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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ  

Γιεθνήρ Δμποπική Έκθεζη FIHAV  

Πξαγκαηνπνηήζεθε από 4 έσο 8 Νν-

εκβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο, ε Δηεζλήο 

Εκπνξηθή Έθζεζε «FIHAV 2019», ε 

νπνία δηνξγαλώζεθε θέηνο γηα 37ε 

θνξά. Η ελ ιόγσ Έθζεζε απνηειεί ηε 

κεγαιύηεξε εκπνξηθή έθζεζε ζηελ 

πεξηνρή ηεο Καξατβηθήο θαη θάζε 

ρξόλν ζπκκεηέρνπλ ρηιηάδεο επαγ-

γεικαηίεο από δηάθνξνπο θιάδνπο 

πξντόλησλ.  

Παξά ηελ επηδείλσζε ηεο νηθνλνκη-

θήο θαηάζηαζεο ζηελ Κνύβα, πεξί-

πνπ 4.000 επηρεηξεκαηίεο από 60 ρώ-

ξεο ζπκκεηείραλ ζηελ έθζεζε. Η 

ζπκκεηνρή αζθαιώο ήηαλ κηθξόηεξε 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξπζηλή έθζεζε, 

σζηόζν νη Κνπβαληθέο Αξρέο ζεσ-

ξνύλ όηη ε έθζεζε ζεκείσζε κεγάιε 

επηηπρία θαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο 

ησλ ζπκκεηνρώλ μεπέξαζε ηηο πξνζ-

δνθίεο ηνπο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο, δηνξ-

γαλώζεθε δηήκεξν νηθνλνκηθό θό-

ξνπκ. Ο Υπνπξγόο Εμσηεξηθνύ     

Εκπνξίνπ θαη Επελδύζεσλ ηεο Κνύ-

βαο, θ. Rodrigo Malmierca, θήξπμε 

ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηνπ θό-

ξνπκ θαη πξνέβε ζε παξνπζίαζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηξερνπζώλ επελδπηη-

θώλ επθαηξηώλ ζηελ Κνύβα.  

Σην πιαίζην ηνπ ελ ιόγσ θόξνπκ, 

εθπξόζσπνη ησλ εηαηξεηώλ πνπ βξί-

ζθνληαη ζηελ Εηδηθή Ζώλε Mariel 

παξνπζίαζαλ ηηο δξάζεηο ηνπο θαη 

ελζάξξπλαλ δπλεηηθνύο επελδπηέο 

νύησο ώζηε λα αλαπηύμνπλ επηρεηξε-

καηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηε ζπγθε-

θξηκέλε πεξηνρή. Επηπιένλ, ν Οξγα-

ληζκόο «ProCuba» δηνξγάλσζε ζεκη-

λάξην ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία θαη 

ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ησλ μέλσλ εηαηξεηώλ ζηελ Κνπβαλη-

θή αγνξά. 
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Σεκεηώλεηαη όηη γηα ηξίηε ζπλερόκελε ρξνληά, 

ππήξμε ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο καο ζηελ έθζεζε 

«FIHAV». Σπγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία αθηνπιντ-

θώλ κεηαθνξώλ «Seajets» θαη ε λαπηηιηαθή εηαη-

ξεία, ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ, «GM Maritime» 

ζπκκεηείραλ ζηελ έθζεζε. Επηπξνζζέησο, ε λαπ-

ηηιηαθή εηαηξεία «Lagoa» (επίζεο ειιεληθώλ 

ζπκθεξόλησλ) δηνξγάλσζε εηδηθή εθδήισζε πξνο 

ηηκή πνιιώλ ζπλεξγαηώλ ηεο από ρώξεο ηνπ εμσ-

ηεξηθνύ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έθζεζε.  

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

 

Δνημεπωηική εκδήλωζη ζσεηικά με επενδύζειρ 

ζηην Κούβα  
Σην πιαίζην ηεο Δηεζλνύο Εκπνξηθήο Έθζεζεο 

«FIHAV 2019», ν Κνπβαλόο Υπνπξγόο Εμσηεξη-

θνύ Εκπνξίνπ θαη Επελδύζεσλ, θ. Rodrigo 

Malmierca, πξνέβε ζε παξνπζίαζε ηνπ ραξηνθπ-

ιαθίνπ ηξερνπζώλ επελδπηηθώλ επθαηξηώλ ζηελ 

Κνύβα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 460 επελδπηηθά 

έξγα, ζπλνιηθήο αμίαο 11,7 δηζ. δνιαξίσλ. Η ελε-

κεξσηηθή εθδήισζε έιαβε ρώξα, ζηηο 6 Ννεκβξί-

νπ, ζηνλ Εθζεζηαθό ρώξν ExpoCuba ζηελ Αβάλα 

θαη παξεπξέζεθαλ κέιε ηεο Κνπβαληθήο Κπβέξ-

λεζεο, πνιπάξηζκνη επηρεηξεκαηίεο πνπ ζπκκεηέ-

ρνπλ ζηελ Έθζεζε θαη εθπξόζσπνη ηνπ δηπισκα-

ηηθνύ ζώκαηνο.  

Ο Κνπβαλόο Υπνπξγόο αλέθεξε όηη ν ηνπξηζηηθόο 

θιάδνο πεξηέρεη ηα πεξηζζόηεξα επελδπηηθά έξγα 

θαη ν αξηζκόο ηνπο αλέξρεηαη ζε 118 πξνγξάκκα-

ηα. Ο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο ζεσξείηαη ν πην ζε-

καληηθόο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Κνύβαο θαη ηα επελ-

δπηηθά έξγα ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή λέσλ 

μελνδνρείσλ, ηε δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε μελν-

δνρεηαθώλ κνλάδσλ, ηε δεκηνπξγία πδάηηλνπ 

πάξθνπ θαη ηππηθνύ νκίινπ θαη ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηνπ αζιεηηθνύ ηνπξηζκνύ. 

Πνιύ ζεκαληηθό ξόιν έρεη θαη ν θιάδνο ελέξγεη-

αο κε 116 επελδπηηθά έξγα, κε έκθαζε ζηνλ θιά-

δν ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Ελέξγεηαο (ΑΠΕ). 

Οη ΑΠΕ θαιύπηνπλ κόιηο ην 4% ησλ ελεξγεηα-

θώλ αλαγθώλ ηεο Κνύβαο, ελώ ν ζηόρνο είλαη λα 

ην πνζνζηό απηό λα απμεζεί ζην 24% ην 2030. 

Γηα ην ιόγν απηό, πινπνηνύληαη ήδε πξνγξάκκα-

ηα θαη θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα λα δηεπθν-

ιπλζνύλ επελδπηηθά έξγα ζηνλ ελ ιόγσ θιάδν. 

Η βηνκεραλία ηξνθίκσλ απνηειεί επίζεο ηνκέα 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, δεδνκέλνπ όηη βαζηθόο 

ζηόρνο ηεο Κνπβαληθήο Κπβέξλεζεο είλαη ε αύ-

μεζε ησλ εηζαγσγώλ ηξνθίκσλ θαη ε βειηίσζε 

ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο κε ζθνπό λα  δηαζθαιη-

ζηεί ε επηζηηηζηηθή επάξθεηα ζηελ Κνύβα. Σηνλ 

ηνκέα ηξνθίκσλ ππάξρνπλ 81 επελδπηηθά έξγα 

θαη αθνξνύλ, κεηαμύ άιισλ, ζηελ παξαγσγή βν-

δηλνύ θαη ρνηξηλνύ θξέαηνο, ηε δεκηνπξγία πηελν-

ηξνθηθώλ κνλάδσλ, ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο 

θαθάν, θαθέ, θξνύησλ θαη ιαραληθώλ.  

 

ςμβολή ηηρ Διδικήρ Εώνηρ Mariel ζηην ππο-

ζέλκςζη ξένων επενδύζεων  

Πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ηεο Κνύβαο ζεσξείηαη ε Εηδηθή Ζώλε Mariel πνπ 
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βξίζθεηαη  πεξίπνπ 50 ρικ. δπηηθά ηεο Αβάλαο 

θαη έρεη ζηόρν ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδύζε-

σλ κέζσ ηεο παξνρήο ζεκαληηθώλ θηλήηξσλ. 

Σύκθσλα κε Κνπβαλνύο αμησκαηνύρνπο, ε πα-

ξνπζία ηεο Εηδηθήο Ζώλεο ζεκαηνδνηεί ην νηθν-

λνκηθό άλνηγκα ηεο ρώξαο.  

Πξνο ην παξόλ, 50 επηρεηξήζεηο έρνπλ αδεηνδνηε-

ζεί γηα λα επελδύζνπλ ζηελ πεξηνρή, εθ ησλ ν-

πνίσλ νη 29 δηαζέηνπλ απνθιεηζηηθά μέλν θεθά-

ιαην, ελώ ππάξρνπλ επίζεο κεηθηέο εηαηξείεο πνπ 

απνηεινύλ θνηλνπξαμίεο κεηαμύ Κνπβαληθώλ θαη 

μέλσλ επηρεηξήζεσλ.  Σεκεηώλεηαη όηη νη επελδύ-

ζεηο ζηελ Ζώλε Mariel πξνέξρνληαη από 32 ρώ-

ξεο, θπξίσο από ηελ Επξώπε.  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ 

 

ςνάνηηζη Δμποπικών ςμβούλων  ζηην Ανηι-

πποζωπεία ηηρ ΔΔ 

Καηά ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε ησλ Εκπνξηθώλ 

Σπκβνύισλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αληη-

πξνζσπεία ηεο ΕΕ ζηελ Αβάλα, ζηηο 20 Ννεκβξί-

νπ, πξνζθεθιεκέλνο ήηαλ ν θ. Oscar Fernandez, 

Κνπβαλόο νηθνλνκνιόγνο θαη θαζεγεηήο ζην Πα-

λεπηζηήκην ηεο Αβάλαο. Αξρηθά, ν θ. Fernandez 

αλαθέξζεθε ζηα κέηξα πνπ αλαθνηλώζεθαλ από 

ηελ Κνπβαληθή Κπβέξλεζε, ζύκθσλα κε ηα νπνί-

α νη Κνπβαλνί πνιίηεο θαη νη αιινδαπνί κόληκνη 

θάηνηθνη ζηελ Κνύβα δύλαληαη πιένλ λα δηαζέ-

ηνπλ ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ζε δνιάξηα θαη 

ζα επηηξέπεηαη ε πώιεζε  πξντόλησλ ζε δνιάξην.  

Καηόπηλ ησλ κέηξσλ απηώλ, εθηηκάηαη όηη ζα  

ππάξμεη «δνιαξηνπνίεζε» ηεο Κνπβαληθήο νηθν-

λνκίαο, θαζώο πνιινί Κνπβαλνί πνιίηεο ζα εμα-

θνινπζνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην εγρώξην λόκη-

ζκα θαη παξάιιεια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νη 

ηξαπεδηθέο ηνπο θαηαζέζεηο ζα είλαη ζε μέλν λό-

κηζκα. Η «δνιαξηνπνίεζε» ζα κπνξνύζε ελδερν-

κέλσο λα ππεξβεί ηηο πξνζδνθίεο ηεο Κνπβαληθήο 

Κπβέξλεζεο. Τν βαζηθό ζελάξην ζα ήηαλ ην δν-

ιάξην λα αληηθαηαζηήζεη ην εγρώξην λόκηζκα ζε 

πνιιέο πεξηπηώζεηο, γεγνλόο πνπ αλακέλεηαη λα  

ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο αζθάιεηαο γηα ηα 

θπζηθά πξόζσπα πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηνύλ ζηηο 

ζπλαιιαγέο θαη ηηο απνηακηεύεηο ηνπο. Με ηνλ 

ηξόπν απηό, νη ηδηώηεο ζα επηδηώθνπλ λα απν-

θηνύλ εηζνδήκαηα ζε μέλν ζπλάιιαγκα.  

Καηά ηηο πξώηεο κέξεο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ 

κέηξσλ έρεη ζεκεησζεί ππνηίκεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

20% ηνπ εγρώξηνπ λνκίζκαηνο CUC έλαληη ηνπ 

δνιαξίνπ. Σύκθσλα κε ηνλ νηθνλνκνιόγν, ε Κπ-

βέξλεζε ηεο Κνύβαο νθείιεη λα πηνζεηήζεη ζηα-

ζεξνπνηεηηθά κέηξα γηα λα απνθεπρζεί ε πεξαηηέ-

ξσ ππνηίκεζε ηνπ CUC θαζώο επίζεο λα πιν-

πνηήζεη ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεη-

ηνπξγία ησλ θξαηηθώλ εηαηξεηώλ θαη ηελ αλάπηπ-

με ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. 

 

 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

 

Αύξηζη ηοςπιζηικού πεύμαηορ από ηην Κίνα  

Σεκαληηθέο δηαθαίλνληαη νη πξννπηηθέο ελίζρπ-

ζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ ξνώλ από ηελ Κίλα ζηελ 

Κνύβα θαη ζηόρνο ηεο Κνπβαληθήο Κπβέξλεζεο 

είλαη ν δηπιαζηαζκόο ησλ αθίμεσλ ησλ επηζθε-

πηώλ από ηελ Κίλα ηα επόκελα ηξία έηε.  

Ο Υπνπξγόο Τνπξηζκνύ ηεο Κνύβαο, θ. Manuel 

Marrero, ζε επίζεκε επίζθεςε ζηελ Κίλα, ζηηο 8 

Ννεκβξίνπ, πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά επαθώλ κε 

Κηλέδνπο αμησκαηνύρνπο θαη ηνπο κεγαιύηεξνπο 

tour operators ηεο ρώξαο. Επίζεο αλαθνίλσζε ηε 

δεκηνπξγία Γξαθείνπ ηεο Κξαηηθήο Εηαηξείαο 

Τνπξηζκνύ «Havatur» ζηε Σαγθάε.Η Κίλα ζα 

απνηειέζεη ηελ ηηκώκελε ρώξα ζηε Δηεζλή 

Έθζεζε Τνπξηζκνύ «FIT Cuba» ην 2021.  
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ΠΡΟΔΥΔΗ ΔΚΘΔΔΗ  

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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Επίζθεςε ηεο Πξέζβεσο, θαο Σηέιιαο Μπεδηξηδόγινπ, θαη ηνπ 

θ. Σηαύξνπ Σηαπξάθνπ, Γξακκαηέα ΟΕΥ Α΄, ζην ειιεληθό 

θξνπαδηεξόπινην «Panorama» ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο Variety 

Cruises, ζην ιηκάλη ηεο Αβάλαο.  

Σπκκεηνρή ηεο Πξεζβείαο ηεο Ειιάδνο ζηελ Έθζεζε Φσην-

γξαθίαο «Presencia Europea en La Habana», πνπ πξαγκαην-

πνηήζεθε ην Ννέκβξην, ζην πιαίζην ενξηαζκνύ ησλ 500 

εηώλ από ηελ ίδξπζε ηεο Αβάλαο. 

http://www.filcuba.cult.cu/
http://www.informaticahabana.cu/en
mailto:esp1.europa1@avc.vin.tur.cu
http://www.fitcuba.com/en/contacto/

