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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

ςνάνηηζη ζσεηικά με ηην ενεπγο-

ποίηζη ηος νόμος Helms Burton  

Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ 

θαη Δπελδύζεσλ ηεο Κνύβαο ζπγθά-

ιεζε εθηάθησο ζπλάληεζε, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θεληξηθό μελν-

δνρείν ηεο Αβάλαο, ηελ 1ε Ινπλίνπ, 

κε ζθνπό ηελ  ελεκέξσζε ζρεηηθά κε 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αξλεηηθώλ ζπ-

λεπεηώλ ηεο απόθαζεο ηεο Ακεξηθα-

ληθήο Κπβέξλεζεο γηα πιήξε ελεξγν-

πνίεζε ηνπ άξζξνπ ΙΙΙ ηνπ λόκνπ 

Helms Burton. ηελ ελ ιόγσ ζπλά-

ληεζε ζπκκεηείραλ Πξέζβεηο θαη  

εθαηνληάδεο επηρεηξεκαηίεο πνπ δξα-

ζηεξηνπνηνύληαη θαη δηακέλνπλ ζηελ 

Αβάλα.  

Καηά ηε ζπλάληεζε, ν Κνπβαλόο  

Αλαπιεξσηήο Τπνπξγόο Δμσηεξηθνύ 

Δκπνξίνπ θαη Δπελδύζεσλ, θ. Anto-

nio Carricarte, αλέθεξε όηη ε ελεξγν-

πνίεζε ηνπ λόκνπ Helms Burton  δελ 

δύλαηαη λα έρεη θακία λνκηθή αμία, 

θπξίσο ιόγσ εμσεδαθηθόηεηαο θαη 

δηαβεβαίσζε όηη νη Κνπβαληθέο Αξ-

ρέο ζα παξάζρνπλ όιεο ηηο απαξαίηε-

ηεο εγγπήζεηο πξνο  ηνπο μέλνπο    

επελδπηέο, ζύκθσλα κε ην λέν ύ-

ληαγκα ηεο ρώξαο, ηνλ λόκν γηα ηηο 

μέλεο επελδύζεηο θαη ηνλ λόκν 80, ν 

νπνίνο είρε ςεθηζζεί από ηελ Κνπβα-

ληθή Δζλνζπλέιεπζε ακέζσο κεηά 

ηνλ λόκν Helms-Burton θαη πξνβιέ-

πεη νξηζκέλα αληίκεηξα.  

Ο Πξέζβπο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο 

ΔΔ ζηελ Αβάλα, θ. Navaro, ππνγξάκ-

κηζε ηελ θαζνιηθή αληίζεζε ηεο ΔΔ 

θαη ησλ θ-κ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

λόκνπ  θαη αλέθεξε όηη όινη νη Δπξσ-

παίνη επηρεηξεκαηίεο ηπγράλνπλ ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο ΔΔ θαη κπνξνύλ αλά 

πάζα ζηηγκή λα πξνζθύγνπλ ζηα επ-

ξσπατθά δηθαζηήξηα, ζε πεξίπησζε 

πνπ ζίγνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο.    

ΙΟΤΝΙΟ 2019 

 

ΣΔΤΥΟ 4 



ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 

Οικονομικό Φόποςμ ζηην Αβάνα  

ην πιαίζην επίζεκεο επίζθεςεο ζηελ Κνύβα ηνπ 

Δπξσπαίνπ Δπηηξόπνπ γηα ηε Γηεζλή πλεξγαζία 

θαη Αλάπηπμε, θ. Neven Mimica, πξαγκαηνπνηή-

ζεθε ζηελ Αβάλα, ζηηο 21 Ινπλίνπ, Οηθνλνκηθό 

Φόξνπκ κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε ησλ επελδύζεσλ 

ζηελ Κνύβα.  

Καηά ηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ, ν Δπίηξνπνο 

αλέθεξε όηη «ε ΔΔ ζα εμαθνινπζήζεη λα ππνζηε-

ξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κνύ-

βαο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε νηθνλνκηθώλ κε-

ηαξξπζκίζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία επλντθνύ επελ-

δπηηθνύ θιίκαηνο. Δπηπιένλ ζα δηεξεπλεζνύλ θνη-

λέο πξσηνβνπιίεο ζε ηνκείο ύςηζηεο πξνηεξαηό-

ηεηαο γηα ηελ Κνπβαληθή νηθνλνκία». Τπνγξάκ-

κηζε επίζεο όηη «ε ΔΔ θαηαδηθάδεη ηελ εμσεδαθη-

θή εθαξκνγή κνλνκεξώλ ακεξηθαληθώλ θπξώζε-

σλ θαηά ηεο Κνύβαο θαζώο απηό αληηβαίλεη ζηηο 

αξρέο ηνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ».  

Σν δηκεξέο εκπόξην κεηαμύ ηεο ΔΔ θαη ηεο Κνύ-

βαο αλήιζε ζε 2,6 δηζ. δνιάξηα ην πεξαζκέλν 

έηνο. ύκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία Κνπβαλη-

θώλ Αξρώλ, ην 35% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ εκπν-

ξηθώλ ζπλαιιαγώλ ηεο Κνύβαο δηεμάγεηαη κε ρώ-

ξεο ηεο ΔΔ (θπξίσο Ιζπαλία, Γαιιία θαη Ιηαιία).  

Δπηπξνζζέησο, ε ΔΔ ζεσξείηαη πιένλ ν κεγαιύηε-

ξνο μέλνο επελδπηήο ζηελ Κνύβα θαη πνιιά επελ-

δπηηθά έξγα έρνπλ πινπνηεζεί από επξσπατθέο 

εηαηξείεο ζε ζεκαληηθνύο  ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο 

(π.ρ. ηνπξηζκόο, ππνδνκέο, κεηαθνξέο, γεσξγία, 

Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, θ.α.).  

ην νηθνλνκηθό θόξνπκ ζπκκεηείραλ πεξηζζόηε-

ξνη από 100 αληηπξόζσπνη επηρεηξήζεσλ, λνκηθνί 

ζύκβνπινη θαη αθαδεκατθνί από δηάθνξεο ρώξεο, 

Κνπβαλνί αμησκαηνύρνη θαη κέιε ηνπ δηπισκαηη-

θνύ ζώκαηνο.  

Δπισειπημαηική αποζηολή από ηη Βπεηανία 

ζηην Αβάνα 

Βξεηαληθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή, απνηεινύ-

κελε από πεξίπνπ 20 βξεηαληθέο εηαηξείεο, επη-

ζθέθζεθε ηελ Αβάλα ζηηο 17-18 Ινπλίνπ, θαη 

πξαγκαηνπνίεζε δηκεξείο ζπλαληήζεηο κε Κνπβα-

ληθέο εηαηξείεο. Σα ηειεπηαία ρξόληα, έρνπλ απμε-

ζεί νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμύ ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο θαη ηεο Κνύβαο θαη έρνπλ επίζεο    

ππάξμεη βξεηαληθέο επελδύζεηο ζηνλ θιάδν ηνπ 

ηνπξηζκνύ θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ.  

 

ςμθωνία Κούβαρ και Βολιβίαρ για εξαγωγέρ 

βαζικών πποϊόνηων διαηποθήρ  

Γεκνζίεπκα ζε Κνπβαληθή Ιζηνζειίδα αλαθέξεη 

όηη εθπξόζσπνη ησλ Κπβεξλήζεσλ ηεο Κνύβαο 

θαη ηεο Βνιηβίαο ππέγξαςαλ ζηελ Αβάλα, ζπκ-

θσλία ζρεηηθά κε εμαγσγέο πνπιεξηθώλ, βόεηνπ 

θξέαηνο θαη γάιαθηνο ζε ζθόλε από ηε Βνιηβία 

πξνο ηελ Κνύβα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηα ζπ-

γθεθξηκέλα πξντόληα παξνπζηάδνπλ κεησκέλε 

δηαζεζηκόηεηα ζηελ Κνπβαληθή αγνξά.  

Η ελ ιόγσ ζπκθσλία πξνβιέπεη επίζεο ηε ζπλεξ-

γαζία ησλ δύν ρσξώλ ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα.  
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ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 

 

Γιεθνήρ έκθεζη  «ExpoCaribe»  
ηηο 19-22 Ινπλίνπ, δηνξγαλώζεθε ε Δκπνξηθή 

Έθζεζε «ExpoCarribe», ζην Santiago de Cuba, 

πνπ απνηειεί ηε δεύηεξε κεγαιύηεξε πόιε ηεο 

Κνύβαο. Η ελ ιόγσ έθζεζε, ε νπνία δηνξγαλώζε-

θε εθ λένπ κεηά από 11 ρξόληα, πεξηειάκβαλε 

δηάθνξνπο ηνκείο θαη ηαπηόρξνλα πξαγκαηνπνηή-

ζεθαλ ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ζρεηηθά κε ην 

επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ θαη ηηο επελδύζεηο 

ζηελ Κνύβα.  

Σελ Έθζεζε «ExpoCaribe», επηζθέθζεθαλ επίζε-

κεο αληηπξνζσπείεο μέλσλ ρσξώλ κε ζπλνδεία 

Τπνπξγώλ θαζώο επίζεο πνιπάξηζκνη αμησκα-

ηνύρνη. πλνιηθά, ζπκκεηείραλ 84 μέλεο εηαηξείεο 

από 22 ρώξεο θαη πεξίπνπ 200 εγρώξηεο εηαηξείεο, 

ελώ ππήξμαλ πνιιέο δηκεξείο ζπλαληήζεηο B2B 

κεηαμύ ησλ ζπκκεηερνπζώλ εηαηξεηώλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Έθζεζεο, ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή γηα ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη Καξατβη-

θή δηνξγάλσζε εκεξίδα κε ζέκα ηηο πξνθιήζεηο 

πνπ παξνπζηάδνληαη όζνλ αθνξά ηελ Αηδέ-

ληα 2030 γηα ηε Βηώζηκε   Αλάπηπμε.  

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Δνημεπωηική ζςνάνηηζη για ηον κλάδο ηος 

ηοςπιζμού ζηην Κούβα 

ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε ησλ Δκπνξηθώλ πκ-

βνύισλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αληηπξνζσ-

πεία ηεο ΔΔ ζηελ Αβάλα, ζηηο 14 Ινπλίνπ, πξν-

ζθεθιεκέλνο θαη βαζηθόο νκηιεηήο ήηαλ ν Αλα-

πιεξσηήο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Αιπζίδαο Ξε-

λνδνρείσλ Melia Hotels International, θ. Fran-

cisco Camps Orfila.  

Ο θ. Orfila πξνέβε ζε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ 

θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Κνύβα. Καηά ηελ πα-

ξνύζα ζηηγκή, ζηελ Κνύβα ιεηηνπξγνύλ 405 με-

λνδνρεία κε 75.000 δσκάηηα. Σν 72% ησλ πξν-

ζθεξόκελσλ δσκαηίσλ βξίζθνληαη ζε μελνδνρεία 

4 θαη 5 αζηέξσλ, ελώ  μέλεο εηαηξείεο (θπξίσο 

από ηελ Ιζπαλία) έρνπλ αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε 

ηνπ 63% ησλ μελνδνρείσλ ηεο ρώξαο. Ο ηνπξηζηη-

θόο θιάδνο ζεσξείηαη πξώηεο πξνηεξαηόηεηαο γηα 

ηελ Κνπβαληθή Κπβέξλεζε θαη 50 λέεο μελνδν-

ρεηαθέο κνλάδεο, ζε νιόθιεξε ηε ρώξα, είλαη ππό 

θαηαζθεπή.  

εκεηώλεηαη όηη κεηά ηελ εθξεθηηθή αύμεζε αθί-

μεσλ Ακεξηθαλώλ ηνπξηζηώλ ην 2016, ε ηάζε απ-

ηή έρεη ππνρσξήζεη ζεκαληηθά, θαηόπηλ ησλ ηε-

ιεπηαίσλ εμειίμεσλ θαη ηελ επηδείλσζε ησλ ζρέ-

ζεσλ ΗΠΑ-Κνύβαο. Σν πεξαζκέλν έηνο, ππήξμε 

κείσζε θαη ζηνλ αξηζκό ησλ επηζθεπηώλ από ηελ 

Δπξώπε, σζηόζν απηό ζπκβαίλεη γεληθόηεξα ζηηο 

ρώξεο ηεο Καξατβηθήο. Ο αξηζκόο ησλ Καλαδώλ 

επηζθεπηώλ παξνπζίαζε αύμεζε θαη ν Καλαδάο 

εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηε ρώξα κε ηνλ κεγαιύ-

ηεξν αξηζκό ηνπξηζηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ 

Κνύβα. Αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 15% ζηηο αθίμεηο 

ηνπξηζηώλ από ηε Ρσζία ζεκεηώζεθε θαηά ηνπο 

πξώηνπο κήλεο ηνπ 2019, ζπγθξηηηθά κε ην ίδην 

δηάζηεκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο.  
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ  

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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