
          Jak na Kubie robić Interesy 
 

Wydział Stosunków Międzynarodowych  



  
• Oficjalna Nazwa: Republika Kuby (República 
de Cuba) 
• Stolica: La Habana 
• Oficjalny język: Hiszpański 
• Święto Narodowe: 1 stycznia 
• Obszar: 110 992 km2 
• Ludność: 11 163 000 ludzi (Stan w 2012r.) 
• Przeciętna długość życia: 78 lat 
• Wskaźnik śmiertelności noworodków:  4,6 na 1000 
urodzin  (Dane z 2012r.) 
• System ochrony zdrowia: publiczny, darmowy oraz 
uniwersalny 
• Wskaźnik alfabetyzowanych: 98% 
• Szkolenie: publiczne, darmowe oraz uniwersalny 
  



 
 
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY: 168 
WOJEWÓDZTW (LICZĄC LA ISLA DE LA 
JUVENTUD, - WOJEWÓDZTWO  SPECJALNE) W 
15 PROWINCJACH  
GŁÓWNE MIASTA: LA HABANA, SANTIAGO DE 
CUBA, HOLGUÍN, CAMAGUEY oraz SANTA CLARA 
 

 



Wyniki Ekonomiczne w roku 2018. 

 PKB   1,2%   

 Rolnictwo  -4,9 % 

 Przemysł   3,7% 

 Budownictwo -2,2% 

 Transport  5,7% 

 Handel  2,0% 

 Inwestycje 13,2% 

 Turystyka  0,7% 



  Opracowanie nowych form organizacyjnych, 
zatwierdzonych zostało 71 nierolniczych spółdzielni; 22 
handlowe, gastronomiczne oraz usługowe; 16 malo-
przemysłowych; 12 budowlanych; 2 do produkcji 
żywnościowej; 2 transportowe oraz 17 
ornitologicznych.  

 Kontynuacja stopniowego procesu osiągania rozdziału 
funkcji państwowych od przedsiębiorczych. 

 Tworzenie nowych przedsiębiorczych grup: 

 BIOCUBAFARMA, GEIL, GEIA. 

Główne działania w roku 2013, wprowadzające 
kubański model ekonomiczny. 



Handel Zagraniczny 

 

• Kuba jest sygnatariuszem Konwencji 
Wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży 
towarów, jest jednym z założycieli GATT i należy 
do Światowej Organizacji Handlu (WTO). 
 

• Nie ma ograniczenia importowych kwot. 
• Wszystkie produkty wjeżdżające do kraju 
muszą zostać zgłoszone do odprawy celnej i 
podlegają kontroli. 
 
 



Handel Zagraniczny 

 

 

                   

 • Zakazy importowe i eksportowe są 
zgodne z postanowieniami GATT art. XX 
(dotyczą tylko substancji 
psychotropowych, narkotyków, broni itp.) 
• Przepisy sanitarne i fitosanitarne, są 
zgodne z konwencjami międzynarodowymi 
i przepisami organizacji 
międzynarodowych, takie jak FAO i 
ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU 
(OMC).  
• Wykorzystanie handlowych 
instrumentów, takich jak INCOTERMS i 
dokumentowanych kredytów. 



Handel zagraniczny – Podział na 
regiony 
 

Bliski Wschód, 
Afryka i Oceania 3% 

Europa 27% 

Azja 15% 

 

Ameryka 55% 
 



 • Chiny 

• Wenezuela 

• Kanada 

• Hiszpania 

• Holandia 

• Brazylia 

• Niemcy  

• Włochy 

• Francja 

• Singapur 

• Federacja Rosyjska 

  

 

Główni handlowi partnerzy Kuby w 
2017 r. 



Jak robić biznes z Kubą 

 
 

 
 Podpisanie kontraktów 

Identyfikować 
przedsiębiorstwo 

importowo-
eksportowe 

Wiza A7 lub D7 

Legalizacja 
dokumentów, oraz 
wpisania do księgi 

notarialnej 
Portfel dostawców i 

klientów 

Akceptacja handlowej 
oferty 

//Promodis/../presen/yo.ppt


 

• Aby z Kubą handlować nie jest wymagane od 
zagranicznych firm obecności handlowej ani rejestracji 

Jednak 

Nie jest możliwe dysponowanie, krajową siłą roboczą, 
pracą cudzoziemców ze stałym pobytem na Kubie, 
stałym biurem, środkami łączności ani własnym 
transportem, bez zezwolenia Ministerstwa Handlu 
Zagranicznego. 

Również nielegalne jest używanie zezwolenia na prac ę 
do innych celów aniżeli tych do których zostało wydano 
przez Ministerstwo Pracy. 

Jak robić biznes z Kubą 



• W przypadku gdy potrzebna jest obecność handlowa: 

• Umowa Agencyjna z jednym z upoważnionych na 
Kubie Handlowych Agentów do Spółek 

TAKE OFF -  RECSA - PLATINUM 

• Oddział Towarzystwa Handlu Zagranicznego 

Wymagania określone przez dekret 206 z 1996 r. z 
wnioskiem o ustanowienie oddziałów: 

• 5 lat działalności w kraju pochodzenia. 

• Minimalny kapitał w wysokości 50,000 USD 

• 3 lata stałych interesów z Kuba, przy obrotach z 
kubańskimi przedsiębiorstwami ponad 500,000 USD 
rocznie. 

Jak robić biznes z Kubą 



KUBA I BEZPOŚREDNIE 
INWESTYCJE ZAGRANICZNE 



Wśród atrybutów Kuby do przyciągania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
(BIZ) są warunki naturalne, m.in. 

•  dostępność pewnych znacznych złóż zasobów 
mineralnych,  

•  niewykorzystane środowiska turystyczne, oraz 

•  korzystne położenie geograficzne. 

DLACZEGO WARTO 
ZAINWESTOWAĆ NA KUBIE?  



•  Wysoki poziom wykształcenia ludności 
(19% potencjalnych pracowników 
ukończyło studia wyższe)  

• Naukowy rozwój w szeregu 
dziedzinach wiedzy  

• Minimalna infrastruktura dla rozwoju 
międzynarodowego transportu oraz dla 
grupy rolniczych i przemysłowych 
produkcji  

• Wysoki standard ochrony zdrowia         
i higieny 

• Wysoki poziom bezpieczeństwa 
narodowego. 
 

Korzyści   



• Finansowanie 

• Rynki 

• Zaawansowana ekologiczna 
technologia 

• Wzrost eksportu oraz 
importu substytucyjnego 

Cele BIZ (IED) 



 1. Rolnictwo i leśnictwo;  
 2. Przemysł Spożywczy; 
 3. Energii i górnictwo; 
 4. Przemysł Cukrowniczy; 
 5. Przemysły: metalurgiczno-mechaniczny, 
lekki, chemiczny i elektroniczny; 
 6. Przemysły: farmaceutyczny                              
i biotechnologiczny; 
 7. Handel hurtowy;  
 8. Zdrowie; 
 9. Budownictwo; 
10. Turystyka,  oraz 
11. Transport. 

DZIAŁANIA I SEKTORY 
PRIORYTETOWE DO INWESTYCJI  



• Inwestycje zagraniczne mogą 
być dozwolone we wszystkich 
sektorach, z wyjątkiem usług    
w zakresie ochrony zdrowia        
i edukacji ludności, oraz 
instytucji wojskowych,               
z wyjątkiem ich systemów 
przedsiębiorczych. 

Zakres stosowania  



• Aktualizacja modelu gospodarczego Kuby, 
 
• Stabilność polityczna i społeczna, która wyróżnia nasz kraj,  
 
• Oczekiwania związane z wydaniem nowych ram prawnych dla 
inwestycji zagranicznych, które obejmują gwarancje dla 
inwestorów, przejrzystość, projektowania bardziej sprawnego 
procesu zatwierdzania i zachęty podatkowe, 
 
• Reorganizacja podmiotów promocji do pomocy dla inwestora 
zagranicznego,  
 
• Istnienie możliwości w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej, oraz dostępności zasobów ludzkich 

 

Nowa Ustawa Inwestycyjna  
118/2014 / Obręb 



 Specjalna Strefa Rozwoju Mariel (ZEDM) 

• Otwarcie biura ZEDM - 1 listopada 2013.  

• Zaprojektowana z myślą o zwiększeniu eksportu 
towarów i usług, oraz zastąpienia importów, 
stosując “czyste” technologie. 

• Od momentu jego wdrożenia i w rezultacie 
inwestycji tam przeprowadzanych, pozwolą na 
opracowanie projektów wysokiej technologii, 
tworzenie nowych źródeł zatrudnienia pod 
specjalnym systemem regulacji, który wspierać 
będzie zrównoważony rozwój gospodarczy. 

 



LOKALIZACJA ZEDM  
 

Obszar 465,4 km², na zachód od Hawany 



MOGĄ SIĘ USTAWIĆ W ZEDM  
 

DEALERZY: osoba fizyczna lub prawna 

posiadająca osobowość prawną za granicą oraz 

kapitał zagraniczny, lub krajowe osoby prawne. 

 

UŻYTKOWNICY:   

• zagraniczne osoby fizyczne lub prawne 

mające miejsce zamieszkania za granicą, 

kapitał zagraniczny i krajowe osoby prawne, 

lub  

• osoby fizyczne mające stałe miejsce 

zamieszkania na terytorium kraju. 

 como CONCESIONARIOS o USUARIOS 



KORZYŚCI Z INWESTOWANIA W ZEDM 



Korzyści ZEDM  

 
 
 

OBRAMOWANIA PRAWNE  

• Bezpieczne i przejrzyste przepisy prawne. 

• Legalność Ustaw 

• Normy uzupełniające  

INFRASTRUKTURY  

Infrastruktura portowa, drogowa, kolejowa    

i komunikacyjna.  

INSTYTUCJE  

Instytucje w służbie dla inwestorów, 

posiadające wysoko wykwalifikowany 

personel. 



Korzyści ZEDM  

 
 

 
- Sprawniejszy proces zatwierdzania biznesów 

 
- Specjalny system fiskalny, z ulgami 

podatkowymi 
 

- Specjalny system pracy 
 

- Wysoka kwalifikacja krajowej siły roboczej 
 

 

 



WYBRANE SEKTORY ZWIĄZANE                      

Z INWESTYCJĄ W ZEDM:  

• Przemysł farmaceutyczny i biotechnologiczny. 

• Przemysł opakowań. 
• Odnawialne źródła energii, przede wszystkim        

z energii słonecznej i biomasy. 
• Rolnictwo. 
• Przemysł rolno-spożywczy. 
• Przemysł lekki. 
• Telekomunikacja i informatyka. 
• Przemysł metalurgiczno-mechaniczny  



ZEDM W JEDNYM OKIENKU  
 

DESEMPARADOS NO. 166 E/ HABANA Y 
COMPOSTELA, OFIC. 302-303, AVENIDA 
DEL PUERTO, HABANA VIEJA 
 
ventanillaunica@zedmariel.co.cu 
 
Tel. 8644242, ext. 110 
 
www.zedmariel.cu 



• Jest instytucją publiczną o charakterze 
krajowym, utworzoną w 1963 roku, na mocy 
prawa Kuby. Jej misją jest wspieranie rozwoju 
kubańskiej stowarzyszonej firmy, z korzyścią dla 
gospodarki narodowej. 
• Członkostwo dobrowolne. Liczy 687 
stowarzyszonych spółek, związanych z handlem 
zagranicznym, produkcją, marketingiem, 
importem i eksportem towarów i usług, między 
innymi. 
• Jest organizacją non-profit, finansowaną ze 
składek jej stowarzyszonych członków                     
i świadczonych usług. 

•       

              Charakteryzacja 

Izba Handlu Republiki Kuby 



                

              Izba Handlu Republiki Kuby 

Główne Usługi 
 

•Promocja eksportowej kubańskiej oferty 
towarów i usług, jak również priorytetowe 
państwowe projekty inwestycyjne.  
•Organizacja targów, wystaw i misji 
handlowych na Kubie i na rynkach 
zagranicznych, jak również własne 
programy pracy dla zagranicznych 
przedsiębiorców zainteresowanych 
zbadaniem rynku kubańskiego. 



 
• Informacja handlowa i działania szkoleniowe 
skierowane do stowarzyszonych członków.  
 

• Funkcja rejestracji i certyfikacji. (Rejestr 
Eksporterów i Importerów, Rejestr Biur 
Podróży oraz Rejestr Oddziałów i Agentów 
Zagranicznych Firm)  
 

• Porady na temat norm prawnych i praktyki 
międzynarodowego handlu, spośród szeregu 
usług. 

 

Izba Handlu Republiki Kuby 

Główne Usługi 

 



Izba Handlu Republiki Kuby 

Międzynarodowe Członkostwo 
 

• Międzynarodowa Izba Handlu (ICC)  
• World Trade Center Association (WTCA)  
• Bureau International des Expositions 
(BIE)  
• Stowarzyszenie Międzynarodowych 
Targów Ameryki (AFIDA)  
• Karaibskie Stowarzyszenie Przemysłu i 
Handlu (CAIC)  
• Globalny Standard 1 (GS1) 
 
 



Izba Handlu Republiki Kuby 

Dwustronne umowy 
 

Więcej niż 50 izb i instytucji promocji 
handlu, instytucje z krajów Ameryki 

Łacińskiej i Karaibów, w Europie i Azji  
 

Przedsiębiorcze Komitety 
 

CHINY, HISZPANIA, WĘGRY, MEKSYK, 
WŁOCHY, HOLANDIA, PANAMA, ROSJA, 

SZWAJCARIA, UKRAINA, WIETNAM 
 

 



Kubański Międzynarodowy 

Trybunał Arbitrażu Handlowego, 

organ rozstrzygania sporów 

należący do Izby Handlowej 

Kuby 

Izba Handlu Republiki Kuby 



Kubański Międzynarodowy 

Trybunał Arbitrażu Handlowego, 

organ rozstrzygania sporów 

podłożonym do Izby Handlowej 

Kuby 

Izba Handlu Republiki Kuby 



Dziękuję 
bardzo! 


