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W lutym zeszłego roku rząd kubański poinformował o 489 929 osobach 

pracujących na własny rachunek, czyli samozatrudniających się. Stanowiły one 
9,6% wszystkich zatrudnionych. Liczba ta przewyższa trzykrotnie tę z 1993 roku, 
kiedy rząd Fidela Castro zezwolił na samozatrudnienie, w odpowiedzi na pogłębia-
jący się kryzys gospodarczy określony terminem Período Especial en Tiempos de 
Paz [Okres specjalny w czasach pokoju], będący wynikiem rozpadu bloku państw 
socjalistycznych i zaprzestania pomocy Kubie. Tysiące przedsiębiorczych Kubań-
czyków, określanych popularnie terminem cuentapropistas, stworzyło mikroprzed-
siębiorstwa, głównie w sektorze produkcji i sprzedaży żywności, transportu pasa-
żerskiego i wynajmu mieszkań.  

Są oni tematem, wydanej w 2014 roku przez First Forum Press, cennej po-
zycji autorstwa kanadyjskiego ekonomisty Archibalda Rittera i amerykańskiego so-
cjologa Teda Henkena, a zatytułowanej Entrepreneurial Cuba: The Changing Poli-
cy Landscape [Przedsiębiorcza Kuba: zmieniający się krajobraz polityczny]. Celem 
analizy jest próba wyjaśnienia społeczno-gospodarczych przyczyn i skutków popu-
larności tej formy działalności gospodarczej przypadającej na epokę Raula Castro 
(2006-2014). 

Podstawą studium są przeprowadzone między 1999 a 2009 rokiem wywia-
dy pogłębione z 60 mikroprzedsiębiorcami kubańskimi, a także szczegółowe ob-
serwacje terenowe, których obiektem były właśnie prywatne firmy. Badania doty-
czyły przede wszystkim trzech podstawowych dziedzin aktywności gospodarczej 
związanej z przemysłem turystycznym:  
 
 

                     
1 Recenzja książki za: J. Duany, Cuentapropistas, http://www.elnuevodia.com/opinion/colum-
nas/cuentapropistas-columna-2046436/ (dostęp: 20.12.2015). 
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- paladares [czyli małych rodzinnych restauracji], 

- casas particulares [mieszkań i domów wynajmowanych gościom zagranicz-
nym], 

- prywatnych taksówek [włączając bicitaxi, czyli riksze, cocotaxi, czyli taksówki 
motorowery i almendrones – samochody amerykańskie wyprodukowane przed 
1959 rokiem]. 

W roku 2010 rząd Kuby ogłosił redukcję zatrudnienia w sektorze pań-
stwowym o 500 000 miejsc jako część projektu „aktualizacji” modelu gospodarcze-
go Wyspy, wspierając jednocześnie rozwój zatrudnienia poza sektorem państwo-
wym, które do tej pory w znacznej mierze funkcjonowało nielegalnie, czyli w „sza-
rej strefie”. Liczba autoryzowanych zawodów, które mogły być wykonywane 
w sektorze prywatnym wzrosła z 55 w 1993 roku do 201 w 2013. W większości by-
ły to zajęcia niewymagające specjalnych kwalifikacji, jak kurier, czyścibut, ogrod-
nik, komik, wytwórca piñatas, fryzjer, masażysta. Nadal jednak zabrania się pracy 
na własny rachunek w ramach zawodów technicznych i wymagających wysokich 
kwalifikacji, oprócz nauczania języków, muzyki i sztuki, informatyki i naprawy 
sprzętu AGD. 

Według Rittera i Henkena, na Kubie istnieje wiele ograniczeń biurokra-
tycznych, barier ideologicznych oraz innych elementów, które skutecznie zniechę-
cają do podejmowania działań gospodarczych we własnym (prywatnym) zakresie. 
Pierwszą przeszkodą są zbyt wysokie stawki podatkowe, o wiele bardziej uciążliwe 
niż w stosunku do zagranicznych przedsiębiorstw, które skutecznie hamują rozwój 
małych przedsiębiorstw. Stygmatyzacja cuentapropistas jako dorobkiewiczów 
i nowobogackich odstrasza kolejne osoby od podejmowania tego trudnego wyzwa-
nia. W oficjalnym dyskursie nie usłyszymy więc terminu „sektor prywatny” czy 
„wolny rynek”, lecz określenie „sektor niepaństwowy” [sector no estatal]. 

Rozwój samozatrudnienia ma głębokie implikacje polityczne na Kubie, ja-
ko że poszerza segment obywateli, którzy są niezależni od państwa w kwestiach 
wyżywienia i dochodów. W ten sposób podważa dotychczasowy ład systemu ku-
bańskiego opartego na państwowym monopolu środków produkcji, planowaniu 
centralnym, sprawiedliwym podziale dochodów i polityce pełnego zatrudnienia. 

Autorzy Entrepreneurial Cuba: The Changing Policy Landscape przypo-
minają również o skutkach nacjonalizacji przedsiębiorstw, przeprowadzonej w de-
kadzie lat sześćdziesiątych, która w zdecydowany sposób ograniczyła dostęp do 
podstawowych produktów, doprowadziła do inflacji i pogorszyła warunki bytowe 
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mieszkańców Wyspy. Zdecydowana antypatia do jakichkolwiek przejawów pry-
watnej inicjatywy obowiązywała do początku lat dziewięćdziesiątych. 

Obecnie, według autorów książki, reformy gospodarcze zainicjowane przez 
rząd Raula Castro pobudziły i umożliwiły ściąganie podatków, zasilających w ten 
sposób subsydiowane przez państwo usługi socjalne i stymulując powstanie no-
wych źródeł dochodów. Jednocześnie zalecają oni objęcie samozatrudnieniem 
wszystkich zawodów, obniżenie podatków i zwiększenie możliwości zatrudnienia 
w prywatnych przedsiębiorstwach. Tylko wtedy ten sektor będzie mógł spełnić 
ważną rolę w rewitalizacji kubańskiej gospodarki. 
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