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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

Σπέσοςζερ οικονομικέρ εξελίξειρ  

Σν Κνπβαληθό Τπνπξγείν Οηθνλνκη-

θώλ πξναλήγγειιε απμήζεηο κηζζώλ 

γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο ππαιιήινπο 

ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, νη νπνίεο 

αθνξνύλ 1,47 εθαη. εξγαδνκέλνπο 

ελώ απμήζεηο ζα ππάξμνπλ θαη γηα 

ζπληαμηνύρνπο πνπ ιακβάλνπλ πνιύ 

κηθξέο ζπληάμεηο.  

ύκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, νη απμή-

ζεηο ζηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ζπληαμηνύρσλ ζε θακία πεξίπησ-

ζε δελ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

αύμεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνύ ειιείκ-

καηνο γηα ην 2019.  

ηελ ίδηα αλαθνίλσζε, ν Τπνπξγόο 

Οηθνλνκηθώλ ηεο Κνύβαο, θ. Alejan-

dro Gil Fernández επηζεκαίλεη ηνπο 

βαζηθνύο ζηόρνπο ηεο νηθνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Κνπβαληθήο Κπβέξ-

λεζεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζπγθαηα-

ιέγνληαη ν εθζπγρξνληζκόο ηεο εγρώ-

ξηαο βηνκεραλίαο θαη ε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ε αύμεζε 

ησλ εμαγσγώλ, ε ελίζρπζε ησλ θξα-

ηηθώλ επηρεηξήζεσλ, ε δηαζθάιηζε 

ηεο επηζηηηζηηθήο επάξθεηαο θαη ε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξαγό-

κελσλ πξντόλησλ.  

Όζνλ αθνξά ζηηο εμαγσγέο, ε Κνπ-

βαληθή Κπβέξλεζε εμαθνινπζεί λα 

επηθεληξώλεηαη ζηα βαζηθόηεξα εμα-

γόκελα πξντόληα, ζηα νπνία  ζπκπε-

ξηιακβάλνληαη ν θαπλόο, ην ξνύκη, ην 

ληθέιην, ε δάραξε, ζαιαζζηλά θαη 

θαξκαθεπηηθά πξντόληα. 

Δληνύηνηο, ζεκεηώλεηαη όηη ην ηειεπ-

ηαίν δηάζηεκα, ε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα έρεη θακθζεί αηζζε-

ηά, ελώ θπξίσο ζηνλ  αγξνηηθό ηνκέα 

ε παξαγσγή δελ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο 

κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνληαη 

κεγάιεο ειιείςεηο ηξνθίκσλ.  

ΑΤΓΟΤΣΟ 2019 
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 

ςμθωνία ανηαλλαγήρ δεδομένων μεηαξύ Σε- 

λωνειακών Απσών Κούβαρ και Ρωζίαρ 

Καηά ην πξνζερέο δηάζηεκα, νη Κπβεξλήζεηο ηεο 

Κνύβαο θαη ηεο Ρσζίαο  ζα ζπλάςνπλ ζπκθσλία 

αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ  κεηαμύ 

ησλ Σεισλεηαθώλ Αξρώλ ησλ δύν ρσξώλ. Ο βα-

ζηθόο ζηόρνο ηεο πκθσλίαο ζα είλαη ε θαηαπν-

ιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ησλ εηζαγσγώλ/

εμαγσγώλ απαγνξεπκέλσλ πξντόλησλ. Η ελ ιόγσ 

πκθσλία ζπδεηήζεθε θαηά ηελ πξόζθαηε επί-

ζθεςε ηνπ Ρώζνπ Τπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ,          

θ. Serguei Lavrov, ζηελ Αβάλα ηνλ πεξαζκέλν 

Ινύιην  θαη ε ζρεηηθή πξόηαζε ησλ Ρσζηθώλ    

Τπνπξγείσλ Δμσηεξηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ έρεη 

ήδε εγθξηζεί από ηνλ Πξσζππνπξγό ηεο Ρσζίαο.  

H Ρσζία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πνιιέο επελδύ-

ζεηο ζηελ Κνύβα θαη ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ 

βαζηθόηεξσλ εκπνξηθώλ εηαίξσλ ηεο Κνύβαο. 

Καηά ηελ παξνύζα ζηηγκή, ε ζεκαληηθόηεξε   

επέλδπζε ηεο Ρσζίαο αθνξά ζηνλ εθζπγρξνληζκό 

ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ, ην θόζηνο ηνπ νπνί-

νπ αγγίδεη ην 1 εθαη. επξώ, ελώ ην έξγν αλακέλε-

ηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ην 2030.  

Κοινοππαξία ηηρ βπεηανικήρ εηαιπείαρ αλκοο-

λούσων ποηών Diageo Plc με ηην Cuba Ron  

πκθσλία ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο παξαγσγήο 

ξνπκηνύ «Cuba Ron S.A» κε ηνλ βξεηαληθό θν-

ινζζό αιθννινύρσλ πνηώλ «Diageo plc», ζρεηη-

θά κε ηε δεκηνπξγία θνηλνπξαμίαο κε ηελ νλνκα-

ζία «Ron Santiago S.A», ε νπνία ζα έρεη σο ζηό-

ρν ηε δηαλνκή ξνπκηνύ ζε μέλεο αγνξέο. Η εηαη-

ξεία «Diageo plc» ζα έρεη κεξίδην 50% ζηε λέα 

θνηλνπξαμία. εκεηώλεηαη όηη ε Diageo δηαθηλεί 

κία κεγάιε γθάκα πξντόλησλ, πνπ θαηέρνπλ θν-

ξπθαίεο ζέζεηο ζηνλ θόζκν, κεηαμύ ησλ νπνίσλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη γλσζηέο κάξθεο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα νπίζθη Johnnie Walker, Dimple, 

J&B, ε vodka Smirnoff,  ηα ξνύκηα Captain Mor-

gan θαη Pampero, ηα liqueurs Baileys θαη Grand 

Marnier θ.α. Η πκθσλία ππεγξάθε ζε θεληξηθό 

μελνδνρείν ηεο Αβάλαο, ππό ηελ παξνπζία ηνπ 

Τπνπξγνύ Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ θαη Δπελδύζε-

σλ, θ. Rodrigo Malmierca.  

ε δειηίν ηύπνπ πνπ εμέδσζε ε Diageo,  αλαθέ-

ξεηαη όηη  «ε θνηλνπξαμία κε ηελ Cuba Ron είλαη 

ζύκθσλε κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο πνπ  

αθνξά ζηελ πξνώζεζε premium αιθννινύρσλ 

πνηώλ ζηηο αγνξέο όινπ ηνπ θόζκνπ. Οη θαηαλα-

ισηέο αιθννινύρσλ πνηώλ αλαδεηνύλ ζπλερώο 

λέεο γεπζηηθέο εκπεηξίεο  θαη ε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Cuba Ron απνηειεί κηα εμαηξεηηθή επθαηξία 

πεξαηηέξσ επέθηαζεο ζηε δηεζλή αγνξά αιθνν-

ινύρσλ πνηώλ».  

Μεηά ην 2012, ε Diageo έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 

επελδύζεηο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 1 δηζ. δνι., ζηηο  

αγνξέο ηεο Νόηηαο Ακεξηθήο θαη ηεο Καξατβηθήο.  

Οη εμαγσγέο θνπβαληθνύ ξνπκηνύ απμάλνληαη ζπ-

λερώο ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη απνηεινύλ ην 9% 

ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ premium  νηλνπλεπκα-

ησδώλ πνηώλ. 
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ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Νέο επγοζηάζιο παπαγωγήρ λιπαζμάηων  

Νέν εξγνζηάζην παξαγσγήο ιηπαζκάησλ ληηξηθνύ  

αδώηνπ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηε βηνκερα-

ληθή δώλε ηεο πόιεσο Cienfuegos, ζηελ θεληξηθή 

Κνύβα. εκεηώλεηαη όηη ζηε βηνκεραληθή δώλε 

Cienfuegos, ζπγθεληξώλνληαη ηα πεξηζζόηεξα  

εξγνζηάζηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθν-

λνκηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο.   

Η εηήζηα δπλακηθόηεηα παξαγσγήο  ηνπ λένπ εξ-

γνζηαζίνπ ιηπαζκάησλ αλέξρεηαη ζε 300.000 ηό-

λνπο θαη πεξηιακβάλεη κηθηά ιηπάζκαηα πνπ πε-

ξηέρνπλ ελώζεηο αδώηνπ (N), θσζθόξνπ (P) θαη 

θαιίνπ (K).  

Τπνινγίδεηαη όηη, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ 

ιόγσ εξγνζηαζίνπ, ζα κεησζνύλ νη εηζαγσγέο 

ιηπαζκάησλ ζηελ Κνύβα θαηά 25%. Σν ύςνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο αλήιζε ζε 41 δηζ. δνι., 

ελώ κέξνο ηνπ πνζνύ απηνύ (4 δηζ. δνι) ρξεκαην-

δνηήζεθε από ηελ Ιλδία.  

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Μείωζη ηων αθίξεων ηοςπιζηών ζηην Κούβα 

ηελ εμακεληαία έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξη-

ζκνύ ηεο Κνύβαο, γίλεηαη αλαζεώξεζε ησλ εθηη-

κήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο αθίμεηο ησλ ηνπξηζηώλ 

ζηελ Κνύβα. Αξρηθά είρε πξνβιεθζεί όηη ν αξηζ-

κόο ησλ επηζθεπηώλ ζηελ Κνύβα ζα αλεξρόηαλ 

ζε 5,1 εθαη. ην ηξέρνλ έηνο. Δληνύηνηο, ζηελ ηε-

ιεπηαία έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ αλα-

θέξεηαη όηη ζηα ηέιε ηνπ 2019 ν ζπλνιηθόο αξηζ-

κόο ηνπξηζηώλ ζα αλέιζεη ζε 4,3 εθαη., γεγνλόο 

πνπ ζεκαίλεη όηη ζα ππάξμεη κείσζε ηνπιάρηζηνλ 

ηεο ηάμεσο ηνπ 10% ζε ζύγθξηζε κε ην πξνεγνύ-

κελν έηνο. Θα είλαη ε πξώηε κείσζε επηζθεπηώλ 

πνπ ζεκεηώλεηαη κεηά ην 2007.  

εκαληηθά κεηώζεθε ν αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ 

από επξσπατθέο ρώξεο. πγθεθξηκέλα, κεησκέλε 

ήηαλ ε εηζξνή ηνπξηζηώλ από ηελ Ιηαιία θαηά 

25,6%, ελώ 20,8% κείσζε ππήξμε από ην Ηλσκέ-

λν Βαζίιεην, θαη 14,3% από ηελ Ιζπαλία. Οη επη-

ζθέπηεο από Γαιιία θαη Γεξκαλία παξνπζίαζαλ 

κείσζε θαηά 11% πεξίπνπ. Μόλν ν αξηζκόο ησλ 

Καλαδώλ επηζθεπηώλ ζεκείσζε κηθξή αύμεζε 

θαη ν Καλαδάο εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηε ρώξα 

κε ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό ηνπξηζηώλ ζηελ Κνύ-

βα.  

Παξά ηε γεληθόηεξε κείσζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ξεύ-

καηνο, ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνύ εμαθνινπζεί λα 

πξνζειθύεη ηηο πεξηζζόηεξεο μέλεο επελδύζεηο ζε 

ζρέζε κε ηνπο άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο Κνύβαο. Καηά ην πεξαζκέλν έηνο, ην έλα ηξί-

ην ησλ ζπλνιηθώλ επελδύζεσλ πνπ πξαγκαην-

πνηήζεθαλ ζηελ Κνύβα αθνξνύζε έξγα ζε ζρέζε 

κε ηνλ ηνπξηζκό (π.ρ. μελνδνρεία, αλαβάζκηζε 

ηνπξηζηηθώλ ππνδνκώλ θ.α.). 

Σν πξώην εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, πεξίπνπ 

2.000 μελνδνρεηαθέο θιίλεο θαηαζθεπάζηεθαλ 

θαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ πξνζθεξόκελσλ 

δσκαηίσλ ζηα μελνδνρεία ηεο ρώξαο αγγίδεη πιέ-

νλ ηα 73.000, ελώ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2019 ζα 

έρνπλ θαηαζθεπαζηεί αθόκα 4.197 λέα δσκάηηα.    
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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/  

 

 

Event: FIT Cuba (The International Tourism Fair of Cuba) 

Duration: May 2020 

Organizer:  Cuban Ministry of Tourism 

Venue: Historic Center of Old Havana 

Havana, Cuba 

Tel : +53 72040021  

E-mail: esp1.europa1@avc.vin.tur.cu  

Website: www.fitcuba.com  
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