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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

πλάληεζε Δκπνξηθώλ πκβνύισλ  

ζηελ Αληηπξνζσπεία ηεο ΔΔ 

Καηά ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε ησλ 

Εκπνξηθώλ πκβνύισλ πνπ πξαγκα-

ηνπνηήζεθε ζηελ Αληηπξνζσπεία ηεο 

ΕΕ ζηελ Αβάλα, ζηηο 16 Οθησβξίνπ, 

πξνζθεθιεκέλε ήηαλ ε θα Yaima 

Reyes, νηθνλνκνιόγνο, ζηελ Αληη-

πξνζσπεία ησλ Ηλσκέλσλ  Εζλώλ, ε 

νπνία αλαθέξζεθε ζηα κέηξα πνπ 

πξόζθαηα αλαθνίλσζε ε Κνπβαληθή 

Κπβέξλεζε γηα ηελ ηόλσζε ηεο νηθν-

λνκίαο θαη ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξε-

καηηθνύ θιίκαηνο.  

Η νηθνλνκνιόγνο αλέθεξε όηη ην ηξέ-

ρνλ έηνο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο Κνύβαο έρεη επηδεηλσζεί (θπξίσο 

ιόγσ ηνπ embargo), ην δεκνζηνλνκη-

θό έιιεηκκα έρεη απμεζεί ζην 8,8% 

ηνπ ΑΕΠ, ελώ ν ξπζκόο αλάπηπμεο 

ηεο νηθνλνκίαο παξνπζηάδεη ζπλερή 

κείσζε (1,8% ην 2017, 1,2% ην 2018 

θαη γηα ην 2019 πξνβιέπεηαη όηη δελ 

ζα ππεξβεί ην 1%). Επίζεο, νη  θνπ-

βαληθέο εμαγσγέο έρνπλ κεησζεί θαηά 

25% ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα.  

Μεηαμύ ησλ βαζηθώλ ζηόρσλ ηεο 

Κνπβαληθήο Κπβέξλεζεο ζπγθαηαιέ-

γνληαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλν-

κίαο, ε ππνθαηάζηαζε ησλ εηζαγσ-

γώλ, ε βειηίσζε ηεο εγρώξηαο παξα-

γσγήο, ε αύμεζε ησλ εμαγσγώλ θ.α. 

Επηπξνζζέησο, ζα θαηαβιεζνύλ πξν-

ζπάζεηεο γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο εμαγσγηθώλ εηαη-

ξεηώλ ηεο ρώξαο, δίλνληαο βαξύηεηα 

ζε επελδύζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ 

αύμεζε ησλ εμαγσγώλ.  

Οη ηνκείο πξνηεξαηόηεηαο ηεο Κνπ-

βαληθήο Κπβέξλεζεο είλαη νη εμήο: 

θαξκαθεπηηθόο θιάδνο θαη βηνηερλν-

ινγία, ηνπξηζκόο, θαηαζθεπέο, παξα-

γσγή ηξνθίκσλ θαη αλαλεώζηκεο πε-

γέο ελέξγεηαο.   
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Γεκηνπξγία ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ ζε μέλν 

λόκηζκα ζηελ Κνύβα  
Οη Κνπβαλνί πνιίηεο θαη νη αιινδαπνί κόληκνη 

θάηνηθνη  ζηελ Κνύβα δύλαληαη πιένλ λα δηαζέ-

ηνπλ ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ζε δνιάξην θα-

ζώο επίζεο ζε άιια μέλα λνκίζκαηα. ηελ παξνύ-

ζα θάζε, ε δπλαηόηεηα απηή ζα ππάξρεη κόλν 

ζηηο Κνπβαληθέο ηξάπεδεο «Banco Metropolita-

no», «Banco Popular de Ahorro»  θαη «Banko de 

Crédito y Comercio». Οη ηξάπεδεο απηέο έρνπλ 

ήδε πξνεηνηκαζηεί πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ 

ινγαξηαζκνύο θαηαζέζεσλ ζε μέλν λόκηζκα. Επί-

ζεο, ζα επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά μέλσλ θεθαιαί-

σλ από ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνύ απεπζείαο ζηνπο 

ελ ιόγσ ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο.  

Μέζσ ηεο ρξήζεο ινγαξηαζκώλ ζε μέλν λόκηζκα, 

ηα θπζηθά πξόζσπα ζηελ Κνύβα ζα κπνξνύλ λα 

εηζάγνπλ πξντόληα, ελώ επίζεο ζα είλαη εθηθηή ε 

πώιεζε ησλ πξντόλησλ απηώλ ζε θαηαζηήκαηα 

ηνπ ιηαλεκπνξίνπ. Καηά ηηο πξώηεο κέξεο εθαξ-

κνγήο ηνπ κέηξνπ απηνύ, αμηνζεκείσηε είλαη ε 

δήηεζε εθ κέξνπο Κνπβαλώλ πνιηηώλ πνπ επηζπ-

κνύλ λα αλνίμνπλ θαηαζεηηθό ινγαξηαζκό, θπξί-

σο ζε δνιάξηα. Οη Κνπβαληθέο αξρέο ζεσξνύλ όηη 

ην κέηξν απηό ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

εγρώξηαο νηθνλνκίαο θαζώο ζα κεησζεί ζεκαληη-

θά ην ζπλάιιαγκα πνπ θεύγεη ζην εμσηεξηθό. 

Μνινλόηη ε θνηλσλία ζηελ Κνύβα βιέπεη ζεηηθά 

ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ηξαπεδηθνύ ινγαξηα-

ζκνύ ζε μέλν λόκηζκα, νξηζκέλνη νηθνλνκνιόγνη 

εθθξάδνπλ αλεζπρίεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ κέηξνπ 

απηνύ, ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί όηη ε αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηνπο ηξα-

πεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ζε μέλν λόκηζκα, έρεη 

πξνθαιέζεη ππνηίκεζε ηνπ εγρώξηνπ λνκίζκαηνο 

Peso Convertible (CUC) έλαληη ηνπ δνιαξίνπ.  

Γηεζλέο πλέδξην γηα ηνλ θιάδν ηεο Ναπηηιίαο  
Δηεζλέο πλέδξην κε ζέκα ηε Ναπηηιηαθή Ιζηνξία 

ηεο Αβάλαο, δηνξγαλώζεθε κε αθνξκή ηελ επέ-

ηεην ησλ 500 εηώλ από ηελ ίδξπζε ηεο Αβάλαο. Η 

Πξέζβπο ηεο Ειιάδνο ζηελ Κνύβα, θα ηέιια 

Μπεδηξηδόγινπ, ζπκκεηείρε σο νκηιήηξηα ζρεηηθά 

κε ηηο δηκεξείο ζρέζεηο Ειιάδαο θαη Κνύβαο θαη 

ηε ζπλεξγαζία ησλ δύν ρσξώλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

λαπηηιίαο. Εηδηθή κλεία έγηλε ζηε ζπλεηζθνξά 

ησλ Ειιήλσλ εθνπιηζηώλ ζην εκπόξην θαη ηελ 

νηθνλνκία ηεο Κνύβαο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 

Επίζεο ππήξμε αλαθνξά ζηελ πξόζθα-

ηε ππνγξαθή δηκεξνύο πκθσλίαο κεηαμύ ησλ 

δύν ρσξώλ γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ επηθύ-

ξσζεο ησλ απνδεηθηηθώλ λαπηηθήο ηθαλόηεηαο 

ησλ αμησκαηηθώλ ηνπ Εκπνξηθνύ Ναπηηθνύ ηεο 

Κνύβαο, γεγνλόο πνπ θαλεξώλεη ηελ πξόζεζε 

ακθόηεξσλ θξαηώλ γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε 

ησλ ζρέζεώλ ηνπο ζηνλ Ναπηηιηαθό ηνκέα.  

ην πλέδξην παξεπξέζεθαλ αμησκαηνύρνη ηεο 

Κνπβαληθήο Κπβέξλεζεο, ζηειέρε ηεο δεκόζηαο 

δηνίθεζεο, Πξέζβεηο θαη ινηπνί εθπξόζσπνη ηνπ 

δηπισκαηηθνύ ζώκαηνο, ελώ έληνλν ήηαλ ην ελ- 

δηαθέξνλ ησλ  κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο.  
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Δπίζθεςε ηνπ Πξσζππνπξγνύ ηεο Ρσζίαο 

ζηελ Αβάλα 

Πξαγκαηνπνηήζεθε, ζηηο 3-4 Οθησβξίνπ, επίζε-

κε επίζθεςε ηνπ Πξσζππνπξγνύ ηεο Ρσζίαο,     

θ. Dmitry Medvedev, ζηελ Αβάλα. Καηά ηε δηάξ-

θεηα ηεο επίζθεςεο, νθηώ λέεο ζπκθσλίεο ππε-

γξάθεζαλ κεηαμύ Κνύβαο θαη Ρσζίαο, γεγνλόο 

πνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηε ζύζθημε  ησλ 

δηκεξώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ. Οη  

ζπκθσλίεο αθνξνύλ ηνπο θιάδνπο ησλ κεηαθν-

ξώλ, ππνδνκώλ, βηνκεραλίαο, βηνηερλνινγίαο, 

γεσξγίαο, ελέξγεηαο θαη ςεθηαθήο ηερλνινγίαο.  

ηηο ζπλαληήζεηο κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ, ε Ρσ-

ζηθή αληηπξνζσπεία πξόηεηλε ηελ πξαγκαηνπνίε-

ζε επελδύζεσλ, ζπλνιηθνύ ύςνπο 110 εθαη. δνι.,  

κε ζθνπό ηελ εμεύξεζε πεηξειαίνπ ζηελ Κνύβα. 

Επίζεο ζπδεηήζεθε ε ρξήζε ηεο ππξεληθήο ηε-

ρλνινγίαο ζηελ ηαηξηθή θαη ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα 

ηεο Κνύβαο.  

Οη δηκεξείο εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμύ Κνύβαο θαη 

Ρσζίαο αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζε 500 εθαη. 

δνι. ην ηξέρνλ έηνο, ζύκθσλα κε ηνλ Αλαπιεξσ-

ηή Πξσζππνπξγό ηεο Ρσζίαο, θ. Yuri Borisov.  

ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Αλαβίσζε ηεο βηνκεραλίαο δάραξεο ηεο Κνύ-

βαο 

Παξά ηελ επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηα-

ζεο ζηελ Κνύβα, νη Αξρέο ηεο ρώξαο ζρεδηάδνπλ 

ηελ αλαβίσζε ηεο  βηνκεραλίαο δαραξνθάιακνπ 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αλάπηπμή ηεο δύλαηαη 

λα ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή νξηζκέλσλ εδώδη-

κσλ πξντόλησλ, ελώ κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη 

ζεκαληηθή πεγή εζόδσλ από εμαγσγέο, όπσο 

άιισζηε ζπλέβαηλε ζην παξειζόλ.  

ε ζπλάληεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κνπβαληθήο 

Κπβέξλεζεο, θ. Salvador Valdés, κε ηνλ Πξόεδξν 

θαη ζηειέρε ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο «Azcuba», 

πνπ απνηειεί ηε ζεκαληηθόηεξε επηρείξεζε ηεο 

εγρώξηαο βηνκεραλίαο δάραξεο, ζπδεηήζεθε ην 

ελδερόκελν εθζπγρξνληζκνύ ηεο παξαγσγήο κε 

έκθαζε ζηε βηνινγηθή παξαγσγή.  

Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο παξαγσγήο αλακέλε-

ηαη λα δεηεζεί ε ζπλδξνκή ησλ Φνξέσλ Δηε-

ζλνύο Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο, νη νπνίνη πιν-

πνηνύλ πνιιά πξνγξάκκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο Γε-

σξγίαο θαη δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ αλά-

πηπμε ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ ζηελ Κνύβα.  

 

 

 ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Έλαξμε απεπζείαο πηήζεσλ κεηαμύ Κνύβαο 

θαη Οπθξαλίαο 

Η νπθξαληθή αεξνπνξηθή εηαηξεία «Azur Air» 

μεθίλεζε, ζηηο 25 Οθησβξίνπ, απεπζείαο πηήζεηο 

από ην Κίεβν πξνο ην ηνπξηζηηθό ζέξεηξν Vara-

dero. Η αεξνπνξηθή ζύλδεζε κεηαμύ Κνύβαο θαη 

Οπθξαλίαο ζεκαηνδνηεί ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξ-

γαζία ησλ δύν ρσξώλ ζηνλ ηνπξηζηηθό θιάδν.  

εκεηώλεηαη όηη ην Varadero ζεσξείηαη ν πην δε-

κνθηιήο πξννξηζκόο ζηελ Κνύβα, κε πεξηζζόηε-

ξνπο από 2 εθαη. επηζθέπηεο ην ρξόλν.  
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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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