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A kubai emberek életét egy átla-
gos külföldi nagyon felületesen 
látja, a nemzetközi irodalom pe-

dig csak elvétve kutatja, aminek az oka 
elsősorban nem az érdeklődés, hanem a 

rendelkezésre álló adatok hiánya. A ház-
tartások jövedelmi viszonyait még a he-
lyi népszámlálások során sem vizsgálják, 
vagy legalábbis nem publikálják azokat. 
Ennek okán a jelen tanulmány egyik 

A kubai emberek életminőségének és
jövedelmi viszonyainak változása a 21. század elején

Nagy Sándor Gyula – Almadi Sejla

A kutatás jelentősége, hogy a világ- és a regionális politika és egyik régóta meghatározó, a 
méreténél jelentősebb szerepet játszó ország, Kuba polgárai életminőségének és jövedelmi vi-
szonyainak a 21. század eleji eltolódását vette górcső alá. Az időszerűségét azok a változások 
adják, amelyek a kubai gazdaság, politika és társadalom terén zajlanak Raúl Castro hatalomra 
kerülése óta, s amelyek további alakulása évtizedekre meghatározhatja az ország jövőjét és a 
lakosság kilátásait. A cél pedig az volt, hogy a szakirodalom áttekintésén túl a helyiek körében 
végzett elsőfokú adatgyűjtés (kérdőív) segítségével rávilágítson a kubaiak jövedelmi viszonya-
ira, s azoknak a társadalomra való lehetséges hatására. Habár a minta nem volt reprezentatív 
(n=231), mert a terepmunka sajátosságai csak ennyire adtak lehetőséget, de a leíró és a gyako-
risági statisztikai eredmények lényegi következtetések levonására alkalmassá váltak. Kiderült, 
hogy a kubai állam miként manipulálja a nemzetközi szervezeteknek leadott adatait, és hogy 
a jövedelmi viszonyok következtében egy „parazita” réteg kialakulása felé tart a társadalom 
fejlődése. Mindez a rendszer sajátosságainak és az amerikai szankcióknak a következménye.

The significance of the research is that it focused on the shift in the quality of life and income 
of the citizens of Cuba at the beginning of the 21st century, a country that has long been an 
important player of global politics and regional relations, especially in comparison to its size. 
Its actuality is given by the changes that have taken place in the Cuban economy, politics and 
society since Raúl Castro came to power, and of which further development may determine 
the country’s future and the population’s prospects for decades. The research objective was, 
beyond reviewing the literature, to highlight the Cubans’ income situation and its potential 
impact on the society, by the help of primary data collection (questionnaire) among the locals. 
Although the sample was not representative (n=231) due to the limited nature of fieldwork, 
descriptive and frequency statistical results made it possible to draw substantive conclusions. 
It was revealed how the Cuban state was manipulating the data it submitted to international 
organisations, and that, as a result of income relations, the evolution of society was moving 
towards the development of a “parasitic” layer. This is a consequence of the specifics of the 
system and the US sanctions.

* * * 
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szerzője (Nagy Sándor Gyula) a 2018 
decembere és 2019 januárja közötti kubai 
tartózkodását a terepkutatásnak szentel-
te, pontosabban annak, hogy adatfelvé-
tellel kiderítse, vajon hogyan élnek ma az 
emberek Kubában. Ezzel összhangban, a 
tanulmányunkban az alábbi kutatási kér-
désekre kerestük a választ:

1) Milyen bevételekre tesznek szert és 
milyen körülmények között élnek az (át-
lagos) kubai emberek?

2) Milyen jövedelmi különbségek je-
lentkeznek a különböző demográfiai cso-
portok között?

Ennek érdekében először másodfokú 
adatokat gyűjtöttünk a nemzetközi és az 
igen szűkös hazai szakirodalomból,1 va-
lamint a kubai és a nemzetközi intézmé-
nyek statisztikáiból. Ezt követően került 
sor a szerző – közel egy hónapig tartó – el-
sőfokú adatgyűjtésére, amelyben három 
nem kutató ismerőse volt a segítségére. 
Összesen 231 fővel sikerült kapcsolatba 
kerülnie (minta), akikkel személyes kér-
dőívet töltetett ki a társadalmi helyzetük-
ről és a jövedelmi szerkezetükről. A kutatás 
korlátját jelentette, hogy a szakirodalom 
által standardizált, a hagyományos ház-
tartási és jövedelmi adatok felmérésére 
és feldolgozására szolgáló (pl. a Zdzisław 
Hellwig által kifejlesztett)2 módszer al-
kalmazására a vizsgálat során nem volt 
lehetőség Kubában, ezért a kutatást a jö-
vedelmek és a megélhetési költségek ta-
nulmányozására kellett összpontosítani.

Azért tartottuk szükségesnek az első-
fokú adatfelvételt, mert hivatalos adat-
közlés a kubai statisztikai hivatal részé-
ről öt évtizede nem történt. A nemzetközi 
szakirodalom is arra utal, hogy bármiféle 

adatfelvétel is alig történt (e témában) a 
cenzusok során. Ez azért lehetséges, mert 
Havanna valójában nem kívánja hivatalo-
san bemutatni (vagy elősegíteni azt, hogy 
bárki hivatalos úton bemutathassa) a la-
kosság anyagi helyzetét.

Háromféle releváns3 elsőfokú adatgyűj-
tési módszer létezik: a megfigyelés, az 
interjú4 és a kérdőív.5 A számunkra leg-
megfelelőbb, azaz a kérdőív módszertana 
nagy minta felvételére és feldolgozására 
alkalmas, történhet személyesen és on-
line egyaránt, s többnyire a szokások és 
a beállítottságok vizsgálatára használják. 
Esetünkben az online kérdőív alkalma-
zására a kubai internetpenetráció szűkös-
sége miatt nem volt lehetőség. A személyes 
kérdőív maradt tehát az egyedül szóba jö-
hető (és kivitelezhető) adatgyűjtési mód-
szer. Bár a benne szereplő kérdések az 
elvárt adatok típusától függően lehetnek 
nyitottak, félig nyitottak vagy zártak is, 
a jelen esetben zárt kérdések segítségével 
építettük fel a kérdőív szerkezetét. Ez le-
hetővé tette az adatok könnyű számsze-
rűsítését vagy az eleve számszerű adatok 
felvételét, azaz a gyors és egységes adat-
felvételt, és így a vizsgálat célját, az ál-
talánosíthatóságot támogatta. A kérdések 
összeállításához a szakirodalom áttekin-
tése során talált két – hasonló – felmérést 
vettük alapul,6 valamint szem előtt tartot-
tuk, hogy csak olyan kérdéseket tegyünk 
fel, amelyekre nem „kínos” egy kubai át-
lagállampolgárnak válaszolnia. A kérdé-
seket előzetesen tíz közeli ismerősünkön 
teszteltük, majd ahol szükségessé vált, 
módosítottuk.

A strukturált kérdőívhez a nem valószí-
nűségi mintavételi eljárást alkalmaztuk, 
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a kitöltése „hógolyó” módszerrel történt, 
tehát az első körben megkérdezett kubai 
ismerősök mindegyike több új ismerősét 
ajánlotta a második körre, akik pedig to-
vábbiakat javasolhattak a harmadik kör-
re. A hatóságok kíváncsiságának elkerü-
lése érdekében választottuk ezt a mód-
szert. A kutatói etika szabályai szerint az 
adatfelvétel minden esetben informálisan 
és anonim módon történt, hogy a kutatás 
ne sértse az alanyok szellemi, lelki vagy 
fizikai jólétét. Az adatok önbevalláson 
alapultak, de éppen az anonimitás miatt 
a valóságtartalmukat nem kérdőjelezzük 
meg. Indokolatlanul alacsony vagy ma-
gas, azaz kiugró értékeket (outlier) nem 
kaptunk, ami az első kutatási kérdéssel 
(azaz a kubai átlagemberek vizsgálatá-
val) is összhangban van.

A kérdőív segítségével kategorikus 
(nem, lakhely stb.) és numerikus adato-
kat (pl. az együtt élők száma, a hivatalos 
fizetés és az egyéb bevételek nagysága) 
egyaránt gyűjtöttünk. Az adatok feldol-
gozása leíró és gyakorisági statisztikai 
módszerrel történt, mintegy előzetes 
elemzés gyanánt, amelynek segítsé-
gével a további kutatásokat alapoztuk 
meg. A várható eredmények érvényes-
ségének és megbízhatóságának növelése 
érdekében a kódkönyv összeállítását 
(1. melléklet), a kódolást és az elemzést 
nem az adatokat felvevő, hanem a másik 
szerző (Almadi Sejla) végezte.

A jelen tanulmányban ekképpen elő-
ször áttekintjük a Latin-Amerikában 
meglévő jövedelmi különbségeket és vi-
szonyokat, majd elemezzük Kuba gazda-
sági és kereskedelmi kapcsolatainak ala-
kulását. Ezt követően pedig ismertetjük 

a kubai lakosság jövedelmi viszonyaira 
vonatkozóan hozzáférhető szakirodal-
mat. E téren egészen a „köztársasági” 
Kuba idejére nyúlunk vissza, és összeha-
sonlítjuk azt a 2000-es évekkel. Ezután 
a terepmunka bevezetéseként egy példá-
val szemléltetjük a kettős (többes) árfo-
lyamrendszert, és hogy a kubai kormány 
miként használja azt a nemzetközi sta-
tisztikák manipulálására. A saját kutatás 
eredményeinek elemzését és ismertetését 
követően összevetjük azokat egy koráb-
bi hasonló kutatás számaival, betekintést 
nyújtva a kubai átlagemberek megélheté-
sébe és jövedelmi különbségeibe. A cikket 
a konklúziók, valamint a kutatási korlá-
tok és a jövőbeli kutatási irányok ismer-
tetése zárja.

Vagyoni és jövedelmi különbségek 
Latin-Amerikában

Latin-Amerikában a prekolumbiánus 
időkben is hatalmas volt a különbség az 
(inka, maja, azték stb.) uralkodóréteg és 
a köznép között, amit az indián kultúrák 
vallásainak a papjai az elit „isteni” szár-
mazásának az elhitetésével „igazoltak”. 
A gyarmatosítást követően a rabszolga-
ság intézményének a szinte ipari méretű 
bevezetésével erre már nem volt szükség: 
egyszerűen származási alapon, feudális 
jellegű kasztokba rendeződtek az egyes 
társadalmi rétegek, és ennek megfelelően 
is éltek. Ez a helyzet csak a függetlenség 
elnyerését követően, a 19. század végén 
változott meg némileg, ami azonban nem 
jelentette azt, hogy a felhalmozott va-
gyon ne egy szűk elit kezében koncentrá-
lódott volna továbbra is.
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A latin-amerikai országok 20. századi 
életszínvonaláról és egyenlőtlenségé-
ről már kifejezetten jó adatok és kiváló 
elemzések állnak rendelkezésre. Itt ki 
kell emelni, hogy 2000-re a térségben az 
írástudatlanok aránya 5–20 százalék lett, 
a várható élettartam pedig 60–70 év kö-
zött mozgott.8 Mindeközben a gazdasági 
teljesítményt (GDP/fő) tekintve 1970-től 
napjainkig hatalmasra nőtt a lemaradás 
az Amerikai Egyesült Államokhoz ké-
pest, és nem (volt) megfigyelhető a relatív 
konvergencia (1. ábra).

A gazdasági teljesítményhez képest 
ugyanakkor az életminőségre vonatko-
zó adatok jelentős felzárkózást mutattak. 
Érdekes, hogy mind a gazdasági teljesít-
mény, mind az életminőség mérőszámai 

alapján a legintenzívebb felzárkózási 
időszak éppen azokra az évtizedekre 
(1940–1970) esett, amikor a fejlesztés-
ben az állam szerepét hangsúlyozó, úgy-
nevezett importhelyettesítő iparosítás 
(import-substitution industrialisation, 
ISI) politikája, illetve a városi lakosság 
robbanásszerű növekedése volt jellemző 
a térségben.9 Az elemzések ugyanakkor 
arra a következtetésre jutottak, hogy az 
életminőséget meghatározó egészség-
ügyi és oktatási fejlődés nagyrészt füg-
getlen volt a gazdasági növekedés száma-
itól, sokkal inkább a városiasodás és az 
állami beavatkozás mértékétől, valamint 
az ország fiskális és ipari szerkezetétől és 
helyzetétől függött.10

1. ábra7

Az egy főre eső bruttó hazai termék Kubában és az Egyesült Államokban
1970 és 2018 között (USD-ben)
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A térség társadalmaiban a jövedelmi 
egyenlőtlenség mértéke (Gini-együtt-
ható) a 2000-es évek első évtizedében 
jelentősen csökkent, aminek köze lehet 
a „rózsaszín hullám” (pink tide) kereté-
ben hatalomra került politikusok (élükön 
Hugo Chávez) által bevezetett szociális 
és jóléti intézkedésekhez.11 (Ez alól ter-
mészetesen kivétel az 1959-es győztes 
forradalma óta a szocializmust építő 
Kuba.)12 Ennek ellenére a mai napig (Afri-
ka mellett) Latin-Amerikában találhatók 
a legnagyobb társadalmi különbségek-
kel rendelkező államok. A legfrissebb, 
2017-es adatok alapján például Brazília, 
Honduras, Haiti, Guatemala, Paraguay, 
Kolumbia, Panama egyaránt 50 száza-
lék körüli Gini-értéket ért el, s ezzel a 
világ 25 legegyenlőtlenebb társadalma 
között szerepel. Összehasonlításképpen: 
a legrosszabbul teljesítő európai ország 
Litvánia lett, amely 37,4 százalékon állt 
akkoriban.13

A kubai gazdaság főbb jellemzői

Kuba 1902-ben függetlenedett a spanyol 
koronától, és igen mozgalmas fél évszá-
zadot élt át a „forradalom győzelméig” 
(1959-ig). A köztársasági Kuba 1937-ben 
kezdett el becsült adatokat közölni a gaz-
dasági fejlődéséről, így attól fogva áll 
rendelkezésre egy olyan idősor, amelyből 
következtetni lehet a Castro-idők előtti, 
alatti és utáni folyamatokra. Marianne 
Ward és John Devereux14 számításaiból 
az derül ki, hogy 1929-ben az egyesült ál-
lamokbeli Dél-Karolina vagy Mississippi 
állam fejlettségi és jövedelmi szintjén 

állt (GDP/fő alapján) Kuba, 1920-ban pe-
dig a szigetországban volt megtalálható 
a gépekben és felszerelésben rendelke-
zésre álló teljes latin-amerikai tőkeállo-
mánynak az egynegyede, vagyis egészen 
1930-ig a térség legnagyobb (egy főre ve-
tített) befektetett tőkeállományát tudhatta 
magáénak az ország. Eközben a kubai fo-
gyasztás szintje 1913-ban (némileg) meg-
haladta az argentin és az uruguayi szin-
tet, amellyel szintén az első helyet érte el 
a térségben.

A „forradalom” 1959-es győzelme után 
az ország a kommunista modellt kezd-
te másolni: az államosításokat követő-
en központi irányítású gazdasággá vált, 
amely a „baráti” országok hiteleiből és 
szubvencionált vásárlásaiból tudott meg-
élni.15 A Szovjetunió összeomlását Kuba 
is megszenvedte: 1990/91-ben a gazdasá-
ga 35 százalékkal esett vissza. A havan-
nai vezetés a túlélés érdekében pragma-
tikus válaszok adására kényszerült, ezért 
meghirdette a „különleges időszakot” 
(Periodo Especial),16 amelynek kereté-
ben kétszáz szolgáltatási és kereskedelmi 
szektorban engedélyezte magánvállal-
kozások indítását, illetve korlátozottan 
a külföldi tőke beáramlását – ez utób-
bit jellemzően vegyesvállalatok (joint 
ventures) révén. A stabilizációt követően 
(2004-ben) Fidel Castro már elég erősnek 
ítélte az ország gazdaságát ahhoz, hogy 
bejelentse az „újraközpontosítás” prog-
ramját, amelynek részeként bevezették 
a kubai peso (Peso Cubano, CUP) mel-
lé a konvertibilis pesót (Peso Cubano 
Convertible, CUC) is,17 és ezzel létrejött 
az a kettős valutarendszer, amelynek az 
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egységesítése már évek óta rendszeresen 
felmerül.18 A kubai gazdaság kapcsán ál-
landósult a vita arról, hogy az államnak 
milyen „utat” kellene követnie a kommu-
nista tervgazdaság elhagyása terén. A leg-
kézenfekvőbb talán a vietnami modell 
adaptációja lenne, a kubai gazdasági és 
külkereskedelmi struktúrát, a belső piac 
méretét és a természeti adottságokat fi-
gyelembe véve ez azonban gyakorlatilag 
kivitelezhetetlen.19

Kuba ma egy alulfejlett (a GDP 20 szá-
zalékát adó) ipari, erős (a GDP 74,5 száza-
lékát jelentő) szolgáltatási, illetve verseny-
képtelen, alacsony hatékonyságú (a GDP-
hez mindössze 5 százalékkal hozzájáruló) 
agrárszektorral rendelkező kis (11 milliós) 
ország, miközben a foglalkoztatottak 17 szá-
zaléka dolgozik az iparban, 65 százaléka a 
szolgáltatásokban és 18,5 százaléka a me-
zőgazdaságban. A legfontosabb exportter-
méke 1989-ben még a cukornád volt, ám a 
2011-es mennyiség már csupán az akkori 
termés 16,4 százalékát tette ki, a teljes ipa-
ri termelés pedig az 1989-esnek csupán az 
55 százalékát érte el.20 A szakirodalomban 
fellelhető adatok azt mutatják (és a terep-
munka, illetve a személyes tapasztalatok 
is megerősítik), hogy a mezőgazdaságnak 
és az iparnak egyaránt hatalmas techno-
lógiai és tőkebefektetésekre van szüksége 
ahhoz, hogy nemzetközi szinten is ver-
senyképessé tudjon válni – ami csak hosz-
szú távon és jelentős külföldi tőke bevoná-
sával képzelhető el.21

Kuba egyetlen versenyképes „ex-
portterméke” a turizmus, amelyben 
még mindig rejlenek kihasználatlan 

lehetőségek.  A szigetre látogatók száma 
évente növekvő tendenciát mutat: 1990-
ben 340.000,22 2018-ban pedig összesen 
4,75 millió turista érkezett,23 jelentős 
részben kanadaiak. A 400 millió lako-
sú Egyesült Államokból is valószínűleg 
milliós nagyságrendben keresnék fel, 
amennyiben az amerikai kormány felol-
daná az utazási korlátozást. Miami és Ha-
vanna között évek óta üzemel egy char-
terjárat, amelyet diplomáciai, kulturális, 
oktatási és egyházi célú utazáshoz vagy 
családlátogatás céljából igénybe lehet 
venni. A másik lehetőséget a tengerjáró 
hajók jelentenék, de a tisztán amerikai 
tulajdonban lévők közül jelenleg egy 
sem köt ki a szigeten. Pedig ez az ipar-
ág 22 millió utazót szolgál ki évente, a 
gazdasági hatása több mint 100 milliárd 
dollár, ám abból Kuba ma egyáltalán nem 
részesül.24

Összességében azt lehet mondani, 
hogy Kuba jelenleg egy olyan (állami-
magán) hibrid jellegű „hiánygazdaság”, 
amelyben párhuzamosan létezik több-
féle jogi forma – a gyártás, a tulajdon 
és a befektetések terén egyaránt. Ehhez 
járul hozzá az egyre inkább karcsúsodó 
„jóléti” állam, a viszonylag növekvő sze-
mélyes szabadság, amelyek mind együtt 
léteznek a katonaság által ellenőrzött, 
stratégiai iparágakban monopóliumként 
működő vállalatokkal.25 Ezt támasztja 
alá, hogy a munkavállalók 87 százaléka 
továbbra is állami alkalmazott (a magán-
vállalkozóként bejelentettek száma pedig 
majdnem 600.000 – a 4,5 millió munka-
vállalóból).26
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Az „egyenlőség” a gyakorlatban
a kubai forradalom győzelmét 
követően

Az egyenlőség vagy egyenlőtlenség Ku-
bában több szempontból is megragadha-
tó: a főváros–vidék ellentéte, a származás 
és a bőrszín, a végzettség és a foglalkoz-
tatottság, a társadalmi rétegek jövedel-
me, fogyasztása és egészségügyi ellátása 
alapján egyaránt.

1899-ben a lakosság fele, 1953-ban az 
57 százaléka élt városokban, ami Latin-
Amerikában kiemelkedő aránynak szá-
mított. A „Havanna-központúság” már 
a gyarmati és a köztársasági időkben is 
megfigyelhető volt: a kubaiak egyötöde 
akkoriban a fővárosban lakott (ami főleg 
a földrajzi adottságok következménye, 
hiszen ott található a szigetország leg-
fontosabb és legjobban védhető kikötő-
je). Ez a helyzet Castro hatalomra jutását 
követően némileg módosult, és 1990-re 
a többi 15 tartomány lemaradása kisebb 
lett, de a város és a vidék közti társadal-
mi-gazdasági különbségek (az egészség-
ügyi ellátás és az oktatás minősége, a 
csatornázottság, az elektromosáram- és 
az ivóvízellátás tekintetében) továbbra is 
megmaradtak.27

Kubában mindig is fontos szerepet 
játszott a származás és a bőrszín. Híres 
anekdota, hogy a havannai elitklubokba 
nem engedték be Fulgencio Batistát, hi-
ába volt az ország diktatórikus hatalom-
mal felvértezett elnöke, mivel a felmenői 
között behurcolt afrikai rabszolgák is 
voltak, azaz ő maga mulatt volt. Elvileg 

az ilyen diszkriminációnak a forradalom 
győzelme véget vetett, ám a gyakorlatban 
még ma is messze van az ország a teljes 
egyenlőségtől, különösen a jövedelmi vi-
szonyok terén. A Castro-kormány abban 
látta a megoldást, hogy egyszerűen nem 
vesz tudomást a bőrszínről:28 a népszám-
lálások során vagy nem kérdeztek rá a 
származásra és a bőrszínre, vagy nem 
hozták nyilvánosságra azt. Az első rész-
leges információt az 1981-es népszámlá-
lás nyújtotta, amelyhez képest a követke-
ző, a 2002-es cenzus sem mutatott külö-
nösebb, drasztikus változást: a feketék 
10, a fehérek 65, a vegyes származású 
emberek pedig 25 százalékot tettek ki a 
kubai társadalmon belül.29

Ennél tehát érdekesebb megnézni 
azt, hogy az egyes társadalmi csopor-
tok jövedelmi helyzete hogyan változott 
az elmúlt három évtizedben. Sarah A. 
Blue 2007-es kutatása kimutatta,30 hogy 
Kubában a fehér családok sokkal na-
gyobb arányban jutnak a külföldön élő 
rokonok hazautalásaihoz vagy illegális 
keresetkiegészítéshez, mint a fekete vagy 
vegyes származású társaik: számításai 
szerint 2,5-szer nagyobb a valószínűsége 
ennek a fehérek, mint a többiek esetében. 
Ennek oka részben a keményvalutához 
való hozzájutás nehézsége, jelentős rész-
ben pedig a mulatt és a fekete lakosságnak 
a turizmus szektorban való, jelentősen 
alulreprezentáltsága. Nagy Sándor Gyula 
saját tapasztalatai31 is azt mutatták, hogy 
a turisták által frekventált helyeken lévő 
boltokban és éttermekben a lakossági 
arányukhoz képest sokkal több volt a fe-
hér eladó és pincér. Több vendéglátóssal 
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történt beszélgetése alapján pedig azt is 
ki lehet jelenteni, hogy a munkaerő-fel-
vétel során a feltételük egyértelműen a 
világosabb bőrszín volt, mivel szerintük 
az jobban vonzza a turistákat.

Blue felméréséből azonban az is kiderül, 
hogy 2000-ben a fehéreknek 70, a mulat-
toknak 81, a feketéknek pedig 84 száza-
léka dolgozott alacsony fizetésű állami 
munkahelyen, miközben az oktatáshoz 
való hozzáférése gyakorlatilag azonos 
volt minden társadalmi csoportnak – így 
az nem lehetett oka a bérkülönbségek-
nek. Alejandro de la Fuente egy 2011-es 
tanulmányában részben a külföldön élő 
kubaiak (nagyrészt fehér) származásá-
val magyarázta a keményvalutához jutás 
magasabb arányát ebben a társadalmi 
csoportban, részben pedig a privát (főleg 
a turizmushoz kapcsolódó) szektorokban 
meglévő faji alapú szelekcióval és diszkri-
minációval.32

A kubai fogyasztás – a jövedelmi vi-
szonyoktól eltérően – valamivel job-
ban mérhető, s dokumentált idősorral is 
rendelkező indikátor. A 2000-es évben 
Kuba egy főre eső fogyasztása Ward and 
Devereux számításai szerint (az infláció-
val korrigálva) az 1955-ös szint 52 száza-
lékán állt,33 2007-ben pedig valószínűleg 
megközelítette a 72 százalékot. Mindezt 
úgy sikerült elérnie az országnak, hogy a 
gyermekhalandósági ráta a többi fejlődő 
ország, sőt az USA adatainál is kedve-
zőbb lett, és akkoriban térségbeli, de akár 
világszinten is kiemelkedővé vált az in-
gyenes egészségügyi ellátás és az oktatás 
színvonala. Ezt hívja ma a tudományos 
szakirodalom „kubai (egészségügyi) 

paradoxonnak”. Ugyanakkor 2012-ben, 
az objektív adatokra támaszkodva, már 
más kutatók is megállapították azokat a 
(hétköznapi tapasztalatok által is jól kör-
vonalazható) különbségeket, amelyek azt 
jelzik, hogy az egészségügyi ellátáshoz 
és az egyéb közjavakhoz való hozzáférés 
a kubai átlagemberek (a lakosság 99 szá-
zaléka) számára nagyjából azonos (va-
lójában a közepestől a silányig terjedő) 
minőségben biztosított, míg az a vezető 
társadalmi rétegnek (1 százalék) a „nyu-
gat-európai/amerikai” sztenderdeknek 
megfelelő színvonalon is biztosított.34

A Kubát bíráló mainstream szerzők je-
lentős részben a kubai emigrációból vagy 
az ahhoz köthető értelmiségi csoportok-
ból származnak, legalábbis az Egyesült 
Államokban. Ezért mindig kritikusan, 
sokszor túlzottan is lekicsinylően írnak 
a kubai „forradalmi” vívmányokról. 
Ezekkel, az általa „Pittsburgh–Miami-
tengelynek” nevezett csoporthoz tartozó 
szerzőkkel vitatkozott Emily Morris a 
2014-ben közzétett cikkében, amelyben 
egyfajta baloldali kritikával illette a vé-
leményüket. Morris kiemelte, hogy az 
életminőséget mérő számok egy részében 
Kuba igenis megelőzte az Egyesült Álla-
mokat és több európai uniós tagországot 
is, és ezt ráadásul egy értelmetlen ameri-
kai blokáddal dacolva tette – ugyanakkor 
ő is rávilágított a növekvő társadalmi kü-
lönbségek problémájára.35

Morris saját számításai szerint az ál-
lami fizetések reálértéke 2014-ben ke-
vesebb volt, mint 1990-ben, és aki nem 
jutott keményvalutához (praktikusan 
CUC-hoz), annak a hétköznapi árucikkek 
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megvásárlására is alig volt lehetősége. 
A cikkében a szerző e társadalmi csopor-
tok közé sorolta a nyugdíjasokat is. Az 
a nyugdíjas, akinek nem volt családja, 
majdnem biztosan mélyszegénységben 
élt. A legtöbb lehetőség a pénzszerzésre 
a szürke- és a feketegazdaságban, legin-
kább Havannában volt és van ma is, így 
a vidéken élő népesség jelentős része hát-
rányos helyzetbe kerül(t) (kivéve néhány, 
a turisták által kedvelt üdülőövezetet 
vagy várost).

Morris a lakosság felét kitevő rétegként 
azonosította azokat, akik valamilyen szin-
tű fizetéskiegészítéshez tudtak jutni – akár 
külföldön élő/dolgozó családtagtól érke-
ző hazautalás, akár munkahelyi „fusi-
zás” formájában (ez utóbbi alatt a lopás 
és a feketemunka értendő). E csoportba 
tartozott az állami adminisztrációban 
dolgozó bürokraták egy jelentős része. 
A náluk is jobb módban élő réteg igen 
szűk volt: főleg a legfelső állami vezetők 
és az „újgazdag” vállalkozók tartoztak 
bele, akik legális vagy illegális üzleti te-
vékenységekből szerezték a vagyonukat. 
Az ő életvitelük azonban már mindenki 
számára láthatóvá tette a korábban nem 
feltűnő különbségeket. (A párt magas 
rangú tisztségviselői visszavonultan él-
vezték a párttisztségükből fakadó jólétet, 
míg a vállalkozók jelentős része felvágott 
azzal.)36

Hans-Jürgen Burchart tanulmánya37 
szerint 1989-ben a legnagyobb és a leg-
kisebb fizetés közötti különbség 4,5-sze-
res volt. Ez a „viszonylag kiegyenlített” 
jövedelmi viszony azonban egy évtized 
alatt – főleg a turizmus fellendülésével – 

annyira felborult, hogy már 2002-ben 
egy pincér egynapi átlagos borravalója 
meghaladta az egyetemi tanárok havi 
fizetését. Burchart – a korábbi kutatá-
sokhoz hasonlóan – kimutatta, hogy a 
társadalom leszakadó, „kirekesztett” 
rétegei már akkoriban is a nyugdíjasok, 
a feketék és azon állami alkalmazottak 
voltak akik a beosztásuk miatt nem tud-
tak vagy nem akartak „ügyeskedni”, és 
közülük is elsősorban a fővároson, illetve 
a nagyvárosokon kívül élők. Ez a folya-
mat a 2000–2010-es évek során tovább 
gyorsult, és végül kikezdte a kubai társa-
dalom „egyenlőségi” elveit.

A kubai átlagemberek megélhetése
és jövedelmi különbségei
a hétköznapokban

A kubai kettős árfolyamrendszer

Egy átlagember megélhetésének vizs-
gálatához először is a kubai pénz-/va-
lutarendszer működésének áttekintése 
szükséges. Az országban jelenleg két 
hivatalos pénznem van forgalomban: a 
peso cubano convertible [kubai konver-
tibilis peso, CUC], illetve a peso cubano 
[kubai peso, CUP]. Rajtuk kívül termé-
szetesen a dollár és az euró is közkézen 
forog, jellemzően papírpénz formájában. 
A hivatalos és a tényleges átváltási arány 
a következő:
• Egy CUC 24-25 CUP-ot ér. Papír-

pénz esetében helyenként eltérő ér-
tékkel számolnak, amit jellemzően 
„adminisztratív költségnek” vagy 
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szervizdíjnak tekintenek. Aprópénz 
esetén viszont a helyzet másképp 
alakul: mivel a 25 centes CUC 
érme 5 CUP-ot ér (utcán történő fi-
zetés esetén), 1 CUC-ért már csupán 
20 CUP-ot adnak.

• A hivatalos nemzetközi árfolyam 
szerint 1 CUC 1 amerikai dollárt ér, 
és ez fixen rögzített érték. Az (álla-
mi) váltóhelyeken azonban a váltást 
10 százalékos központi adó sújtja, 
vagyis egy dollárért valójában csak 
0,9 CUC-ot lehet kapni. A tisz-
tánlátást tovább bonyolítja, hogy a 
nemzetközi statisztikákban sokszor 
a Kubai Statisztikai Hivatal adat-
közlései szerint, az 1 CUP = 1 USD 
árfolyamon váltják át a helyi valutát. 
Erre a legjobb példát a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (International 
Labour Organization, ILO) éves be-
számolói jelentik.

Félrevezető jövedelmi statisztikák

A kettős (többes) valutarendszer egyik 
következménye, hogy az ILO beszámo-
lói évről évre a „felső-közép” jövedel-
mi szintű országok közé sorolják Kubát 
(Brazíliával, Costa Ricával, Kínával, Me-
xikóval és másokkal együtt).38 A Nemze-
ti Statisztikai és Információs Iroda 2016-
os jelentése szerint a szigetországban az 
átlagbér 740 CUP39 volt (ez a hivatalos 
árfolyamon kevesebb mint 30 dollár). 
Eközben például Angolában a minimál-
bér 16.503 kwanza (52,6 dollár),40 az át-
lagos havi fizetés pedig 500 dollár körül 
mozgott 2017-ben41 – a dél-afrikai ország 

mégis csak az alsó-közepes jövedelmi 
szintű országok közé került. Ez pedig 
teljesen nyilvánvalóvá teszi a kettős ár-
folyammal űzhető játékot, továbbá azt, 
hogy a legmegbízhatóbbnak tűnő nem-
zetközi statisztikák adatai is igencsak 
félrevezetőek lehetnek.

A hivatalos és a tényleges jövedelmek 
közti különbség

A témában készült legtöbb felmérés és 
elemzés arra világított rá, hogy jelentős 
különbségek találhatók a kubai polgárok 
legális és tényleges jövedelme között is.42 
Ami nem is csoda, hiszen a kubai átlag-
bérből (30 CUC) szinte képtelenség lenne 
megélni43 a hiánygazdaság keretein belül, 
mivel még az alapvető tisztálkodási sze-
rek (pl. szappan, fogkrém) és élelmisze-
rek sem – vagy csak időszakonként és 
jelentős sorban állást követően – kapha-
tók. A helyzet pedig a venezuelai válság 
és az azt követő, egyre erősödő ameri-
kai szankciók következtében egyre csak 
romlik.44

Egy Kubában végzett 2016-os felmérés 
eredményeit ismertető45 cikk46 szerint az 
átlagos bérszintnél jóval magasabb – 50–
100 CUC – a kubaiak átlagos havi jöve-
delme. A bér- és a jövedelmi szint közti 
különbség jelentős része a külföldi ha-
zautalásokból és az illegálisan (pl. pros-
titúció révén) vagy a szürkegazdaságban 
(pl. utcai árusítás során) szerzett jövedel-
mekből adódik. A külföldi rokonok ha-
zautalásainak értéke az elmúlt években 
jelentősen megnőtt: 2017-ben összesen 
3,575 milliárd dollárt küldtek Kubába 
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(elsősorban az Egyesült Államokból), 
míg 2009-ben 1,65, 2011-ben 2,3 milli-
árd, 1993-ban pedig csupán 242 milliót.47

Az elsőfokú adatok felvétele
és elemzése

Az elsőfokú adatok felvétele 2018 decem-
bere és 2019 januárja között, Nagy Sán-
dor Gyula kubai tartózkodása alatt 
történt. A nem valószínűségi eljárással 
nyert minta nagysága 231 volt, amely-
nek segítségével átfogóan feltárhatóvá 
vált az interjúalanyok társadalmi hely-
zete és jövedelmi struktúrája. A három 
adatfelvételi segítővel a nemre, szárma-
zásra, korra, iskolai végzettségre és fog-
lalkoztatottságra vonatkozó kérdéseket 
követően a lakóhelyre, annak típusára és 
tulajdonlására, valamint a válaszadók jö-
vedelmi viszonyaira kérdezett rá a szer-
ző. Ez utóbbiak között kitért a külföldi 
hazautalásokra, a legális és az egyéb, 
nem legális bevételekre is. A felmérés 
során nem sikerült reprezentatív mintát 
elérni, mivel ahhoz alaposabb, nagyobb 
szervezettséget igénylő és hosszabb idő-
intervallumot átölelő vizsgálódásra lett 
volna szükség, több adatfelvevő bevoná-
sával és más mintavételi technikával. Ez 
utóbbihoz, azaz egy formális kutatáshoz 
azonban előzőleg a kormányzat engedé-
lyét és együttműködését is meg kellett 
volna szerezni.

A leíró statisztikai módszerrel a nume-
rikus, a gyakoriságival pedig a katego-
rikus változókat vizsgáltuk meg. Mivel 
nem minden változó esetében sikerült a 
teljes mintán adatot gyűjteni, ahol a meg-
kérdezettek száma eltért a teljes minta-
nagyságtól, ott azt zárójelben jeleztük. 
Az 1. táblázatban látható, hogy a legfi-
atalabb megkérdezett 19, a legidősebb 
96 éves, az átlagéletkor pedig 47 (a vizs-
gált időben a hivatalos adatok szerint 37) 
év volt. Az egy háztartásban élők száma 
(n=224) 1 és 9+ között mozgott (átlag 3,7, 
szórás 1,9). A tényleges bevételek (n=211) 
0 és 25.000 CUP között voltak (átlag 
1086, szórás 2288). Hazautalás csak 31 
megkérdezett (13,4 százalék) esetében 
történt, 500–5000 CUP értékben, ami 
átlagosan meghaladta a tényleges bevéte-
lek átlagának 135 százalékát (átlag 1464, 
szórás 962). Egyéb illegális bevételre 74 
megkérdezett (32 százalék) tett szert, s 
a kapott összegek – minimum 200, ma-
ximum 10.000 CUP – átlagosan megha-
ladták a tényleges bevételek átlagának 
190 százalékát (átlag 2064, szórás 1576). 
A bevételek összesen (tehát a tényleges 
bevétel + hazautalások + egyéb, illegális 
bevételek) 200 és 25.000 CUP-ot tettek ki 
(átlag 1849, szórás 2420). Ez konvertibilis 
pesóra átszámítva 8 és 1000 CUC-ot je-
lentett (átlag 74, szórás 97).
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1. táblázat48

Leíró statisztika: a numerikus adatok kiértékelése
N Minimum Maximum Átlag Szórás

Életkor 231 19 96 46,81 18,392
Egy háztartásban élők száma 231 1 9 3,66 1,881
Tényleges bevétel 211 0,00 25.000,00 1.085,5877 2.287,90970
Hazautalások 31 500,00 5.000,00 1.463,7097 962,41534
Egyéb (illegális bevételek) 74 200,00 10.000,00 2.064,2568 1.576,32846
SUM (nem konvertibilis 
kubai peso, CUP) 231 200,00 25.000,00 1.849,3030 2.420,01660
Havi átlagjövedelem –
(konvertibilis peso, CUC; 
1dollár = 1 CUC)

231 8,00 1.000,00 73,9721 96,80066

Érvényes N (listwise) 2

2. táblázat49

Gyakorisági statisztika: a kategorikus adatok kiértékelése
Nem

Férfi 109 fő (47,2%)
Nő 122 fő (52,8%)

Származás
Fekete (afrokubai) 81 fő (35,1%)
Mulatt 109 fő (47,2%)
Fehér 41 fő (17,7%)

Iskolai végzettség
Alapfokú 41 fő (17,7%)
Középfokú (felsőfokú szakképzést is beleértve) 143 fő (61,9%)
Egyetemi 47 fő (20,4%)

Foglalkoztatottság
Munkanélküli 22 fő (9,5%)
Tanuló 3 fő (1,3%)
Közalkalmazott 133 fő (57,6%)
Vállalkozó 29 fő (12,6%)
Nyugdíjas 44 fő (19%)

Lakóhely
Havanna és vonzáskörzete 200 fő (86,6%)
Vidék 31 fő (13,4%)

Lakóhely típusa
Lakás 80 fő (34,6%)
Házrész 68 fő (29,4%)
Ház (önálló) 83 fő (36%)

Ingatlantulajdonlás típusa
Bérelt 7 fő (3%)
Saját 224 fő (97%)
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A 2. táblázatban látható gyakorisági 
statisztikából kiderül, hogy a válasz-
adóknak a mintán belüli származási 
arányai sem reprezentálták a lakosságot; 
különösen a magukat „fehérnek” vallók 
aránya volt alacsony (17,7 százalék), míg 
a mulatt (47,2 százalék) és az afrokubai 
(35,1 százalék) válaszadóké túl magas 
volt a kubai társadalmi átlaghoz képest. 
Ennek oka főként az, hogy a válaszadók 
többsége (86,6 százalék) Havannában és 
vonzáskörzetében élt, ami szintén torzí-
totta a mintát. Talán az iskolai végzett-
ség tekintetében volt a legkisebb eltérés 
a minta és a kubai átlag között: a kutatás 
eredménye szerint alapfokú oktatásban 
17,7, középfokúban 61,9, egyetemi oktatás-
ban pedig 20,4 százalék vett részt. A foglal-
koztatottság kapcsán elmondható, hogy a 
válaszadók több mint fele (57,6 százalék) 
az adatgyűjtéskor közalkalmazásban állt, 
közel 10 százalékuk volt munkanélküli, 
és ennek duplája, nagyjából 20 százalé-
kuk nyugdíjas. Míg a válaszadók között 
a lakóhelyek lehetséges három típusa 
nagyjából egyenlően oszlott meg a min-
tában (34,6; 29,4; 36 százalék), addig a 
tulajdonlás módja egyértelműen a saját 
tulajdon felé húzott (97 százalék).

Eredmények

A bemutatott kategorikus és numerikus 
változókat összevontan értékeltük a kuta-
tási kérdések megválaszolása szempont-
jából. Ehhez hisztogramot (frekvencia 
polygonnal) és kontingenciatáblákat al-
kalmaztunk. A jövedelemmel kapcsolatos 
adatokat pedig a könnyebb viszonyítás ér-
dekében amerikai dollárban értelmeztük.

Az első kutatási kérdésünkre a válasz 
így az, hogy a mintában egy kubai polgár 
átlagos, havi legális jövedelme 43 dollár-
nak megfelelő kubai peso és konvertibilis 
peso volt. Amennyiben a megkérdezett 
külföldi rokonoktól is kapott támoga-
tást, elérhette a legális átlagos jövedelem 
szintjét (58 dollár). A válaszadók közül 
azonban csak minden nyolcadiknak volt 
ilyen „szerencséje”. Az olyan, „egyéb” 
forrásból (jellemzően a szürkegazdaság-
ból) származó jövedelmek, mint például 
a munkahelyről ellopott termékek érté-
kesítése vagy a saját készítésű termékek 
utcai árusítása, a válaszadók egyharma-
dánál jelentkeztek, és jelentős összeget 
tettek ki: átlagosan 83 dollárt. A havi össz-
jövedelem négy csoportra (0–50 dollár, 
51–100 dollár, 101–200 dollár, 201 dollár 
és felette) történt bontásával azt kaptuk, 
hogy a válaszadók közel fele (111 fő) egy 
hónapban átlagosan havi 25 dollárt kere-
sett, 31 százalékuk (71 fő) 75, 19 százalé-
kuk (44 fő) 137, 3 százalékuk (6 fő) pedig 
504 dollárt.

A megkérdezettek túlnyomó többsége 
a fővárosban és annak vonzáskörzeté-
ben élt, és – a lakóhely településtípusától 
függetlenül – szinte kivétel nélkül saját 
ingatlannal rendelkezett, amelyen átla-
gosan három-négy fővel osztozott napi 
szinten. A lakóhely három típusa nagy-
jából egyenletesen oszlott meg a válasz-
adók között.

A második kutatási kérdésre válaszként 
elmondható, hogy a nemek, a származás, 
a végzettségi szintek közti és a foglal-
koztatottságból eredő jövedelmi eltérés 
az adatokban is tetten érhető volt. A fér-
fiak átlagosan másfélszer többet (havonta 



2019. ősz 75

A kubai emberek életminőségének és jövedelmi viszonyainak változása

átlag 93 dollárt) kerestek, mint a nők 
(57 dollár), és ez a hazautalásokon kívül 
a bevételi struktúra valamennyi aspektu-
sára igaz volt (3. melléklet).

A fehér válaszadók a legális bevételek 
terén a mulattoknál 2,6-szer, a fekete 
vagy afrokubai társaiknál pedig 3,6-szer 
kerestek átlagosan többet; a fehérek a ha-
zautalásoknak is több mint a háromszo-
rosát kapták, mint ők. Csupán az egyéb 
(illegális) bevételek terén tettek szert a fe-
héreknél több jövedelemre a mulatt (1,5-
szer annyira) és a fekete vagy afrokubai 
származású válaszadók (1,4-szer annyi-
ra) (4. melléklet). Az összjövedelmet te-
kintve egy fehér interjúalanynak átlago-
san kétszer akkora volt a bevétele (125 dol-
lár), mint mulatt (68 dollár) vagy fekete 
(afrokubai) társának (57 dollár).

A legalacsonyabb (általános iskolai) 
végzettségű személyek jóval az átlagos 
szint alatti tényleges jövedelemről szá-
moltak be, miközben a hazautalásokból 
leginkább ők részesültek (5. melléklet). 
A legális jövedelmek nagyjából azono-
san oszlottak meg az egyetemi és a kö-
zépfokú képesítéssel rendelkezők között, 
de az utóbbiak bevételei (86 dollár) az 
illegális és így az összjövedelmek terén 
is meghaladták az előbbiekét (66 dollár).

A foglalkoztatottság szempontjából 
a legális bevételek a várakozásainknak 
megfelelően alakultak (tanuló, munkanél-
küli < nyugdíjas < közalkalmazott < vál-
lalkozó), ám a hazautalások és az egyéb 
(illegális) bevételek terén meglepő ered-
ményeket kaptunk, hiszen az első cso-
portba tartozó válaszadók e kategóriák-
ban a legmagasabb bevételre tettek szert 

(6. melléklet). A havi átlagos közalkal-
mazotti összjövedelemnek (66 dollár) a 
2,4-szeresét keresték meg a vállalkozók 
(158 dollár), míg a munkanélküliek és a 
tanulók a másfélszeresét (97 és 93 dollár). 
Ezt alapvetőn az okozhatta, hogy az álla-
mi alkalmazottak (pl. tanárok, orvosok, 
rendfenntartó erők tagjai) nem tudtak 
vagy tudnak a többiekhez hasonló gya-
korisággal illegális jövedelemhez jutni. 
Ezáltal egy vállalkozó kedvű (szakkép-
zett) pék, fodrász, pedikűrös, vendéglős, 
utcai árus, de még egy tanuló vagy mun-
kanélküli is magasabb jövedelmi szintet 
tudott elérni, mint egy átlagos diplomás.

A foglalkoztatottsági típusokon belül 
a jövedelem megoszlása nem volt egyen-
letes (7. melléklet). A válaszadók legsze-
gényebb 10 százaléka (kizárólag nyug-
díjasok) kevesebb mint 10 dollárból élt 
havonta, és a legszegényebb 20 százalék 
jövedelme is csupán 15 dollár volt. Ez 
utóbbiak közé már a nyugdíjasok mellett 
az állami alkalmazottak közül is sokan 
beletartoztak. Az önálló vállalkozást mű-
ködtető (a hazai terminusban egyéni vál-
lalkozónak minősülő) válaszadók közül 
a legrosszabbul keresőnek havi 30 dollár 
volt a jövedelme, míg az interjúalanyok 
legjobban kereső felső 10 százalé-
ka átlagosan 257 dollárt vallott be, a 
felső 20 százalék pedig 190 dollárt. Ez 
utóbbiak 59 százaléka vállalkozó volt, a 
maradék 41 százalék pedig állami alkal-
mazott. Ez jellemzően az egyéb bevétele-
ikből származott, nem a hazautalásokból. 
Egy vállalkozó átlagban 158 dollárnyi be-
vétellel rendelkezett havonta, ami több 
mint kétszerese az aktuális átlagnak. 
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80 százalékuk középfokú, 10-10 százalé-
kuk pedig felső-, illetve alsófokú végzett-
séggel rendelkezett.

A főváros–vidék-ellentét a havi átlagos 
összjövedelem terén (73–79 dollár) nem 
volt kimutatható a felvett adatokból (8. 
melléklet). A tényleges vagy legális bevé-
telek és a hazautalások azonban a vidéki 
válaszadók esetében a fővárosi társaiké-
nak a sokszorosát tették ki, amit a havan-
naiak az egyéb, illegális bevételekkel vol-
tak kénytelenek „kompenzálni”.

Konklúzió, kutatási korlátok
és a jövő kutatási irányai

A rendelkezésre álló adatok alapján el-
mondható, hogy a jelen kutatás során el-
végzett adatfelvétel eredménye nem tért 
el az elmúlt években a témában megjelent 
elemzések, tanulmányok következtetése-
itől, hanem megerősítette azokat.50

A kubai társadalomban ma, sajnálatos 
módon, egyfajta perverz jövedelemelosz-
tás tapasztalható, amelyben a diplomás, 
magasan képzett munkavállalókat a társa-
dalom nem „jutalmazza” magasabb jöve-
delmi szinttel. Egy tanár vagy mérnök az 
állami fizetésének a sokszorosát keresheti 
meg pincérként, bárpultosként vagy utcai 
árusként, illetve a fizetésével megegye-
ző összegű (egyes esetekben azt jelentő-
sen meghaladó) hazautalásból biztosítani 
tudja a megélhetését. Ezek a jelenségek 
hosszú, de talán már középtávon is súlyos 
negatív hatással járhatnak a kubai társa-
dalomra nézve. Az előbbi ugyanis a társa-
dalmilag fontos szakmák megbecsültségét 
erodálhatja, és kontraszelekciót okozhat 

a tanári, orvosi, mérnöki és más értel-
miségi munkakörökben. Az utóbbi pedig 
„leszoktathatja” a munkáról a társadalom 
egy részét, és – az élete nagy részét Ku-
bában leélt Suskó Irén történészprofesszor 
szavaival élve – egyfajta „parazita társa-
dalmat” hozhat létre,51 amelyben az embe-
rek „másokon élősködnek”, legyenek azok 
turisták vagy külföldi rokonok. Szomorú 
konklúzió, hogy a Kubai Kommunista 
Párt inkább ragaszkodik a hatalomhoz 
egy szegény államban, mint hogy bárkivel 
osztozzon egy prosperáló országban.52

Meg kell említeni azonban a Trump-
adminisztráció szankciós lépéseinek a 
lehetséges hatásait is. A fél évszázada 
eredménytelen szankciós politika mosta-
ni, ideológiai és belpolitikai motiváltságú 
szigorítása épp a céljával ellentétes követ-
kezményeket tud generálni. Azt például, 
hogy még több kubai menekült próbálja 
majd elhagyni a hazáját, és az Egyesült 
Államokban élő rokonaik felé venni az 
irányt; még több Kubában maradt kubai 
polgár tengődik majd szegénységben; 
még egy újabb generációnak lesz „lehe-
tősége” átélni egy „periodo especialt”. 
A rezsim összeomlására rövid és közép-
távon szinte semmilyen esély nincs: akár-
milyen szankciót is vezet be az amerikai 
kormány, a párt és a rendfenntartó erők 
kezében marad annyi hatalom és pénz, 
hogy garantálják annak fennmaradását.

A jelen tanulmány legfőbb korlátja, 
hogy a terepkutatást a szerző hatósági en-
gedély nélkül, informálisan folytatta, így 
a szerzett minta annak mérete és rétegei 
miatt nem lett reprezentatív, tehát követ-
keztetések levonására csak korlátozottan 
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alkalmas. Ezért a jövőbeni kutatások 
egyik iránya a kubai adatfelvétel folytatá-
sa mindaddig, amíg a minta nem lesz rep-
rezentatív, vagyis általánosítható – ehhez 
pedig ajánlott a nem valószínűségi kvóta 
mintavételi technikát alkalmazni és a Ha-
vannán kívül élők körében is folytatni a 
felmérést.

Szintén a vizsgálódás teljességét gátol-
ja, hogy az adatbázis elemzése csupán le-
író és gyakorisági statisztikai módszerrel 
történt – bár ezt a lépést nélkülözhetet-
lennek tartottuk a kutatás és azon belül 
is annak legfőbb hozzáadott értéke, az 
adatgyűjtés kihangsúlyozásának a szem-
pontjából. Következő kutatásként nem 
parametrikus tesztek alkalmazását tűz-
zük ki célul, hogy valós következteté-
seket is le lehessen vonni, például olyan 
kérdésekre keresve a választ, hogy a 
„gazdasági kiigazítás” programja milyen 
hatással van a kubai jövedelemeloszlásra 
a 21. században.

Előre nem látható akadályt jelentett, 
hogy az adatgyűjtést követően, 2019 jú-
liusában, a kubai kormány azonnali ha-
tállyal megemelte a minimálbért53 (havi 
17 dollárnak megfelelő kubai pesóra) és 
vele a kubai átlagbért is, ami némi javu-
lást hozhat a lakosság számára, és egy 
lépést jelenthet a kettős valutarendszer 
felszámolásának irányába. Fontos részlet, 
hogy a szociális juttatások és a nyugdíjak 
mértéke nem változik, azaz az intézkedés 
épp a legszegényebb rétegeket nem segí-
ti. Ezzel összhangban azonban a felvett, 
illetve a későbbiekben felvételre kerülő 
adatok is változnak, ami megfelelő alapot 
nyújt egy új, komparatív kutatás kidolgo-
zásához.

Komparatív kutatás viszont nem csak 
a Kubában gyűjthető adatok időhorizont-
ján képzelhető el: érdekes lenne a szi-
getország régiós vagy nem régiós össze-
hasonlítása – az utóbbi esetben például 
hazánkkal.
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Mellékletek

1. melléklet: A személyes kérdőív kódkönyve
Kód Kategória Változó Érték Adattípus

1.1 Demográfia Nem Férfi: 1
Nő: 2

Nominális 
(Dichotóm)

1.2 Származás
Fehér: 1
Mulatt: 2
Fekete vagy afrokubai: 3

Nominális

1.3 Életkor 1–100+ Numerikus

1.4 Végzettség szintje 

Alsófokú: 1
Középfokú (a felsőfokú 
szakképzést is beleértve): 2
Egyetemi: 3

Ordinális

1.5 Foglalkoztatottság 

Munkanélküli: 0
Tanuló: 1
Közalkalmazott: 2
Vállalkozó: 3
Nyugdíjas: 4

Nominális

2.1 Lakhatás Lakóhely (település) Vidék: 1
Havanna és vonzáskörzete: 2

Nominális 
(Dichotóm)

2.2 Lakóhely típusa 
Lakás: 1
Házrész: 2
Ház (önálló): 3

Nominális

2.3 Ingatlantulajdonlás 
típusa 

Bérelt: 0
Saját: 1

Nominális 
(Dichotóm)

2.4 Egy háztartásban élők 
száma 1–9+ Numerikus

3.1 Bevételek Tényleges bevétel CUP-ben Numerikus
3.2 Hazautalások CUP-ben Numerikus

3.3 Egyéb (illegális 
bevételek) CUP-ben Numerikus

4.1 Saját 
számítások

SUM (nem konvertibilis 
kubai peso, CUP) CUP-ben Numerikus

4.2
Havi átlagjövedelem 
(konvertibilis peso, 
CUC) (1dollár = 1 CUC

CUC-ben/USD-ben Numerikus
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2. melléklet: A havi átlagos összjövedelem megoszlása (dollárban)

3. melléklet: A nemek és az átlagbevételek kontingenciatáblája

Nem
Tényleges 

átlagbevétel 
(CUP)

Átlagos 
hazautalások 

(CUP)

Egyéb,
illegális 

átlagbevételek 
(CUP)

SUM
átlag-

bevételek 
(CUP)

Havi 
átlag-

jövedelem 
(CUC)

Férfi 
(109 fő) 1428,09   71,10 819,31 2318,50 92,74

Nő
(122 fő)   601,61 308,40 520,08 1430,10 57,13
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4. melléklet: A származás és az átlagbevételek kontingenciatáblája

Származás

Tényleges 
átlag-

bevétel 
(CUP)

Átlagos 
haza-

utalások 
(CUP)

Egyéb, illegális 
átlagbevételek 

(CUP)

SUM
átlag-

bevételek 
(CUP)

Havi átlag-
jövedelem 

(CUC)

Fehér (41 fő) 2166,34 478,66 485,37 3130,37 125,21
Mulatt (109 fő)   833,32 128,44 725,23 1686,99   67,48
Fekete vagy 
afrokubai (81 fő)   609,96 145,06 664,26 1419,28   56,77

5. melléklet: A végzettségi szint és az átlagbevételek kontingenciatáblája

Végzettségi 
szint

Tényleges 
átlag-

bevétel 
(CUP)

Átlagos 
hazautalások 

(CUP)

Egyéb, illegális 
átlagbevételek 

(CUP)

SUM 
átlagbevételek 

(CUP)

Havi átlag-
jövedelem 

(CUC)

Alsófokú 
(41 fő)   245,05 445,12 304,88   995,05 39,80

Középfokú 
(a felsőfokú 
szakképzést 
is beleértve) 
(143 fő)

1165,33 152,92 849,86 2153,10 86,12

Egyetemi 
(47 fő) 1114,26 111,70 398,40 1659,67 66,39

6. melléklet: A foglalkoztatottság és az átlagbevételek kontingenciatáblája

Foglalkoztatottság

Tényleges 
átlag-

bevétel 
(CUP)

Átlagos 
haza-

utalások 
(CUP)

Egyéb, 
illegális átlag-

bevételek 
(CUP)

SUM 
átlag-

bevételek 
(CUP)

Havi 
átlag-

jövedelem 
(CUC)

Munkanélküli (22 fő)     24,64 306,82 2102,27 2433,73   97,35
Tanuló (3 fő)       0,00 167,67 2166,67 2333,33   93,33
Közalkalmazott (133 fő)   819,45 162,59   665,98 1660,51   66,42
Vállalkozó (29 fő) 3074,31 258,62   125,00 3951,67 158,07
Nyugdíjas (44 fő)   275,11 204,55   177,39   657,05   26,28
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