
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Δπιμέλεια - ύνηαξη:  

ηαύπορ ηαςπάκορ 

Γπαμμαηέαρ ΟΔΤ A΄ 

 

 

                    ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ  

                         

 

 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ  

              ΣΗΝ ΑΒΑΝΑ 

 

-Οικονομία 1 

 
-Επιτειρηματικά νέα 

 
2 

 
-Ενέργεια 2 

 
-Τοσρισμός 3 

 
-Διεθνείς εκθέσεις    3 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
  

   

  

  

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

Οικονομικέρ επιπηώζειρ ηηρ παν-

δημίαρ ζηην Κούβα 

Σύκθσλα κε ελεκέξσζε εθ κέξνπο 

ηεο Αληηπξνζσπείαο ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλώλ ζηελ Κνύβα πξνο ηνπο Πξέ-

ζβεηο θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηειεδηάζθεςεο πνπ πξαγ-

καηνπνηήζεθε ζηηο 17 Ινπλίνπ, ππήξ-

με ελεκέξσζε γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο ζηε ρώξα.  

Γηα ην ηξέρνλ έηνο, ζα ππάξμεη ύθεζε 

αλ θαη αξρηθά πξνβιεπόηαλ αύμεζε 

ηνπ ΑΔΠ θαηά 1%. Ωο ζπλέπεηα ηεο 

παλδεκίαο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

γηα ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ Κα-

ξατβηθή (ECLAC) πξνβιέπεη πιένλ 

ύθεζε 3,7%, ελώ ζύκθσλα κε ην 

Economic Intelligence Unit, ε κείσ-

ζε ηνπ ΑΔΠ ζα θπκαλζεί ζην 8,3%. 

Οη θύξηνη ιόγνη ηεο ύθεζεο απνδίδν-

ληαη ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ βα-

ζηθώλ πεγώλ εζόδσλ πνπ πξνέξρν-

ληαη από ηνλ ηνπξηζκό, ηα εκβάζκα-

ηα από ην εμσηεξηθό αιιά θαη ηηο μέ-

λεο επελδύζεηο.  

Τα ζύλνξα ηεο Κνύβαο παξακέλνπλ 

θιεηζηά από ηηο 23 Μαξηίνπ 2020, 

νπόηε θαη ζηακάηεζαλ νη ηνπξηζηηθέο 

ξνέο πξνο ην λεζί. Δπηπξνζζέησο, ηα 

εκβάζκαηα κεηώζεθαλ θαηά 40%, 

ελώ αληίζηνηρν πνζνζηό κείσζεο εκ-

θαλίδνπλ θαη νη μέλεο επελδύζεηο. 

Δπίζεο ηα έζνδα  από ηνπο θόξνπο 

είλαη πιένλ κεδακηλά. Μεγάιε κείσ-

ζε είραλ νη εμαγσγέο θνπβαληθώλ 

πξντόλησλ θαζώο επίζεο νη εηζαγσ-

γέο πνιιώλ βαζηθώλ θαηαλαισηηθώλ 

εηδώλ.  

Γεδνκέλνπ όηη ε νηθνλνκία ηεο εμαξ-

ηάηαη από ηνλ ηνπξηζκό θαη ην εμσηε-

ξηθό εκπόξην, ε Κνύβα αληηκεησπίδεη 

ηελ πξόθιεζε λα επαλεθθηλήζεη ηηο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο δηαηε-

ξώληαο ππό έιεγρν ηελ επηδεκία.  

ΙΟΤΝΙΟ 2020 
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 

Γιεςθέηηζη ηος σπέοςρ ηηρ Κούβαρ 

Καηόπηλ ηεο πξόηαζεο ηεο Κνπβαληθήο Κπβέξλε-

ζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζηνιή νθεηιώλ, ηα θξάηε 

ηεο «Λέζρεο ησλ Παξηζίσλ» πξνζέθεξαλ ζηελ 

θπβέξλεζε ηεο Κνύβαο έλα έηνο κνξαηόξηνπκ γηα 

ηελ πιεξσκή ησλ νθεηιώλ ηεο. Λόγσ ηεο παλδε-

κίαο, ε Κνύβα είρε δεηήζεη κνξαηόξηνπκ δύν ε-

ηώλ γηα ηηο νθεηιέο πνπ αθνξνύζαλ ηελ πεξίνδν 

2019-2021 θαη επίζεο απαιιαγή από θπξώζεηο 

γηα ηηο θαζπζηεξεκέλεο πιεξσκέο.  

 

Μέηπα για πποζέλκςζη επενδύζευν 

Σηηο 11 Ινπλίνπ, ν Υπνπξγόο Δμσηεξηθνύ Δκπνξί-

νπ θαη Δπελδύζεσλ, θ. Rodrigo Malmierca, πα-

ξνπζίαζε, ζε Μέζν Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο, κία 

λέα ζηξαηεγηθή ζρεηηθά κε ελίζρπζε ηνπ εκπνξί-

νπ θαη πξνζέιθπζε μέλσλ επελδύζεσλ. Έκθαζε 

ζα δνζεί ζηελ αύμεζε ησλ βαζηθώλ εμαγσγηθώλ  

αγαζώλ ηεο Κνύβαο κε ηαπηόρξνλε ππνθαηάζηα-

ζε  πνιιώλ εηζαγσγώλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

κεγαιύηεξε απηάξθεηα. Η λέα ζηξαηεγηθή πξν-

ζβιέπεη ζηελ αύμεζε θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ ε-

μαγσγώλ  πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ θαη ηε βειηί-

σζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θιίκαηνο Όζνλ αθνξά 

ζηηο επελδύζεηο, ζα απινπνηεζνύλ νη πξνβιεπό-

κελεο δηαδηθαζίεο θαη ζα πξνζθεξζνύλ ζεκαληη-

θά θίλεηξα ζηνπο δπλεηηθνύο επελδπηέο.  

 

Πλήγμα ζηοςρ ελεύθεποςρ επαγγελμαηίερ από 

ηην πανδημία 

Οη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο πιήηηνληαη ηδηαίηεξα 

από ηηο ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο θαη θπξίσο ηελ 

απαγόξεπζε έιεπζεο ηνπξηζηώλ. Πνιιά εζηηαηό-

ξηα, ηδησηηθά ηαμί, ηδηνθηήηεο θαηνηθηώλ βξαρπ-

ρξόληαο κίζζσζεο θαη άιινη απηναπαζρνινύκε-

λνη έρνπλ ζηακαηήζεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο 

ιόγσ ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ηεζεί 

ζε εθαξκνγή. Σε έθζεζε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο 

ΔΔ αλαθέξεηαη όηη, α αξηζκόο ησλ ειεύζεξσλ  

επαγγεικαηηώλ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 600.000 

άηνκα, ζπκπεξηιακβάλνληαο όζνπο εξγάδνληαη ζε 

κε θξαηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο. Γηα ην ιόγν απηό, 

ε Αληηπξνζσπεία βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσ-

λία κε ην Υπνπξγείν Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ θαη 

Δπελδύζεσλ θαη ην Γξαθείν ηνπ ΟΗΔ ζηελ Κνύ-

βα πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί ε βνήζεηα πνπ ζα 

δνζεί ζηνπο Κνπβαλνύο απηναπαζρνινύκελνπο.  

Σεκεηώλεηαη επίζεο όηη, ε δηαθνπή ησλ δξαζηεξη-

νηήησλ ησλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ έρεη αξλε-

ηηθό αληίθηππν ζηηο εηζπξάμεηο θξαηηθώλ εζόδσλ, 

θαζώο ν κε θξαηηθόο ηνκέαο αληηπξνζσπεύεη ην 

12% ησλ θξαηηθώλ εζόδσλ. 

  

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

ύζκετη ηος Δθνικού ςμβοςλίος Δνέπγειαρ  

Σε ζύζθεςε ηνπ Δζληθνύ Σπκβνπιίνπ Δλέξγεηαο 

ηεο Κνύβαο, κεηαμύ ησλ βαζηθώλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπγθαηαιέγνληαλ ε εμνηθν-

λόκεζε ελέξγεηαο θαη ε πξνώζεζε ηεο ρξήζεο 

ησλ βηνθαπζίκσλ ζηε ρώξα. Πξηλ ιίγνπο κήλεο 

μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ζηελ Κνύβα ην πξώην ε-

ιεθηξηθό εξγνζηάζην παξαγσγήο ελέξγεηαο από 

βηνκάδα, ην νπνίν αλήθεη ζηε Βξεηαλν-

θνπβαληθή θνηλνπξαμία «Biopower SA». Οη θξα-

ηηθέο αξρέο εθθξάδνπλ ηελ πεπνίζεζε όηη ε αλά-

πηπμε ηεο βηνελέξγεηαο δύλαηαη λα ζπκβάιιεη 

ζηελ κείσζε ησλ εηζαγσγώλ πεηξειαίνπ νύησο 

ώζηε ε Κνύβα λα κελ είλαη εμαξηεκέλε από ηηο 

εηζαγσγέο πεηξειαίνπ.  

Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύζθεςεο, ζπδεηή-

ζεθαλ ηξόπνη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε δεκό-

ζηεο ππεξεζίεο θαη ζε ηδησηηθά λνηθνθπξηά.  
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ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

ηαδιακή άπζη ηυν μέηπυν ζηον ηοςπιζμό 

Γεδνκέλνπ όηη ε παλδεκία έρεη ηεζεί ζε έιεγρν 

ζηελ Κνύβα, ε Κπβέξλεζε ηεο ρώξαο πξνέβε ζε 

αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνύλ 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ.  

Σε πξώηε θάζε, πνιιά μελνδνρεία ζε δηάθνξα 

ζέξεηξα ζα είλαη δηαζέζηκα ζε Κνπβαλνύο πνιί-

ηεο θαη αιινδαπνύο πνπ δηακέλνπλ κόληκα ζηελ 

Κνύβα. Σηα ζέξεηξα απηά δελ ζπκπεξηιακβάλν-

ληαη ηα μελνδνρεία πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξη-

κέλα ηξνπηθά λεζηά (ηα ιεγόκελα Cayos). Δπηζε-

καίλεηαη όηη δελ ζα επηηξέπεηαη ζε θαηνίθνπο ηεο 

Κνύβαο λα επηζθεθζνύλ ηα Cayos, θαζώο ζε απ-

ηά ζα θηινμελνύληαη απνθιεηζηηθά επηζθέπηεο 

πξνεξρόκελνη από ην εμσηεξηθό, όηαλ ηνπο επη-

ηξαπεί εθ λένπ λα  έξρνληαη ζηελ Κνύβα.   

Σε θάζε μελνδνρεηαθή κνλάδα, εθηόο από ην πξν-

ζσπηθό ηνπ μελνδνρείνπ, ζα ππάξρεη κηα πιήξεο 

ηαηξηθή νκάδα. Τν ηαηξηθό θαη μελνδνρεηαθό πξν-

ζσπηθό ζα εξγάδεηαη κε πιήξεο σξάξην επί επηά 

ζπλερείο εκέξεο θαη ζα παξακέλεη ζπλερώο εληόο 

ησλ μελνδνρείσλ. Δλ ζπλερεία θαη κεηά ηελ αιια-

γή βάξδηαο ζα ηίζεληαη ζε θαξαληίλα επί επηά  

εκέξεο.  

Οη εθδξνκέο θαη νη επηζθέςεηο ζα πεξηνξίδνληαη 

κόλν ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη ηα Cayos, ελώ 

δελ ζα επηηξέπεηαη λα έξρνληαη ζε επαθή νη ηνπ-

ξίζηεο κε Κνπβαλνύο θαηνίθνπο, εθηόο από ην 

πξνζσπηθό ησλ μελνδνρείσλ.  

Δπανέναπξη διεθνών εμποπικών πηήζευν 

Σε αξρηθό ζηάδην, δηεζλείο εκπνξηθέο πηήζεηο ζα 

επηηξέπνληαη κόλν ζε αεξνδξόκηα πνπ βξίζθνληαη 

ζηα Cayos, ελώ νη αθηρζέληεο ηνπξίζηεο ζα έρνπλ 

δηθαίσκα κεηαθνξάο πεξηνξηζκέλσλ απνζθεπώλ.  

Καηά ηελ άθημε ηνπο, όινη νη επηζθέπηεο ζα ππν-

βάιινληαη ζε ηεζη γηα ηνλ ηό Covid-19.  Τα ππό-

ινηπα αεξνδξόκηα ζα παξακέλνπλ θιεηζηά γηα 

εκπνξηθέο πηήζεηο κέρξη ηελ 1ε Απγνύζηνπ.  

 

 

                      ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ  
 

Αναβολή ηηρ Γιεθνούρ Δμποπικήρ Έκθεζηρ 

FIHAV  

Λακβάλνληαο ππόςε ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί 

γηα ηελ πξνζηαζία από ηελ παλδεκία, ην Υπνπξ-

γείν Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ θαη Δπελδύζεσλ ηεο 

Κνύβαο πξνέβε ζε αλαθνίλσζε γηα αλαβνιή ηεο 

Γηεζλνύο Δκπνξηθήο Έθζεζεο «FIHAV» γηα ην 

ηξέρνλ έηνο.  

Η ελ ιόγσ έθζεζε απνηειεί ηε κεγαιύηεξε εκπν-

ξηθή έθζεζε ζηελ πεξηνρή ηεο Καξατβηθήο θαη 

θάζε ρξόλν ζπκκεηέρνπλ ρηιηάδεο επαγγεικαηίεο 

από δηάθνξνπο θιάδνπο πξντόλησλ. Σηε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε αλαθέξεηαη όηη ε επόκελε Έθζεζε 

FIHAV ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην Ννέκβξην ηνπ 

2021. Σεκεηώλεηαη όηη  θαηά ηα ηειεπηαία ηξία 

ρξόληα, ππήξμε ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο καο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε έθζεζε.  
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Δπίζθεςε ζηνλ επηρεηξεκαηηθό όκηιν «CIMEX», πνπ απνηειεί ηελ κεγαιύηεξε θξαηηθή επηρείξεζε εηζαγσ-

γώλ θαη εμαγσγώλ ζηελ Κνύβα.   

 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΒΑΝΑ 
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mailto:gremb.hav@mfa.gr
https://www.mfa.gr/missionsabroad/es/cuba.html
https://www.facebook.com/greciaencuba/

