάκαµψη των εσόδων σε ξένο συνάλλαγµα σχετικά µε την 
ποσότητα διαθέσιµου κεφαλαίου.  Αυτές οι επιλεγµένες επιχειρήσεις χρησίµευσαν επίσης ως 
«µαθησιακές ευκαιρίες» για τους Κουβανούς σχεδιαστές, οικονοµικούς διευθυντές και 
εργαζόµενους, προκειµένου να σκεφθούν πώς θα προσαρµοστούν στις αλλαγµένες διεθνείς 
συνθήκες. Η εξαγωγική βάση που δηµιουργήθηκε µέσω αυτής της προσέγγισης µπορεί να είναι 
πολύ στενή για να γίνει η κινητήρια δύναµη  µιας διατηρήσιµης οικονοµικής µεγέθυνσης 
µακροπρόθεσµα, αλλά ήταν ο αποτελεσµατικός τρόπος για να αποκατασταθεί η παραγωγική 
ικανότητα µετά την περίοδο της κρίσης.  Τέλος, η απόρριψη εκ µέρους της Κούβας της  
«µετάβασης στον καπιταλισµό» ως µοναδικού δρόµου, όπως υποστήριζε η κυρίαρχη αντίληψη 
διεθνώς, δηµιούργησε τη δυνατότητα για µια διαδικασία προσαρµογής  -- περιγράφηκε από κάποιον 
αξιωµατούχο ως «µόνιµη εξέλιξη» [57] — που ήταν ευέλικτη και ανταποκρινόταν στις 
µεταβαλλόµενες συνθήκες και περιορισµούς της Κούβας.  Αυτή η επιλογή έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση µε τις συνταγές για φιλελευθεροποίηση και ιδιωτικοποίηση που προώθησαν οι ορδές των 
συµβούλων «µετάβασης»  στις άλλες χώρες της πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ.  Η Κούβα είναι µια φτωχή 
χώρα, ωστόσο τα συστήµατα της υγείας και της εκπαίδευσής της είναι φάροι που φωτίζουν όλη 
την περιοχή.  Η προσέγγισή της έδειξε ότι, παρά τις αντιφάσεις και τις δυσκολίες, είναι δυνατόν 
να ενσωµατωθούν κάποιοι µηχανισµοί της αγοράς σε ένα κρατικά καθοδηγούµενο µοντέλο 
ανάπτυξης µε σχετικά θετικά αποτελέσµατα όσον αφορά την οικονοµική επίδοση και τα κοινωνικά 
θέµατα.  

Όλα αυτά θέτουν το επόµενο ερώτηµα: γιατί θα έπρεπε να θεωρήσουµε δεδοµένο ότι το κράτος 
θα αποσυρθεί από τον κυρίαρχο ρόλο του στην οικονοµία ή ότι η τρέχουσα αντίληψη των 
Κουβανών θα πρέπει να δώσει τη θέση της  τελικά σε ένα δρόµο µετάβασης στον καπιταλισµό;  
Μια θεµελιώδης υπόθεση των οικονοµιών της µετάβασης στον καπιταλισµό ήταν ο ισχυρισµός του 
Kornai ότι η «µερική αλλαγή του συστήµατος» δεν θα µπορούσε να επιτύχει, η 
αποτελεσµατικότητα και ο δυναµισµός θα µεγιστοποιηθούν µόνο όταν γίνει πλήρης ο 
µετασχηµατισµός από ένα «σοσιαλιστικά σχεδιασµένο» οικονοµικό σύστηµα  σε ένα σύστηµα 
«καπιταλιστικής αγοράς», επειδή το πρώτο είναι πολύ άκαµπτο για να επιβιώσει µακροπρόθεσµα.  
Αλλά η εµπειρία των χωρών της πρώην ΚΟΜΕΚΟΝ έδειξε ότι η επιτυχία ουδόλως είναι 
εγγυηµένη και ότι τα κοινωνικά δεινά είναι πολύ µεγάλα. Η κουβανική περίπτωση, αν τη δει κανείς 
χωρίς προκαταλήψεις, δείχνει ότι σε τελευταία ανάλυση είναι εφικτός ένας άλλος δρόµος  
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