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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

Τποςπγικό ςμβούλιο για ηιρ οικο-

νομικέρ επιπηώζειρ ηηρ πανδημίαρ  

ηηο 3 Μαΐνπ 2020 ζπλεδξίαζε ην 

Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην ηεο Κνχβαο, 

ππφ ηελ παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Κνχβαο, θ. Miguel Díaz-Canel Ber-

múdez, κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο 

θαηάζηαζεο φπσο απηή δηακνξθψζε-

θε κεηά ηελ εθδήισζε ηεο παλδεκί-

αο.  

Σηε δηάξθεηα ηνπ Σπκβνπιίνπ εμεηά-

ζηεθαλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ην ηξέρνλ 

έηνο. Γεδνκέλσλ ησλ επηπηψζεσλ 

ηνπ ηνχ COVID-19 ζηνλ ηνπξηζκφ, 

ζηηο ππεξεζίεο θαη ζε άιινπο ζεκα-

ληηθνχο ηνκείο ηεο Κνπβαληθήο νηθν-

λνκίαο, απαηηείηαη πξνζαξκνγή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ πξνθεηκέ-

λνπ λα κεησζνχλ πεξαηηέξσ νη θξαηη-

θέο δαπάλεο. 

Βαζηθφ ζηφρν απνηειεί ε αχμεζε 

ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξε-

ζηψλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο εμα-

γσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο πεξηζ-

ζφηεξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Γίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ αχμεζε ηεο πα-

ξαγσγήο ηξνθίκσλ, θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ θαη εηδψλ πγηεηλήο νχησο 

ψζηε λα θαιχπηεηαη, ζε κεγάιν πν-

ζνζηφ, ε εγρψξηα αγνξά.  

Η πξνζαξκνγή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

αθνξά επίζεο δηάθνξεο δξάζεηο πνπ 

ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο 

ζπγθεθξηκέλσλ ηξνθίκσλ. Σην ηξν-

πνπνηεκέλν ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ 

δελ πξνβιέπνληαη λέεο επελδχζεηο, 

ελψ ζα αλαζηαινχλ πξνζσξηλά φζεο 

είλαη ζε αξρηθφ ζηάδην, πιελ εθείλσλ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ ελέξγεηα.  

Τέινο, πξνβιέπεηαη ε κεηεγθαηάζηα-

ζε δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θαη ε πξνψ-

ζεζε ηεο εμ απνζηάζεσο εξγαζίαο.  

ΜΑΙΟ 2020 
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 

Βεληίωζη ηηρ βιομησανικήρ παπαγωγήρ ηποθί-

μων 

Ωο έλα απφ ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ νηθνλν-

κηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ ηνχ COVID-19, ε Κνπβαλη-

θή Κπβέξλεζε έρεη δψζεη έκθαζε ζηε βηνκεραλί-

α ηξνθίκσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο βηνκεραλη-

θήο παξαγσγήο ηξνθίκσλ. Η Κνχβα δηαζέηεη πε-

ξηζζφηεξα απφ  700 εξγνζηάζηα παξαγσγήο ηξν-

θίκσλ, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ νπνίσλ αλέξρε-

ηαη ζε πεξίπνπ 121.000 άηνκα.  

Γεδνκέλεο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο, θξίζηκε 

ζεσξείηαη ε απζηεξή ηήξεζε ησλ πξνηχπσλ    

αζθαιείαο ησλ πξντφλησλ θαη ε ζπκκφξθσζε κε 

ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα δηα-

ζθαιηζηεί ε παξαγσγή ησλ απαηηνχκελσλ πνζν-

ηήησλ θαζψο επίζεο ε πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

 

Αύξηζη διαδικηςακών αγοπών  

Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα, νη Κνπβαληθέο αξρέο 

πξνσζνχλ  ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπν-

ξίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζε ζπγθεθξηκέλα θαηα-

ζηήκαηα ηνπ ιηαλεκπνξίνπ δχλαληαη πιένλ λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη δηαδηθηπαθέο αγνξέο, ελψ ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο γίλνληαη επίζεο θαη’ νίθνλ 

δηαλνκέο.  

Σεκεηψλεηαη φηη κέρξη πξφηηλνο, νη εκπνξηθέο ζπ-

λαιιαγέο θαη αγνξέο πξντφλησλ κέζσ ηνπ Γηαδη-

θηχνπ, θπκαίλνληαλ ζε πνιχ ρακειά επίπεδα 

ζηελ Κνχβα. 

 

Αίηημα διεςθέηηζηρ ηος σπέοςρ ηηρ Κούβαρ 

Όζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο δηεπζέηεζεο ηνπ ρξέ-

νπο ηεο Κνχβαο πξνο ηελ «Λέζρε ησλ Παξηζί-

σλ», ζε επηζηνιή ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξ-

λεζεο, θ. Ricardo Cabrisas Ruiz, πξνηείλεηαη ε 

αλαζηνιή πιεξσκψλ γηα ηηο νθεηιέο πνπ αθν-

ξνχλ ζηελ πεξίνδν 2019-2021 θαη ε πιεξσκή ηνπ 

νθεηιφκελνπ πνζνχ ην 2022. Η επηζηνιή απεπζχ-

λεηαη ζε 14 πηζηψηξηεο ρψξεο ζηε  «Λέζρε ησλ 

Παξηζίσλ» θαη εζηάιε ζηηο 20 Μαΐνπ. Ο ιφγνο 

ηνπ αηηήκαηνο αλαζηνιήο είλαη ε δεηλή νηθνλνκη-

θή ζέζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε Κνχβα, ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα ιφγσ θαη ηεο παλδεκίαο.  

 

 

ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Ππόγπαμμα διαηποθικήρ αςηάπκειαρ  

Καηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, θξίλεηαη ζθφ-

πηκε ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο αγξνηηθψλ ηξνθί-

κσλ ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηεο Κνχβαο. Ο 

ζηφρνο απηφο απνηειεί  βαζηθή πξνηεξαηφηεηα 

θαη γηα ην ιφγν απηφ ε Κνπβαληθή Κπβέξλεζε ζα 

επελδχζεη ην κέγηζην ησλ δηαζέζηκσλ εζληθψλ 

πφξσλ. Σην πιαίζην απηφ, εληάζζεηαη επίζεο ε 

πξνψζεζε πξνγξάκκαηνο δηαηξνθηθήο απηάξθεη-

αο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Κνχβαο, κέζσ ηεο 

ζχλδεζεο ηνπηθψλ παξαγσγψλ απεπζείαο κε ηηο 

θνηλφηεηεο.  

Δπηπξνζζέησο, έρνπλ εγθξηζεί γεσξγηθέο πνιηηη-

θέο γηα ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ  ζηνπο αγξφηεο 

θαη γεληθφηεξα ζε θαηνίθνπο πνπ δηαβηνχλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα. Μφιηο ην 7% ησλ θαιιηεξγνχκελσλ 

εδαθψλ ηεο Κνχβαο βξίζθεηαη ζε αξδεπφκελεο 

πεξηνρέο θαη εθηηκάηαη φηη κέζσ ηεο παξνρήο θη-

λήηξσλ, ζα αλαπηπρζεί ν ηνκέαο ηεο γεσξγίαο  ζε 

πνιιέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο.  

Η ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέ-

α αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο πα-

ξαγσγήο θαη ηελ επίηεπμε δηαηξνθηθήο απηάξθεη-

αο. Τα ηειεπηαία ρξφληα, νη επελδχζεηο ζηνλ    

αγξνηηθφ ηνκέα έρνπλ απμεζεί θαηά 12%, ζε εηή-

ζηα βάζε θαη εζηηάδνληαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ.    
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ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

Αύξηζη καηανάλωζηρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ  

Μνινλφηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, 

ε θαηαλάισζε ξεχκαηνο έρεη κεησζεί ζεκαληηθά 

θαζψο πνιιέο επηρεηξήζεηο ππνιεηηνπξγνχλ ή 

έρνπλ πξνβεί ζε πξνζσξηλή παχζε ησλ δξαζηεξη-

νηήησλ ηνπο, ε θαηάζηαζε ζηελ Κνχβα είλαη δηα-

θνξεηηθή.  Τν ηειεπηαίν δίκελν, ε θαηαλάισζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη απμεζεί θαηά 10% έρεη 

ζεκεησζεί ζηελ Κνχβα  ζε ζχγθξηζε κε ην δηά-

ζηεκα πξηλ ηελ ιήςε ησλ κέηξσλ.  

Σχκθσλα κε επξσπατθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξην-

πνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζηελ Κνπβαλη-

θή αγνξά, απηφ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο ηδησ-

ηηθήο θαηαλάισζεο ξεχκαηνο θαζψο ηα λνηθνθπ-

ξηά θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν ξεχκα ηελ ηξέ-

ρνπζα πεξίνδν.  

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Απαγόπεςζη έλεςζηρ ηοςπιζηών ζηην Κούβα  

Σην πιαίζην ησλ κέηξσλ πνπ αλαθνίλσζε ε Κνπ-

βαληθή Κπβέξλεζε, έρεη απαγνξεπζεί  απφ ηέιε 

Μαξηίνπ ζε φινπο ηνπο μέλνπο ηνπξίζηεο λα επη-

ζθέπηνληαη ηελ Κνχβα.  Δλδερνκέλσο, εληφο ηνπ 

Ινπλίνπ ζα εμεηαζζεί αλ πα ππάξμεη παξάηαζε 

ηεο απαγφξεπζεο. Δπηπξνζζέησο, νη  ηνπξίζηεο 

πνπ ήδε βξίζθνληαλ ζηελ Κνχβα,  ππνρξεσηηθά 

αλαρψξεζαλ απφ ηε ρψξα.  

Δπίζεο έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ησλ μελνδν-

ρείσλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, πιελ ε-

ιαρίζησλ εμαηξέζεσλ, ελψ ηα κέηξα πξνβιέπνπλ 

επίζεο ηελ αλαζηνιή πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ 

απηναπαζρφιεζεο ζρεηηθά κε ππεξεζίεο ηνπξη-

ζκνχ θαη αλαςπρήο (π.ρ. ιεηηνπξγία εζηηαηνξίσλ 

θαη θαθέ, κίζζσζε θαηνηθηψλ ζε άηνκα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ θιπ.).  

Αναβολή ηηρ Γιεθνούρ Έκθεζηρ Σοςπιζμού 

«FITCuba 2020» 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί 

γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ παλδεκία, ην Υπνπξ-

γείν Τνπξηζκνχ ηεο Κνχβαο πξνέβε ζηελ αλαβν-

ιή ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο Τνπξηζκνχ «FITCuba 

2020» πνπ είρε πξνγξακκαηηζζεί γηα λα πξαγκα-

ηνπνηεζεί απφ 4 έσο 9 Μαΐνπ ηξέρνληνο έηνπο. Οη 

λέεο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηεο ελ ιφγσ 

Έθζεζεο ζα αλαθνηλσζνχλ αξγφηεξα.  

Σεκεηψλεηαη φηη ε Γηεζλήο Έθζεζε Τνπξηζκνχ 

«FITCuba» πξνζειθχεη θάζε ρξφλν ρηιηάδεο επη-

ζθέπηεο, ελψ πέξπζη ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξνη 

απφ 7.000 δηαπηζηεπκέλνη επαγγεικαηίεο, πξνεξ-

ρφκελνη απφ 53 ρψξεο.  

 

 

                      ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ  
 

Σην παξφλ ελεκεξσηηθφ δειηίν δελ δεκνζηεχν-

ληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξνζερείο εκπνξη-

θέο εθζέζεηο ζηελ Κνχβα, δεδνκέλνπ φηη ιφγσ 

ηεο παλδεκίαο δελ έρεη επηβεβαησζεί ε πξαγκαην-

πνίεζε δηεζλψλ εκπνξηθψλ εθζέζεσλ ζην κέιινλ.  
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                    ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΔΛΙΓΑ 4 

Δπίζθεςε ζην Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Κνχβαο κε ζθνπφ 

ηελ παξνπζίαζε Διιεληθήο ππνςεθηφηεηαο ζην Γηεζλή Οξγα-

ληζκφ Ναπηηιίαο. Η Κνχβα ππνζηεξίδεη πάληνηε ηηο ειιεληθέο 

ππνςεθηφηεηεο ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο.  

Αθίρζε ζην ιηκάλη ηεο Αβάλαο, ην θξνπαδηεξφπινην Pano-

rama ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο Variety Cruises, ε νπνία πξν-

ζεθέξζε λα επαλαπαηξίζεη Κνπβαλνχο πνιίηεο πνπ απνηε-

ινχζαλ πιήξσκα άιινπ θξνπαδηεξφπινηνπ.  

 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΒΑΝΑ 

 

                      5ta Avenida & 78, No 7802, CD 11300 

Miramar, Playa, La Habana, Cuba 

Tel: +53 72042995, +53 72042854  

Fax: +53 72079770  

Email: gremb.hav@mfa.gr  

  Website: https://www.mfa.gr/missionsabroad/es/cuba.html                   

       Facebook: https://www.facebook.com/greciaencuba 
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