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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

ύνοδορ Κενηπικήρ Δπιηποπήρ ηος 

Κςβεπνώνηορ Κόμμαηορ ηηρ Κού-

βαρ ζσεηικά με ηην οικονομία  

Καηά ηελ 9ε Σχλνδν ηεο Κεληξηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Κπβεξλψληνο Κφκκα-

ηνο ηεο Κνχβαο, κε Δπηθεθαιήο ηνλ 

Πξψην Γξακκαηέα, θ. Raúl Castro 

Ruz, εμεηάζηεθε ε πξφνδνο πνπ έρεη 

ζεκεησζεί αλαθνξηθά κε ηελ πινπνί-

εζε ηνπ Δζληθνχ Σρεδίνπ Οηθνλνκη-

θήο θαη Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο, κέ-

ρξη ην 2030.  

Ο ππνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Σρεδηα-

ζκνχ, θ. Alejandro Gil Fernandez, 

πξνέβε ζε αλαιπηηθή ελεκέξσζε  

αλαθνξηθά κε ην Δζληθφ Σρέδην Αλά-

πηπμεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο 

(2019-2021, 2022-2026 θαη 2027-

2030). Γηα ηελ πξψηε πεξίνδν, έμη 

ζηξαηεγηθνί ηνκείο θξίλνληαη άκεζεο 

πξνηεξαηφηεηαο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο: 

ηνπξηζκφο, βηνηερλνινγία θαη θαξκα-

θεπηηθή βηνκεραλία, παξαγσγή ειε-

θηξηθήο ελέξγεηαο, παξαγσγή ηξνθί-

κσλ, επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ζην 

εμσηεξηθφ θαη θαηαζθεπαζηηθφο ην-

κέαο. 

Όζνλ αθνξά ζηε βειηίσζε ησλ     

ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ, ην Δζληθφ 

Σρέδην Αλάπηπμεο ζα επηθεληξσζεί 

θπξίσο ζηνπο ηνκείο πιεξνθνξηθήο 

θαη ηειεπηθνηλσληψλ, κεηαθνξψλ θα-

ζψο θαη ζηα δίθηπα χδξεπζεο θαη  

απνρέηεπζεο. 

Ο Υπνπξγφο Οηθνλνκίαο αλέθεξε 

επίζεο φηη ε νηθνλνκία ηεο Κνχβαο 

είλαη αληηκέησπε κε πνιιέο πξνθιή-

ζεηο. Αξθεηνί νηθνλνκηθνί πεξηνξη-

ζκνί θαη ε γξαθεηνθξαηία δπζρεξαί-

λνπλ ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ, ελψ επίζεο νη εμαγσγέο 

δελ απμάλνληαη κε ηε δπλακηθή πνπ 
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ζα επηζπκνχζε ε Κπβέξλεζε. Γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, πξνηείλεηαη ε πινπνίεζε 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ζε δηάθνξεο πεξην-

ρέο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη λα δνζεί κεγαιχηεξε 

έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζηελ εηδη-

θή δψλε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο Mariel, ζηελ  

νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη επελδπηηθά πξνγξάκ-

καηα κε πην επλντθνχο φξνπο, ζπγθξηηηθά κε 

άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.  

Δπίζεο, θξίζηκεο ζεκαζίαο ζεσξείηαη ε βειηίσζε 

ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ θαζψο επίζεο ε αχμεζε 

ησλ γεσηξήζεσλ ζε πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη ηεο 

ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο νχησο 

ψζηε ε Κνχβα λα κελ είλαη εμαξηεκέλε απφ ηηο 

εηζαγσγέο πεηξειαίνπ. Όζνλ αθνξά ζην επφκελν 

έηνο, ην Δζληθφ Σρέδην Αλάπηπμεο πξνβιέπεη ηε 

δηάζεζε πφξσλ ζε ηνκείο άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο 

γηα ηελ Κνπβαληθή Κπβέξλεζε, φπσο ε εγρψξηα 

παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ, ε βειηίσζε 

ησλ ππεξεζηψλ θαη κεηαθνξψλ θ.α.  

Η πινπνίεζε ηνπ Δζληθνχ Σρεδίνπ Αλάπηπμεο 

απνηειεί ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ Κνπβα-

ληθή Κπβέξλεζε, δεδνκέλνπ φηη νη αξρέο ηεο ρψ-

ξαο ζηνρεχνπλ ζηηο επελδχζεηο απφ ην εμσηεξηθφ.   

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

Πποζέλκςζη ξένυν επενδύζευν για παπαγυγή 

πεηπελαίος  

Σην πιαίζην πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ 

ζηνλ ηνκέα  έξεπλαο θαη παξαγσγήο  πδξνγνλαλ-

ζξάθσλ, ε θξαηηθή εηαηξεία «Unión Cuba 

Petróleo (Cupet)» αλαθνίλσζε φηη, πξνζερψο, ζα 

μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα 

24 απφ ηα 59 ηεκάρηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ απν-

θιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε ηεο ρψξαο ζηνλ θφι-

πν ηνπ Μεμηθνχ.  

 

Πλυηόρ ζηαθμόρ παπαγυγήρ ηλεκηπικήρ ενέπ-

γειαρ  ππορ ηην Κούβα 

Καηφπηλ ζπκθσλίαο ηεο Τνπξθηθήο εηαηξείαο 

«Karadeniz Holding» κε ηηο Κνπβαληθέο Αξρέο,  

πισηή κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

αλαρψξεζε απφ ηνλ ιηκέλα Yalova ηεο Θάιαζζαο 

ηνπ Μαξκαξά κε πξννξηζκφ ηελ Κνχβα. Η ηνπξ-

θηθή επέλδπζε ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ηεο 

Κνχβαο ζα νινθιεξσζεί κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ πισηνχ ζηαζκνχ ειε-

θηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ εηδηθή δψλε νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο Mariel.  

 

 

ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 

 

Γιεθνήρ έκθεζη  «PACGRAF Cuba»  
Σηηο 9-11 Απξηιίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε Γηε-

ζλήο Έθζεζε Γξαθηθψλ Τερλψλ, Σπζθεπαζηψλ 

θαη Μεραλεκάησλ Δθηχπσζεο «PACGRAF 

Cuba», ζηνλ Δθζεζηαθφ ρψξν Pabexpo ηεο Αβά-

λαο. Υπήξμε ζπκκεηνρή πνιιψλ εηαηξεηψλ απφ 

άιιεο ρψξεο, φπσο Ιζπαλία, Γεξκαλία, Ιηαιία, 

Γαιιία, Μεμηθφ θ.α., γεγνλφο πνπ δείρλεη ην απ-

μαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Κνπβαληθή αγνξά.  
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Δνημεπυηική ζςνάνηηζη ζηο Τποςπγείο Βιο-

μησανίαρ Σποθίμυν  

Σηηο 17 Απξηιίνπ έιαβε ρψξα ελεκεξσηηθή ζπλά-

ληεζε ζην Υπνπξγείν Βηνκεραλίαο Τξνθίκσλ ηεο 

Κνχβαο, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Πξψηνπ Υθπ-

πνπξγνχ ηνπ ελ ιφγσ Υπνπξγείνπ, θ. Luis Or-

lando Lopez. Σηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ εθπξφ-

ζσπνη Φνξέσλ Γηεζλνχο Αλαπηπμηαθήο Σπλεξγα- 

ζίαο θαζψο επίζεο Δκπνξηθνί Σχκβνπινη Πξε-

ζβεηψλ.  

Η βηνκεραλία ηξνθίκσλ απνηειεί ηνκέα ζηξαηε-

γηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Κνπβαληθή Κπβέξλεζε 

φζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηεο «Αηδέληαο 

2030» γηα επηζηηηθή αζθάιεηα θαη βηψζηκε αλά-

πηπμε. Καηά ηε ζπλάληεζε έγηλε παξνπζίαζε ηνπ 

Σρεδίνπ αλάπηπμεο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε 

δηαθφξσλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε επηκέ-

ξνπο ηνκείο ηεο ελ ιφγσ βηνκεραλίαο. Τν Σρέδην 

απηφ αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο κε απψηε-

ξν ζηφρν ηε ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα 

ζηελ ππνθαηάζηαζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ηελ αχ-

μεζε ησλ εμαγσγψλ ηξνθίκσλ κέζσ ηεο πξαγκα-

ηνπνίεζεο επελδχζεσλ. Δπηπξνζζέησο, ε 

«Αηδέληα 2030», πξνβιέπεη ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ  

ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη ηε δηαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη πν-

ηψλ. 

Τν Υπνπξγείν Βηνκεραλίαο Τξνθίκσλ έρεη θα-

ηαξηίζεη 40 επελδπηηθά πξνγξάκκαηα, εθ ησλ  

νπνίσλ ηα 4 έρνπλ ήδε μεθηλήζεη λα πινπνηνχ-

ληαη. Δπίζεο, δηαλεκήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

θαηάινγνο κε ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηα πξν-

γξάκκαηα πνπ  πξνηείλνληαη θαη ηνλ απαηηνχκελν  

πξνυπνινγηζκφ ηνπ θάζε έξγνπ.   

Οη Δπηθεθαιήο ησλ Φνξέσλ Γηεζλνχο Αλαπηπ-

μηαθήο Σπλεξγαζίαο ραηξέηηζαλ ηελ πξσηνβνπιία 

ηνπ Υπνπξγείνπ γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο εκεξίδαο 

απηήο θαη ππνγξάκκηζαλ φηη ε «Αηδέληα 2030» 

ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηξνθί-

κσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν, 

γεληθφηεξα, ζηελ Κνπβαληθή νηθνλνκία. Δπίζεο 

έδεημαλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα αλάιεςε δξάζεσλ 

ζηνλ ελ ιφγσ θιάδν, ελψ  ηδηαίηεξε κλεία ππήξμε 

ζε πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ πινπνηήζεη, επηηπρψο, 

ζε άιινπο ζεκαληηθνχο θιάδνπο γηα ηελ νηθνλν-

κία ηεο Κνχβαο.   

Ομιλία ηος Πποέδπος ηηρ Ένυζηρ Ιζπανών 

Δπισειπημαηιών ζηην Ανηιπποζυπεία ηηρ ΔΔ 

Πξνζθεθιεκέλνο θαη βαζηθφο νκηιεηήο ζηε ζπ-

λάληεζε ησλ Δκπνξηθψλ Σπκβνχισλ, πνπ πξαγ-

καηνπνηήζεθε, ζηηο 4 Απξηιίνπ, ζηελ Αληηπξνζσ-

πεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ Αβάλα, ήηαλ 

ν θ. Xulio Fontecha, Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Ιζπα-

λψλ Δπηρεηξεκαηηψλ ζηελ Κνχβα.  

Ο θ. Fontecha, αξρηθά πξνέβε ζε παξνπζίαζε ηεο 

Δλψζεσο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Η Έλσζε 

ιεηηνπξγεί απφ ην 1985 θαη έρεη πεξηζζφηεξα απφ 

200 κέιε ζην θαηαζηαηηθφ ηεο. Γηαηεξεί πνιχ 

θαιέο ζρέζεηο κε ηηο Αξρέο ηεο ρψξαο θαη ζπλεξ-

γάδεηαη ζηελά κε ην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην 

Κνχβαο, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηνξγάλσζε επηρεηξεκαηη-

θψλ ζπλαληήζεσλ.  

Μεηαμχ άιισλ, ππήξμε αλαθνξά ζηελ παξνχζα 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζε δηάθνξα πξνβιή-

καηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ εί-

λαη κέιε ηεο Δλψζεσο. Ο θ. Fontecha, επεζήκαλε  

φηη ην ρξένο ησλ Κνπβαληθψλ εηαηξεηψλ πξνο  

Ιζπαληθέο εηζαγσγηθέο εηαηξείεο, παξφηη παξακέ-

λεη κεγάιν, έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, ζπγθξηηηθά 

κε ην παξειζφλ.  
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Δπίζκετη ζηον Οπγανιζμό ProCuba (5 Αππι-

λίος 2019) 

Σηηο 5 Απξηιίνπ έιαβε ρψξα, ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ Οξγαληζκνχ «ProCuba», ζπλάληεζε ηνπ      

θ. Ση. Σηαπξάθνπ, Γξακκαηέα ΟΔΥ Α΄, κε ηνλ 

Γηεπζπληή ηνπ ελ ιφγσ Οξγαληζκνχ, θ. Roberto 

Castro.   

O «ProCuba» ππάγεηαη ζην Υπνπξγείν Δμσηεξη-

θνχ Δκπνξίνπ θαη Δπελδχζεσλ ηεο Κνχβαο θαη 

παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζε εμαγσγείο, 

εηζαγσγείο θαη εγρψξηνπο παξαγσγνχο δηαθφξσλ 

πξντφλησλ θαη ζπλδξάκεη επίζεο μέλεο εηαηξείεο 

πνπ επηζπκνχλ λα εμάγνπλ ή λα πξαγκαηνπνηή-

ζνπλ επέλδπζε ζηελ Κνχβα. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ 

«ProCuba» είλαη ε αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ εκπν-

ξηθψλ ζρέζεσλ κε άιιεο ρψξεο, δηεπθνιχλνληαο 

ηφζν ηνπο εμαγσγείο φζν θαη ηηο εηαηξείεο εηζα-

γσγήο πξντφλησλ δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζε ην-

κείο, νη νπνίνη δχλαληαη λα ζπκβάινπλ ζηελ νηθν-

λνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο.  

Ο νξγαληζκφο «ProCuba» δηαζέηεη ηα θάησζη επη-

κέξνπο ηκήκαηα:  

α) Τκήκα Έξεπλαο Αγνξάο, αξκφδην γηα ηνλ ελην-

πηζκφ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ κε ζηφρν ηελ 

αχμεζε δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κε άιια 

θξάηε θαζψο θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ ζε ρψξεο ελδηαθέξνληνο ηεο Κνχβαο.  

β) Τκήκα Δκπνξηθψλ Πιεξνθνξηψλ πνπ αζρνιεί-

ηαη, κεηαμχ άιισλ, κε ηε δηεξεχλεζε μέλσλ αγν-

ξψλ θαη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα δπλεηηθνχο 

πξνκεζεπηέο. Δπίζεο αλαιακβάλεη ηε δηνξγάλσ-

ζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ B2B κεηαμχ 

εγρψξησλ θαη μέλσλ εηαηξεηψλ.  

γ) Τκήκα Πξνψζεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο, κε θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ηελ πξνβνιή ηνπ Οξγαληζκνχ θαη 

γεληθφηεξα ηνπ Υπνπξγείνπ ζην νπνίν ππάγεηαη. 

Σην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ είλαη ε    

δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη ε 

πξνψζεζε πξντφλησλ. Δπίζεο είλαη ππεχζπλν γηα 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Κπβέξλεζεο θαη εθπξνζσπεί εζληθέο επηρεηξήζεηο 

ζε δηεζλείο εθζέζεηο θαη άιιεο εθδειψζεηο.  

δ) Τκήκα Πξνψζεζεο Ξέλσλ Δπελδχζεσλ, ππεχ-

ζπλν γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη πιεξνθν-

ξηψλ ζηνπο επελδπηέο ζρεηηθά κε ηνπο θαλνλη-

ζκνχο, ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ηα δηάθνξα 

έξγα θαη ινηπά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο  

επελδχζεηο ζηελ Κνχβα.  

Ιδηαίηεξε κλεία έγηλε ζηελ εηδηθή δψλε νηθνλνκη-

θήο αλάπηπμεο Mariel, ε νπνία βξίζθεηαη πεξίπνπ 

50 ρικ. δπηηθά ηεο Αβάλαο θαη έρεη ζηφρν ηελ 

πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ κέζσ ηεο παξν-

ρήο ζεκαληηθψλ θηλήηξσλ γηα ηνπο επελδπηέο. Ο 

Γηεπζπληήο ηνπ «ProCuba» αλέθεξε φηη ε δεκη-

νπξγία ηεο εηδηθήο δψλεο Mariel, ζεσξείηαη θνκ-

βηθήο ζεκαζίαο θαη ζεκαηνδνηεί ην νηθνλνκηθφ 

άλνηγκα ηεο ρψξαο, ελψ επεζήκαλε φηη ήδε πξαγ-

καηνπνηνχληαη επελδχζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο-

ζηε δψλε απηή απφ Καλαδηθέο θαη Δπξσπατθέο 

επηρεηξήζεηο.  

Τέινο, ν θ. Roberto Castro επεζήκαλε φηη έρεη 

ππάξμεη ελδηαθέξνλ απφ ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ 

επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνπο ηνκείο 

εζηίαζεο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.  



ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ ΣΟ 2019 

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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