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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

Κπαηικόρ Πποϋπολογιζμόρ 2020 

ε πλέληεπμε Σχπνπ, ζηηο 20 Ηαλνπ-

αξίνπ, ν Πξψηνο Τθππνπξγφο Οηθν-

λνκηθψλ ηεο Κνχβαο, θ. Vladimir 

Regueiro, παξνπζίαζε ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηξέρνληνο έηνπο. Ο 

πξνυπνινγηζκφο έρεη σο θχξηα πξν-

ηεξαηφηεηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ 

δαπαλψλ θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

εζφδσλ. Καζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο, νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνυπν-

ινγηζκνχ γηα ηελ αχμεζε ησλ δαπα-

λψλ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηνπο  

ζηφρνπο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο δξά-

ζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο 

Κνπβαληθήο Κπβέξλεζεο.  

χκθσλα κε ηνλ θ. Regueiro «ν θξα-

ηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Κνχβαο 

ζα έρεη θνηλσληθφ ραξαθηήξα, δηα-

ζθαιίδνληαο γηα ηνπο πνιίηεο ειεχζε-

ξε πξφζβαζε ζηνπο ηνκείο εθπαίδεπ-

ζεο, πγείαο, πνιηηηζκνχ θαη αζιεηη-

ζκνχ, θαζψο επίζεο παξνρή βαζηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηε δεκφζηα 

ηάμε θαη ηελ εζληθή άκπλα. Δπηπξν-

ζζέησο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκα-

ηα ζα πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά θαηεγνξία, 

νχησο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε 

έγθαηξε ιήςε απνθάζεσλ γηα δηνξ-

ζσηηθέο παξεκβάζεηο. Δπηπιένλ, ν 

πξνυπνινγηζκφο δηαζθαιίδεη απμή-

ζεηο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ».  

Σα θξαηηθά έζνδα, ην ηξέρνλ έηνο, 

αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζε 66,3 δηζ. 

πέζνο, πνπ ζεκαίλεη αχμεζε ηεο ηά-

μεσο ηνπ 11,5%, ζπγθξηηηθά κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά. Σα θνξνινγηθά 

έζνδα έρνπλ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν, 

θαζψο αληηπξνζσπεχνπλ ην 74% ησλ 

ζπλνιηθψλ θξαηηθψλ εζφδσλ. Σα θν-

ξνινγηθά έζνδα πξνβιέπεηαη λα απ-

μεζνχλ θαηά 12% θαη ζα αγγίμνπλ ηα 

49,3 δηζ. πέζνο.  
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Όζνλ αθνξά ζηα θνξνινγηθά κέηξα γηα ην 2020, 

πξνβιέπεηαη απινπνίεζε ησλ ζπληειεζηψλ θφ-

ξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ηεο δηα-

δηθαζίαο πιεξσκψλ γηα κεκνλσκέλνπο γεσξγη-

θνχο παξαγσγνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνν-

δεπηηθή θιίκαθα θνξνινγίαο αληηθαζίζηαηαη απφ 

έλαλ εληαίν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο ηάμεσο 

ηνπ 5%. Δπίζεο πξνηείλεηαη λα επηβιεζεί θφξνο 

εηζνδήκαηνο ζηνπο Κνπβαλνχο αζιεηέο πνπ 

έρνπλ ζπκβάζεηο ζην εμσηεξηθφ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2020 πξνβιέπεη δαπάλεο, 

χςνπο 73,2 δηζ. πέζνο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη αχ-

μεζε 10,5%, ζε ζχγθξηζε κε ην πεξαζκέλν έηνο. 

Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηηο 

θξαηηθέο επηδνηήζεηο γηα θαηαζθεπή θαη επηζθεπή 

θαηνηθηψλ, ζηηο απμήζεηο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ 

θαη ζε ινηπέο ηξέρνπζεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε βαζηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, έλα 

ζεκαληηθφ πνζφ πξνβιέπεηαη γηα επελδχζεηο ζε 

ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο Κνπβαληθήο νηθνλνκίαο, 

φπσο ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, ζηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

θαη ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ζε πγεία θαη εθπαίδεπζε.  
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Ο κλάδορ ηηρ Βιοηεσνολογίαρ ζηην Κούβα  

ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε ησλ Δκπνξηθψλ πκ-

βνχισλ ζηελ Αληηπξνζσπεία ηεο ΔΔ ζηελ Αβά-

λα, βαζηθφο νκηιεηήο ήηαλ ν Γξ. Agustin Lage, 

Πξφεδξνο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο BioCubaFarma, 

ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο Βηνηε-

ρλνινγίαο θαη Φαξκαθεπηηθήο Βηνκεραλίαο. Ζ 

BioCubaFarma παξαζθεπάδεη θαη δηαλέκεη πεξηζ-

ζφηεξα απφ 1.000 πξντφληα θαη πξαγκαηνπνηεί 

εμαγσγέο ζε πεξίπνπ 50 ρψξεο. Δπίζεο θαηέρεη 

δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο γηα 2.640 θαξκαθεπηη-

θά πξντφληα ηφζν ζηελ Κνχβα φζν θαη ζην εμσ-

ηεξηθφ θαη ζπλεξγάδεηαη επίζεο κε πνιιέο εηαη-

ξείεο απφ ηνλ ρψξν ηεο βηνηερλνινγίαο ζε άιια 

θξάηε. 

Ο θιάδνο ηεο βηνηερλνινγίαο απνηειεί ζηξαηεγη-

θφ ηνκέα γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Κνχβαο θαη πιε-

ξνί πςειά πξφηππα πνηφηεηαο. ηνλ θιάδν απηφ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη 34 εηαηξείεο κε πεξηζζφηε-

ξνπο απφ 20 ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο. Οη εηαηξείεο, 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, είλαη θαζεηνπνηεκέλεο 

παξαγσγήο θαη έρνπλ ηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν 

επί ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ έξεπλαο, αλάπηπμεο, 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ.  Δπηπξνζζέησο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε 

Κνχβα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη επελδχζεηο ζην   

εμσηεξηθφ, κέζσ ηεο ζχζηαζεο κεηθηψλ εηαη-

ξεηψλ κε αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο  

απαζρνιείηαη θαηαξηηζκέλν επηζηεκνληθφ πξν-

ζσπηθφ απφ ηελ Κνχβα.  

 

Γημιοςπγία Μονάδαρ Δπεξεπγαζίαρ και Σςπο-

ποίηζηρ κπέαηορ ζηην Κούβα 

Πξαγκαηνπνηεζήθαλ, ζηηο 24 Ηαλνπαξίνπ, εγθαί-

ληα κνλάδαο επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο θξέα-

ηνο ζηελ εηδηθή Οηθνλνκηθή Εψλε Mariel. Ζ ζπ-

γθεθξηκέλε επέλδπζε, ε νπνία δηαζέηεη απνθιεη-

ζηηθά μέλν θεθάιαην, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ 

κεμηθαληθή εηαηξεία «Richmeat» πνπ δξαζηεξην-

πνηείηαη ζηνλ θιάδν ηνπ θξέαηνο. Ζ ελ ιφγσ κν-

λάδα ζα έρεη παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 400 ηφλσλ 

αλά κήλα, σζηφζν ζηελ παξνχζα θάζε παξάγν-

ληαη 180 ηφλνη ην κήλα θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη 

κία κφλν γξακκή παξαγσγήο πνπ αληηζηνηρεί ζην 

45% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ. Σν 90% ησλ ππαιιήισλ είλαη Κνπ-

βαλνί πνιίηεο θαη νη πξψηεο χιεο ζα πξνκεζεχν-

ληαη απφ ηελ εγρψξηα αγνξά.   
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Βιοηλεκηπικό επγοζηάζιο ζηην Κούβα 

Ζ βξεηαλν-θνπβαληθή θνηλνπξαμία «Biopower», 

αλαθνίλσζε φηη πνιχ ζχληνκα πξφθεηηαη λα μεθη-

λήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην πξψην βηνειεθηξηθφ 

εξγνζηάζην παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ βηνκάδα 

θαη θαηά ηελ παξνχζα ζηηγκή δηεμάγνληαη νη ηειη-

θέο δνθηκέο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή ελέξ-

γεηαο. Σν θφζηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο 

αλέξρεηαη ζε 180 εθαη. δνι.  

Οη Κνπβαληθέο αξρέο εθθξάδνπλ ηελ πεπνίζεζε 

φηη ζε εηήζηα βάζε, κέζσ ηεο ειεθηξηθήο ελέξ-

γεηαο πνπ ζα παξάγεηαη ζην ελ ιφγσ εξγνζηάζην, 

ε Κνχβα ζα κπνξεί λα κεηψζεη ηηο εηζαγσγέο   

πεηξειαίνπ θαηά 100.000 βαξέιηα.   

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Αξιοζημείωηη αύξηζη ζηιρ κπαηήζειρ αεποπο-

πικών ειζιηηπίων για Κούβα από Αμεπικανούρ 

πολίηερ 
Μεγάιε αχμεζε ζεκεηψλεηαη ζηηο θξαηήζεηο αε-

ξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ απφ ΖΠΑ γηα Κνχβα, θα-

ηφπηλ ησλ λέσλ θπξψζεσλ πνπ αλαθνηλψζεθαλ 

απφ ηελ Ακεξηθαληθή Κπβέξλεζε θαη αθνξνχλ ζε 

απαγφξεπζε πηήζεσλ charter απφ ηηο ΖΠΑ πξνο 

ελλέα αεξνδξφκηα ζηελ Κνχβα, κεηά ηελ 10ε 

Μαξηίνπ η.έ. χκθσλα κε ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν 

«Cubamax» πνπ έρεη παξνπζία ζηελ Κνχβα αιιά 

θαη ζηελ πνιηηεία Φιφξηληα ησλ ΖΠΑ, ε δήηεζε 

έρεη μεπεξάζεη θάζε πξνεγνχκελν θαζψο πνιινί 

Ακεξηθαλνί ηαμηδηψηεο ζπεχδνπλ λα επηζθεθηνχλ 

ηελ Κνχβα πξηλ ηεζεί ζε ηζρχ ν λένο ηαμηδησηηθφο 

πεξηνξηζκφο. Όπσο αλαθέξνπλ νη ηζχλνληεο ηνπ 

ελ ιφγσ ηνπξηζηηθνχ πξαθηνξείνπ, εληφο νιίγσλ 

σξψλ κεηά ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ππήξμαλ πεξί-

πνπ 1.000 θξαηήζεηο, γεγνλφο πνπ δελ έρεη μαλα-

ζπκβεί πνηέ ζην παξειζφλ. 

Άνοδορ ηοςπιζηικού πεύμαηορ από Ρωζία 
χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ ηεο Κνχ-

βαο, ην πεξαζκέλν έηνο ν αξηζκφο ησλ Ρψζσλ 

επηζθεπηψλ ζεκείσζε αχμεζε θαηά 30% ζε ζχ-

γθξηζε κε ην 2018 παξά ηε γεληθφηεξε κείσζε 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο πνπ ππήξμε ην 2019. Ο 

αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηε Ρσζία αλήιζε ζε 

178.000 ζε ζχλνιν 4,3 εθαη. αηφκσλ πνπ επη-

ζθέθζεθαλ ηελ Κνχβα. Ζ Ρσζία βξίζθεηαη ζηελ 

ηξίηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο ησλ ρσξψλ κε βάζε 

ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ ζηελ Κνχβα ην 2019, 

κεηά ηνλ Καλαδά θαη ηηο ΖΠΑ (θπξίσο Ακεξηθα-

λνί πνιίηεο θνπβαληθήο θαηαγσγήο). Δθθξάδνληαη 

εθηηκήζεηο φηη ν αξηζκφο ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ 

ζα ππεξβεί ηηο 200.000 ην ηξέρνλ έηνο.  

 

Ημεπίδα Δνημέπωζηρ ηος ομίλος Gran Caribe 

Ο ζεκαληηθφηεξνο μελνδνρεηαθφο φκηινο ηεο 

Κνχβαο «Gran Caribe» δηνξγάλσζε, ζηηο 29 Ηα-

λνπαξίνπ, ελεκεξσηηθή εθδήισζε πξνθεηκέλνπ 

λα παξνπζηάζεη ηηο δξάζεηο ηνπ γηα ην λέν έηνο. Ο 

φκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Κνχβα ηα ηειεπ-

ηαία 25 ρξφληα θαη δηαζέηεη πεξίπνπ 14 ρηι. θιίλεο 

ζε πνιπηειή μελνδνρεία ζε νιφθιεξε ηε ρψξα.    
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ  

Event: Book Fair  

Duration: 7-17 February 2020 

Organizer: Dirección de Publicaciones Periódicas  

Venue: Fortress of San Carlos de la Cabaña (Historic Center of Old Havana) 

Havana, Cuba 

Tel : +53 78329526   

E-mail:  feria@ccl.cult.cu, direccion@ccl.cult.cu  

Website: http://www.filcuba.cult.cu/   

 

 

Event: Informatica Cuba  

Duration: 16-20 March 2020 

Organizer:  Grupo Empresarial Palco 

Venue: Ferial Pabexpo 

Avenida 17 e/180 y 182  

Siboney, Playa 

Havana, Cuba 

Tel : +53 78828504  

E-mail: informaticahabana@mincom.gob.cu   

Website:  http://www.informaticahabana.cu/  

 

 

Event: FIT Cuba (The International Tourism Fair of Cuba) 

Duration: May 2020 

Organizer:  Cuban Ministry of Tourism 

Venue: Historic Center of Old Havana 

Havana, Cuba 

Tel : +53 72040021  

E-mail: esp1.europa1@avc.vin.tur.cu  

Website: www.fitcuba.com  
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πλάληεζε ηνπ θ. ηαχξνπ ηαπξάθνπ, Γξακκαηέα ΟΔΤ Α΄, κε 

ηε Γηεπζχλνπζα χκβνπιν θαη ζηειέρε ηεο Κνπβαληθήο εηαη-

ξείαο «Cubaexport», ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο επηρείξεζεο.  

Δνξηαζηηθέο εθδειψζεηο επί ηεο δεθαπεληαεηνχο επεηείνπ 

εγθαηλίσλ ηεο Διιελνξζφδνμεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ Νηθν-

ιάνπ ζηελ παιηά πφιε ηεο Αβάλαο.   

http://www.filcuba.cult.cu/
http://www.informaticahabana.cu/en
mailto:esp1.europa1@avc.vin.tur.cu
http://www.fitcuba.com/en/contacto/

