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 Reports  گزارشھا

  
 Junge Welt -منتشر شده در يونگه ولت 
   فولکر ھرمزدورف:ويسندهن

  عثمان حيدری: فرستنده
 ٢٠٢٢ اگست ٠٨

 

 امريکا ۀ محاصرۀتشديد وحشيان

 
  افزايش ھزينه ھای زندگی

  وضعيت اقتصادی کوبا بحرانی است دولت تدابير ضد تورمی اتخاذ می کند

ھمانطور که الخاندرو گيل فرناندز وزير اقتصاد و رئيس .  بحرانی است٢٠٢٢وضعيت اقتصادی کوبا در اواسط سال 

 گذشته در برابر نمايندگان پارلمان گزارش دادند، تورم، کسری بودجه، بدھی ۀجمھور ميگل دياز کانل در اواخر ھفت

  .ه است بخش ھا شدۀخارجی و کمبود ارز باعث ايجاد مشکالت در ھم

المللی  و بحران اقتصادی بين» اامريک ۀ محاصرۀتشديد وحشيان«عنوان داليل اصلی اين وضعيت دشوار،  دياز کانل به

  .را نام برد» ھای غرب عليه روسيه گيری، جنگ اروپا در اوکراين و تحريم ناشی از تأثيرات ھمه«

 افزايش شديد قيمت سوخت، غذا، دارو و ساير کاالھای بحران اقتصادی بين المللی که با محاصره تشديد شد، منجر به

  . درصد بوده است١٣.۴ در حال حاضر ٢٠٢٢ اول سال ۀ گيل فرناندز، تورم در نيمۀبه گفت. ضروری در کوبا شد

ھا برای منابع ضروری و عملياتی  آور قيمت  اقتصادی، اما مھمتر از ھمه به دليل افزايش سرسامئیبه دليل فقدان کارا

ًکنند و اقتصاد کوبا در سال گذشته تقريبا سه ميليارد يورو  ھای دولتی ضرر می  درصد از شرکت٢٣رداتی، حدود وا

  .ضرر داده است
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از ابتدای سال . بحران در صنعت گردشگری که يکی از مھمترين منابع ارزی کشور است نيز به اين امر دامن زد

  .کرونا کاھش يافته بود تعداد گردشگران به دليل ھمه گيری جھانی ٢٠٢٠

 به کوبا و تحريم ھای کشورھای ئیامريکابه اين موارد، ممنوعيت تحميل شده توسط واشنگتن برای سفر شھروندان 

يل غربی عليه مسکو که سفر را برای شھروندان و گردشگران روسی که سھم فزاينده ای از گردشگری در کوبا را تشک

  .دھند را بايد افزود می

تواند  کوبا تنھا می. کند تر می ھای روسيه ھمچنين واردات نفت خام را برای اين کشور گران  و تحريمامريکا ۀمحاصر

  .مين کندأھای تجديدپذير خود را از منابع خود ت  درصد نياز نفت خام، گاز و انرژی۴٧

  .ر تمام استان ھا می شود برق چند ساعته منجر به خسارات بيشتر در صنايع، مشاغل، بخش خدمات و خانوارھا دقطع

.  مشکالت اقتصادی برسدۀ به کف در٢٠٢٢با وجود شرايط بسيار بسيار دشوار اين ممکن است که کوبا تا سال 

 ۀ درصد نسبت به سه ماھ١٠.٩ً نخست سال مجددا ۀھمانطور که گيل فرناندز به نمايندگان اطالع داد، اقتصاد در سه ماھ

  .ن برخوردار استئيشد اما از يک آھنگ پاافزايش ر. اول سال قبل رشد کرد

 اياالت متحده فلج شد و ۀ و پيامدھای تشديد محاصر١٩-ً کشور عمال توسط کوويد٢٠٢١اين وزير يادآور شد که در سال 

 راھکار برای افزايش درآمد، فعال سازی ٧٠گيل فرناندز از اتخاذ بيش از .  درصد کاھش يافت١٢.٨توليد اقتصادی 

  .د، تقويت توليد ملی در صنعت و کشاورزی و جايگزينی واردات خبر دادمجدد اقتصا

وی به عنوان مثال، گشايش بازار جديد ارز برای خريد و فروش ارز به مردم، تسھيل واردات توسط افراد خصوصی به 

برای ھای دولتی برای استفاده از سود خود برای ساختن مسکن   را برای شرکتئیھا صورت غيرتجاری و مشوق

  .کارکنان و کارگران خود عنوان کرد

 ميليون ٢.۵در گردشگری، بخش کليدی برای به دست آوردن ارز جديد، برنامه ريزی شده است که امسال نيز پذيرای 

  .مھمان باشد

تا « درصدی تا پايان سال جاری است ۴کيد کرد که ھدف از اين اقدامات دستيابی به رشد أگيل فرناندز بار ديگر ت

  » به سطح چند سال پيش بازگردد٢٠٢٢تصاد بتواند به تدريج در سال اق

رو شويم تا بتوانيم مدل ه  که بايد با آن روبشکلیمبزرگترين «رئيس جمھور ميگل دياز کانل اين برنامه ھا را به عنوان 

 .توصيف کرد» اجتماعی خود را حفظ کنيم

 

 


