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Η ισπανική επιχειρηματική κοινότητα συνεχίζει να είναι ενεργή στην Κούβα 

Η επίσημη επίσκεψη του Ισπανού προέδρου, κ. Pedro Sánchez, στην Κούβα 

πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Νοεμβρίου τρέχοντος έτους. Σε συνέχεια αυτής της 

διμερούς συνάντησης στην Αβάνα, αποφασίστηκε ότι θα υπάρξει δεύτερη επίσκεψη εντός του 

2019, με αφορμή τον εορτασμό της 500ης επετείου από την ίδρυση της κουβανέζικης 

πρωτεύουσας.  Παρά την επικριμένη ισπανική διπλωματική σιωπή για τρεις δεκαετίες, η 

Ισπανία δεν έχει σταματήσει να στηρίζει προσεχτικά την Κούβα και αυτό επιβεβαιώνεται σε 

σημαντικό βαθμό, με την παρατήρηση της θέσης της ηγεσίας της χώρας, στην ιστορική 

διαδικασία της επαναδιαπραγμάτευσης του κουβανικού χρέους.  

Η Ισπανία αναδιάρθρωσε και συγχώνευσε μέρος του κουβανικού χρέους, το οποίο 

αντιπροσωπεύει περίπου το 22,2% του συνόλου των 11,084 δις δολ. ΗΠΑ. Είναι γεγονός ότι 

η Δημοκρατία της Κούβας παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ των δέκα πρώτων 

χωρών-οφειλετών της Ισπανίας. Σήμερα, αν και μέρος αυτού του χρέους εξακολουθεί να 

υφίσταται, ένα σημαντικό ποσό μετατράπηκε σε ταμείο αντιστάθμισης που προωθεί τις 

επενδύσεις ισπανικών εταιρειών στην Κούβα. Η μετατροπή του κουβανικού χρέους συνδέεται 

με τη θεσμική στήριξη για τη διεθνοποίηση της ισπανικής οικονομίας και την προώθηση των 

επιχειρηματικών επενδύσεων και προσφέρει δελεαστικά στοιχεία μη επιστρεπτέας 

χρηματοδότησης για ισπανικές εταιρείες που επιθυμούν να επεκταθούν σε αυτόν τον 

προορισμό. Το «Πρόγραμμα Μετατροπής Βραχυπρόθεσμου Χρέους Κούβας-Ισπανίας» θα 

είναι διαθέσιμο μέχρι το 2021, με χρηματοδότηση ύψους 40 εκ. ευρώ.  

Κατά μία γενική έννοια, η πραγματική πρόκληση αυτών των προγραμμάτων έγκειται στη 

συμμετοχή ισπανικών εταιρειών επενδύσεων για να εξασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δημοσιεύσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

σε σχέση με την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων, επικεντρώθηκαν στην αναφορά των 

ποσών, στην προσβολή και καταδίκη του χρέους και στην ενθάρρυνση της χρήσης της 

διαθέσιμης χρηματοδότησης, αλλά δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με την πραγματική 

λειτουργία. Είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση και την 

υλοποίηση του προγράμματος, εάν πρόκειται για το είδος του χρέους που επηρεάζεται και 

είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί η διαφάνεια και η δημοσιότητα των πληροφοριών σχετικά με 

τις δικαιούχες εταιρείες: η άγνοια και η αδιαφάνεια μπορεί να περιορίζουν τη χρήση τους. 

Η ισπανική επιχειρηματική κοινότητα που ενδιαφέρεται για την Κούβα, πρέπει να γνωρίζει ότι 

για να χρηματοδοτηθεί το έργο της, πρέπει να πληροί μια σειρά από προϋποθέσεις, όπως να 
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αφορά έργα ανάπτυξης υποδομών, να συμπίπτει με τις ανάγκες προτεραιότητας της Κούβας, 

να συνδέεται άμεσα με ισπανικές εταιρείες και να υπάρχει μια τραπεζική τοπική δαπάνη. 

Υπογραμμίζεται ότι οι ανάγκες της Κούβας επικεντρώνονται στους τομείς της γεωργικής 

βιομηχανίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των σιδηροδρόμων και των υπηρεσιών 

σύνδεσης στο Διαδίκτυο. 

Συνοπτικά, παρά την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική κατάσταση των δύο χωρών, είναι γεγονός 

ότι η ισπανική επιχειρηματική κοινότητα δεν εγκατέλειψε ποτέ την Κούβα και η μη 

επιστρεπτέα χρηματοδότηση για όσους στοιχηματίζουν σε αυτόν τον προορισμό, αποτιμάται 

πραγματική και διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος. 
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