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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ  

πλεδξίαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκ-

βνπιίνπ γηα ηελ παλδεκία 

Καηά ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ 

Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κνπβα-

ληθήο Κπβέξλεζεο πνπ έιαβε ρώξα 

ζηηο 16 Θνπιίνπ, εμεηάζηεθε, εθ λένπ, 

ε ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπ-

ζεζεί γηα λα αληηκεησπηζζνύλ νη νη-

θνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο.   

Η λέα ζηξαηεγηθή πξνζβιέπεη θπξί-

σο ζηελ πξνζέιθπζε μέλνπ ζπλαι-

ιάγκαηνο, ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξε-

καηηθνύ θιίκαηνο θαη ηεο εγρώξηαο 

παξαγσγηθόηεηαο θαη ηελ εμάιεηςε 

ησλ δπζρεξεηώλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ.  

Οξηζκέλα εθ ησλ κέηξσλ πνπ εμεηά-

ζζεθαλ είλαη ηα εμήο:  

- Αύμεζε ηεο εζληθήο παξαγσγήο θαη 

ηαπηόρξνλε κείσζε ησλ εηζαγσγώλ. 

ηελ Κνύβα παξάγεηαη ην 30% ησλ 

ηξνθίκσλ πνπ απαηηνύληαη θαη ζηό-

ρνο ηεο Κπβέξλεζεο είλαη ε αύμεζε 

ηνπ πνζνζηνύ απηνύ.  

- πληνληζκόο θαη ζηελόηεξε ζπλεξ-

γαζία κεηαμύ ησλ θξαηηθώλ θαη ησλ 

ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ.  

- Λειτοσργία σσγκεκριμένων κατα-

ζηεκάησλ ζε νιόθιεξε ηελ επηθξά-

ηεηα ηεο ρώξαο, όπνπ νη αγνξέο ζα 

γίλνληαη κόλν ζε δνιάξηα.  

- Κατάργηση της τρέωσης στις σσ-

λαιιαγέο κε δνιάξην, κε ζθνπό ηελ 

αύμεζε ηεο εηζξνήο ζπλαιιάγκαηνο 

ζηελ Κνύβα.  

- Μεγαλύτερη αστονομία των κρατι-

θώλ εηαηξεηώλ πξνθεηκέλνπ λα αληη-

κεησπηζζεί ε γξαθεηνθξαηία.  

- Εκσσγτρονισμός της νομοθεσίας 

ζρεηηθά κε ζέκαηα ηδηνθηεζίαο.  

- Παροτή κινήτρων προκειμένοσ να 

βειηησζεί ε αληαγσληζηηθόηεηα.  

- Έμυαση στην περιβαλλοντική πολι-

ηηθή θαη ηε βηώζηκε αλάπηπμε.  
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Αγνξέο ζε ειεύζεξα κεηαηξέςηκν λόκηζκα 

Η Κνπβαληθή Κπβέξλεζε αλαθνίλσζε όηη ζε 

πνιιά θαηαζηήκαηα ζε νιόθιεξε ηελ επηθξάηεηα 

ηεο ρώξαο ζα επηηξέπεηαη πιένλ ε πώιεζε βαζη-

θώλ πξντόλησλ ζε ειεύζεξα κεηαηξέςηκν λόκη-

ζκα (MLC). Με ηνλ ηξόπν απηό, νη Αξρέο ηεο 

Κνύβαο ζεσξνύλ όηη ζα κπνξέζνπλ λα απμήζνπλ 

ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο. Καηά ηελ παξνύζα ζηηγκή, ε νηθνλν- 

κία ηεο Κνύβαο έρεη δερζεί ζνβαξό πιήγκα ζηηο 

θύξηεο πεγέο εζόδσλ  ηεο, πξσηίζησο ζηνλ ηνπξη-

ζκό, σο ζπλέπεηα ηεο παλδεκίαο.  

 

Καηάξγεζε ηεο επηβνιήο θόξνπ ζε ζπλαιιαγέο 

κε δνιάξην  

ηηο 20 Θνπιίνπ ηέζεθε ζε ηζρύ ζηελ Κνύβα ε θα-

ηάξγεζε ηεο επηβνιήο θόξνπ 10% ζε όιεο ηηο ζπ-

λαιιαγέο κε δνιάξην, κέηξν ην νπνίν αλακέλεηαη 

λα ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο εηζξνήο ζπλαι-

ιάγκαηνο ζηελ Κνύβα.  

Αύμεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ κεηθηώλ επηρεηξή-

ζεσλ ζηελ Οηθνλνκηθή Εώλε Mariel 

ε δεκνζίεπκα θνπβαληθήο ηζηνζειίδαο αλαθέξε-

ηαη όηη νη κεηθηέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύ-

ληαη ζηελ εηδηθή νηθνλνκηθή δώλε αλάπηπμεο 

Mariel παξνπζίαζαλ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο, 

θαηά ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο. Οηθνλνκηθνί αλαιπηέο εθθξάδνπλ ηελ 

άπνςε όηη ε αύμεζε απηή ζπλεπάγεηαη ππνθαηά-

ζηαζε ησλ εηζαγσγώλ.  

εκεηώλεηαη όηη ε δεκηνπξγία ηεο Ζώλεο ζην 

Mariel (50 ρηι. δπηηθά ηεο Αβάλαο) έρεη ζηόρν 

ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδύζεσλ κέζσ ηεο πα-

ξνρήο ζεκαληηθώλ θηλήηξσλ θαη ζεκαηνδνηεί ην 

νηθνλνκηθό άλνηγκα ηεο ρώξαο.  

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

Γεκηνπξγία λένπ θσηνβνιηατθνύ πάξθνπ  

ηηο 17 Θνπιίνπ, μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί έλα λέν 

θσηνβνιηατθό πάξθν ζηελ επαξρία Camagüey, 

ζηελ θεληξηθή Κνύβα. Σν ελ ιόγσ πάξθν - αλ θαη 

κηθξήο ηζρύνο - εθηηκάηαη όηη ζα ζπκβάιιεη ζηε 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θαηά 85 

ηόλνπο, ζε κελαία βάζε, ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

ηνπ Camagüey.   

Ο θιάδνο ησλ ΑΠΕ ζεσξείηαη άκεζεο πξνηεξαηό-

ηεηαο γηα ηελ Κνύβα, ελώ ε ΕΕ θαζώο επίζεο 

Οξγαληζκνί θαη Φνξείο Δηεζλνύο Αλαπηπμηαθήο 

ηξαηεγηθήο πινπνηνύλ αξθεηά  πξνγξάκκαηα ζε 

ελ ιόγσ θιάδν.  

 

Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηνλ θξαηηθό ηνκέα  

Σν ζεκαληηθόηεξν ζέκα πξόζθαηεο ζύζθεςεο 

ηνπ Εζληθνύ πκβνπιίνπ Ελέξγεηαο ηεο Κνύβαο 

πνπ δηεμήρζε ζηηο 23 Θνπιίνπ, απνηέιεζε ε εμνη-

θνλόκεζε ελέξγεηαο ζηνλ θξαηηθό ηνκέα.  Γηα ην 

ιόγν απηό, ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ππήξμε επηζεώ-

ξεζε ζε πεξηζζόηεξεο από 12.000 δεκόζηεο ππε-

ξεζίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα.  
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Ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ Ρώζσλ ηνπξηζηώλ 

γηα ηελ Κνύβα 

Η Έλσζε Σνπξηζηηθώλ Πξαθηόξσλ Ρσζίαο-

ATOR (Association of Tour Operators in Russia) 

πξνέβε ζε αλαθνίλσζε πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώ-

ζεη ηνπο Ρώζνπο ηνπξίζηεο γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνύλ ζηελ Κνύβα θαη ηε δπλαηόηεηα γηα 

δηαθνπέο ζηε ρώξα ελ κέζσ ηεο παλδεκίαο. Θδηαί-

ηεξε κλεία ππήξμε ζηα Cayos, ηα νπνία νη ελδηα-

θεξόκελνη μέλνη ηνπξίζηεο κπνξνύλ ήδε λα επη-

ζθέπηνληαη, ρσξίο αζθαιώο λα έρνπλ δηθαίσκα 

λα κεηαβνύλ ζε άιια κέξε εληόο ηεο Κνύβαο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν αξηζκόο ησλ Ρώζσλ 

ηνπξηζηώλ έρεη παξνπζηάζεη ζεκαληηθή αύμεζε 

θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη πιένλ ε Ρσζία βξί-

ζθεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο ησλ ρσ-

ξώλ κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ επηζθέςεσλ ζηελ 

Κνύβα (ην 2019, 178.000 άηνκα από Ρσζία επη-

ζθέθζεθαλ ηελ Κνύβα ζε ζύλνιν 4,3 εθαη. επη-

ζθεπηώλ).  

 

Μεγάιε δήηεζε γηα θξαηήζεηο μελνδνρείσλ 

από Κνπβαλνύο πνιίηεο 

Ο Τπνπξγόο Σνπξηζκνύ ηεο Κνύβαο, θ. Juan Car-

los García, αλέθεξε, ζε ηειενπηηθό πξόγξακκα, 

όηη πεξηζζόηεξνη από 539.000 Κνπβαλνί πνιίηεο 

έρνπλ πξνβεί ζε θξαηήζεηο ζε μελνδνρεία ζε δηά-

θνξα ζέξεηξα κεηά ηηο 3  Θνπιίνπ πνπ ε ρώξα εη-

ζήιζε ζηελ πξώηε θάζε ραιάξσζεο ησλ κέηξσλ.  

ηελ παξνύζα θάζε, αξθεηά μελνδνρεία είλαη 

δηαζέζηκα ζε Κνπβαλνύο πνιίηεο θαη αιινδαπνύο 

πνπ δηακέλνπλ κόληκα ζηελ Κνύβα, σζηόζν δελ 

επηηξέπεηαη αθόκα ζε αιινδαπνύο ηνπξίζηεο λα 

επηζθεθζνύλ ηελ Κνύβα παξά κόλν ζπγθεθξηκέ-

λα Cayos, κε ηελ ππνρξέσζε λα παξακείλνπλ  

εθεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπο.  

Απεπζείαο πηήζεηο από Καλαδά πξνο Κνύβα  

Η λενζπζηαζείζα θαλαδηθή αεξνπνξηθή εηαηξεία 

«OWG» αλαθνίλσζε όηη από ην πξνζερέο θζηλό-

πσξν ζα εληάμεη ζην πξόγξακκά ηεο απεπζείαο 

πηήζεηο από ηνλ Καλαδά πξνο ηα Cayos θαη ην 

δεκνθηιέο ζέξεηξν Varadero ηεο Κνύβαο. 

 

 

                      ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΚΘΔΔΗ  

 

πκκεηνρή Κνπβαληθώλ εηαηξεηώλ ζε online 

Δκπνξηθή Έθζεζε  

πλνιηθά 17 Κνπβαληθέο εηαηξείεο ζπκκεηείραλ 

ζηε δηαδηθηπαθή Εκπνξηθή Έθζεζε «Expo Vir-

tual Alemania Latinoamérica» πνπ δηνξγαλώζεθε 

από ην Εκπνξηθό Επηκειεηήξην ηεο Γεξκαλίαο, 

ζηηο 14-17 Θνπιίνπ. Πεξίπνπ 200 επηρεηξήζεηο 

από ηε Γεξκαλία θαη ηηο ρώξεο ηεο Λαηηληθήο  

Ακεξηθήο ζπκκεηείραλ ζηελ ελ ιόγσ έθζεζε. ε 

έλα εύρξεζην ςεθηαθό πεξηβάιινλ, νη πνιπάξηζ-

κνη επηζθέπηεο είραλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνβνύλ 

ζε παξαγγειίεο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, λα πα-

ξαθνινπζήζνπλ webinars θαη λα ελεκεξσζνύλ 

επίζεο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ εηαηξεηώλ.  
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 ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖΝ ΑΒΑΝΑ 

 

                      5ta Avenida & 78, No 7802, CD 11300 

Miramar, Playa, La Habana, Cuba 

Tel: +53 72042995, +53 72042854  

Fax: +53 72079770  

Email: gremb.hav@mfa.gr  

  Website: https://www.mfa.gr/missionsabroad/es/cuba.html                   

       Facebook: https://www.facebook.com/greciaencuba 
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