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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

ςνεδπίαζη ηος Τποςπγικού ςμ-

βοςλίος ηηρ Κοςβανικήρ Κςβέπνη-

ζηρ για ηην οικονομία 

Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Κνπβαληθήο Κπβέξ-

λεζεο πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 12-13 

Μαξηίνπ 2019, ππφ ηελ παξνπζία 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνχβαο, θ. Miguel 

Díaz-Canel Bermúdez, εμεηάζηεθαλ 

ζέκαηα, δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο, φπσο ε αχμεζε 

ησλ θνπβαληθψλ  εμαγσγψλ θαη ησλ 

μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα, ε βει-

ηίσζε ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηα-

ρείξηζεο ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ, ε 

απνδνηηθή ρξήζε πδάηηλσλ πφξσλ 

θαη ν θξαηηθφο απνινγηζκφο ηνπ πξν-

εγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

Αξρηθά, ν Κνπβαλφο Τπνπξγφο Εμσ-

ηεξηθνχ Εκπνξίνπ θαη Επελδχζεσλ, 

θ. Rodrigo Malmierca Díaz, παξνπζί-

αζε κηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή, 

ε νπνία ζέηεη σο ζηφρν ηελ αχμεζε 

ησλ εμαγσγψλ ησλ αγαζψλ θαη ππε-

ξεζηψλ. Η ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή αλα-

ιχεη επίζεο ηα πξνβιήκαηα πνπ επε-

ξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο εμαγσγέο ηεο 

ρψξαο, θαζψο πνιιά πξντφληα δελ 

είλαη αληαγσληζηηθά, νχηε πξνεγκέλα 

ηερλνινγηθά θαη απεπζχλνληαη θπξί-

σο ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο. 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο 

είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε ζπλερήο αχ-

μεζε ησλ εμαγσγψλ ζε εηήζηα βάζε, 

ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη αζθά-

ιεηαο ησλ πξντφλησλ, ν εθζπγρξνλη-

ζκφο ηεο εζληθήο βηνκεραλίαο κέζσ 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη ε αλάπηπμε 

ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε 

θάζε επαξρία ηεο ρψξαο.  

Η λέα ζηξαηεγηθή επηδηψθεη ηελ αχ-

μεζε θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ εμαγσ-

γψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηε 

βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκα-
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ηνο νχησο ψζηε νη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο λα αληα-

πεμέιζνπλ κε επηηπρία ζην λέν δηεζλέο αληαγσλη-

ζηηθφ πεξηβάιινλ. Σέινο, πξνβιέπεηαη ε δεκη-

νπξγία βηνκεραληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πάξθσλ 

θαη εηδηθψλ δσλψλ γηα εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ 

πξντφληα πςειήο ηερλνινγίαο. Κξίζηκεο ζεκαζί-

αο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε,  ζεσξείηαη ε 

πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ.  

Μεηαμχ ησλ βαζηθφηεξσλ πξντφλησλ πνπ απνηε-

ινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο εμαγσγέο ηεο Κνχ-

βαο, θαηά ηελ πεξίνδν 2019-2021, ζπγθαηαιέγν-

ληαη ην ληθέιην, ε δάραξε, ν θαπλφο, ην κέιη, ην 

ξνχκη, δηάθνξα ζαιαζζηλά θαη βηνθαξκαθεπηηθά 

πξντφληα, ελψ νη ππεξεζίεο ζηνπο ηνκείο πγείαο, 

ηνπξηζκνχ, ηειεπηθνηλσληψλ θαη πνιηηηζκνχ ζεσ-

ξνχληαη νη πην ζεκαληηθέο.  

Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιί-

νπ, εμεηάζηεθε ε πξφνδνο πνπ έρεη ζεκεησζεί  

αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν δηαρείξηζεο θξαηηθψλ 

εζφδσλ, ζε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο πνπ είρε ιεθ-

ζεί ην πεξαζκέλν έηνο θαη αθνξνχζε ζηε βειηίσ-

ζε ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ παξαθνινχ-

ζεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ.  

Επίζεο παξνπζηάζηεθε ν  απνινγηζκφο πεπξαγ-

κέλσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. ην 

πιαίζην ησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ, ε θπβέξλεζε απέ-

θηεζε 1.235 λέα νρήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα πε-

ξηζζφηεξα είλαη ειεθηξνθίλεηα ιεσθνξεία, θηλε-

δηθήο πξνέιεπζεο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα βειηησζνχλ νη αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο.  

Καηά ην πεξαζκέλν έηνο παξαηεξήζεθε επίζεο, 

έιιεηςε βαζηθψλ ηξνθίκσλ (π.ρ. ςσκί, απγά, θπ-

ηηθφ έιαην, αιεχξη ζίηνπ θαη θνηφπνπια). Γηα ην 

ιφγν απηφ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αχμεζε ησλ 

εηζαγσγψλ θαη ε βειηίσζε ηεο εγρψξηαο παξαγσ-

γήο θαη επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, κέζσ ηεο πιν-

πνίεζεο επελδχζεσλ.  

ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 

 

Γιεθνήρ έκθεζη αγποηικήρ βιομησανίαρ και 

ηποθίμυν «FIAGROP 2019»  
Με κεγάιε επηηπρία νινθιεξψζεθε ε δηεζλήο 

έθζεζε αγξνηηθήο βηνκεραλίαο θαη ηξνθίκσλ 

«FIAGROP 2019», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ Αβάλα, απφ 18 έσο 24 Μαξηίνπ 2019.   

Η ελ ιφγσ έθζεζε, ε νπνία θέηνο δηνξγαλψζεθε 

γηα 22ε θνξά, πξνζειθχεη θάζε ρξφλν ρηιηάδεο 

επηζθέπηεο θαη απνηειεί κνλαδηθή επθαηξία γηα 

πνιινχο   επαγγεικαηίεο απφ δηάθνξνπο θιάδνπο 

πξντφλησλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαζψο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ άκεζεο ιηαλη-

θέο πσιήζεηο θαη λα ζπλάςνπλ επηρεηξεκαηηθέο 

ζπλεξγαζίεο µε άιιεο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ έθζεζε.  

ηελ εθδήισζε εγθαηλίσλ, θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

δηεζλνχο έθζεζεο, παξεπξέζεθαλ αμησκαηνχρνη 

ηεο Κνπβαληθήο Κπβέξλεζεο, ζηειέρε ηεο δεκφ-

ζηαο δηνίθεζεο θαη αξθεηψλ επηρεηξήζεσλ, εθ-

πξφζσπνη ηνπ δηπισκαηηθνχ ζψκαηνο, ελψ 

έληνλν ήηαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εγρψξησλ κέζσλ 

καδηθήο ελεκέξσζεο.  

ΔΛΙΓΑ 2                    ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ 



ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 

ςνένηεςξη Σύπος για ηην ανάπηςξη ηος καηα-

ζκεςαζηικού κλάδος ζηην Κούβα  
ε ζπλέληεπμε ηχπνπ πνπ δηνξγαλψζεθε, ζηηο 18 

Μαξηίνπ, ζην Κνπβαληθφ Τπνπξγείν Καηα-

ζθεπψλ, ππφ ηελ παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ρψ-

ξαο,  θ. Díaz-Canel Bermúdez, εμεηάζηεθε ε πα-

ξνχζα θαηάζηαζε θαη νη κειινληηθέο πξννπηηθέο 

ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαζθεπψλ ζηελ Κνχβα. 

Καηά ηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ, ν Κνπβαλφο 

Πξφεδξνο αλέθεξε φηη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ θξίλεηαη κείδνλνο ζε-

καζίαο γηα ηε γεληθφηεξε αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο 

νηθνλνκίαο ηεο Κνχβαο, ελψ ππνγξάκκηζε ηα κε-

γάια έξγα ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ πνπ νινθιε-

ξψζεθαλ ην 2018. πγθεθξηκέλα, δεκηνπξγήζε-

θαλ 21 θσηνβνιηατθά πάξθα θαη εληφο ηνπ ηξέρν-

ληνο έηνπο, αλακέλεηαη λα ηειεηψζεη ε θαηαζθεπή 

δχν αηνιηθψλ πάξθσλ.  

εκεηψλεηαη φηη, κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξν-

ηεξαηφηεηεο ηεο Κπβέξλεζεο είλαη ε αλάπηπμε 

ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο νχησο ψζηε 

λα κελ είλαη ε ρψξα ηφζν εμαξηεκέλε απφ ηηο εη-

ζαγσγέο πεηξειαίνπ.  

Επηπξνζζέησο, ππήξμε αχμεζε ζηηο θαηαζθεπέο 

λέσλ θαηνηθηψλ θαζψο επίζεο ζηηο εξγαζίεο επη-

ζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θηηξίσλ.  Σν 2018 νιν-

θιεξψζεθε ε θαηαζθεπή 30.437 λέσλ θαηνηθηψλ, 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 39,5%, 

ζε ζχγθξηζε κε ην πεξαζκέλν έηνο  (21.827 θα-

ηνηθίεο ην 2017).   

Σέινο, επηζεκάλζεθε φηη ε παξαγσγή αδξαλψλ 

πιηθψλ, ηζηκέληνπ θαη πνιιψλ άιισλ δνκηθψλ 

πιηθψλ θπκαίλεηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα θαη 

ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαηαη λα θαιχςεη ηηο 

εγρψξηεο αλάγθεο, εηδηθά ηψξα πνπ αλαπηχζζεηαη 

ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο. 

Δπίζκετη ζηο Δμποπικό Δπιμεληηήπιο ηηρ  

Κούβαρ  

ηηο 19 Μαξηίνπ έιαβε ρψξα ζην Εκπνξηθφ Επη-

κειεηήξην Κνχβαο, ζπλάληεζε ηνπ θ. η. ηαπ-

ξάθνπ, Γξακκαηέα ΟΕΤ Α΄, κε ηε δηεπζχληξηα 

Δηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ ελ ιφγσ Επηκειεηεξίνπ, θα 

Celia Rodriguez, θαη ηελ θα Lourdes Santos, αξ-

κφδηα γηα εκπνξηθέο ζρέζεηο κε θξάηε ηεο Δπηη-

θήο Επξψπεο. ην επίθεληξν ηεο ζπλάληεζεο 

ήηαλ ε αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζρέζε-

σλ κεηαμχ ηεο ρψξαο καο θαη ηεο Κνχβαο θαη νη 

επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη, θαηά ηελ παξνχζα 

ζηηγκή, ζηελ Κνπβαληθή αγνξά. Όζνλ αθνξά ζηηο 

μέλεο εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα εμάγνπλ ζηελ 

Κνχβα, νη εθπξφζσπνη ηνπ Επηκειεηεξίνπ αλέθε-

ξαλ, κεηαμχ άιισλ, φηη είλαη ζθφπηκε ε επίζθεςε 

ζην Εκπνξηθφ Επηκειεηήξην πξνθεηκέλνπ λα ελε-

κεξσζνχλ νη εμαγσγείο γηα ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά αιιά θαη γηα ηηο Κνπ-

βαληθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ άδεηα εηζαγσγήο 

πξντφλησλ. Σν Επηκειεηήξην είλαη ζε ζέζε λα 

δηνξγαλψζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ εμαγσγέσλ κε αληίζηνηρεο εηζα-

γσγηθέο επηρεηξήζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

εμαγσγείο ζα αθνινπζήζνπλ ηελ πξνβιεπφκελε 

δηαδηθαζία θαη ζα παξάζρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ απφ ην επηκειεηήξην. Οη 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηηο θνπβαληθέο εηαηξεί-

εο ζα πξέπεη λα δηεθπεξαηψλνληαη ζε θάπνην ηζρπ-

ξφ λφκηζκα, πιελ ηνπ δνιαξίνπ ΗΠΑ θαη θακία 

πιεξσκή δελ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ακεξηθαληθψλ 

ηξαπεδψλ. Οη εηζαγσγείο νθείινπλ λα αληαπνθξί-

λνληαη ζηηο πνζφηεηεο πνπ ζα ζπκθσλεζεί λα ε-

μάγνπλ πξνο ηελ Κνχβα, ελψ ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνη φηη ε πιεξσκή ηνπο ζα γίλεη 

κεηά ηελ πάξνδν νξηζκέλσλ κελψλ, θάηη πνπ α-

πνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή, ζχκθσλα κε ηηο εθπξν-

ζψπνπο ηνπ επηκειεηεξίνπ.   

ΔΛΙΓΑ 3                    ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ 
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ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

ημανηική αύξηζη ηυν επιζκεπηών ζηην Κού-

βα ηο 2018 

εκαληηθή είλαη ε αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ 

θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Κνχβα. Σν 2018, ν 

αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ απμήζεθε θαηά 500.000 

άηνκα, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 8%. Η αχ-

μεζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζε ηνπξίζηεο απφ 

Καλαδά θαη Ρσζία, ρψξεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξ-

ρνληαη νη πεξηζζφηεξνη ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπην-

ληαη ηελ Κνχβα.  

ε πξφζθαην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αλαθέξζεθε 

φηη έρεη ππάξμεη ζεκαληηθή πξφνδνο φζνλ αθνξά 

ζε καθξνρξφληα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη 

ζε θνηλνπξαμίεο κεηαμχ εγρψξησλ θαη μέλσλ εηαη-

ξεηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη πνιιά έξγα 

απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζην ραξηνθπιάθην επελδπηηθψλ επθαηξηψλ ζε δηά-

θνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Πξνβιέπεηαη επίζεο 

ζπλεξγαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Εμσηεξηθνχ Εκπνξί-

νπ θαη Επελδχζεσλ κε ην Τπνπξγείν Δεκφζηαο 

Τγείαο γηα ηελ πξνψζεζε ηαηξηθνχ θαη ηακαηηθνχ 

ηνπξηζκνχ θαζψο επίζεο ηε δηνξγάλσζε πνιηηη-

ζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπλεξγαζία κε μελν-

δνρεηαθέο κνλάδεο.  

Ο Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ, θ. Manuel Marrero 

Cruz, έρεη επηζεκάλεη ηελ αλάγθε αλάδεημεο λέσλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ εληφο ηεο ρψξαο θαη 

αλαθνίλσζε ηε δξνκνιφγεζε ζπληνληζκέλσλ 

δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, πνπ ζε ζπλ-

δπαζκφ κε ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ, ζα ζπκβάι-

ινπλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ζηνλ ελ ιφ-

γσ ηνκέα.  

εκεηψλεηαη φηη ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ πξνζει-

θχεη ηηο πεξηζζφηεξεο μέλεο επελδχζεηο πνπ πξαγ-

καηνπνηνχληαη ζηελ Κνχβα.  

ΔΚΓΗΛΩΔΙ 

 

Γεξίυζη για ηον εοπηαζμό ηηρ 25ηρ Μαπηίος 

Με ηελ επθαηξία ηεο Εζληθήο Ενξηήο ηεο 25εο 

Μαξηίνπ, ε Πξεζβεία ηεο Ειιάδνο ζηε Κνχβα 

παξέζεζε δεμίσζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε, 

γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά, ζηε Γθαιεξί 

«Carmen Montilla», ζην θέληξν ηεο Αβάλαο.  

Σε δεμίσζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο, ε ζχ-

δπγνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνχβαο, θα Lis Cuesta 

Peraza,  ν Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ, θ. Eduardo 

Rodriguez, ε Τθππνπξγφο Εμσηεξηθψλ, θα Ana 

Teresita Gonzalez θαη ε Τθππνπξγφο Μεηαθν-

ξψλ, θα Naima Acosta. Παξεπξέζεθαλ επίζεο 

πνιπάξηζκνη αμησκαηνχρνη ηεο Κνπβαληθήο  Κπ-      

βέξλεζεο, 70 Πξέζβεηο θαη ινηπνί εθπξφζσπνη 

ηνπ δηπισκαηηθνχ ζψκαηνο, νηθνλνκηθνί θαη επη-

ρεηξεκαηηθνί παξάγνληεο ηεο ρψξαο, δεκνζηνγξά-

θνη, κέιε ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο θ.α.  

Υνξεγνί ηεο δεμίσζεο ήηαλ θπξίσο Έιιελεο επη-

ρεηξεκαηίεο πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Κνχβα 

θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη επηηπρψο ζην ρψξν ηεο 

εζηίαζεο, νη νπνίνη πξνζέθεξαλ εδέζκαηα θαη 

πνηά ζηνπο πξνζθεθιεκέλνπο.  



ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ ΣΟ 2019 

Event: PAGRAF Cuba (International Printing, Packaging and Graphic Arts Exhibition) 

Duration: 9-11 April 2019 

Organizer:  Grupo Empresarial Palco 

Venue: Ferial PabExpo 

Avenida 17 e/180 y 182  

Siboney, Playa 

Havana, Cuba 

Tel : +53 7271 3670  

E-mail: ljaureguizar@firabarcelonaint.com, rafaelalejandro@palco.cu  

Website: www.firacuba.com/pacgraf-cuba  

 

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

Duration: 6-11 May 2019 

Organizer:  Cuban Ministry of Tourism 

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

Havana, Cuba 

Tel : +53 72040021  

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

Website: www.fitcuba.com  

 

Event: Hostel Cuba  

Duration: 28-30 May 2019 

Organizer:  Grupo Empresarial Palco 

Venue: Ferial Pabexpo 

Avenida 17 e/180 y 182  

Siboney, Playa 

Havana, Cuba 

Tel : +53 72713670  

E-mail:  rodriguezg@firabarcelonaint.com, rafaelalejandro@palco.cu  

Website: www.hostelcubaexpo.com 

 

Event: Feria Internacional ExpoCaribe 

Duration: 18-22 June  2019 

Organizer:  Cuban Ministry of Foreign Trade and Investment and Cuban Chamber of Commerce  

Venue: Teatro Heredia 

Avenida Garzón  

Santiago de Cuba Province   

Tel : +53 5 4078052  

E-mail: jrlooco25@gmail.com  

Website: https://p-upload.facebook.com/events/2224387841156797/  

 

Event: FIHAV Havana 2019 

Duration:  4-8 November 2019 

Organizers:  Cuban Ministry of Foreign Trade and Investment and Cuban Chamber of Commerce  

Venue: Recinto Ferial Expocuba 

Carretera del Rocio Km3½ , Arroyo Naranjo 

Havana, Cuba 

Tel : +53 72713669 

E-mail: luisgarciavillar@palco.cu, pabexpo1@palco.cu 
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