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Összefoglalás: Talán nem túlzás azt állítani, hogy történelmi napokat él át Kuba. 
Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez elnökké választásával 1959 óta az első olyan ve-
zető került Kuba élére, aki nem a Castro családhoz tartozik, ezzel pedig – legalábbis 
névleg – lezáródik a Castro-éra az országban. Hivatalosan 49 éven keresztül Fidel, 
majd az utóbbi 10 évben öccse, Raúl Castro Ruz vezette az országot (2006–2008 
között csak helyettesítette Fidelt), miközben a nagy ellenség, az Amerikai Egyesült 
Államok a kubai forradalom óta a tizenkettedik elnökét „fogyasztja” éppen. Fontos 
megjegyezni, hogy a formalitások (parlamenti szavazás) ellenére az új elnök nem 
szabadon megválasztott vezető, hanem valójában Raúl Castro és köre választotta 
ki. Miguel Díaz-Canel emellett civil, vagyis a kubai gazdaságban és a politikai rend-
szer fenntartásában kulcsszerepet játszó hadsereg irányítását 60 év után először 
nem egy katonai ranggal rendelkező személy fogja betölteni.

Abstract: Perhaps it is not an exaggeration to state that Cuba lives historic days. 
Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez was elected as President of the Council of State 
and President of the Council of Ministers on April 18, and with this the communist 
island has its first leader (since 1959) whose name is not Castro. This means the 
end of the Castro era, at least by name. Officially Fidel Castro led the country for 49 
years, his younger brother Raúl (who substituted Fidel between 2006 and 2008) was 
the president in the last 10 years, while the big enemy, the United States of America 
has been “consuming” the 12th president since the Cuban revolution. It is important 
to highlight that despite the formalities (e.g. the parliamentary elections), the new 
president was hand-picked by Raúl Castro and his circles. In addition, Miguel Díaz-
Canel is a civilian person, and as president he will be the commander-in-chief of the 
armed forces, which means that after 60 years, a non-military man will oversee and 
command the most important player in the Cuban economy and political system.

KUBA TÖRTÉNELMÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE

Kuba 1898-ban, a havannai kikötőben felrobbant amerikai hadihajó, a Maine 
miatt kitört spanyol–amerikai háborút követően nyerte el a „függetlenségét”. 
A robbantást az Amerikai Egyesült Államok háborús cselekedetnek minősí-

tette, és hadat üzent Spanyolországnak. A harcok során elfoglalta a spanyoloktól 
többek között Puerto Ricót, a Fülöp-szigeteket és Kubát is. Az első két ország speci-
ális, társult területi státuszba került, míg Kuba egyfajta protektorátus lett, amit a kubai 
alkotmányba beépített Platt-kiegészítés szentesített. Ez az alkotmánymódosítás 
egyrészt jogot biztosított arra, hogy az USA bármikor fegyveresen is beavatkoz-
zon a sziget „belügyeibe” (erre 1909 és 1921 között négy alkalommal is sor került), 
másrészt korlátlan és ellentételezés nélküli használatra átadta az amerikaiaknak. 
Akkoriban lett Kuba az amerikai turisták (és a maffia) kedvelt „szabadidőközpontja”. 
(A témáról bővebben lásd Edwin Williamson: The Penguin History of Latin America. 
New York, NY: Penguin Books, 1992. 445–449. o.)

http://kki.hu/assets/upload/06_-_Nagy_Sandor_Gyula__Drexler_Andras.pdf
https://history.state.gov/milestones/1899-1913/platt
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A kubai forradalom 1959-es győzelmét követően az Egyesült Államok részleges 
kereskedelmi embargót rendelt el az ország ellen, válaszul arra, hogy ott amerikai 
tulajdonú ingatlanokat is államosítottak. Ez utóbbiak közül először – az „agrárre-
form” keretében – az amerikai vállalatok és magánszemélyek termőföldjeit, majd 
az ipari, banki és más feldolgozóipari létesítményeiket is, összesen hozzávetőleg 
(1960-as árakon) 1 milliárd amerikai dollár értékben. Ez az inflációval korrigálva 
8,21 milliárd dollárt ért 2017-ben.

1960-ban Kuba kereskedelmi megállapodást kötött a Szovjetunióval, melynek 
keretében cukrot adtak el szovjet hitelért cserébe. Az ország az amerikai tulajdonú 
olajfinomítókat is államosította, amikor azok megtagadták, hogy szovjet nyersolajat 
finomítsanak. Válaszlépésként az amerikai kormány 1960. október 20-án vissza-
vonta a kubai cukorra adott kereskedelmi kvótát, 1961 januárjában pedig teljes 
exportembargót rendelt el a szigetországgal szemben, és megtiltotta az amerikai 
állampolgárok Kubába utazását. Ez utóbbit azonban az Egyesült Államok Leg-
felsőbb Bírósága később hatályon kívül helyezte. (Erről lásd Kim Malcheski: „The 
U.S. Embargo Against Cuba: A Violation of International Law”. Nature, Society, and 
Thought, Vol. 16. No. 4. (2003). 439–452. o.) A két ország közötti viszonyt az 1961. 
április 11-én, a Disznó-öbölben történt incidens (a CIA által támogatott kubai emig-
ránsok partraszállási kísérlete) mérgesítette el teljesen, s a helyzetet az 1962-es 
kubai rakétaválság tovább fokozta.

Az embargó a hidegháború végéig érvényben maradt; mi több, a Szovjetunió 
szétesését követően, 1992-ben az amerikai kongresszus törvényben szigorított is 
rajta. 1996-ban a Helms–Burton-törvény néven ismertté vált jogszabály tovább 
növelte a kereskedelmi korlátozásokat: megtiltotta, hogy az IMF bárminemű hitelt 
nyújtson Kubának, és kilátásba helyezte az amerikai segélyek megvonását azon 
országoktól, amelyek preferenciális kereskedelmi megállapodást kötnének a sziget-
állammal. Továbbá minden kubai származású amerikai állampolgárt feljogosított 
arra, hogy kártérítési pert indítson azon személy vagy vállalat ellen, aki/amely bár-
milyen kereskedelmi jellegű tevékenységet folytat a kubai kormány által tőle elvett 
és államosított vagyontárggyal kapcsolatosan. A jogszabály elvileg minden olyan 
külföldit kitiltott az USA területéről, aki pl. vezető tisztségviselő volt egy Kubával 
kereskedő cégben, vagy bármilyen formában használt ott államosított ingatlant – 
természetesen ez a gyakorlatban nem valósult meg. A fenti lépésekkel az embargó 
extraterritoriális hatálya tovább mélyült, ami viszont csak még jobban megkeserí-
tette a kubaiak életét, ugyanakkor további legitimitást adott a kubai rezsimnek.

KI IS AZ ÚJ KUBAI ELNÖK?

Az 1960-ban született Miguel Díaz-Canel korábban a kubai vezetés „mode-
rált” szárnyhoz tartozott. Villa Clara tartomány lakóinak beszámolója szerint 
a terület kvázi kormányzójaként például álruhában ment el kormányzati 

hivatalokba, boltokba, sőt még egy temetésre is, hogy megnézze, minden állami 

http://foreignpolicy.com/2016/11/26/fidel-castro-obit-legacy/
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/cda.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/libertad.pdf
https://www.foreignaffairs.com/articles/cuba/2007-01-01/fidels-final-victory
https://oncubamagazine.com/sociedad/miguel-diaz-canel-una-incognita/
https://oncubamagazine.com/sociedad/miguel-diaz-canel-una-incognita/
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szolgáltatásból megfelelő minőségben részesülnek-e a hétköznapi emberek. Nem 
szakadt el a valóságtól, és közvetlenül kommunikált a lakossággal, élő rádióadás-
ban válaszolt a helyi lakosok kérdéseire.

Felemelkedését annak köszönhette, hogy a 2000-es évek végén korrupció és 
hazaárulás vádjával több tucatnyi, a korosztályába tartozó vezető politikust eltávo-
lítottak, így a sok szakértő által szürke, nem túl karizmatikus figuraként jellemzett 
Díaz-Canel előreléphetett a kommunista párt ranglistáján.

Először felsőoktatási miniszterként, majd később Raúl Castro alelnökeként már 
belesimult a kubai felső vezetésbe, így nagy valószínűséggel elnökségének legalább 
az elején a „kontinuitásra” fogja helyezni a hangsúlyt. Különösen azért, mert Raúl 
Castro a Kubai Kommunista Párt (Partido Comunista de Cuba, PCC) első titkára ma-
rad, azaz továbbra is rajta fogja tartani a kezét a kormányrúdon. Rajta kívül azonban 
a kormányzati kulcspozíciókban már nem a régi forradalmi gárda tagjai, hanem 
a második vonalban nevelkedett, fiatalabb generáció politikusai kerülnek előtérbe. 
Ugyanakkor a vezetőségben marad alelnökként (a 74 éves) Salvador Valdés Mesa 
és (a 85 éves) Ramiro Valdés Menéndez is. Raúl Castrónak a politikától való esetle-
ges korábbi végleges visszavonulása esetén – elvileg ugyanis 2021-ig tölti be a párt 
első titkárának posztját – megnyílhat az út az elengedhetetlenül szükséges mély és 
átfogó gazdasági reformok irányába.

Miguel Díaz-Canel
1960-ban született Villa Clara tartomány Placetas nevű kisvárosában.
1982-ben szerzett mérnöki diplomát az Universidad Central de las Villas Marta Abreu 

egyetemen, majd a hadsereg kötelékében indult el a karrierje.
1985-ben visszatért tanítani az alma materébe, és belépett a Kubai Kommunista Párt 

helyi ifjúsági szervezetébe.
1994–2009 között a PCC Tartományi Bizottságának első titkára volt (2003-ig Villa Clara 

provinciában, utána Holguín tartományban).
2009–2012 között a felsőoktatásért felelős miniszteri posztot töltötte be.
2012-től a Minisztertanács oktatásért és kultúráért felelős elnökhelyettese (miniszterel-

nök-helyettes) volt.
2013-tól az Államtanács és a Minisztertanács első elnökhelyetteseként vett részt a ve-

zetésben.
2018-tól Kuba Államtanácsának és Minisztertanácsának elnöke.

Kuba népe ugyanis (csöndben) elégedetlen. A márciusi parlamenti választá-
sok eredménye nagyjából hozta a papírformát (mindenhol az egyedüliként indult 
kommunista párti vagy „népfrontos” jelölt nyelt), csak a részvételi arány volt a ko-
rábbiaknál alacsonyabb (83%), az érvénytelen szavazatoké pedig magasabb (5,5%). 
A kubai nép ezzel tudta jelezni a jelenlegi (elsősorban gazdasági) helyzettel kapcso-
latos „elégedetlenségét” és csalódottságát. A boltokban az 1990-es években átélt 
gazdasági válság – vagy, ahogy Kubában nevezik, „különleges időszak” (período 
especial) – árnyát előrevetítő részleges áruhiány van, de éhezés azért nincs. Az 
alapvető élelmiszerekhez (liszt, tojás, bab, rizs) mindenki hozzá tud jutni, ám az 

http://www.granma.cu/elecciones-en-cuba-2017-2018/2018-03-12/comision-electoral-nacional-informa-resultados-de-las-elecciones-en-cuba-12-03-2018-15-03-39
http://www.granma.cu/elecciones-en-cuba-2017-2018/2018-03-12/comision-electoral-nacional-informa-resultados-de-las-elecciones-en-cuba-12-03-2018-15-03-39
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olyan „különlegességek”, mint a tej, a sajt, a vaj és a marhahús, csak ritkán vagy 
egyáltalán nem elérhetőek a hétköznapi emberek számára. A kilátástalanság, a jobb 
élet reménye vagy a politikai üldöztetés sokakat kényszerített külföldre az elmúlt 
hatvan évben (amihez hozzájárul mostanában az interneten, az emigráns rokonok 
Facebook-oldalán látott nyugati életszínvonal iránti vágy). Ennek az emigrációnak 
köszönhetően jött létre az igen heves („reakciós”) kubai-amerikai kolónia (Florida 
központtal), amelynek növekvő befolyását jelzi Trump elnöknek a Kuba felé tanúsí-
tott külpolitikai irányváltása is.

BELSŐ ÉS KÜLSŐ KIHÍVÁSOK KUBA ELŐTT

A kubai nép mérsékelt várakozással tekint az új elnök hivatalba lépésére. 
A változások irányára, mélységére és gyorsaságára vonatkozóan komoly 
érdekellentétek voltak és lesznek is a kommunista szigetország lakossága 

és vezetése között. Mindenki tudja, hogy a gazdaság struktúrájában és szabályo-
zásában változtatásokra lenne szükség. A kettős valutarendszer komoly károkat 
okoz a reálgazdaságnak, miközben tagadhatatlanul jelentős bevételt hoz a kubai 
állami költségvetésnek. Ennek megszüntetése komoly feladat, melyhez a havannai 
német nagykövetség is felajánlotta már a (német újraegyesítés során szerzett) ta-
pasztalatait és segítségét. A privát szektor erősítéséhez, az abban foglalkoztatottak 
számának növeléséhez azonban a gazdasági reformok következetes továbbvitele 
és esetleges felgyorsítása szükséges. Az egyéni vállalkozók (a kubai – pejoratív 
felhangú – szakzsargonban: cuentapropistas) boldogulása igen nehézkes: a köz-
pont hatalom szabályozása hol a „húzd meg”, máskor az „engedd meg” stratégiát 
választja. Valamikor a privát szférában dolgozók körének a bővítésével kívánják 
csökkenteni az állami alkalmazottak számát, máskor apró szabályokkal szigorítják 
a magánvállalkozók működését.

Sem a kormányzat, sem az állampolgárok nem akarják, hogy a társadalom 
kettészakadjon a szegény, kiszolgáltatott munkavállalói és egy gazdag vállalkozói 
rétegre. Erre vonatkozóan az állami média mindig előszeretettel hozza fel elrettentő 
példaként az Egyesült Államok lakókocsiparkjainak vagy Európa nyomortelepeinek 
a szegénységét. A lakosság az új elnöktől a megélhetési és lakhatási gondjai enyhí-
tését várja. E problémák mellett azonban Díaz-Canel számára a legnagyobb kihívást 
az emberek folyamatos elvándorlása jelenti: különösen a képzett rétegek hagyják el 
az országot az első adandó alkalommal. Emiatt Kuba Latin-Amerika egyik leg-
rosszabb korfájával „büszkélkedő” országa: a lakosság jelenleg 20, 2025-re közel 
30 százaléka 60 év fölötti lesz, és a mostani demográfiai trendek mellett 2050-re a 
mai 11 millióról 6 millióra fog csökkeni az ország lélekszáma. Ezt megállítani pedig 
csak úgy lehet, hogy megfelelő életkörülményeket és kilátásokat biztosítanak az 
internet világában már Kubában is mindenről informálódó fiataloknak – ami gazda-
sági nyitás nélkül nem fog menni.

http://kki.hu/assets/upload/06_-_Nagy_Sandor_Gyula__Drexler_Andras.pdf
http://kki.hu/assets/upload/06_-_Nagy_Sandor_Gyula__Drexler_Andras.pdf
http://www.cubastudygroup.org/index.cfm/csg-position-papers?ContentRecord_id=3cfbf0d6-d403-4c2a-bd49-7657b8a51b9a
http://www.cubastudygroup.org/index.cfm/csg-position-papers?ContentRecord_id=3cfbf0d6-d403-4c2a-bd49-7657b8a51b9a
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A szigetország számára elengedhetetlenül fontos olyan partnerek találása, 
amelyek (az amerikai embargó ellenére) megfinanszírozzák az ottani kereskedelmi 
hiányt és a szükséges állami beruházásokat (például a közeledési és a telekommu-
nikációs infrastruktúra bővítését). Kubának úgy kell folytatnia a Raúl Castro idején 
bátortalanul megkezdett gazdasági nyitást és diverzifikációt, hogy ne alakuljon ki 
olyan függés senkitől, amelynek következtében megismétlődne a Szovjetunió bu-
kását követő „különleges időszak” szűk hét esztendeje.

A berlini fal leomlása után – a várakozások ellenére – nem Kína lett az új „nagy 
testvér”, mivel nem érkezik jelentős kínai tőke az országba, és az utóbbi másfél évti-
zedben az áruforgalom növekedése sem jelentős. (Kuba nem tud semmit felajánlani 
a pragmatikus Kínának, hiszen nincs jelentős nyersanyagkészlete.) Egy ideig úgy 
tűnt, hogy a Szovjetunió helyét Venezuela veheti át, és a 2000-es években, Hugo 
Chávez elnöksége elején, nyersolaj formájában jelentős támogatást is kapott onnan 
Kuba, melyből komoly bevételekre tett szert. Venezuela összeomlása óta azonban 
ez a bevételi forrás elapadt, így csak a turizmusra és külföldön élő kubaiak haza-
utalásaira számíthat az állam vezetése – ezekre pedig nem lehet egy ország jövőjét 
alapozni.

A nyugati partnerek elmaradása az amerikai embargó mellett részben a kubai 
bürokrácia lassúságának, az állami szabályozás hiányosságának és az alkotmány 
azon részének a következménye, amely kimondja, hogy „ha a nép érdeke úgy kíván-
ja”, bármi bárkitől elvehető, államosítható. Így nehéz a hosszú távban gondolkodó 
befektetőket az országba csalogatni – még a speciális gazdasági övezetekbe is, 
ahol különleges adózási és munkajogi feltételek várják őket. Oda korábban elsősor-
ban az Európai Unióból, Kanadából és Japánból érkeztek a befektetők.

KONKLÚZIÓ

A legtöbb elemző és nemzetközi szakértő várakozása szerint a következő évek-
ben nem történnek komolyabb változások a „konszolidáció” jegyében, és a 
Raúl Castro által megkezdett apró lépések folytatódnak, melyekkel a hét-

köznapi emberek életét próbálják megkönnyíteni. Ennek sikere nagyrészt annak a 
függvénye, hogy az államnak lesz-e elegendő gazdasági ereje a meglévő (de recse-
gő-ropogó) ellátórendszerek fenntartásához.

A kettős valutarendszer többet árt a nemzetgazdaságnak, mint amennyi bevé-
telt hoz a központi a költségvetésnek, emellett komoly informális szektor is kiépült 
rá. Az elvándorlás és az ahhoz kapcsolódó társadalmi elöregedés, valamint a külö-
nösen a fiatalok körében elterjedt, de illegálisnak számító internet-hozzáférés révén 
korlátlanul áramló információk szintén komoly kihívást jelentenek már most is az 
ország vezetése számára.

A sok bizonytalanság között egy valami azonban biztosnak tűnik: a mostani vál-
tozások nem abba az irányba mutatnak, hogy a kubai politikai rendszer közép- vagy 
akár hosszú távon megváltozna. Legjobb esetben is egy kínai vagy vietnami típusú 

https://oncubamagazine.com/noticia/economia-cubana-clave-para-el-nuevo-gobierno/
https://oncubamagazine.com/noticia/economia-cubana-clave-para-el-nuevo-gobierno/
https://oncubamagazine.com/noticia/economia-cubana-clave-para-el-nuevo-gobierno/
http://kki.hu/assets/upload/06_-_Nagy_Sandor_Gyula__Drexler_Andras.pdf
http://kki.hu/assets/upload/06_-_Nagy_Sandor_Gyula__Drexler_Andras.pdf
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pártállami rendszer alakulhat ki, apró lépésekkel haladva, amely a politikai hatalom 
megtartása érdekében jól megfér majd egyfajta korlátozott piacgazdasággal, a kül-
földi tőke fokozatos, irányított beengedésével és az információáramlás kínai típusú 
ellenőrzésével. Azonban az első lépéseket Miguel Díaz-Canelnek sürgősen meg kell 
tennie ebbe az irányba, ha nem akar egy olyan ország elnöke lenni, ahol a fiatalok 
egyetlen vágya, hogy minél hamarabb elhagyják a hazájukat.

Az elemzés a szerző alábbi írásának átdolgozott és bővített változata: Nagy Sándor Gyula: „Nem 
Castrónak hívják, mégis kubai elnök – ki ő?”. HVG.hu, http://hvg.hu/vilag/20180419_Nem_
Castronak_hivjak_megis_kubai_elnok__ki_o_Es_mire_szamithatunk_tole, 2018. április 19.
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