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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

ςνάνηηζη Δμποπικών ςμβούλυν  

ζηην Ανηιπποζυπεία ηηρ ΔΔ 

Καηά ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε ησλ 

Δκπνξηθώλ Σπκβνύισλ πνπ πξαγκα-

ηνπνηήζεθε ζηελ Αληηπξνζσπεία ηεο 

ΔΔ ζηελ Αβάλα, ζηηο 8 Μαΐνπ, ζπδε-

ηήζεθαλ νη ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο ζηελ Κνύβα.  

Αλαθέξζεθε όηη ην νηθνλνκηθό θιίκα 

έρεη επηδεηλσζεί, εηδηθά κεηά ηελ   

απόθαζε ηεο Ακεξηθαληθήο Κπβέξ-

λεζεο γηα πιήξε ελεξγνπνίεζε ηνπ 

άξζξνπ ΙΙΙ ηνπ Νόκνπ Helms-Burton. 

Ιδηαίηεξε κλεία έγηλε επίζεο ζε πξό-

ζθαηε νκηιία ηνπ θ. Raul Castro, 

Πξώηνπ Γξακκαηέα ηνπ Κπβεξλώ-

ληνο Κόκκαηνο, ν νπνίνο είρε ηνλίζεη 

ηηο δπζθνιίεο κε ηηο νπνίεο είλαη αληη-

κέησπε ε Κνπβαληθή Κπβέξλεζε, 

όπσο ε έιιεηςε βαζηθώλ πξντόλησλ 

δηαηξνθήο ζηελ αγνξά. Η έιιεηςε 

ηξνθίκσλ είλαη εκθαλήο ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο θαη ζηελ πξσηεύνπζα επί-

ζεο, όπνπ ζπζζσξεύεηαη κεγάιν 

ηκήκα ηνπ πιεζπζκνύ (πεξίπνπ 2,5 

εθαη θάηνηθνη).   

Σην πιαίζην πξσηνβνπιηώλ ηεο Κνπ-

βαληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηελ ηόλσζε 

ηεο νηθνλνκίαο, ν Πξόεδξνο ηεο ρώ-

ξαο, θ. Miguel Díaz-Canel, κε ζπλν-

δεία 10 Υπνπξγώλ, πξαγκαηνπνίεζε 

επίζθεςε ζηελ επαξρία Holguín, 

ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο Κνύβαο, 

κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε δπλαηνηή-

ησλ βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηα-

δηθαζίαο ζε ηνπηθά εξγνζηάζηα.  

Ο Πξόεδξνο θαη νη Υπνπξγνί, κεηαμύ 

άιισλ, επηζθέθηεθαλ εξγνζηάζην 

κεραλώλ ζπγθνκηδήο δαραξνθάια-

κνπ, κνλάδα παξαγσγήο ηπξνθνκη-

θώλ πξντόλησλ, θέληξν δηαινγήο θαη 

ζπζθεπαζίαο θξνύησλ, επηρείξεζε 

θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο γεσξγη-

θώλ κεραλεκάησλ, θ.α. 
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 

Ανάγκη βεληίυζηρ ηηρ παπαγυγήρ και ηηρ  

εμποπίαρ ηποθίμυν ζηην Κούβα 

Μέιε ηνπ Κπβεξλώληνο Κόκκαηνο ηεο Κνύβαο 

θαη ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο επηζθέθζεθαλ 

εξγνζηάζηα παξαγσγήο ηξνθίκσλ ζε πεξηνρέο 

πιεζίνλ ηεο Αβάλαο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ 

ηξόπνπο αύμεζεο ηεο παξαγόκελεο πνζόηεηαο 

θαη βειηίσζεο ηεο εκπνξηθόηεηαο ησλ εγρώξησλ 

πξντόλησλ. Μέζσ ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ησλ πα-

ξαγσγηθώλ κνλάδσλ ηξνθίκσλ, ν ζηόρνο ησλ 

Κνπβαληθώλ Αξρώλ είλαη ε αληηκεηώπηζε ηεο 

έιιεηςεο βαζηθώλ πξντόλησλ δηαηξνθήο πνπ πα-

ξαηεξείηαη, θαηά δηαζηήκαηα, ζηελ αγνξά.  

 

ύνατη ςμθυνίαρ Πποώθηζηρ Δπενδύζευν 

μεηαξύ Κούβαρ και λοβακίαρ 

Σηηο 13 Μαΐνπ, νη θπβεξλήζεηο ηεο Κνύβαο θαη 

ηεο Σινβαθίαο ππέγξαςαλ Σπκθσλία Πξνώζεζεο 

Δπελδύζεσλ, θαη κάιηζηα ζε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

ε Κνπβαληθή νηθνλνκία είλαη αληηκέησπε κε πνι-

ιέο πξνθιήζεηο. Η ελ ιόγσ ζπκθσλία ππεγξάθε 

από ηνλ Κνπβαλό Αληηπξόεδξν, θ. Ricardo Cabri-

sas, θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Πξσζππνπξγό ηεο Σιν-

βαθίαο, θ. Richard Raši, ν νπνίνο πξαγκαηνπνίε-

ζε επίζθεςε εξγαζίαο ζηελ Αβάλα. Σθνπόο ηεο 

Σπκθσλίαο είλαη ε ζηήξημε ησλ επελδύζεσλ, θπ-

ξίσο ζε έξγα ππνδνκώλ.   

 

ςνάνηηζη Κοςβανού Τποςπγού Δξυηεπικού 

Δμποπίος και Δπενδύζευν με ηην επισειπημα-

ηική κοινόηηηα 

Σε ζπλέρεηα ηεο απόθαζεο ηεο Ακεξηθαληθήο Κπ-

βέξλεζεο γηα πιήξε ελεξγνπνίεζε ηνπ Άξζξνπ 

ΙΙΙ (Νόκνο Helms-Burton), ν Κνπβαλόο Υπνπξ-

γόο Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ θαη Δπελδύζεσλ,         

θ. Rodrigo Malmierca, πξαγκαηνπνίεζε ελεκεξσ-

ηηθή ζπλάληεζε, ζηηο 17 Μαΐνπ, κε μέλνπο επελ-

δπηέο θαη επηρεηξεκαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζηελ Κνύβα θαη ηνπο δηαβεβαίσζε γηα ηελ αζθά-

ιεηα ησλ επελδύζεσλ ή επηρεηξεκαηηθώλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ, ζύκθσλα κε ηελ Κνπβαληθή 

λνκνζεζία.  

  

Παπαλαβή νέυν ζςπμών από ηην Κίνα για ηοςρ 

ζιδηποδπόμοςρ ηηρ Κούβαρ 

Σην πιαίζην εθζπγρξνληζκνύ θαη επαλαιεηηνπξγί-

αο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ ηεο Κνύβαο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε, ζηηο 19 Μαΐνπ, ε παξαιαβή 

56 λέσλ ζπξκώλ από ηελ Κίλα.  

Ο Κνπβαλόο  Υπνπξγόο Μεηαθνξώλ, θ. Eduardo 

Rodriguez, ν νπνίνο παξέζηε ζηελ εηδηθή ηειεηή 

πνπ δηνξγαλώζεθε γηα ηελ άθημε θαη εθθόξησζε 

ησλ νρεκάησλ ζηνλ ιηκέλα Αβάλαο, ππνγξάκκηζε 

ηε ζπκβνιή ησλ μέλσλ επελδύζεσλ ζηε βειηίσζε 

ησλ ππαξρνπζώλ ππνδνκώλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

ηεο ρώξαο.  

Σηε Σπκθσλία πνπ έρεη ππνγξάςεη ε Κνύβα κε 

ηελ Κίλα, πξνβιέπεηαη επίζεο ε απνζηνιή θαη 

άιισλ ζπξκώλ, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα ζα ρξεζη-

κνπνηεζνύλ ζηνπο ζηδεξνδξόκνπο ηεο Κνύβαο.  
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ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

Ανάπηςξη ηυν Ανανεώζιμυν Πηγών Δνέπγειαρ 

ζηην Κούβα 

Ο θιάδνο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 

(ΑΠΔ) ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ ζεκαληηθόηε-

ξσλ ηνκέσλ ηεο θνπβαληθήο νηθνλνκίαο κε ζηόρν 

ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ θάιπςεο ησλ ελεξγεη-

αθώλ αλαγθώλ ηεο Κνύβαο, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ 

ΑΠΔ.  

Σύκθσλα κε ηε Γεληθή Γηεπζύληξηα ηεο Γηεύζπλ-

ζεο Ηιεθηξηζκνύ ηνπ Υπνπξγείνπ Δλέξγεηαο θαη 

Οξπρείσλ, θα Tatiana Amarán,  ηα ηειεπηαία ρξό-

ληα, 65 θσηνβνιηατθά πάξθα έρνπλ ήδε δεκηνπξ-

γεζεί ζε νιόθιεξε ηε ρώξα θαη θαηά ηελ παξνύ-

ζα ρξνληθή ζηηγκή, θαηαζθεπάδνληαη 15 λέα θσ-

ηνβνιηατθά πάξθα, γεγνλόο πνπ αλακέλεηαη λα 

ζπκβάιεη ζηελ αύμεζε ηεο ηξέρνπζαο εγθαηεζηε-

κέλεο ηζρύνο θαηά 42 MW.  

Σεκεηώλεηαη όηη ν θιάδνο ησλ ΑΠΔ ζεσξείηαη 

άκεζεο πξνηεξαηόηεηαο θαη από πιεπξάο Δπξσ-

πατθήο Έλσζεο θαη γηα ην ιόγν απηό,  αξθεηά  

αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα πινπνηνύληαη ζηνλ ελ 

ιόγσ θιάδν.  

ςνάνηηζη ζηην Κπαηική Δπισείπηζη Ηλε-

κηπιζμού  ηηρ Κούβαρ  
Σηηο 15 Μαΐνπ έιαβε ρώξα, ζηα θεληξηθά γξαθεία 

ηεο Unión Eléctrica de Cuba (UNE), ζπλάληεζε 

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

ηνλ Γηεπζπληή ηεο UNE, θ. Pedro Barbachan, θαη 

ηνλ θ. Antonio Suarez, Σύκβνπιν γηα ζέκαηα Γηε-

ζλνύο Σπλεξγαζίαο. Σεκεηώλεηαη όηη, ε UNE απν-

ηειεί ηελ Κξαηηθή Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνύ ηεο 

Κνύβαο.  

Καηά ηελ ζπλάληεζε, επηζεκάλζεθε ην ελδηαθέ-

ξνλ γηα ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ 

δύν ρσξώλ, ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη θπξίσο 

όζνλ αθνξά ζηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

Καη ηνύην, δηόηη κία ηδησηηθή ειιεληθή εηαηξεία 

από ηνλ ρώξν εμεδήισζε ελδηαθέξνλ γηα επελδύ-

ζεηο ζηελ Κνύβα ζηνλ ελ ιόγσ ηνκέα.  

Ο θ. Barbachan πξνέβε ζε αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ηνπ θιάδνπ ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 

θαη αλαθέξζεθε, ζπγθεθξηκέλα, ζε επελδπηηθό 

έξγν πνπ αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατ-

θώλ ζπζηεκάησλ, ηζρύνο 100 MW, ζηελ Κνύβα. 

Δληόο ησλ επνκέλσλ κελώλ, αλακέλεηαη λα πξν-

ρσξήζεη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηνπ πξναλαθεξ-

ζέληνο έξγνπ.  
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ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Γιεθνήρ Έκθεζη Σοςπιζμού «FITCuba 2019» 

Πεξηζζόηεξνη από 7.000 δηαπηζηεπκέλνη επαγγει-

καηίεο, πξνεξρόκελνη από 53 ρώξεο, ζπκκεηείραλ 

ζηε Γηεζλή Έθζεζε Τνπξηζκνύ «FITCuba 

2019» (7-11.5.2019). Η ελ ιόγσ Έθζεζε, ε νπνία 

θέηνο δηνξγαλώζεθε γηα 39ε θνξά, πξνζειθύεη 

θάζε ρξόλν ρηιηάδεο επηζθέπηεο, ελώ θέηνο ζπλέ-

πεζε κε ηα 500 ρξόληα από ηελ ίδξπζε ηεο  Αβά-

λαο.  

Η Έθζεζε έιαβε ρώξα ζην θάζηξν «San Carlos 

de la Cabaña», ην νπνίν βξίζθεηαη ζην Ιζηνξηθό 

Κέληξν ηεο Αβάλαο θαη από ην 1982 ζπγθαηαιέ-

γεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ κλεκείσλ Παγθόζκηαο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO.  

Η Ιζπαλία απνηέιεζε ηελ ηηκώκελε ρώξα ζηε θε-

ηηλή δηνξγάλσζε θαη γηα ην ιόγν απηό ε Ιζπαλή 

Υπνπξγόο Βηνκεραλίαο, Δκπνξίνπ θαη Τνπξη-

ζκνύ, θα María Reyes Maroto, επηζθέθζεθε ηελ 

Κνύβα ζπλνδεπόκελε από κεγάιε επηρεηξεκαηηθή 

απνζηνιή, απνηεινύκελε από εηαηξείεο, πξνεξρό-

κελεο, θπξίσο από ηνλ θιάδν ηνπξηζκνύ, νη     

νπνίεο ζπκκεηείραλ ζηελ Δκπνξηθή Έθζεζε θαη 

είραλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπλάςνπλ πνιιέο επαθέο 

κε ηνπηθέο εηαηξείεο.  

Σηελ εθδήισζε εγθαηλίσλ ηεο ελ ιόγσ Έθζεζεο 

παξεπξέζεθαλ ν  Υπνπξγόο Τνπξηζκνύ ηεο Κνύ-

βαο, θ. Manuel Marrero Cruz, πνιπάξηζκνη αμησ-

καηνύρνη ηεο Κνπβαληθήο Κπβέξλεζεο, εθπξό-

ζσπνη ηνπ  δηπισκαηηθνύ ζώκαηνο, ελώ έληνλν 

ήηαλ ην ελδηαθέξνλ θαη μέλσλ κέζσλ καδηθήο  

ελεκέξσζεο.  

Ο Υπνπξγόο Τνπξηζκνύ ηεο Κνύβαο, θ. Manuel 

Marrero Cruz, ππνγξάκκηζε όηη ε κεγάιε ζπκκε-

ηνρή ζηελ Έθζεζε Τνπξηζκνύ δείρλεη ην ακείσην 

ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηώλ θαη μέλσλ επηρεηξήζε-

σλ πνπ επηζπκνύλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζηελ 

Κνπβαληθή αγνξά. 

Καηά ηελ ελαξθηήξηα εθδήισζε ηεο Δκπνξηθήο 

Έθζεζεο, ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ Ιζηνξη-

θνύ ηεο Πόιεσο ηεο Αβάλαο, Γξ. Eusebio Leal 

Spengler, ν νπνίνο πξνέβε ζε παξνπζίαζε ησλ 

έξγσλ αλαζηήισζεο θαη απνθαηάζηαζεο πνιιώλ 

κλεκείσλ, πιαηεηώλ θαη θηεξίσλ ζηελ παιηά πό-

ιε ηεο Αβάλαο.  

Σην πιαίζην ηεο Έθζεζεο Τνπξηζκνύ, ν Κνπβα-

λόο Πξόεδξνο, θ. Miguel Díaz-Canel, είρε ζπλά-

ληεζε κε επηρεηξεκαηίεο από ηνλ ηνπξηζηηθό θιά-

δν, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελεκεξώζεη γηα ηηο     

ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζε ζπλέρεηα ηεο απόθαζεο 

ηεο Ακεξηθαληθήο Κπβέξλεζεο λα  ελεξγνπνηήζεη 

ην λόκν Helms-Burton θαη ηνπο δηαβεβαίσζε γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ επελδύζεσλ ή επηρεηξεκαηηθώλ 

ηνπο δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Κνύβα. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν ηνπξηζηηθόο θιάδνο 

απνηειεί ηνλ ζεκαληηθόηεξν ηνκέα ηεο Κνπβαλη-

θήο νηθνλνκίαο. Πεξηζζόηεξνη από 1,8 εθαη. ηνπ-

ξίζηεο επηζθέθζεθαλ ηελ Κνύβα, ην πξώην ηε-

ηξάκελν ηξέρνληνο έηνπο, παξνπζηάδνληαο αύμε-

ζε θαηά 7,2% ζπγθξηηηθά κε ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο.  



ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ  

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 

 

 

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/  
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