JORNADA
OPORTUNITATS DE
NEGOCI A

CUBA
Per què Cuba?
L'economia cubana segueix afectada per l'embargament imposat pels Estats
Units. Washington havia alliberat parcialment les restriccions comercials i de
viatges sota el president Barack Obama, abans que el seu successor president,
Donald Trump, invertís el curs. Malgrat el seu aïllament, l'economia cubana va
créixer un 1,2% el 2018 (enfront de l'1,6% el 2017), que estava per sota del 2%
de la previsió del govern. Es preveu que el 2019 l’economia creixi un 1,5%,
malgrat la caiguda dels ingressos de les exportacions i les mesures d'austeritat
continuades. El creixement es va frenar parcialment a causa d'una disminució
constant dels ingressos per exportació. No obstant això, el turisme, la
construcció i l’agricultura van reforçar l’economia.
Cuba ostenta un lideratge a la regió per a certs sectors i, sobretot, amb certs
països. En el sector sanitari, per exemple, ha estat una peça important a l'hora
de seleccionar proveïdors dels centres sanitaris d'alguns països de l'àrea.
Exerceix un important paper en el sector de l'ensenyament, en el dels serveis
informàtics, energia, etc., d'aquí la importància del mercat cubà com a
canalitzador de compres per a alguns països de l'ALBA.
Els punts forts de Cuba son:
 Sector turístic i miner (níquel, cobalt), potencial agrícola (sucre, tabac)
 Obertura al sector privat i cooperatiu de l'agricultura, el comerç, la
restauració i la construcció (més de 200 oficis)
 Força laboral qualificada i econòmica
 Sector mèdic i educatiu de qualitat
 Indicadors socials relativament satisfactoris
 Un delicte baix; lluita contra la corrupció
 Acord de diàleg i cooperació amb la Unió Europea des de l'1 de
novembre de 2017, que ja ha suposat la IED

10:00 h

Benvinguda.
Sr. Josep M. Campanera. Director Promoció Plametall

10:15 h

Presentació d’ Oportunitats de negoci a Cuba.
Sr. Pere Garcia Castany. Gerent de AECCUBA
Sr. Carlos Lugo. President de AECCUBA

11:15 h

Accions de promoció en el mercat:


Missió Comercial Cuba ( 4 al 8 de novembre de 2019)

11:30 h

Col·loqui entre els assistents.

12:00 h

Cloenda de l’acte.

http://www.plametall.cat/inscripciomissio.asp?id=1487
INSCRIPCIÓ JORNADA
Dia:
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Hora:

De 10:00 a 12:15 h
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UPM
Via Laietana, 32
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Més informació: tel. 93 745 78 10
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