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Увод 

 Куба је земља која својом лепотом, шармом и разноврсношћу у погледу природних и 

друштвених вредности као и њене бурне али богате историје просто мами уздахе и која ретко 

кога може да остави равнодушним. Позната као земља сунца, плеса, музике, шећера и дувана 

Куба све више привлачи људе из свих крајева света иако је претходних година одолевала 

многобројим притисцима и изазовима, поготово економским и била релативно изолована. Због 

политичког система и полувековног пркоса оближњим Сједињеним Америчким Државама, 

Кубу зову и „острвом слободе“ које пуних 50 година истрајава на револуционарном путу. Куба 

је зато изложена вишедеценијским санкцијама Сједињених Америчких Држава, поред тога што 

је географски упућена на њих. 

 Туризам постаје све важнији део кубанске привреде, који представља главни извор 

страног капитала. Бројни физичко географски као и изузетни људски фактори, заједно са 

специфичном економском оријентацијом су доказ да је потенцијал за развој туризма заиста 

огроман. Од када је Куба отворила своје границе према остатку света, прилике у земљи су све 

боље док је туризам дефинисан као део позитивне економске стратегије. Заједнички фактор 

развоја туризма је страни капитал. Са отварањем својих граница, развој кубанског туризма је 

све бржи и шири, тако да капитализам поново постаје опасност по идеале и достигнућа велике 

револуције. 
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1.ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

  

 Средња Америка се у регионално-географском смислу може поделити на Мексико, 

Међуморски појас и Западноиндијска острва (Карибе). Кариби обухватају Велике Антиле, 

Мале Антиле и Бахамска острва. Велике Антиле чине четири велика острва: Куба, Хаити, 

Порторико и Јамајка. На њих се наставља архипелаг Малих Антила у смеру Јужне Америке, а 

Бахамска острва се надовезују на полуострво Флориду и пружају се у југоисточном смеру, 

према Хаитију. Кариби представљају скупину острва која се налазе у Карипском мору. Ту има 

више од седам хиљада острва. Сва острва су подељена на 25 територија које су независне 

државе, колоније или протекторати. Кубу чине острво Куба, које је највеће у групи острва која 

се налазе на Карибима и велики број мањих острва. Острво Куба се другачије назива и Велико острво 

или Острво Палми.  

 

 

 
Слика бр.1:Физичко-географска карта 

(извор:www.ezilon.com/maps) 

 

 Куба се протеже од 14°31 '32" СГШ до 75°49'6" ЗГД. На североистоку, Куба се наставља 

на Бахаме, који су од ње удаљени 140km. На северу је од Флориде (САД) одвојена Флоридским 

пролазом (145 km), на западу је Мексико од кога га раздваја Јукатански пролаз (200 km), а на 

југоистику је острво Хиспањола између кога је Пролаз приветрине (Paso de los Vientos, 77 km). 

На југу се налази Јамајка и Кајманска острва. Острво је дугачко 1250 km, а широко 35-190 km. 

Најсевернија копнена тачка Кубе је Пунта Хикакос (Punta Hicacos), а најсевернија ван Кубе је 

oстрво Кајо Круз дел Падре (Cayo Cruz del Padre). Најисточнија тачка је рт Маиси (Punta 

Maisie), а најзападнија рт Сан Антонио (Cape San Antonio). Најјужнија тачка је рт Круз (Cape 

Cruz).  
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Слика бр.2:Политичка мапа кубе 

(извор:www.ezilon.com/maps) 

 

 

 Површина острва износи 110 860 km2. По површини Куба је 106. земља света,док је 

Велико острво петнаесто по величини острво на свету. Дужина копнених граница износи 29 

km. Граничи се са америчком базом Гуантанамо. Дужина обалске линије износи 3735 km. 

Обухвата територијално море до 12 наутичких миља. Најнижа тачка је Карипско море (0 m), а 

највиша тачка острва је врх Пико Туркино 1974 m. Источном обалом, Куба излази на 

Атлантски океан, што доприноси њеном бољем географском и стратегијском положају и 

омогућује комуникацију и трговину са европским земљама, воденим путем. 
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2.ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
2.1.Геолошка грађа и рељеф 

 Куба је  по свом геолошком саставу прилично разнолико острво. Око 70% острва 

покривено је кречњаком, који у неким деловима острва обликује сликовита купаста узвишења 

од 300 до 350 m. Острво је претежно  равно и брежуљкасто, само понегде се налазе виша брда 

у правцу од запада према истоку, изграђена од набраних кристаластих шкриљаца, гнајса и 

гранита. У већем делу острва прекривају их хоризонталне наслаге мезозојских и терцијарних 

кречњака. Због тектонског уздизања у квартару, дошло је до пуцања слојева кречњака и до 

појаве крашких облика и крашке хидрологије У њима су настали пространи крашки платои на 

100-200 m н.в. По рељефу, источни део Кубе представља продужетак кречњачке плоче 

Флориде и Јукатана. Ка западу се висинска скала повећава. Од рељефних целина овде су 

заступљени планински венци и равнице, крашки рељеф, абразиони облици рељефа. Кречњачке 

плоче су настале седиментацијом морских трансгресија на разореним и сниженим деловима 

старијег вулканског или набраног рељефа. 
  На крајњем западу налази се кречњачка планина Сијера де лос Органос (Sierra de los 

Organos, до 692 m) са кречњачким купастим облицима (тзв. моготе). У средишњем делу налази 

се Сијера Ескамбрај Маестра (Sierra Maestra) са највишим врхом Туркино (Pico Turquino, 1974 

m) и Сијера дел Кристал (Sierra del Cristal, до 1231 m). Обала дуга више од 3500 km углавном 

је ниска и посебно на јужној страни веома разуђена. Острво је окружено пространим 

континенталним шелфом са плитким морем, у којем су смештена многобројна ниска корална 

и пешчана острва (caуos) и нajвеће острво Исла де ла Хувентуд (Isla de la Juventud, 2201 km2).1 

Постоји 200 залива и 289 пешчаних плажа.  

 Куба је земља у којој је 3/4 површине плодно, а равнице обухватају 2/3 острва. На југу 

Кубе налази се пространа долина реке Рио Кауто. Веће равнице су Кауто, Приморска равница, 

Јукаро-Морон равнице, Запата, Дебела равница и Јужне алувијалне равнице. Kауто и 

Приморска се налазе на истоку и протежу се ка западу, а остле су на југу земље. На северу 

острва налази се Северна равница и равница Лас Вилас, која се пружа даље према 

североистоку. На крајњем југоистоку Кубе је планина Сијера Маестра, висока 1974 m (врх 

Пико де Туркино), и то је уједно и највиши врх земље. Туркино Краљевски Врх на планини 

Сијера Маестра има велику природну вредност, и заузима важно место у националној 

кубанској историји. Планина Сијера Маестра обухвата 17 хиљада хектара шума, бројне реке и 

речне долине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Натек К., Натек М. (2008) Енциклопедија – Државе света. Младинска књига: Београд. 
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2.2.Клима 
 

 Клима је у великој мери условљена географским положајем, обликом острва и рељефом. 

Клима Кубе је тропска са малим годишњим колебањима температуре. Температурe ваздуха су 

увек позитивне.  Просечна температура ваздуха је 25,5°С годишње. Просечне средње месечне 

температуре на Куби су 23,1°С у јануару и 28,6°С у јулу. Хавана има средњу месечну 

температуру у јануару 22,2оС, а у августу 27,8оС и 1224 mm падавина, Сијенфуегос (Sienfuegos) 

у јануару има средњу месечну температуру 22,2 оС, у јулу 27,2 оС, 1072 mm.  Просечна 

температура дуж обале је виша, док је у унутрашњости острва, због висине планина, нижа за 

неколико степени. Географски положај Кубе и разноликост рељефа (планински венци, 

равнице), створили су посебну микроклиму.  

 

 

 

 

 

 
Слика бр.3:Просечне температуре на Куби по месецима за 2016.год 

(извор: weather-and-climate.com) 

 

 

 

 

 

 

 Ветрови су честа појава на Куби. У систему ветрова истичу се стални ветрови –пасати, 

ветар Харикен и Ураган. Североисточни ветрови – пасати доносе обилне падавине током целе 

године. Посебно западне делове острва често захватају тропски циклони (хурикани). Урагани 

се углавном појављају у августу, септембру и октобру. Ураган је ветар-тропска олуја чија 

брзина дувања прелази 119 km/h. Формирају се у Мексичком заливу а онда различитом 

жестином погађају југоисточни део Сједињених Америчких Држава али и карипске земље. 

Урагани имају често веома тешке последице (Ураган Катрина). Због честих и катастрофалних 

последица формирана је и америчка база за океанска и атмосферска осматрања, која применом 

савремених технологија осматра и упозорава становништво. Сасвим је уобичајена појава да се 

и више стотина хиљада људи привремено исељава из области којима прети ураган. Сезона 

урагана траје од 1. јуна до 30. новембра. Северни ветрови доносе северним обалама острва 

довољно падавина, док  јужни делови острва добијају много мање количине падавинa, али 

количина је ипак довољна за гајење већине усева. Источном делу острва североисточни пасати 
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доносе обилне падавине преко целе године (више од 2000 mm), средишњем и западном делу 

острва 1000 - 1200 mm падавина (кишни период од маја до октобра). Тада се излучи око 60% 

падавина. Годишње падне око 1.400 до 1.800 mm на североистоку земље, док се према југу 

падавине смањују и износе 600 до 800 mm. Јун је најкишовитији месец, са 11 кишних дана. 

Сезона без кише траје од новембра до априла, са просечно 3,6 кишних дана месечно. Најмање 

падавина излучи се у фебруару, када падавине у просеку трају свега један дан.2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Слика бр.4. Количина падавина  

(http://img.static.reliefweb.int/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 http://www.cubaweather.org/cuba_climate.php 
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2.3.Хидрографија 
 

 Куба се одликује богатством вода што је условљено геолошким саставом, рељефом и 

битним климатским обележјима. Речна мрежа је добро развијена, с обзиром да су заступљени 

кречњачки терени где на крашким подручјима воде отичу подземно, а у другим деловима 

острва углавном су заступљени кратки површински токови. У равницама, на планинама, у 

речним долинама и крашким удубљењима налазе се језера и мочваре. 

 Од двеста кубанских река само две су пловне. Реке отичу у три слива: слив Атланског 

океана, Карипског мора и Мексичког залива. Највећа река је Рио Кауто на истоку Кубе. Друга 

највећа река на Куби је река Тоа.   

 Најдужа река је Рио Кауто (370 km). Извире у планинама Сијера Маестра у покрајини 

Сантијаго, а улива се у залив Гуаканајабо (Guacanayabo). Најзначајније притоке су јој Рио 

Саладо, Рио Бајамо и Рио Контрамаестре.  

 

 
 

Слика бр.5: Меандар реке Рио Кауто 
(извор:  http://cubagranma.com/) 

 

Река Тоа је дужине 131 km. Река протиче кроз источни део покрајине Гвантанамо. 

Протицај реке износи 57 m3/s. Тоа је позната по кристално чистој води и део њеног слива који 

је познат под називом ,, Cuchillas del Toa” је проглашен за Светски резерват биосфере 

(UNESCO).3  

Река Рио Алмендарес је дуга 45 km и улива се у Флоридски пролаз. Ова река је важна 

за водоснабдевање Хаване. Река протиче кроз Хавану. Код предграђа Кохли у Хавани, река 

тече кроз парк Алмендарес, највећу зелену површину у граду. У парку расте тропско дрвеће и 

важан је за рекреацију градског становништва.  

Река Рио Јурими (Rio Yurimi)  извире у селу Имиас (Imias). Дуга је 54,2 km, протиче 

кроз град Матанзас, а улива се у Флоридски пролаз. Близу свог изворишта протиче кроз кањон 

висине 200 m.4 На реци Рио Јурими налази се највиши мост на Куби, висок 110 метара. 

Кубанске реке су углавном кратке, са малим протицајем. Остале мање реке, поред 

наведених, су Гвантанама (Guantánamo), Сагуа де Танамо (Sagua de Tánamo), Тоа и Мајари 

(Mayarí). На западу значајнији водотоци су Севиља (Sevilla), Најаса (Najasa), Сан Падро (San 

 
3  http://www.cubanaturaleza.org/en/landscapes-biosphere-bioscapes/54-cuba-naturaleza-org-river-toa-the-strongest-and-

biggest-river-in-cuba.html 
4 http://havanajournal.com/ 
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Pedro), Јатибонико дел Сур (Jatibonico del Sur), Заза, Агабама (Agabama), Аримао (Arimao), 

Хондо (Hondo). Према северу теку реке: Сарамагуакан (Saramaguacán), Каонао (Caonao), Сагуа 

Ла Гранде (Sagua la Grande), и Ла Палма.5 

Језера Кубе су углавном мала, а могу бити слатководна и слана (лагуне)  и природна и 

вештачка (акумулације) 

Млечна Лагуна (или Лагуна Гранде де Морон - Laguna de Leche; шп. назив "Milk 

Lagoon" или Laguna Grande de Morón), је највећа слатководна лагуна. Налази се у северној 

покрајини Киего де Авила. Има укупну површину од 67,2 km2, дужину од 9 km, ширину 5 km. 

Налази се на надморској висини од 1m. Услед таласања мора ослобађају се честице кречњака 

које води дају боју млека. Лагуна је пробијена изградњом канала 1940. године (Кикола канала) 

који повезује лагуну и залив Буена Виста. Лагуна је изгубила карактеристичну беличасту боју 

због мешања са морском водом. Канал је затворен 1988. године, и млечна боја је поново 

присутна. На обали лагуне налази се природно станиште фламинга. 

 Акумулација Заза (шп. Embalse Zaza, La Presa Zaza) је највећа акумулација на Куби. 

Налази се у покрајини Санти Спиритус, у централној Куби. Површина акумулације износи 

113,5 km2 а просечна дубина је 25 метара. Акумулација је подигнута на истоименој реци Заза 

која се улива у Карипско море. Брана акумулације је дуга 4 km, завршена 1971. године. 

Хидроелектрана је накнадно изграђена 1978. године. Вода из акумулације се користи за 

наводњавање плантажа на југу све до карипске обале. Риболов је такође важна активност. 

Језеро је 1980. године порибљено, између осталих врста, и највећом слатководном рибом на 

свету (Arapaima gigas).  

 Акумулација Ла Редонда се налази у покрајини Сијего де Авила (Ciego de Ávila). 

Површина акумулације износи 4,5 km2. Ова акумулација је најбогатија пастрмком на Куби, а 

ту се налази и седиште Међународног центра за пецање те врсте. 

 Кијенага де Запата је једна од највећих мочвара на Карипским острвима. Ово подручје 

је од 1995. године заштићено законом, а 2000. године је стекло статус резервата биосфере под 

заштитом УНЕСКО (јануара 2000).  Ову мочвару је открио Колумбо на свом другом путовању 

у ,,Западну Индију”. Налази се у покрајини Матанзас. Дужина мочваре износи 175 km од запада 

према истоку, са максималном ширином од 58 km од севера ка југу, између града Ториенте и 

Кајо Мигуел. Просечна ширина је 14 до 16 km.  

Мочвара делте реке Кауто. Делта реке Кауто је сложена делта и једна од најзначајнијих 

на Карибима. Мочвара је тешко проходна и доступна људима, а отуда и њена добра очуваност. 

Делта реке Кауто налази се у покрајини Сур Ориентал. Најближи градови мочвари су Баиамо 

и Лас Тунас. Мочвара заузима површину од 47.836 хектара, и лежи на надморској висини мањој 

од једног метра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/145542/Cuba#toc54392 
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2.4.Земљиште, биљни и животињски свет 
 

 На платоима преовладавају плодна црвена крашка земљишта, а у речним долинама и на 

приобалним равницама местимично песковита земљишта. На Куби постоји око 13 различитих 

врста земљишта, од којих је већина плодно. Црвенице су типично земљиште на кречњаку и 

протежу се од Хаване до Сијенфуегоса на јужној обали, и налазе се у западном делу округа  

Камагуеј. На црвеницама се одвија главна пољопривредна производња Кубе. Остала 

земљишта, мање плодности су песковита тла. Она су заступљена између Сијера де Санти 

Спиритус и Карипске обале. Покрајине Камагеј и Гвантамо имају земљиште ниже плодности. 

Ниже плодности су и мочварна земљишта у области Пинар дел Рио, Виа Клара и Сиего де 

Авила.   

 Флора Кубе је изузетно богата и разнолика са више од 8000 врста. Тропска клима Кубе 

погодује бројним врстама тропског дрвећа. Кубанска краљевска палма (Roystonea regia) је 

национално дрво и постоји на грбу Кубе. Бели јасмин (Hedychium coronarium) је национални 

цвет кубе. Познат је под именом и ,,цвет марипоза” или “лептиров цвет. Пореклом је са 

Хималаја, из региона Непала и Индије. Најзначајније ендемске врсте су: плутна палма, 

магнолија и орхидеје (више од 300 врста). 

 

 
Слика бр.6: Типови вегетације 

(извор: mapcruzin.com/free-maps-cuba) 

 На Куби постоје изразити климатско - вегетацијски спратови по којима је природно и 

културно биље распоређено на карактеристичан начин. Најнижи спрат биља tierra caliente 

допире до висине од 600 m и познат је као врућа земља.  Културне биљке тог појаса су какаово 

дрво, каучуково дрво, кокосова палма, банана, шећерна трска, дуван и лимун. Изнад висине од 

300 m расте култура кафе. Други кат tierra templada допире од 600 m до 1 800 m и познат је као 

умерено топла земља. Овде добро успевају дуван и кукуруз.   

 Национално дрво Кубе, Кубанска краљевска палма расте од 15 до 20 метара у висину.  

Најбоље расте на осунчаном и оцедитом земљишту које је благо кисело. Брзо расте ако се 

наводњава. Коркова палма (Microcycas calocoma) је ендемска врста у западној Куби, у 

покрајини Пинар дел Рио. Расте до 10 метара висине, а пречник стабла је 30-60 cm. Листови су 

тамно зелене боје, пречника 0,6 до 1,2 m. Врста је угрожена, а среће се у шумама Монтане у 

малим групама од 10 до 50 стабала, до 250 метара надморске висине. Коркова палма потиче из 

креде. Капоково дрво (Ceiba pentandra) сматра се једном од најрепрезентативнијих врста 

кубанске флоре. То је тропско дрво пореклом из Мексика, Централне Америке и Кариба, и 

северног дела Јужне Америке. Влакна дрвета се користе за добијање целулозе. Достиже висину 

од  60-70 метара, а пречник до 3 метра. Влакна дрвета се користе за пуњење душека, јастука, 
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мебла, и за изолацију, и у већој мери замењују вештачке материјале. Од семена се производи 

уље које се користи за добијање сапуна, а и за добијање ђубрива за пољопривреду. Међу 

осталим ендемитима Кубе можемо издвојити: кубанску магнолију (Magnolia cubensis), 

кубански змајевац (Dracaena cubensis), кубански бор (Pinus cubensis), патуљасти кактус 

(Melocactus matanzanus) и кубански аерофит (Pinguicola lignicola). Већи део аутохтоне 

вегетације је замењен засадима шећерне трске, кафе и пиринча. Све ово је допринело да се 

шуме масовно и неселективно крче. Од 1960. године Влада Кубе је предузела иницијативу за 

заштиту шума, и данас оне покривају ¼ укупне површине. Шуме заузимају велико 

пространство на висоравни Сагуа Баракоа. Аутохтоно дрво је капок, затим разне врсте палми 

од којих се издваја коркова палма која представља ,,живи фосил”. 

 

 

 
Слика бр.7 : Малапоза и коркова палма 

(извор: www.cubanaturaleza.org/images/) 

 

 

Фауна садржи више од 13 000 врста сувоземних животиња.Од тога 1 700 мекушаца, 

7000 инсеката, око 450 јестивих риба и више од 300 птица. Кубанскa хутиа (Capromys 

Pilorides)  је највећа ендемска врста сисара на куби и  храни се корењем, плодовима и лишћем. 

Карактеристична врста је кубански мравојед –  соленодон (Solenodon cubanus)  који се сматра 

живим фосилом. Настањује Национални парк Александар фон Хумболт, и северни и источни 

део Кубе. Познат је и као ,,Алмикуи”. Кубански мравојед је необична врста међу сисарима јер 

има отровну пљувачку. Откривен је 1861. године од стране немачког природњака Вилхелма 

Петерса. До сада је ухваћено само 39 примерака. Слепи мишеви чине најбројнију групу међу 

сисарима. Они формирају колоније у пећинама, а хране се поленом, нектаром, инсектима или 

рибама. Ламантин (Trichechus manatus manatus), познат и као морска крава, је у изумирању 

зато што борави у непосредној близини ушћа река. На Куби га лове због меса, а станиште се 

смањује и због изградње брана и модификације ушћа у приморски областима које ова врста 

насељава. Сматра се да је овај сисар повећао бројност у северним деловима, у областима 

Пинар дел Рио и Кијенага де Запата. Ламантин живи у плитким водама, дубине до 5 m. 

Толерише разлике у салинитету, и на тај начин може живети и у слаткој, и у сланој води. 

Одрасли примерци су у просеку дугачки 3 m, и тешки око 500 kg. Неки примерци могу да 

достигну дужину од 4,6 m, и тежину од 1000 kg. Женке су обично веће и теже од мужјака. 
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Слика бр.8: Кубанска хутиа и ламантин 

                  (извор: http://www.cubaunbound.com) 

 
 

 

На острву живи скоро 300 врста птица (2/3 су птице селице), укључујући лешинаре, 

дивље ћурке, препелицу, зебу, галебове, макаое, папагаје и колибрије. По лепоти се истиче 

кубански трогон или токороро (Priotelus temnurus)  - национална птица Кубе, затим птица 

кубански тоди (Todus multicolor), кубанска зелени детлић (Xiphidiopicus percussus) итд.   

 

 
Слика бр.9: Кубански трогон и кубански папагај 

(извор: http://www.cubaunbound.com/) 

 

 

 На Куби постоји 136 врста гмизаваца, од тога је 80% ендемично. Више од половине 

гмизаваца на Куби (око 90 врста) су гуштери. Један од два најмања гуштера на свету је 

ендемична врста чије одрасле јединке достижу 3 сm дужине. Најстарија врста гмизаваца у 

Антилима је кубански ноћни гуштер који насељава источни регион Кабо Круз. Од змија је 

најчешћа боа (Epicrates angulifer) која може достићи дужину од 6 метара. Ова змија може 

живети 20 – 30 година. Кубанска корњача (Trachemys decussata) је једина слатководна врста на 

Куби. Кубанска игуана (Cyclura nubila nubila) је ендемична врста, распострањена на целој 

територији Кубе где има камењара. Једна је од највећих гуштера. Одрасли мужјаци достижу 

дужину до 1,5 m, са тежином од скоро 7 kg. Мужјаци су већи од женки, имају боју у распону 

од тамно сиве до црвене, док је боја женки маслинасто зелена са тамним пругама. Кубански 

крокодил (Crocodylus rhombifer) достиже дужину од 2,4 метра. Познато станиште ове врсте је 

мочвара Запата и Острво омладине. Могу живети 50 – 75 година. Главна претња овом 
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крокодилу су људи који га лове и запоседају његова станишта. Он је заштићен као угрожена 

врста 1996. године.  

 На Куби постоји велика разноврсност водоземаца. Познато је 57 врста жаба, од којих су 

54 ендемске. Куба нема представнике других водоземаца, нпр. саламандера и даждевњака. 

Планински венац Сијера Маестра одликује се највећом разноликошћу врста. Истиче се 

патуљаста жаба Монте Ибериа (Eleutherodactylus Iberia) која је најмањи водоземац на северној 

хемисфери. Достиже дужину 9-10 mm. По величини то је четврта најмања жаба на свету. 

Полаже јаја у влажном тлу и маховини изван воде, за разлику од других врста које полажу јаја 

у води. Први пут је откривена 1996. године на планини Иберија. Среће се на висинама до 600 

метара. 

Фауна Кубе обухвата 57 врста слатководних риба, од тога су 22 ендемичне (живе само 

на Куби). Већина ових врста риба је прилагођено на промене температуре, салинитета и састава 

воде, и то им омогућује да живе у слаткој и сланој води.  Данас неке од ових врста су угрожене 

контаминацијом воде и порибљавањем река са неаутохтоним врстама риба. То је условило пад 

њихове популације у местима где су некада биле бројне. 

 Кубанска кечига (Atractosteus tristoechus) сматра се једном од најпримитивнијих 

скелетних риба. То је огромна и ретка врста кечиге. Настањује реке и језера Западне Кубе. Риба 

бијајака (Nandopsis Tetracanthus) је ендемична врста Кубе. Настањује реке и брзе потоке. 

Отпорност на слану воду је врло висока, те је присутна и у лагунама и заливима. Узгајане врсте 

достижу дужину до 30 cm, а дивље 50cm. У акваријуму обично не прелазе 20-25 cm.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 http://www.cubanaturaleza.org 
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3.ДРУШТВЕНО ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 

 

3.1.Становништво 

 

 Према последњем попису из 2012. године на Куби живи 11 162 325 становника или 101,6 

ст./km². Најгушће је насељено шире подручје главнога града Хаване (2893 ст./km²) и покрајина 

Сантјаго де Куба (168 ст./km²) на истоку земље док у другим деловима живи 50-80 ст./km2.. 

Према расној припадности већинско становништво чине белци (64,1%), углавном потомци 

шпанских колонизатора, мулата има 26,6% и црнаца 9,3%. Између 1900. и 1930. године 

углавном се из Шпаније доселило око 700 000 белаца, а после револуције (1959) иселило се око 

700 000 Кубанаца. Сада живе углавном у САД, највише на Флориди. Последњи талас бегунаца 

са Кубе био је у лето 1994. године, када је на чамцима и сплавовима преко Флоридског пролаза 

у САД пребегло више од 30 000 људи. Куба је држава у којој се мешају готово све расе. Порекло 

становника је углавном шпанско или афричко.  На Куби такође постоји и мала кинеска 

заједница, као и мала хаићанска заједница раштркана по целом острву, углавном у источним и 

централним деловима која одржава своје обичаје и традиције уз подршку локалних власти. 

 

Подаци пописа 2012: 

 Белци  64,1% 

 Мулати 26,9% 

 Црнци   9,3 

РАСЕ 1899. 1907. 1919. 1931. 1943. 1953. 1981. 2002. 2012. 

Белци 66,9 69,7 72,2 72,1 74,3 72,8 66,0 65,05 64,1 

Мулати 17,2 16,3 16,0 16,2 15,6 14,5 21,9 24,84 26,9 

Црнци 14,9 13,4 11,2 11,0 9,7 12,4 12,0 10,08 9,3 

Азијати 1,0 0,6 0,6 0,7 0,4 0,3 0,1 1,0 0,0 

Табела бр.1:Расна структура no званичним пописгша 
(извор:https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Cuba) 

  

 По верској припадности су углавном римокатолици (47%), протестанти (5%), 

нерелигиозних је 22%, осталих 26%. Врло је раширено традиционално веровање сантериа и 

других афрокарипских култова. Сантериа је израсла из традиције Јоруба, једног од афричких 

народа који су досељени на Кубу од XVI до XIX и уклапа се у елементе хришћанства и 

западноафричких веровања. Кубанска влада је уставом из 1976. године формално подржала 

организоване религије и гарантовала је верску слободу. Раст броја становника се 90-их 20. века 

због привредне кризе успорио. Број укупног становништва први пут показује тенденцију 

смањивања након револуције 1959. године од 0,01% као последицу малог природног 
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прираштаја (0,33% или 3,3‰,) и појачаног исељавања углавном високообразованог 

становништва (највише у САД). Наталитет (11,3‰), морталитет (8,0‰) и смртност 

новорођенчади (4,6‰) нижи су од светског просека. Становништво до 14 година представља 

17,6% ст., од 15 до 64 године 69,7% ст., а становништво изнад 65 година чини 13,35% ст. (2012). 

Очекивано трајање живота за жене рођене 2012. износи 80,4 године, а за мушкарце 76,5 година. 

Економски је активно 5 174 500 ст. или 46,3%; у пољопривреди, рибарству и шумарству 

запослено је 19,7% активних становника, у индустрији, грађевинарству и рударству 17,1%, у 

услужним делатностима 63,2% , а незапослено је само 3,5% радно способног становништва. 

Најстарији универзитет је у Хавани (основан 1728. године) и писмено је 99,8% ст. Службени је 

језик шпански. Кубански шпански језик је углавном једнак јужноамеричкој верзији шпанског, 

међутим постоје речи и изрази у говору Кубанаца који су својствени само њима. Енглески језик 

је популаран, његово учење у средњим школама је обавезно. Кубанци који су похађали школу 

за време бившег Совјетског Савеза говоре и руски језик. Главни  град је Хавана (Ciudad de la 

Habana; метрополитско подручје са 2 106 146 ст.). Остали већи градови су Сантјаго де Куба 

(431 272 ст.), Камагуеј (300 958 ст.), Олгин (287 881 ст.), Гвантанамо (217 135 ст.), Санта Клара 

(211 925), Лас Тунас (162 957 ст.), Бајамо (157 027 ст.), Сијенфуегос (147 110 ст.), Пинар дел 

Рио (140 230 ст.), Матанзас (133 769 ст.), Манзанило (98 904 ст.); у градовима живи 75,1% 

становништва. 

 

 

Табела бр.2:Демографске структуре становништва Кубе 
(извор:https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Cuba) 

 

 

 

 

 

 

Наталитет (2012) 11,3 

Морталитет (2012) 8,0 

Природни прираштај (2012) 4,4 

Смртност новорођенчади (2012) 7,2 

Очекивана дужина живота (2012) Мушкарци 74,8 год. / Жене 79,3 година. 

Удео стан.млађег од 15 година (2012) 17,6 % 

Удео стан.старијег од 65 година (2012) 13,35 % 

Удео градског становништва (2012) 75,5 % 

Удео неписменог становништва (2012) 3,1 % 
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3.2.Историјски развој 

 

Кубу је њено индијанско становништво населило пре 4.000 година. Индијанско 

становништви чинили су Таини, Сибонеји и Гванахатабаји. Они су на Кубу стигли преко 

Флориде, затим са ушћа реке Ориноко и са Антила и живели су дуж обала у малим 

полуномадским скупинама. Гванахатабаји су били сакупљачи хране. Они су живели у 

пећинама. Сибонеји су били ловци и рибари.  Сибонеји су остављали за собом 

најинтересантније цртеже у целој земљи, више од 200 слика у пећинама Пунта де Есте и Исла 

де ла Јувентуд. О њима нема писаног трага о друштву, религији и језику. Таини су били 

фармери, земљорадници и ловци. Њихова култура је била најразвијенија од ова три народа и 

достигла је примитивни облик социјалне организације. 

   

 

 
Слика бр.10: Гванахатабаји у односу на Таино народ 

(извор:wikipedia.com) 

 

 

 Када је Кристофер Колумбо 28. октобра 1492. године пристао на североисточној обали 

острва, мислећи да је доспео на азијски континент, на острву је живело око 110.000 Индијанаца 

и то Таино и Сибонеја. Колумбо је увидео постојање разлика међу индијанским насељеницима. 

Домороци из источне области, који су се налазили у његовој пратњи, нису могли да се 

споразумеју са домороцима са западне стране острва. На острво потом долази ратничка група 

Аравака, са поглавицом на челу.   

 Шпанци су се на Кубу почели насељавати 1511., а крајем XVI века  почели су да узгајају 

шећерну трску и дуван. Пошто су староседеоци нагло изумрли, Шпанци су већ 1517. године на 

острво довезли прве робове из Африке и то око 760.000. Средином XIX века између 

робовласника је дошло до снажног покрета за прикључење Кубе САД, јер су били угрожени 

укидањем ропства 1886. године. Године 1868. букнуо је Десетогодишњи рат између шпанских 
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власти и устаника под вођством богатог плантажера Карлоса Мануела де Сеспедеса. Рат је 

окончан споразумом у Зањону 1878. године, према коме је Шпанија обећала политичку 

аутономију и  постепено укидање ропства. Године 1895. букнуо је нови устанак против 

Шпанаца под вођством  Хозеа Мартија. Да немири на острву не би угрозили безбедност САД, 

у Хавану је послат ратни брод Мејн (Maine) ради заштите  Американаца на Куби. После 

експлозије на броду, САД су 25. априла 1898. Шпанији објавиле рат, такозвани шпанско-

амерички рат, који је завршен поразом Шпаније и мировним споразумом у Паризу 10. децембра 

1898. године. Шпанија је овим поразом изгубила Кубу. 

У почетку Куба је била под непосредном америчком војном управом, а новим уставом из  1902. 

године постаје независна република. У устав су били укључени, тзв. Платови амандмани, који 

су САД дозвољавали директно мешање у кубанске послове и војни надзор. Споразумом из 

1903. године САД су у трајан најам узеле  подручје уз залив Гвантанамо и на њему изградили 

поморску базу,која од 2000. служи као затвор за заробљенике из рата у Авганистану и Ираку. 

На председничким изборима 1924. године победио је генерал Герардо Мачадо Моралес и увео 

диктатуру, од 1924. до 1933., док није срушен војним ударом. Његовог наследника Карлоса 

Мануела де Сеспедеса већ септембра 1933. у државном удару срушио је са власти наредник 

Флугенсио Батиста Залдивар. На изборима  1944. за председника републике је изабран Р. Грау 

Сан Мартин. Флугенсио Батиста одлази са Кубе, али се 1952.  враћа и државним ударом 10. 

марта 1952. срвгава Карлоса Приора Сокараса и заводи нову диктатуру.7 

 Социјалистичко доба је отпочело дана 26. јула 1953. године када је Фидел Кастро  Руз 

са групом присталица, већином студената и младих интелектуалаца, напао касарну „Монкада“ 

са намером да је на препад освоји, затим заузме град Сантјаго до Куба и да на тај начин обори 

диктатора Батисту. Тај напад је представљао почетак револуције. Већина чланова Кастрове 

експедиције је побијена на лицу места, један мањи број је заробљен, док је Фидел Кастро са 

својим млађим братом Раулом и групом другова, успео да се домогне оближње планине и 

побегне. Три дана касније и они су ухваћени и приведени. Кастро је осуђен на 15 година робије.  

Када је после опште амнестије за све политичке затворенике, Кастро изашао из затвора, он је 

преко САД стигао у Мексико заједно са братом Раулом  и неколико другова који су преживели 

„Монкаду“. Тамо оснива покрет „26. јул“ чије порекло имена потиче из датума напада на 

касарну „Монкада“, који ће 1956. кренути у оживљавање револуције започете 1953. године. 

Врх покрета поред браће Кастро чинили су још и Камило Сијенфуегос и Ернесто Че Гевара. 

Дана 25. новембара у мексичкој луци  Тукспан, у поноћ, Фидел Кастро и осамдесет и један 

његов сапутник укрцавају се на јахту „Гранма“ и одлазе у „ослобођење“ Кубе. Прва озбиљнија 

битка одиграла се 17. јануара 1957. године и у њој најистакнутији  појединац био је Ернесто 

Гевара. Дана 30. јула 1957. Кастро формира „Други фронт“ својих побуњеничких трупа и за 

његовог комаданта поставља мајора Ернеста Гевару. Последње упориште трупа диктатора 

Батисте била је Санта Клара. Битка за Санта Клару почиње 24. децембра 1958., а 31. децембра 

гарнизон у Санта Клари се предаје Гевари. Диктатор Батиста бежи авионом из Хаване у 

Доминиканску Републику, код свог пријатеља диктатора Трухиља. Че Гевара  и Камило 

Сијенфуегос, на челу побуњеничких трупа победоносно улазе у Хавану 02. јануара 1959., док 

је Кастро у међувремену ушао у Сантјаго де Куба.                                                                                                                  

 

 

 
7 https://sites.google.com/site/kubazemljaljubaviisalse/drustveno-geografske-karakteristike/istorija 
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Слика бр.11: Ратни другови - Че Гевара и Фидел Кастро 

        (извор:ekspres.net) 

 

 

 

 Фидел Кастро тријумфално улази у Хавану 08. јануара. Кастро је са својим 

присталицама спровео темељне друштвене и политичке промене и Кубу претворио у 

социјалистичку државу. У време тријумфа Револуције, 75% кубанске земље је било у 

власништву странаца (највише држављана Сједињених Америчких Држава). Нова 

револуционарна влада је извршила земљишне реформе и национализовала већину власништва 

страних компанија, као и домаћих богаташа. Резултат тога је био погоршање односа са САД. 

Амерички председник Кенеди прогласио је 25. априла 1961. године економску блокаду Кубе, 

која траје до данашњих дана. Кастро се испрва није декларисао као комунист, али су га снажне 

везе са Совјетским Савезом касније приволеле да на тај начин организује власт, по угледу на 

Совјетски Савез. Нова влада је започела реформе какве је Кастро и обећао. Здравство и 

школство су постали бесплатни за све грађане Кубе. Неколико наредних деценија Куба је 

добијала значајну помоћ Совјетског Савеза, највише преко размене шећера за нафту који је 

Куба и даље пласирала на светско тржиште. У то време Куба је подржавала комунистичке 

покрете у Латинској Америци: (Никарагва, Салвадор, Гватемала и Чиле) и Африци: (Ангола, 

Мозамбик и Етиопија, Конго). Само у Анголи Куба је имала 50.000 распоређених војника. 

 Ернесто Гевара де ла Серна, убијен је 9. октобра 1967  у боливијском селу Ла Игера, дан 

након што је заробљен. Иако има оних који тврде да је „ умео да буде и свиреп“, његову 

историјску важност нико не оспорава. Амерички часопис Тајм прогласио је Чеа „једним од 

двадесет највећих светских икона и хероја у оквиру 100 најутицајнијих људи 20. века“, а према 

оцени Академије уметности у Мериленду његова фотографија, чији је аутор Алберто Дијаз, 

представља „најпознатију фотографију на планети и симбол 20. века“.8 

 

 Било је покушаја инвазије и обарања Кастра с власти, али безуспешно. Фидел Кастро 

представља најзначнију личност Кубе. Он је дошао на власт  2.12.1976 , а Кубом је владао 

до  24.2.2008. (укупно 32 године). Фидел Кастро је 18.фебруара 2008. најавио да неће више 

 
8 http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/terazije/vazno_je_zvati_se_ernesto_.14.html?news_id=248898 
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вршити председничку дужност, а 23.фебруара 2008. кубански парламент је једногласно 

изабрао његовог брата, Раула Кастра, за новог председника Кубе и врховног команданта њених 

оружаних снага9. Фидел је задржао функцију првог секретара Кубанске комунистичке партије 

све до његове смрти 25.новембра 2016.год. Кубански једнопартијски парламент, Национална 

скупштина народне силе (шп. Asamblea Nacional del Poder Popular), има 609 чланова. Они се 

бирају сваких 5 година. По уставу од 24. фебруара 1976. Куба је социјалистичка република. 

Допунама устава од 12. јула 1992. уведени су непосредни избори за народни конгрес и слободу 

вероисповести., али Кубанска комунистичка партија остаје једина дозвољена политичка 

странка и водећа друштвена сила у свим областима. Право гласа имају сви држављани старији 

од шеснаест година.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 http://www.dgt.uns.ac.rs/itut/cuba/istorija.html 
10 http://www.mingl.rs/rubrike/tekst/498/2017/05/03/biser-antila-.html 
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3.3.Привреда 

 

 
 Куба има социјалистичку привреду која се заснива на државном власништву над скоро 

свим средствима за производњу (осим 9% обрадивог земљишта) и централизованој планској 

привреди. Распад некадашњег социјалистичког блока и СССР и америчка блокада довели су 

Кубу у тешку привредну кризу, тако да се ДБП од 1989. до 1994. смањио за 35%, али већ се 

почињу јављати позитивни резултати великих привредних реформи. Слично као Кина, и Куба 

покушава да остане верна основним начелима социјализма, а после 1993. постепено уводи неке 

законитости тржишне привреде, нпр. напуштање непосредног државног надзора над 

производњом, развој ситног приватног предузетништва, делимично ослобађање тржишта 

пољопривредних производа, стране инвестиције и оснивање мешовитих предузећа. Упркос 

свему, још 75% радне снаге запослено је у државном сектору, а остало су мали самостални 

пољопривредници (око 150.000) и самозапослени (око 180 000). Веома је распострањена и сива 

економија. 

 Између 1962. и 1990. на Куби се развила сразмерно јака и разноврсна индустрија. 

Задовољавала је већи део потреба домаћег тржишта, али се од 1991. тешко прилагођава новој 

ситуацији. До 1993. била је у власништву државе, а од тада су дозвољена и задружна, као и 

страна приватна предузећа. Веома ју је погодио распад СССР, јер је у замену за шећер добијала 

течна горива, сировине и технологију. Због тога су услед недостатка горива морали да затворе 

многе фабрике, а с друге стране, већина кубанских производа није конкурентна за продају на 

светском тржишту. У индустрији је запослено 25% радне снаге (26,9% ДБП).11  

Економија Кубе је под централним надзором политичке власти. У последњих неколико 

година спроведене су мање реформе да би се смањила неликвидност, повећала ефикасност 

предузећа и отклонила несташица хране и још неких основних средстава.  У раздобљу од 1989. 

до 1993. године Куба је доживела тежак економски ударац, као резултат распада СССР, 

највећег кубанског трговачког партнера. Иако су ММФ и Светска банка одбиле да пруже помоћ 

Куби, кубанска привреда се није урушила, премда су економски показатељи нижи у односу на 

1989. годину. Американци су прогласили трговински ембарго против Кубе, који се односи на 

извоз све робе (осим лекова и хране) на Кубу. Американцима је забрањено да путују на Кубу. 

 Према подацима из 2015. године, реалан бруто домаћи производ се повећао за 4,0%, 

бруто домаћи производ по глави становника износио је 9.500 америчких долара, док је стопа 

инфлације 3,4%. Гледано по секторима, у стварању БДП највише учествују услуге (72,8%), 

затим индустрија (22,8%) и најмање пољопривреда (4,4%). Незапосленост износи 3,6%. Плате 

кубанских радника веома су ниске у односу на већину других земаља у развоју, и износе од 17 

до 30 долара месечно. По стопи сиромаштва, Куба је рангирана веома ниско у односу на неке 

земље у развоју. Индекс хуманог развоја је нешто виши у односу на већину латиноамеричких 

земаља јер Куба улаже значајна средства у здравствено-социјални сектор. Кубански БДП 

последњих година наставља брзо да расте, али због погоршања у појединим секторима, процес 

економског опоравка није довољно брз да поврати ниво 

економске развијености која је постојала пре кризних година тј. раних 90-их година прошлог 

века.  Венецуела је од 2000. године почела да снабдева Кубу нафтом. У Кубу из Венецуеле 

стиже око 100.000 барела нафте дневно. За узврат, Куба шаље своје учитеље и докторе у 

Венецуелу.   

 
11 Натек К., Натек М. (2008) Енциклопедија – Државе света. Младинска књига: Београд. 
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 Најзначајнији пољопривредни производи су: шећер, дуван, агруми, кафа, пиринач, 

кромпир, пасуљ и стока. Најважније индустријске гране су: производња шећера, нафте, 

дуванска индустрија, индустрија цемента и грађевинских материјала, производња никла, 

гвожђа, пољопривредних машина и фармацеутска индустрија. Куба највише извози: шећер, 

никл, дуван, рибу, медицинске производе, цитрусе и кафу, а најважнији извозни партнери су 

јој: Канада 27,8%, Кина 26,6%, Шпанија 6,2% и Холандија 5,5%. Највише се увози: нафта, 

прехрамбени производи, машине и производи хемијске индустрије, и то највише из: Венецуеле 

30%, Кине 11,9%, Шпаније 10,1%, Канаде 6,4% и САД 6,3%. 

 

 

3.3.1.Пољопривреда 

 

 Куба располаже са 4,46 милиона ha ораница и трајних засада (40,2% површине) и 2,2 

милиона ливада и пашњака односно 19,8% површине). Oдмах после револуције, 1959. 

национализована је већина обрадивог земљишта и на њему су успостављени велики задружни 

поседи.  Пољопривреда је одиграла веома важну улогу у кубанској привреди, али од распада 

Совјетског Савеза кубанска пољопривреда се суочава са тешкоћама. Пољопривреда запошљава 

1/5 популације и користи 1/3 површине. Куба увози око 16% хране. Неколико кубанских 

пољопривредних производа имају важну улогу у светској економији. Шећер је главни извозни 

производ Кубе, иако је производња значајно смањена последњих година. Од осталих култура 

истичу се површине под дуваном око Хаване и култура кафе по пропланцима Сијера Маестре. 

Такође преовлађује узгој наранџи, грејпфрута, ананаса и другог тропског воћа, док се за 

сопствену исхрану узгаја пре свега пиринач, кромпир, маниока, брашнасте банане, кукуруз и 

поврће. Да би се побољшао сектор пољопривреде, кубанска влада се фокусирала на мале 

фармере који директно продају становништву. Градске фарме постају израженије, посебно 

након штете коју је проузроковао ураган Ајк. Приватни пољопривредници обично зарађују и 

до 950 кубанских пезоса месечно, што је дупло више од просечне кубанске плате.12 

 Најзначајнија култура на Куби је шећерна трска. Узгаја се на 18% обрадивих површина 

и доноси 32% вредности извоза. У последњих 300 година шећер је био примарна снага целе 

кубанске привреде. Касних 1980-тих година Куба је била трећи произвођач шећера на свету 

(иза Бразила и Индије) и највећи светски извозник шећера. Свака општина у Куби је 1990-тих 

година имала једну или више шећерана, и углавном су општине зависиле од производње 

шећерне трске. Више од 40% обрадивог земљишта било је под шећерном трском. Више од 50% 

запослених радника у Куби ангажовано је у производњи шећера. Када је изгубила главно 

тржиште у источној Европи и бившем Совјетском савезу, Куби је остала гломазна и 

неефикасна индустрија шећера. После губитка главног тржишта пољопривредних производа, 

пре свега СССР, кубанска привреда је запала у кризу. Кубанска влада је покушавала да 

реструктуира индустрију шећера, да смањи производњу и смањи трошкове. Овај процес 

реструктурирања индустрије шећера није достигао значајан напредак у побољшању 

ефикасности индустрије. Производња је 1980-тих година износила 8,5 милиона тона шећера, а 

након распада СССР производња је спала на милион тона. Совјетски Савез је куповао шећер 

по далеко већим ценама од тадашњих цена на светском тржишту. Свако значајно оживљавање 

кубанске индустрије шећера би захтевало огромне инвестиције. Постоје регулативе индустрије 

 
12 Натек К., Натек М. (2008) Енциклопедија – Државе света. Младинска књига: Београд. 
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шећера које су у складу са присутном динамиком тржишта шећера. Те регулативе не нуде 

довољне подстицаје за значајне инвестиције у производњи шећера.13  

 Дуван је после шећерне трске друга пољопривредна култура по којој је Куба 

најпознатија на свету. Куба има другу по величини површину под овом културом на свету. 

Узгој дувана је веома значајан за извоз (34.000 t, чувени дуван „хавана”). Земљиште и клима 

Кубе нуди веома повољне услове за гајење дувана, а Кубанци имају дугу традицију  

производње. Гајење дувана захтева посебну пажњу, а дуван има значајну економску улогу, и 

значајан је извозни артикал. Распадом СССР, дувански сектор је претрпео мање губитке у 

односу на друге секторе. Популарност кубанских цигарета 1990-тих година, допринела је 

проширењу производних капацитета. Дуванска индустрија је тежила да одржи константан 

квалитет производа који су намењени извозу. Куба је 1998. године проширила производњу 

дувана на 49.000 хектара. Због огромног раста популарности цигарета, Куба је у стању да 

привуче страни капитал у овај сектор индустрије. Најзначајнији страни партнери дуванске 

индустрије, који су помогли Куби у тешким временима кризе (1990) су: Шпанија, Француска, 

Бразил и Холандија. Засади дувана су се 2006. године смањили на 27 000 хектара. Ово 

драстично смањење је резултат лоших потеза кубанске владе да сваком страном улагачу 

ограничи власништво у корист државног власништва. Страни улагачи у било којој области 

имају право власништва до 49% (држава 51%). Уговором је наглашено да странци имају право 

власништва наредних 20 година, након тога њихових 49% власништва остаје држави која 

постаје власник. 

Кубанска кафа је позната по свом високом садржају кофеина и по слатком укусу. Често 

се користи уз млеко. Средином 1950-тих Куба је извозила више од 20.000 тона кафе у зрну 

годишње. Кубанска кафа је имала високу цену на светском тржишту. Већи део те кафе је 

извезен у Европу, нарочито у Холандију и Немачку. Мање количине су извезене у САД, а 

амерички потрошачи нису били вољни да плате већу цену за кубанску кафу. Тренутно главна 

тржишта кубанске кафе су Јапан и Француска, а мање количине се извозе у Немачку, Велику 

Британију, Канаду и Нови Зеланд. Кафа са Кубе се извозила преко организације ,,Cubaexport” 

која је плаћала фиксну цену узгајивачима и прерађивачима кафе. Иако се продаје као кубанска 

кафа, зрна кафе долазе и из других земаља. После револуције, производња кафе је претрпела 

дуг период стагнације. У почетку пад производње је био условљен револуционарним 

активностима у планинама Сијера Маестра – кубанском главном подручју узгајања кафе. До 

краја 1960-тих, производња кафе је била на нивоу из 1930., а 1970. производња је била на нивоу 

из 1920. године. Остали фактори који су проузроковали пад производње укључују 

национализацију пољопривредних газдинстава, губитак стручњака у производњи кафе, 

мигрирање радника, и одлука владе да дислоцира производњу у близини Хаване (из 

продуктивних у мање продуктивна подручја). Од 1989. до 1991. – распада совјетског блока, 

сектор кафе је доживео економски колапс. Тада је смањена пољопривредна производња, а била 

је изражена миграција радника из руралних подручја у градове. До миграција је дошло упркос 

владиним напорима да се побољшају путеви, школе и објекти за здравствену заштиту у 

удаљеним подручјима где се гаји кафа. Губитак искусне радне снаге, приморао је да се влада 

ослони на неквалификоване раднике и студенте који су учествовали у брању кафе. Као резултат 

свих ових фактора, производња кафе је и даље стагнирала. На производњу су штетно утицали 

урагани и суше. Данас се само на 2% обрадивог земљишта производи кафа на Куби. Постоји 

мало страних инвестиција у сектору кафе, ако их и уопште има.  Производња није више под 

контролом државе од 1990. године. Користе се традиционалне методе транспорта и 

традиционалне методе сушења. Да би одржала извоз кафе и обезбедила суфицит, Куба је 

 
13 Натек К., Натек М. (2008) Енциклопедија – Државе света. Младинска књига: Београд. 
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ограничила домаћу потрошњу кафе кроз програм рационализације (два грама по одраслој 

особи сваке две недеље). Куба ограничава доступност кафе домаћем становништву тиме што 

поставља високе цене на домаћем тржишту. Као резултат ових мера, потрошња по глави 

становника је опала за 3 килограма 2001. у односу на 1950. Последњих година на Куби се увози 

јефтина кафа слабијег квалитета која се меша са кубанском кафом такође слабијег квалитета. 

 Свежи и прерађени, цитруси су трећи најважнији извозни пољопривредни производ. 

Цитрусима припада 5% прихода од извоза пољопривредних производа. У производњи 

доминирају поморанџе и грејпфрут. Производи се црвени и бели грејпфрут. Куба је трећа на 

свету по производњи грејпфрута, после САД и Израела. Цитруси се производе у западним 

провинцијама: Матанзас, Пинар дел Рио и Исла де ла Јувентуд. Ове три провинције учествују 

са 60% у производњи цитруса. Више од 50% приноса поморанџи, и око 70% грејпфрута се 

прерађује за сок.  Пре 1990. године, извоз цитруса се концентрисао на простор СССР и Савета 

за узајамну економску помоћ (CMEA, или COMECON) источноевропских земаља. Куба после 

1990. године, има јаку конкуренцију у Западној Европи, чији су снабдевачи Израел и Шпанија, 

који имају квалитетне производе и ниже трошкове транспорта. Скоро половина свежих 

поморанџи намењена је домаћем тржишту. Производња цитруса је почетком 1990-тих година 

пала за око 45%, а површина под засадима за више од 45%. Извоз свежих цитруса је пао за 

90%. Значајни партнери Кубе у производњи цитруса су: Израел, Грчка, Велика Британија, Чиле 

и Италија. Индустрија цитруса је погођена другим разорним ударцем 2001. године, када је 

ураган Мишел погодио највеће плантаже лимуна у централној Куби, где је произведено око 

половине цитруса земље. Ураган је погодио усеве у току зрења, и око 80% плодова је 

уништено. Прераду воћа су ометале велике поплаве, оштећења путева, оборени далеководи, и 

тешка оштећења највећих фабрика за прераду сока. Следећа серија урагана (Урагани Чарли 

2004. и Денис 2005.) такође је негативно утицала на засаде цитруса. Једино што није значајније 

погодило индустрију цитруса Кубе, јесу болести цитруса које су присудне на Флориди. Веома 

је вероватан пренос штеточина и болести путем воде, са Флориде на Кубу. 

 Раст производње тропског воћа у протеклих 50 година, уследио је првенствено због 

повећања домаће потражње у исхрани услед повећања броја становника 1950-тих. САД су биле 

кубанско главно тржиште тропског воћа. Куба је изгубила ово тржиште када су САД увеле 

потпуни трговински ембарго 1962., између осталог и за тропско воће. На светком тржишту 

Куба је мањи произвођач и извозник тропског воћа. Главни производи су: банане, манго, 

папаја, ананас, авокадо, гуава, кокос и anonaceae (врста слатке јабуке). Тропско воће је 

традиционални усев, и узгаја се на традиционалним начинима, и користи се за домаћу 

потрошњу. Банане за кување, и обичне банане су главни извор скроба у исхрани становништва 

Кубе, и сматрају се за посебну категорију тропског воћа. Банане чине више од 60% тропског 

воћа произведеног на Куби. Банане представљају скоро две трећине тог удела. Већина 

произведене количине банана се користе свеже, а остало се прерађује у компот, брашно, млеко, 

чипс итд. Око 5% банана за кување (Plantains) се користи за исхрану стоке. Поред тога што је 

обим производње неких пољопривредних производа имао колапс (осим шећера) 1990., затим 

имао постепени опоравак после 1994., подаци кубанске владе након 2000. показују значајан 

скок производње тропског воћа. Такав скок производње тропског воћа је неочекиван, ако се 

узму у обзир тешки услови привређивања. Куба је изгубила совјетске субвенције и економску 

подршку. Сматра се да је ово повећање производње тропског воћа резултат веће потражње на 

домаћем тржишту. Такође сматра се да су у укупној производњи укључени и приноси 

остварени на малим породичним парцелама (неплантажна производња). Већина тропског воћа 

се конзумира у свежем стању, али се и прерађује. Главне прерађевине тропског воћа су: сок и 

воћна каша, млевени кокос, сируп, гуава паста, безалкохолна пића, желе, џемови итд. После 

распада совјетског блока, прерада тропског воћа је опала за више од 40%. Производи су данас 
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углавном намењени туристима, док је домаћа потрошња ограничена ниским платама и 

стандардом. 

  Куба је била значајан снабдевач САД у свежем поврћу. Пре револуције 1959. године 

културе као парадајз, краставац и паприка су били главни извозни производи. Извоз 

повртарских култура био је усмерен раније према Флориди, у зимским месецима од јануара до 

марта. Недостатак географски блиских тржишта (што је значајно за транспорт брзо кварљиве 

робе) и амерички ембарго, главна су ограничења развоја производње и извоза поврћа. Куба не 

увози значајне количине свежег воћа и поврћа због тешкоћа и трошкова транспорта кварљиве 

робе, слабије домаће куповне моћи, као и због буџетских ограничења кубанске владе. Изузетак 

чини увоз воћа и поврћа, и прерада за потребе туризма.14  

 

 

3.3.2.Сточарство и риболов 
 

После специјалног периода Куба се суочила са недостатком хране. Једини излаз је био 

у живинарској производњи и гајењу свиња. Велику тешкоћу представљао је недостатак 

пашњака, јер су пре 1990. године многи пашњаци  претворени у плантаже шећерне трске. 

Најзначајнији фактор који је негативно утицао на сточарску и живинарску производњу јесте 

недостатак девиза за куповину сточне хране из увоза.  

Данас је број грла говеда 20% мањи у односу на 1959. годину. Број грла стоке је остао 

релативно стабилан, између 3,7 и 4 милиона грла. Становништву Кубе није дозвољено да 

конзумира говедину уколико не плати посебан порез. Говедину могу једино приуштити  

туристи у хотелима. Источне покрајине одликују се плодним земљиштем и повољним 

климатским условима. Међутим, суша у последњих неколико године негативно је утицала на 

продуктивност пашњака. Пре 1990. држава је поседовала 75% укупног броја говеда, претварала 

је државне фарме у задруге, и у недржавни сектор.  

Након губитка совјетске подршке, крајем 1980-тих, број свиња је износио око милион, 

а средином 1990-тих година више од 2 милиона. Број свиња је остао релативно стабилан до 

2002. године, и износио је око 1,6 милиона. У државном власништву је ¼ грла.  

Укупан број живине крајем 2006. године износио је скоро 30 милиона. У државном поседу је 

75% фарми. У настојању да надокнади број живине у специјалном периоду, Куба подстиче 

урбану производњу пилића која је развијена као алтернатива специјализованој живинарској 

производњи. За време тзв. специјалног периода, више од 50% је смањена потрошња говедине, 

док је потрошња свињетине и пилећег меса порасла. Од 1990. до 2006. године потрошња 

говедине је опала са 29 g по становнику на 14 g по становнику дневно. Потрошња свињетине 

је порасла, у том периоду са 20 g на 26 g, а потрошња пилетине је повећана са 31 g на 56 g  по 

становнику дневно.  Потрошња млека је 1990. године била 307 g по становнику дневно. До 

2005. потрошња је опала на 254 g. Потрошња јаја је такође опала од почетка ,,специјалног 

периода”, са 21 g по становнику дневно (1990.) на 19 g (2005). 

Пре револуције, риболов и прерађивачки капацитети  били су концентрисани у близини 

обале. Риболов је био усмерен на традиционалне и аутохтоне врсте риба и шкољки. 

Комерцијални улов је био првенствено намењен туризму. После револуције, структура 

кубанске рибарске индустрије драматично се променила. Кастрова влада је национализовала 

сва предузећа која се баве риболовом. Рибарска индустрија је била значајна у приобалним 

подручјима и њен развој у овим подручјима је имао за циљ да повећа политичку стабилност у 

приобаљу, у време када су постојале претње инвазије из САД. Куба је тежила да модернизује 

 
14 http://www.ilfb.org/media/546435/fas_report_on_cuba.pdf 
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и прошири своју флоту, да повећа домаће залихе хране. Куба је сарађивала са СССР, а Совјети 

су тражили базу на Куби која би им омогућила да прошире своје активности у Атлантику. 

Совјети су у замену нудили Куби економске субвенције и техничку помоћ у проширењу њене 

рибарске флоте. На Куби се развио најнапреднији риболов у целој Латинској Америци 1980. 

године. Квалитетније врсте риба и јастози, шкампе су се извозиле, а остале су се користиле за 

домаћу потрошњу.  

Након распада СССР, Куба није добијала гориво за бродове и техничку помоћ за ремонт. 

До 1993/1994. године већина пловила рибарске флоте је остављена у кубанским лукама ,,на 

чекању”. Рђа и пропадање узели су свој данак, и Куба је испала из редова значајних тржишних 

учесника у рибарској индустрији. Једино су остала, риболовно активна, обална подручја. Ту је 

неколико европских фирми уложило средства у објекте за прераду и паковање производа 

високе вредности (јастози и шкампи) намењених извозу. Кубанска влада и иностране фирме су 

инвестирали у аквакултуру на Куби. 

 

3.3.3.Рударство и индустрија 
 

 Од руда, најзаступљеније су: руде никла, хрома, кобалта, бакар, мангана, гвожђа, 

волфрама, олова, цинка, затим злато, сребро, магнезит, со, сумпор и друге.  

 По резервама никла Куба је трећа, а по производњи (73 000 тона) шеста држава у свету. 

Никл је први у земљи по вредности извоза рудног богатства. Куба је 2015. године имала зараду 

од извоза никла 89 милиона долара. Најбогатија налазишта никла су у планини Сијера дел 

Кристалу, у источном делу острва. Руда никла се транспортује бродовима на источну обалу 

Канаде, затим железницом до рафинерије у Алберти. Канадска компанија ће увозити никл све 

док транспортни трошкови буду прихватљиви у односу на тренутну цену никла на светском 

тржишту, или док неко друго место не постане атрактивно за експлоатацију. Русија и 

Аустралија већ имају велики утицај на тржиште никла, и то изазива смањење светске цене 

никла. Прети опасност извоза никла са Кубе и у спољнотрговинској размени у будућности. 

Веома је важна и производња кобалта по којој је Куба шести произвођач у свету.  

 Поред развијене прехрамбене, текстилне, кожне и дуванске индустрије, после 

револуције је изграђена и црна металургија (две челичане, метална, машиноградња, 

бродоградња, пољопривредних машина, електориндустрија, хемијска, четири рафинерије 

нафте, цемента, стакла, хартије, гуме и друго.). Машине за индустрализацију набављале су се 

из СССР и других социјалистичких земаља, међу којима и из бивше Југославије.  

 У средишњем делу и у плитком мору испред северне обале добија се нафта. Позитивне 

промене у тзв. Специјалном периоду управо се односе на производњу нафте која је у односу 

на 1990. годину повећана шест пута док производња гаса износи милион метара кубних. 

Инсталирана снага свих електрана износи 4410 MW; 95% електричне енергије се добија у 

термоелектранама из увезених и домаћих течних горива, а преостало из отпадака од шећера и 

из хидроелектрана.  

 Најважнији индустријски центри су: Хавана, Матанзас, Сантјаго де Куба и Сијенфуегос. 

Прехрамбена индустрија остварује скоро половину вредности индустријске производње 

(шећер, рум, безалкохолна пића, конзерве рибе, воће и поврће).  Садашња производња шећера 

се обавља у две веће фабрике са застарелом опремом. Куба је 1989. производила више од 8 

милиона тона шећера, а 2012. производња је износила 1,8 милиона тона. За извоз су веома 

важне и дуванска индустрија (Хавана, Сантјаго де Куба) и фармацеутска индустрија, која 

покрива већину домаћих потреба за лековима, а многобројне производе продаје и у 

иностранству (вакцине, интерферон, инзулин и др.). Важне су још и текстилна индустрија 
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(Матанзас, Ариганабо, Алкизар), металска индустрија (железара у Хавани, пољопривредне 

машине), хемијска индустрија (вештачка ђубрива, рафинерије нафте у Хавани и Сијенфуегосу) 

и индустрија грађевинског материјала (Маријел, Сијенфуегос, Нуевитас).  Главне топионице 

руде никла и кобалта су Никаро и Пунта Горда.  

Куба је друга на свету по засаду дувана. Дуванска индустрија почиње озбиљније да се развија 

на Куби касних 1990-тих. Кубанске цигарете су познате широм света. Центар кубанске 

дуванске индустрије је у провинцији Пинар дел Рио. Дуван је трећи највећи извоз девиза Кубе. 

Приход који потиче од цигарета процењен је на 200 милиона $. Две главне сорте које се гаје 

на Куби су Коројо и Криоло. Око 85% дувана на Куби је произведено од стране националног 

удружења малих пољопривредника. Кубанска влада наставља да се придржава принципа 

социјализма у организовању своје економије. Већина средстава за производњу су у 

власништву, и под управом владе, и према статистичким подацима кубанске владе, око 75% 

радне снаге је запослено у државном сектору. Стварна цифра је ближа 93% са око 150 000 

малих фармера, а укупан број радне снаге износи 4,4 милиона људи. 

 Кубанска привреда се још увек опоравља од пада бруто домаћег производа од 35% 

између 1989 и 1993, због губитка совјетских субвенција. За ублажавање економске кризе 1993 

и 1994. Влада је увела неколико тржишно оријентисаних реформи, дозвољавање страних 

инвестиција, легализација долара итд. Ове мере су уведене због скромног привредног раста. 

Животни услови на крају деценије остали су далеко испод нивоа из 1989. Ниске цене шећера и 

никла, повећање цене нафте после 2001., разорни ураган новембра 2001. – све ово је створило 

нове економске притиске на земљу. Несташица хране и горива је значајно повећана. Туризам 

је 1990. године по заради био испред извоза шећера, и био је дуго ослонац кубанске привреде 

као примарни извор девиза. Хавана улаже значајна средства за изградњу нових туристичких 

објеката. Производња шећера, који је дуго био ослонац привреде, је значајно опала. Опоравак 

овог сектора отежава неефикасна садња и методе узгоја, лоше управљање, недостатак 

резервних делова и лоша саобраћајна инфраструктура. Јуна 2002., влада је најавила своју 

намеру да спроведе свеобухватну трансформацију овог сектора и његово смањење. Скоро 

половина постојећих шећерана су затворене, а више од 100.000 радника отпуштено. Влада је 

обећала да ће ови радници бити преквалификовани у другим областима иако је мало вероватно 

да ће пронаћи нова радна места у привреди Кубе. Међутим, производња шећера је наставила 

да опада (2012 - 1,8 милион тона). 

 Да би се помогло Куби да се одржи на ,,површини", Хавана активно предузима 

економске мере тражењем инвеститора, да би заједнички (половично) улагала капитал у 

туризам и плантаже шећерне трске. Правни оквир је 1995. дозволио већинско страно 

власништво. У пракси, већински страни капитал не постоји. Кубанска влада је 1993. године 

дозволила коришћење долара у земљи. Од тада, долар је постао главна валута у употреби.  Јаз 

у животном стандарду се проширио између оних који користе, и оних који не користе долар. 

Послови који су плаћени у доларима постали су врло пожељни. Доларом су плаћени лекари, 

инжењери, научници и други стручњаци, као и таксисти. Неповољан економски положај Кубе 

додатно компликују страна улагања. Куба нема приступ кредитима од међународних 

финансијских институција (Светске банке) од 1986. тако да се ослања на краткорочне кредите 

за финансирање увоза, углавном хране и горива. Због лошег кредитног рејтинга, 11 милијарди 

$ девизног дуга, и ризика у инвестицијама, каматне стопе су биле чак 22%. Због кашњења у 

отплати дуга,  2002. године је снижен кредитни рејтиг Кубе на ,,веома лоше". Неке угледне 

финансијске институције наводе Кубу као једну од најризичнијих економија у свету. 
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3.3.4.Трговина 
 

Куба је 139. највећa извознa економија у свету. У 2015.години, Куба је извозила 1.4 

милијарди долара а увозила 6.82 милијарди што доводи до негативног трговинског биланса од 

5.42 милијарде америчких долара.15 Куба извози шећер (око 80%  вредности), никл, дуван и 

дуванске прерађевине, рибу и рибље конзерве, агруме, ликер и рум, а увози машине, 

саобраћајна средства, нафту и деривате, хемијске производе, прехрамбене артикле и друго. 

Канада је значајан партнер Кубе у туризму и у извозу. Канада учествује са 37,6% у укупној 

заради од туризма у Куби. Ако се узму у обзир туристи из Канаде и канадски увоз робе 

(углавном никл) са Кубе. Постоји и експанзија кубанске имиграције у Канаду. Број имиграната 

2009. године износио је 1421 лице, што је мало више у односу на 2000. годину (845 кубанских 

имиграната). 

 Канадска компанија Sherritt International Corporation послује на Куби у области 

производње никла, кобалта, нафте и природног гаса. Године 2010. ова компанија је остварила 

производњу од 33.972 тона никла и 3.706 тона кобалта. Компанија такође управља 

производњом нафте , а има и удела у ,,Енерго гасу" која има електране широм земље. Ова 

компанија води своје пословање и у области телекомуникација (удео у мобилној телефонији 

Кубе), пољопривредној производњи, хотелијерству и др. Обалска и приморска експлоатација 

сирове нафте 2010. године на Куби достигла је 50 000 барела дневно. Канадска компанија  

"Sherritt" продаје нафту Кубе америчкој нафтној компанији ,,Cupet". 

 Канадска трговина са Кубом је почела да се опоравља после оштрог смањења 2008-2009. 

године због светске рецесије робних резерви, између осталог и никла, због смањења страних 

кубанских девизних прихода који су имплицирали и смањили увоз. Кубански извоз премашује 

увоз из Канаде. Већина кубанске нафте са користи као гориво у индустрији електроенергетских 

постројења уместо да се обради у рефинисана горива (бензин, дизел, керозин) која имају већу 

вредност. Рудник никла Моа на Куби је првобитно отворен због интереса САД али је 1960. 

године рудник одузет од стране кубанске  владе. Амерички министар за иностране захтеве 

сазвао је комисију која треба да омогући поравнање са Кубом за вредност од 88 349 000 

америчких долара у тренутку одузимања рудника од САД. Повезивање Кубе и Канаде у 

енергетици изазвало је значајне погодности за Кубу и Канадску компанију ,,Sherritt". Куба је 

на тај начин стекла тржиште за никл. Стекла је побољшане технологије производње у односу 

на своје старије из 1950-тих година. Нове технологије у односу на старе, побољшавају 

продуктивност, енергетску ефикасност, смањује негативни утицај на животну средину, 

здравље и безбедност. Влада Кубе је сувласник експлоатације никла, од екстракције, прераде 

до међународног маркетинга. Куба је такође на тај начин увела нове технологије у индустрији 

нафте и гаса, као и у производњи електричне енергије.  Компанија ,,Sherritt" је партнер 

кубанској компанији "Compania General de Niquel of Cuba". Компанија је на Куби пронашла 

нове изворе нафте и гаса, побољшане су технике експлоатације у периоду од 1996-2000 и 

изграђен је гасовод на дужини од 30 km до Хаване. Уложено је 215 милиона америчких долара 

у електрану на нафту и гас која генерише 226 мегавата струје. Водило се рачуна за смањење 

емисије штетних гасова. Капацитет електране је 2007. године додатно повећан на 375 мегавата. 

Канадска компанија је 1998. године стекла 37,5% удела у мобилном оператеру Кубе ,,Cubacel". 

Процењује се да ће због јефтинијег начина производње никла, будућа цена никла бити око 8,50 

долара за једну фунту. То значи да кубанске девизне резерве више никад неће достићи 

приближно 2,33 милијарди долара од 2007, и то ће довести у питање даљу експлоатацију никла 

на Куби.16 
 
15 http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/cub/ 
16 https://thecubaneconomy.com/ 
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На Куби је у новије време развијена биотехнологија и фармацеутска индустрија. Куба 

извози више лекова од свих земаља у Латинској Америци. Фармацеутска индустрија је једна 

од ретких грана индустрије које су напредне на Куби. Разлог за то је углавном због 

посвећености Фидела Кастра за ту грану индустрије. Након кубанске револуције Куба је 

постала посвећена да унапреди свој здравствени систем. Фидел Кастро је желео да 

биотехнологија буде један од камена темељца кубанске економије. Он је ангажовао 

истраживаче који су дали више од 100 патената. Ти патенти су омогућили да се биотехнологија 

и фармацеутска индустрија значајно развију на Куби и постану значајни извор девиза. Неки од 

производа које Куба извози су антивирусне и антибактеријске вакцине, а и неке веома 

обећавајуће вакцине против канцерогених болести.  
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4.РЕГИОНАЛНА ПОДЕЛА 

 
 

 

 Куба се састоји од 15 региона,169 општина и једног округа са специјалним статусом 

(Исла де ла Јувентуд). 

 

 
 
 

 

Табела бр.3: Региони Кубе 
(http://www.statoids.com/ucu.html) 

 

 

 

 

 

 

 
17 Попис 15.09.2012 године. 

 

Регион 
Број 

становника17 
Површина (km²)       Главни град 

Артемиса 494 631 3 983 Артемиса 

Камагвеј 771 905 15 615 Камагвеј 

Сијего де Авила 426 054 6 783 Сијего де Авила 

Сијенфуегос 404 228 4 180 Сијенфуегос 

Ла Хавана 2 106 146 721 Хавана 

Гранма 834 380 8 375 Бајамо 

Гвантанамо 515 428 6 168 Гвантанамо 

Олгин 1 035 072 9 293 Олгин 

Исла де ла Јувентуд 84 751 2 419 Нуева Херона 

Лас Тунас 532 645 6 588 
Викторија де лас 

Тунас 

Матанзас 694 476 11 803 Матанзас 

Мајабеке 376 825 3 768 
Сан Хозе де лас 

Лaхas 

Пинар дел Рио 587 026 8 885 Пинар дел Рио 

Санкти Спиритус 463 458 6 737 Санкти Спиритус 

Сантјаго де Куба 1 049 084 6 156 Сантјаго де Куба 

Виља Клара 791 216 8 412 Санта Клара 

 11 167 325 109 886  
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 Исла де ла Јувентуд одухвата површину од 2 419,27 km2. У 2015. години покрајина 

Исла де ла Јувентуд је имала 86 420 становника, са густином насељености од 36 ст/km2. 

 

 
Карта бр1: Исла де Јувентуд 

(извор:wikipedia.com) 

 

 Ово je највеће острво у архипелагу Канарских острва. Острво се налази скоро директно 

јужно од Хаване и Пинар дел Рио. Острво се до 1978. звало Исла де Пинос. Већи део острва је 

прекривена боровом шумом. Пољопривреда и риболов су доста заступљени. Вулканска 

активност је формирала црну пешчану плажу. Острво има благу климу, али је познат по честим 

ураганима. Место је популарна туристичка дестинација, са много плажа и излетишта, 

укључујући Бибијагуа Плажу. 

 Племена Таини и Сабонеји су знали за ово острво много пре него што га је Колумбо 

„открио“ 1494. године на свом другом путовању. Шпанска круна је првобитно замислила да 

острво уступи узгајивачима стоке, али су га заузели пирати. Због плићака, тешке шпанске 

галије нису могле да приђу острву, док су гусари са својим лаганим лађама могли несметано 

да пристају. Чувени Френсис Дрејк, Хенри Морган, Жак де Сор су на овом острву имали базу 

и скровиште за опљачкано благо са шпанских галија. Природњак Александар фон Хумболт је 

описао ово острво као напуштено место, Роберт Луис Стефанос га је звао оство с благом, 

диктатор Батиста је хтео да га претвори у рај за богате Американце. Фидел Касто га је настанио 

младим људима и назвао га Острво младости.18 

 Главни град острва је Нуева Херона, миран градић. Основан је 1826. године од 

досељеника Шпанаца и њихових робова. Други највећи и најстарији град је Санта Фе у 

унутрашњости. Друге заједнице су Колумбија, Мек Кинли, Санта Барбара, Кухила Алта, Пунта 

дел Есте, Сијера де Кабалос и Сијера де Касас. Такође је веома значајно село Кокодрило, раније 

се звало Џексонвил. То је традиционално рибарско село које су основали емигранти из 

британске колоније са Кајманских острва. Пунта де Есте има најлепшу плажу и чувена je по 

својих седам пећина и преколумбијским цртежима. Више од 235 цртежа које су оставили 

Сибонеји. У највећој пећини је серија црвених и црних концентричних кругова са знаковима 

за које кажу да представљају соларни календар. Њихова комплексност је таква да их је 

кубански етнолог Фернандо Ортис назвао Сикстинском капелом Кариба. 

 

 

 
18 Антић Х. Д. (2007): Куба на Длану, Народна Библиотека Србије, Београд 
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Пинар де Рио обухвата површину од 10 904,03 km2. У 2015. години Пинар дел Рио је 

имао 726 574 становника, са густином насељености од 66,6 ст/km2.  

 

 
Карта бр.2: Пинар де Рио 

(извор:wikipedia.com) 

 

Пинар дел Рио провинција садржи једну од три главних планина Кубе, Кордиљера де 

Гуанигуанико. Подељен је на источни Сијера дел Розарио и западни Сијера де лос Органос. 

Ове облике рељефа карактеришу стрма кречњачка брда и плодне долине. На северној обали је 

велики Мексички залив. На овом подручју постоји велико богатство пећина, око 10 000 

регистрованих. Гран Кавера де Санто Томас је највећа групација пећина на Куби, са својих 18 

km галерије. Куева дел Индио, откривена је 1920. године и карактеристична је по реци Сен 

Бисенте, која пролази кроз пећину.19 

Покрајина Хавана обухвата површину од 5 731,59 km2. У 2015. години је имао  

711 066 становника, са густином насељености од 124,0 ст/km2.  

 

 

 
Карта бр.3: Хавана 
(извор:wikipedia.com) 

 

  

 
19 Антић Х. Д. (2007): Куба на Длану, Народна Библиотека Србије, Београд 
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 Покрајина је подељена на две независне провинције: Артемиса и Мајабеке. Покрајина 

се граничи са Пинар дел Рио и Матанзас. Она има обале на југу и северу и има десетине градова 

и неколико мањих градова. Највећи град је Артемиса а ту су још и Алкуизар, Батабано, Баута, 

Бејукал, Каимито, Гуанајаи, Гин, Гуира де Мелена, Јаруко, Мадруга, Мариел, Мелена дел Сур, 

Нуева Паз Куивикан, Сан Антонио де JIoc Банос, Сан Јосе де лас Лајас, Сан Николас, Санта 

Круз дел Норте. На 500 km од Хаване је острво Кајо Коко. Ово острво се одликује пешчаним 

плажама, и великим бројем стабала кокосових палми и мангрова. Кајо Коко је станиште 

морских птица, као што су фламингоси и бели ибис. 

Хавана је главни град Кубе, четврти је највећи град на Карибима (после Каракаса, 

Маракаиба и Санто Доминга). Oбухвата површину од 721 km . У 2015. години је имао 2 201 

610 становника, са густином насељености од 3053,5 ст/km2.  

У Старој Хавани је сачуван велики број грађевина из доба шпанске колонизације, епоха 

барока, неокласицизма и арт деко-а, тако да је од 1982. Хавана на УНЕСКО-вој листи Светске 

баштине. Хавана је најзначајнији индустријски центар Кубе. Од индустријских грана, 

присутна је прерада метала, индустрија машина и хемијска индустрија. У граду се производи 

рум (Havana Club), израђује текстил и производи од дувана. Робна марка цигара „Хавана“ се 

по закону производи само у Хавани. 20 

 

 Покрајина Мантанзас обухвата површину од 11 802,72 km . У 2015. години је имао 

670,427 становника, са густином насељености од 56,8 ст/km2.  

 
Карта бр.4: Матанзас 

(извор:wikipedia.com) 

Међу већим градовима у покрајини су Карденас, Ховеланос и главни град Матанзас. 

Варадеро се такође налази у овој покрајини. Матанзас је један од најважнијих индустријских 

места, са нафтним бушотинама, рафинеријама, и млиновима шећера. Највиша тачка је Пан де 

Матанзас на само 380 m надморске висине. На јужној обали је огромна мочварица Сијенага де 

Запата и Запата полуострво. Источно од полуострва налази се Залив свиња.  

 
20 Антић Х. Д. (2007): Куба на Длану, Народна Библиотека Србије, Београд 
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Покрајина Сијенфуегос обухвата површину од 4 180 km2. У 2015. години је имао 395 

183 становника, са густином насељености од 94,57 ст/km2.  

 
Карта бр.5: Сијенфуегос 

(извор:wikipedia.com) 

 

Сијенфуегос („сто ватри“) је град на јужној обали Кубе и главни град истоимене 

провинције. Налази се на око 250 km од Хаване. Популарно име града је „бисер југа“ (La Perla 

del Sur). Град је основан 22. априла 1819. као насеље француских и шпанских колониста у 

заливу који је пре тога био уточиште пирата. Улице су организоване по правоугаоној шеми. 

Градска архитектура је грађена у стилу неокласицизма. Јула 2005. УНЕСКО је прогласио 

центар Сијенфуегоса за Баштину човечанства. 21 

Покрајина Виља Клара обухвата површину од 8 412,47 km . У 2015. години је имао 

817 395 становника, са густином насељености од 97,17 ст/km2.  

 

 
Карта бр.6: Виља Клара 

(извор:wikipedia.com) 

 

Она се налази у централном делу острва граничи са Атлантика на северу Покрајине 

Матанзас по западу, Санкти Спиритус по истоку, и Сијенфуегос на југу. Градови су Санта 

Клара (престоница), Сагуа Лa Гранде, Плацетас, Камајуани, Ремедиос и Каибаријен. 

 

 

 
21 Антић Х. Д. (2007): Куба на Длану, Народна Библиотека Србије, Београд 
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 Покрајина Санкти Спиритус обухвата површину од 6 736,51 km2. У 2015. години је 

имао 460 328 становника, са густином насељености од 68,33 ст/km2.  

 
Карта бр.7: Санкти Спиритус 

(извор:wikipedia.com) 

 

Главни град је Санкти Спиритус. Још један велики град је Тринидад. Јужна обала 

провинције је равна, а западни део Санкти Спиритус покрајине је брдовит. На југоистоку су 

бројне мочваре. Северна обала садржи значајна и заштићена подручја као што су залив Буена 

Виста и Кагуанес Национални парк. 

 Покрајина Сијего де Авила обухвата површину од 6 783,13 km2. У 2015. години је 

имао 411 766 становника, са густином насељености од 60,7 ст/km2.  

  
 Карта бр.8: Сијего де Авила 

(извор:wikipedia.com) 

  

Град Сијего де Авила је основао конквистадор Хакомо де Авила 1538. године. У 

почетку, то је била само велика фарма услед шуме. Садашњи изглед добија 1840. године. 

Данас је то град двоспратних кућа са стубовима у неоколонијалном стилу у живописним 

бојама, тако карактеристичан за Кубу. Улице су пуне кочија. 

Покрајински историјски музеј чува документа о историји ове провинције, тачније о Jla 

Троћа. To је била линија одбране из XIX века којом су Шпанци покушали да блокирају продор 

кубанских националиста пресецајући острво на два дела. Поред града се могу видети понеки 

преостали делови Ла Траћа стубови.22 

 
22 Антић Х. Д. (2007): Куба на Длану, Народна Библиотека Србије, Београд 
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Покрајина Камагвеј обухвата површину од 15 615 km . У 2015. години је имао 784 178 

становника, са густином насељености од 50,22 ст/km2.  

 
Карта бр.9: Камагвеј 
(извор:wikipedia.com) 

 

 Град Камагвеј лежи на сред пространих пашњака. Познат је и под именом „Легендарни“ 

због традиционалног херојства и патриотизма као и због неокластичне архитектуре. Камагвеј 

је богат центар неоколонијалног стила XIX века. Град има веома активан културни живот. 

Подигнут је у заливу Нуевитас на северној обали Нуестра Сењора де Санта Марија бел Пуерто 

Принсипе, град је касније померен у унутрашњост копна да би се избегли напади индијанаца 

и напада пирата. Неуобичајена мрежа улица која разликује Камагвеј од осталих градова је 

резултат потребе за одбраном од напада. Кајо Сабинал је мало острво, недалеко од плаже Санта 

Лусија, које је дом највеће колоније фламингоса на Куби. Такође оно је и место где своја јаја 

полажу четири врсте морских корњача 

 

 Покрајина Лас Тунас обухвата површину од 6 587,75 km . У 2015. години је имао 

525 485 становника, са густином насељености од 79,77 ст/km2.  

 

 
Карта бр.10: Лас Тунас 

(извор:wikipedia.com) 

 

 Све до 1975. године Лас Тунас је био само град у старој провинцији Оријенте. 

Административном реформом то је сада главни град аутономног округа. Град је саграђен на 

темељима два домородачка насеља још из доба отпора против конквистатора Алонса де Охеда 

на почетку XVI века. Град је почео да се развија тек три месеца касније. У музеју Мусео 

Историко Провинсијал постоје збирке и документа из историје провинције. 
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Покрајина Гранма обухвата површину од 8 375,49 km2. У 2015. години је имао 822 452 

становника, са густином насељености од 98,20 ст/km2.  

 
Карта бр.11: Гранма 
(извор:wikipedia.com) 

 

Покрајина Олгин обухвата површину од 9 292,83 km2. У 2015. години је имао 1 021 

321 становника, са густином насељености од 109,9 ст/km2.  

 
Карта бр.12: Олгин 
(извор:wikipedia.com) 

 

Регион Олгин са више од 40 km изванредне обале, са четрдесетак плажа од којих се 

издвајају Есмералда и Гвардалавака. Гвардалавака са налази 35 km југозападно од Олгина. Ова 

предивна тиркизна плажа уоквирена је стенама и бујном вегетацијом. Град Олгин је модеран 

град, зову га и град паркова, налази се између два брда. 

Покрајина Сантјаго де Куба обухвата површину од 6 156,44 km2. У 2015. години је 

имао 1 036 281 становника, са густином насељености од 168,3 ст/ km2. 

 Сантјаго де Куба је град и седиште истоимене провинције која се налази у југоисточној 

Куби. Повољним положајем између планина Сијера Маестра и мора, ово је други по величини 

град на Куби и важна трговачка лука. 
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Карта бр.13: Сантјаго де Куба 

(извор:wikipedia.com) 

 

 

 Покрајина Гвантанамо обухвата површину од 6 167,97 km2. У 2015. години је имао 

507 118 становника, са густином насељености од 82,2 ст/km2.  

 
Карта бр.14: Гвантанамо 

(извор:wikipedia.com) 

 

 Име провинције је повезано са варијацијом музике чангви која је настала у планинама, 

на плантажама кафе. Град Гвантанамо је основан 1796. године. Обележје ове области су 

пустињска пространства са мноштвом кактуса и зеленим брежуљцима. Интересантно 

колонијално здање окренуто ка тргу је бивши шпански затвор, сада Мусео Провисијал који 

садржи колекције докумената, фотографија и предмета повезаних са историјом ове провинције. 

У Гватанамо заливу, неких 20 km јужно од града, се налазе две кубанске луке Каиманера и 

Бокерон, обе затворене за САД. 
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5.САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 Саобраћајну инфракстуктуру у Куби чине: железнички, друмски, водени, ваздушни и 

телекомуникациони саобраћај 

Железнички саобраћај датира још из колонијалног и рано републичког времена, а 

железница је изграђена пре него у Шпанији. Његова укупна дужна износи 11,968 km (4,226 за 

путнички и 7,742 km за теретни саобраћај), са стандардним колосеком 4,226 km пруге (140 km 

је електрифицирано). Воз се састоји од 12 путничких вагона и локомотиве кинеске производње. 

Услуге железничког саобраћаја су коришћене углавном за путнички и теретни превоз, на 

релацији Хавана - Сантјаго. Најпогоднији је за превоз дуванских производа и шећерне трске, 

које су добиле на поузданости када је наручено 12 нових кинеских локомотива прављених 

посебно за кубанску железницу. Локомотиве су испоручене од фирми "China Northern 

Locomotives and Rolling Stock Works".  

Укупна дужина путева у друмском саобраћају износи 60858 km, од тога 29820 km 

асфалираних (638 km аутопут), и 31038 km земљаних путева. Аутопут који води од Хаване до 

Санта Кларе (Santa Clara) и Санкти Спиритус (Sancti Spiritus) са одвојеним релацијама до 

Сантиага и Гвантанама, има ознаку А1. Остали аутопутеви су аутопут Есте-Оесте (А4) од 

Хаване до Пинар дел Риа, аутопут од Хаване до Сан Антониа (San Antonio de los Baños), 

аутопут од Хаване до Мелене дел Сур и аутопут од Хаване до Мариела. На Куби постоје две 

националне аутобуске компаније. ,,Виазул" (Viazul) аутобуска компанија поседује модерне 

аутобусе за дуже релације, углавном за превоз туриста. ,,АстроБус" (AstroBus) аутобуски 

превоз наплаћује вожњу у кубанским пезосима. Најчешћа рута је Хавана и околина. За градски 

превоз највише се користе аутобуси који су увезени из бившег Совјетског Савеза или из 

Канаде. Углавном се ради о већ коришћеним возилима. Куба успева да увезе аутобусе и поред 

ембарга САД. Холандија је средином 1990-тих донирала 1500 већ коришћених аутобуса. Оно 

што је интересантно да се на куби градски превоз обавља у ,,камилама", огромним 

приколицама камиона прерађена за путнички саобраћај у коју стаје преко 200 путника. Такође 

се могу видети оригинална такси возила у облику кокосовог ораха која представљају праву 

атракцију за туристе. Оно што Кубу чини познатом су управо стари аутомобили и камиони, 

који се користе у свакодневној употреби широм земље. У првој половини 20. века, већина 

нових возила на Куби је увезено из САД. Увоз је забрањен 1959. када је због реформи Фидела 

Кастра забрањено Кубанцима да купују на кредит. Јак ембарго је Кубанце приморао да се 

прилагоде по питању возног парка. Већина аутомобила на Куби одавно би била рециклирана у 

другим земљама.Такође, кубанска влада на челу с Кастром пронашла је алтернативни извор за 

возила код свог заштитника - Совјетског Савеза који је испоручивао Куби аутомобиле ,,Волга", 

,,Москвич", ,,Лада". Из Совјетског Савеза су допремани и камиони.  Аутомобили ( око 60.000 

комада) су приватна својина, осваљали су се у наследство, није је било могуће продавати због 

законских прописа, тек након реформи 2010. године, Комунистичка партија одобрава продају 

аутомобила грађана и продају некретнина. Стари амерички аутомобили су углавном 

модификовани са новим моторима, диск кочницама и другим деловима углавном од совјетских 

аутомобила. Већина таквих аутомобила су у вишедеценијској употреби. Ретки примерци су 

очувани у скоро оригиналном стању и достижу велику цену код колекционара у другим 

земљама. Влада на челу с Кастром 1990. године забранила је продају кубанских возила 

странцима. Честе слике фијакера на улицама су одлика атракције за туристе, али за домицилно 

становништво то је један од главних начина транспорта. Многа возила на Куби користе 

природни гас као погонско гориво. И даље на Куби можемо видети аутобусе са натписом ,, 

Transportes Urbanos de Sevilla" које је Севиља поклонила Хавани. Куба је 2007. године увезла 

100  аутобуса из Белорусије који су намењени за градски саобраћај у Хавани. Куба из Кине 
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такође увози аутомобиле, нарочито оне намењене за полицију и такси превоз. Многа старија 

совјетска и европска возила су и даље на улицама Кубе, нарочито аутомобили ,, Cadillac", ,, 

Packards", ,,De Sotos". 

 

 

 
Слика бр.12 : Кадилак на улицама Кубе 

(извор: cubaautos.org) 

 

Водени саобраћај - Највеће кубанске луке су: Сијенфуегос (Cienfuegos), Хавана, 

Манзаниљо  (Manzanillo), Матанзас, Нуевитас и Сантјаго де Куба (Santiago de Cuba). Куба у 

саставу своје трговачке морнарице поседује 13 бродова (са преко 1000 бруто регистарских 

тона). Од тих 13., три брода су намењена за превоз житарица, 4 теретна брода, 1 танкер за нафту 

и гас, 3 брода - нафтних цистерни, 2 брода за превоз воћа са хладњачама. У другим земљама је 

регистровано 35 бродова који обављају транспорт у Куби   

"Havana Harbor" је лука Хаване, главног града поред Гуантанама (војне луке САД-а). 

Лука је смештена у природном Хаванском заливу који има узан улаз и дели луку на три главна 

дела: Маримелена (Marimelena), Гуанбако (Guanabacoa) и Атарес (Atarés). Луку су основани 

Шпанци у 16. веку који су пренели резиденцију шпанског гувернера у Хавану из града Сантјаго 

да Куба (са источног дела острва). Тако је Хавана постала де факто главни град. У луци се 

догодило потапање америчког војног брода Мејн 1898. године, и то је био повод за шпанско-

амерички рат. Јануара 1898. војни брод Мејн, највећи брод америчког бродоградилишта, 

послат је на Кубу како би се заштитили амерички интереси. Тада је 8000 грађана САД боравило 

на Куби, и њихова безбедност је била доведена у питање.  

Ваздушни саобраћај - Поред државне авиокомпаније (Cubana de Aviación), два највећа 

кубанска авиопревозника су Aero Caribbean и Aerogaviota. Обе компаније имају модерне 

европске авионе. Постоји и авиопревозник тзв. ,,Aerotaxi" за приватне летове. На Куби 17 

аеродрома обављају међународне летове. 

Телекомуникациони саобраћај - На Куби постоји 1193 милиона телефонских линија 

(70. у свету). Постоји 1315 милиона мобилних телефона (149 земља у свету). Одељење 

информационих технологија основано је 1994.године. Интернет домен Кубе је .cu. и на Куби 

постоји 3244 хостованих интернет страница (154. у свету), и 1.600 000 интернет корисника. (79. 

у свету). 
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6.TУРИСТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КУБЕ 
 

Привреда Кубе се нагло развија због туризма који је средином 1990-тих година, постао 

примарна грана привреде. Сектор је и даље релативно мали – запошљава директно 100.000 

радника, али је важан због чињенице да привлачи стране инвестиције (Peters, 2002). Многи 

кубански званичници указују да је туризам „срце кубанске привреде“, па је туризам постао 

једна од главих преокупација кубанске организације за развој. Према подацима из 2010 године 

Кубу је посетило негде око 2,5 милиона туриста а привреда се обогатила за 2,1-ну милијарду 

долара. Већина туриста долази из Канаде и земаља Европске уније, а најразвијенији су 

купалишно-рекреативни, здравствени, културни и секс туризам. У популарне туристичке 

дестинације спадају Варадеро, Кајо Коко и Хавана. Ова острвска земља је површином нешто 

већа од Србије, са 11 милиона становника је најнасељенија карипска држава. Природа је била 

дарежљива. Биолошки и геолошки диверзитет је импресиван. Због тропске климе, 

температурне осцилације су мале. Просечна темература је око 25°С дуж обале, док је у 

унутрашњости нешто мало нижа. Влажност ваздуха је углавном 27°С. Има доста влаге због 

већих падавина поготово на источном делу острва. Због великих падавима у том поднебљу 

буjнија је и вегетација. Туриста има током целе године.Од антропогених вредности поред 

Музеја Револуције импозантне су и гробнице на гробљу Кристобал Колон које је активно више 

од сто тридесет година. Оно је својеврсни музеј на отвореном и један је од најпознатијих у 

Латинској Америци.  Тамо се налази скоро милион гробница. Статуа Исуса Христа који 

благосиља Хавану, налик на ону у Рио де Жанеиру смештена је на другој обали залива у односу 

на старо градско језгро. Кип висок 20 метара, направљен од мермера из Италије, постављен је 

1958. 

 За туристе је најзначајнији град Хавана. Стари део града “La Havana Vieja” је од 1982. 

године под заштитом УНЕСКО-а. Смештен је око залива до кога су Шпанци допловили 1509. 

Већ 1510. стижу први колонисти, а 1515. основана је Хавана. На њеним фасадама могуће је 

уочити три различите фазе у развоју града. Старо градско језгро је настало у складу са 

манирима шпанске градње, прва половина 20. века оставила је трагове америчког утицаја, а 

онда је уследила фаза соцреализма. Улице Хаване су живописне. По њима се крећу стари 

амерички аутомобили из предреволуционарног доба, заједно са руским ,,москвичима” и 

,,ладама”, као и најновијим аутомобилима. Хавана се одликује колонијалним архитектуром, 

препуна је туриста и полиције. Полиција је ту због туриста. Просечан туриста у Хавани је 

,,мета” сваког Кубанца који жели нешто више од плате која је у просеку 20-25 цуца (пезоса) – 

20 еура (1 ЕУР = 1,25 ЦУЦ). На Куби постоје две валуте: ЦУЦ (конвертибилни песос) и за 

туристе неупотребљиви локални песос (24 песоса чине 1 ЦУЦ). Кубанци су принуђени да се 

сналазе и баве разним пословима. Осим старог дела града, издваја се и авенија Малехам која 

се протеже осам километара уз обалу у четврти Ведадо. На овој авенији смештени су велики 

хотели: Nacional, Rivijera и Havana. Западно од Ведада је Мирамар, резиденцијални кварт са 

луксузним кућама где је већина амбасада. Од знаменитости града, за туристе је значајан 

Капитол који је са својом великом куполом једно од главних архитектонских обележја града. 

Капитол је изграђен 1929. као седиште парламента. Данас је у њему седиште Кубанске 

академије наука, као и Музеј националне историје. У овом здању је импозантна Статуа 

Републике, трећа по величини у свету када је реч о скулптурама у затвореном простору. 

Недалеко одатле је и стара председничка палата у којој је смештен Музеј револуције.  

Варадеро је смештен око 140 километара источно од Хаване, на малом полуострву где 

се протеже и плажа коју прекрива ситан бели песак. Због боје мора за Варадеро често кажу да 

је Азурна плажа. Полуострво од матичног острва дели вештачки канал, оно је са једне стране 

окренуто Флоридском пролазу кроз који се улази у Мексички залив, а са друге ка заливу 
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Карденас. У средишту је велики парк, резерват природе Баконао. Традиција бављења туризмом 

сеже до друге половине 19. века. Значајнији искорак је направљен са првом регатом одржаном 

пре 100 година, нешто касније кренуло се и са изградњом хотела. Богаташи из САД су почели 

да купују некретнине на полуострву, па је Варадеро добио статус ексклузивног летовалишта. 

Тамо су до победе револуције 1959. одседале познате личности из Америке, између осталих и 

Ал Капоне. Варадеро је једно од највећих летовалишта на Карибима. У неколико десетина 

првокласних хотела (на бази ,,све укључено”) годишње одседне око пола милиона туриста. 

Уколико страни инвеститори желе да инвестирају у Кубу, да подигну хотел нпр. у Варадеру, 

могу то учинити једино под условом да препусте 51% власништва над објектом кубанској 

држави, са ставком у уговору да кроз 20 година апсолутно власништво над објектом преузима 

кубанска држава. 

 Највећа туристичка агенција (војна) на Куби се зове „Гавиота”, и под директном је 

контролом кубанске армије. Кубанци могу слободно да путују са острва. Да би извадили пасош 

и све неопходне папире потребно им је око 1500 евра, што је за све оне које не помаже родбина 

из иностранства немогуће.  

 Народне игре Кубе су салса, румба и ча ча ча. Национално јело је арроз моро, пиринач 

са црним пасуљем, за који кажу да на известан начин представља и мешавину раса на острву. 

Кубанци практично живе на улици. Врата и прозори њихових станова, продавница, школа, 

широм су отворена представљајући излоге. Фасаде су оронуле, улице кривудаве, продаје се 

роба лошијег квалитета, а радње намењене локалном становништву оскудно су снабдевене. 

Кубанци од недавно могу да поседују мобилне телефоне и приватне мање мотоцикле (могу се 

приметити они са приколицом, како би их се што више превезло). У Хавани има преко 

седамдесет биоскопских дворана. Карта кошта 2 локална песоса (око 4 динара).  

 Велику штету Куби, и туризму нанели су урагани. Због њихових разарања расељено је 

250 000 људи, уништени су усеви дуванске индустрије и готово комплетна пољопривреда. 

Најпре ураган ,,Густав”, а потом ураган ,,Ајк”. Ураган ,,Густав” је био погубнији због брзине 

од невероватних  250 km/h. Он је прошао кроз западни део острва, пустошећи све пред собом. 

После урагана кубански пионири су прионули на акцију ,,Очистимо све” и у једном дану 

почистили све кубанске плаже на које су Атлантски океан и Карипско мире избацили тоне 

ђубрета. Осим одмора и рекреације, туристима је омогућен и шопинг. Најтраженији артикли 

су цигарете и рум. Агенције организују посете плантажама дувана и фабрика цигарета. 
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6.1.Туристички развој и његов утицај на економију 

 

 
 Послератни бум, као и модернизација транспорта и комуникација, довело је до брзог 

раста туристичког сектора, а посебно у земљама у процесу развоја. 

 Током 2015. године је на сунцу Кубе и њеним плажама, али и културним догађањима и 

градовима уживало нешто преко 2,5 милиона страних туриста. За последњих 20 година Кубу  

je посетило више од 33 милиона туриста, највише из земаља-чланица Европске уније. Међу 

појединачним државама, најбројнији су били посетиоци из Канаде. Све то треба сагледати у 

светлу чињеница да су власти у Хавани почеле да развијају ову привредну грану тек од 1990. 

када је у земљи боравило 340.000 страних посетилаца.23 

 Неколико година после победе социјалистичке револуције на Куби 1959, САД су завеле 

економске санкције “црвеном острву” па је престао и прилив туриста из те земље. Након тог 

догађаја туризам је практично нестао са острва. Али још значајније, кубанска стратегија за 

економски и социјални развој није обухватала туристичку делатност као кључ за будућност 

острва. Куба је 1990-их година почела да усваја туризам као један од основних стубова  у 

редефинисању своје економске стратегије. Као сунчано карипско острво, Куба је процветала 

као туристичка дестинација, иако су је пратили озбиљни друштвени поремећаји, као што је 

коцкање, проституција, и други пороци. Туризам је евентуално добијао на значају јер је 

представљао значајну групу инвестиција које би могле да генеришу девизе. Кубанска 

економска резолуција из 1997.године јасно наводи потребу развитка девизног  сектора 

економије ради финансирања других важних активности, где би улога туризма била битна за 

економску будућност земље. Да би се то постигло, постављен је циљ: да се привуче више од 

два милиона туриста у земљи до 2000. године и од туристичког промета зарадити више од 2 

600 милиона долара. Истовремено, економски развој на Куби је подразумевао развој других 

области, туризам је постао углавном домаћи и број и квалитет хотелских соба није могао да се 

носи са међународном конкуренцијом. Кубански “међународни” туризам је почео да оживљава 

у 1980-тим, али је тек 1990-те дошло до новог приступа власти овом сектору оснивањем првих 

заједничких предузећа са страним инвеститорима, доласку првих гостију из иностранства и 

растом прихода од туризма. Било је то време тзв. “Специјалног периода” на Куби, после 

распада Совјетског савеза и укидања Савета за економску сарадњу (СЕВ) економске 

организације социјалистичких земаља, што је довело до значајних привредних проблема на 

острву. Између 1990. и 2000-те, у кубански туризам је уложено више од 3,5 милијарде долара. 

Број соба на располагању међународним туристима порастао је са 12.000 на 35.000 и земљу је 

у том периоду посетило 10 милиона страних гостију. У 1995. туризам је премашио шећер као 

кубански главни извор девиза. Од 1996, када је први пут премашена бројка од милион страних 

туриста Куба се представља као светска дестинација и после Доминиканске републике 

најпопуларнија у Карибима. Крајем 1990-тих, унутар кубанске туристичке индустрије 

деловало је 25 заједничких домаћих и страних компанија. Када је 2009. завладала глобална 

финансијска криза, туристичка индустрија у свету је забележила пад од 4,3 одсто. На Куби је, 
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међутим, забележен раст од 3,5 одсто, који је настављен и у 2010, када је број иностраних 

посетилаца повећан за 4,2 одсто. Сада је туризам трећи главни извор девиза за Кубу, после 

медицинског сектора и услуга повезаних са њим и производа биотехнологије. Од медицине и 

других професионалних услуга другим земљама, нарочито Венецуели, Куба прима око шест 

милијарди долара годишње. Последњих пет година на Куби је, саграђено 20.000 хотелских 

соба. На острву сада постоји 23 одсто хотела са пет звездица и 42 одсто са четири. Такође, 

кубанске власти сарађују са низом великих туристичких ланаца (са 67 само у Европи), док на 

острво слеће близу 52 авио компаније. 

 Тако је туризам, за десет година одрживог развоја, преобраћен у један од 

најдинамичнијих сектора кубанске економије. Једна четвртина од укупних инвестиција на 

Куби су направљене у туризму. То је допринело импресивних 43% платном билансу на крају 

деценије, више од било које друге индустрије. У свега десет година, туризам је прешао пут од 

споредног извора прихода до тога да је постао структурни фактор кубанске привреде. Само се 

неколико пута у међународној историји  догодила тако динамична структурна трансформација. 

Пре десет година, индустрија шећера је чинила 70 и 75%  прихода платног биланса, док је 

сектор туризма чинио само 6%. Данас је Куба друга најпопуларнија туристичка дестинација у 

карипском региону. 
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6.2.Врсте туризма 

 

6.2.1.Приморски туризам 

 Међу најпопуларније и најпосећеније приобалне туристичке дестинације на Куби 

можемо издвојити 5 подручја: 

 

 

Слика бр. 13 : Кајо Санта Марија 

(извор: cubacayosantamaria.com) 

 

  

 Kajo Maриja (Cayo Santa Maria) је мало острво, које се налази на североисточној страни 

Кубе, посебно у западном делу подручја Јардинес дел Реи. Острво се протеже на дужини од 

око 13 km,док му ширина износи 2 km. Због атрактивности условљене својим природним 

положајем проглашено је резерватом природе од стране УНЕСКО-a. Међу кључним 

природним атракцијама на острву спадају фламингоси, ендемски гуштери и птица Токороро. 

Острвска флора садржи више од 248 различитих биљних врста. Док на северном делу острва 

доминирају дуге и атрактивне беле пешчане плаже југ острва покривају мангрови. Простор од 

13 километара белих пешчаних плажа и кристално чисте воде је једно од најмирнијих подручја 

Кубе. Корални гребен који окружује острво представља природну заштиту од ветрова и 

високих таласа. 
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Слика бр.14: Бела пешчана плажа Кајо Марије 

(извор: cubacayosantamaria.com) 

 Варадеро (Varadero) је са 20 километара бело-пешчаних плажа, доста ронилачких 

центара, плитким водама и великом разноликошћу флоре и фауне, једно од најпопуларнијих 

туристичких дестинација Кубе.  

 

Слика бр.15: Обале Варадера 
(извор: luxurymeliacuba.com) 

 

 Кајо Коко (Cayo Coco) је острво са површином од 370 километара у централном делу 

Кубе, која је позната по својим луксузним туристичким одмаралиштима. Она обухвата 

површину провинције Сијего де Авила и део ланаца острва Јардинес дел Реи. Име потиче од 

врсте птица Cоcо.24 

 Острво има један од најлепших коралних гребена у свету. Велика предност острва, 

упркос релативно великом простору мочвара и шикара је 27 километара плажа, које важе за 

једне од најлепших и најпопуларнијих плажа на Куби као и местима познатим као „Ронилачки 

рајеви“. Оно је такође познато по својим природним разноликостима – док на северу острва 

доминирају типично беле пешчане плаже, које запљускују јаки таласи Атлантика, јужни део 

острва покривен је тропским шумама мангрова  и  склониште је за многе дивље животиње. 

Корални гребен који окружује острво због своје велике разноврсности морског живота сматра 

 
24 http://www.cubajunky.com/ 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDiPu-_a7TAhUQLlAKHQEgDUcQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fcubacayosantamaria.com%2F&psig=AFQjCNED4xbzC7f5AvVgxBnASTCPOxSWGQ&ust=1492638312898030
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се да је други најзначајнији корални гребен на свету. Деведесет посто острва покривено је 

вегетацијом, која се углавном састоји од шуме. Велика специфичност фауне острва су 

ружичасти фламинго и пеликан. 

 

 

 Гуардалавака (Guardalavacе) лежи на Атлантској страни острва у области провинције 

Олгин, граничи се са Заливом Поморанџи (Bahia Naranjо) и њена највећи специфичност је 

комбинација златно-пешчаних плажа са тиркизним морем. Пружа се само 3 километра у 

дужину и то је једна од најмањих плажа на острву. Заједно са појасом коралних гребена морски 

живот карактерише специфична микроклима.  

 
Слика бр.16: пешчана плажа Гуардалаке 

(извор: cubaguardalavaca.com) 

 

  

 Подручје је идеално за роњење и истраживање подводног света -  при томе не треба  

занемарити посете подводним пећинама и видети многе врсте тропских риба. Најпопуларније 

плаже области укључују Плаја Есмералда и Дон Лино у Заливу Поморанџи. Велику 

занимљивост представља сам назив острва чије је значење је "пази на краву." Кубанске власти 

упркос многобројним покушајима да промене име нису имале успеха.   

 

 

 Кајо Ларго дел Сур (Cayo Largo) је мало туристичко острво у архипелагу Канареос. 

Оно је дугачко око 25km, а широко 3 и друго је по величини острво у архипелагу после острва 

Младости. Налази се око 177 km јужно од Хаване односно јужно од западног дела главног 

кубанског острва. Данас острво нема сталних становника. Својевремено је острво насељавло 

племе Таионос (пре око 800 година). Плажа Кајо Ларго се налази на источној страни острва и 

углавном је познато по плажама белог песка и лепим коралним гребенима. Једини приступ 

могућ је ваздушним саобраћајем или шест сати вожње глисером из Хаване. 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Turisti%C4%8Dko&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanareos&action=edit&redlink=1
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Слика бр.17: Кајо Ларго 

(извор:en.wikipedia.org) 

 

 Због разноврсности флоре и фауне острво је познато као   "рај еколошког туризма" јер 

на њему живи више од 350 врста игуана, пеликана и папагаја. Богату флору покривају црни 

корали, специфично приморско растиње, као и четири врсте мангровске шуме. Док је северна 

обала Кајо Ларга углавном прекривен мангровима и сланим увалама, јужна страна острва је 

далеко привлачнија са кристално чистом водом и пешчаним плажама и представља типично 

туристичко подручје. 

 

6.2.2.Здравствени туризам 

 Здравствени туризам је специфични вид туризма и односи се на особе које путују у 

стране земље ради добијања медицинске помоћи. С обзиром на константно опадајући квалитет 

савременог живота узрокован стресом и загађењем, здравствени туризам поприма све 

значајнију улогу у ревитализацији психо-физичких способности човека. Разлози због којих 

пацијенти путују у иностранство ради ове врсте туризма су различити. Земље које активно 

промовишу развој медицинског туризма су: Куба, Костарика, Мађарска, Индија, Израел, 

Јордан, Малезија и Тајланд. 

 Куба се одликује великим бројем специјалних клиника и болница намењених за 

здравствени туризам страних пацијената. Куба привлачи око 20 000 здравствених туриста 

годишње и приходи од овог вида туризма износе од око 40 милиона долара на годишњем 

нивоу. Куба услужује здравствене туристе из целог света већ више од 20 година. Такође држава 

омогућава посебан сектор болница посебно опремљен за медицински третман странаца и 

дипломата. Највећи број пацијената долази из Латинске Америке, Европе и Канаде, а 

примећена је  и све већа посета Американаца која расте из године у годину. Куба успешно 

извози и многе медицинске производе, као што су вакцине. Према Економској комисији 

Латинске Америке и Кариба, до 1998. године кубански здравствени сектор је преузео око 2 

одсто од укупног броја туризма. Неки од прихода здравственог туризма су пребачени у одсек 

здравствене заштите за становнике Кубе. У једном истакнутом националном 

болничко/истраживачком институту, инвестицијом страних туриста, финансирана је изградња 

новог купатила и  одељења за хирургију слезине а евиденција указује на то да је овај образац 

заједнички и  за кубанске болнице.25 

 
25 http://www.cubabusinessreport.com 
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6.2.3.Културно историјски туризам 

 

 Куба је захваљујући својој богатој историјској прошлости свакако сама по себи изузетно 

важно културно наслеђе. Бројни споменици и друга историјска места су неми сведок многих 

важних момената и борби у којима је Куба била приморана да победи на путу ка независности 

и слободи. Поред типичних туристичких атракција у облику белих пешчаних плажа и тиркизне 

воде у кључну туристичку понуду спада кубанска револуција, која је неизоставан предмет 

кубанског историјског наслеђа и истовремено симбол слободе, наде и јунаштва. 

  

 Неки од најзначајнијих историјских споменика и атракција Кубе сматрају се: 

 

 Трг револуције у Хавани са површином од 72000 m2 један je од највећих градских 

тргова који је покривен многобројним историјским и марксистичко-револуционарним 

споменицима. Тргом доминира споменик Хозе Мартију, кубанском народном хероју. 

Споменик се састоји од звездастог торња, скулптуре Мартија окружене са шест стубова и 

оближњих вртова. Торањ је у облику петокраке звезде и висок је чак 109 метара. Направљен је 

од кубанског мермера, а његова изградња се дуго одлагала. Први планови за овај торањ су 

направљени 1939. године, а завршен је пред крај Батистине диктатуре, 1958. године. Са лифтом 

у ком су исписани цитати Мартија, може се попети на сам врх ове куле одакле  се пружа 

одличан поглед на цео трг.  

 Преко пута споменика се налази Министарство унутрашњих послова које је и 

најфотографисаније на овом тргу. Преко целог источног зида ове седмоспратнице се налази 

мурал лика Че Геваре. Испод Гевариног лика стоји и његов цитат “Hasta la Victoria Siempre” 

(До победе, увек). Трг Револуције је одлично место за даљи обилазак Хаване. У његовој 

непосредној близини се налазе Национална библиотека, Народно позориште и Музеј спортске 

историје.26 

 
Слика бр.18: Споменик Хосе Мартију на тргу револуције 

(извор: lahabana.com) 

 

 
26 http://wannabemagazine.com/trk-na-trg-plaza-de-la-revolucion-havana/ 
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 Музеј револуције (Museo de la Revolución)  је углавном посвећен кубанском рату за 

независност, кубанској револуцији и победи револуције и комунизма. Подручје око музеја  

представља изузетну историјску вредност где су изложени многобројни експонати као што су: 

изложба историјског Кастровог брода Гранма, експонати совјетских ракета и совјетских 

тенкова,итд.  

 

  
   Слика бр.19 : Музеј револуције и историјски експонати 

     (извор: tripcuba.org)  

 

 У Капитолу (Capitol) се за време победе кубанске револуције налазило седиште 

кубанске владе док данас представља зграду Академије наука. По завршетку изградње 1929. 

године ова грађевина се сматрала највишом у области Хаване и на трећем је месту по највишој 

унутрашњој скулптури на свету.  

 

 

 Ла Кабана (La Cabaña) је тврђава из 18. века која покрива источни улаз у луку у Хавани 

. По завршетку изградње сматрало се највећим колонијалним војним утврђењем новог света. 

Данас, заједно са тврђавом Ел Моро представља саставни део историјског комплекса са многим 

музејима отворених за јавност. 

 

 
Слика бр.20: Тврђава Ла Кабана 

(извор: travelstore.com) 
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 Међу осталим важним споменицима и историјским атракцијама туризма на острву 

укључују: 

 

 Кастиљо де ла Реал Фуерза 

 Споменик Хосе Мартија у Хавани 

 Споменик Че Гевари у Санта Клари 

 Споменик Херојима револуције 

 Гробница Хосе Мартија у провинцији Сантјаго де Куба 

 Монкада касарне у  провинцији Сантјаго де Куба 

 Че Геварова слика 

 Тврђава Ел Моро 

 Тврђава Сан Салвадор де ла Пунта 

 

 

 

6.2.4.Eко-туризам 

 
 Куба има одличне услове за развој еко-туризма, то је земља са преко 6 730 ботаничких 

врста од којих су чак 3 180 ендемске. Поред разноврсне и богате флоре и фауне, све ово Куби 

пружа идеалну прилику за развијање еко-туризма. Међутим, сваки покушај да се прионе 

развоју еко-туризма суочава се са великим препрекама и проблемима који су условљени 

тренутном политичком и друштвеном ситуацијом на острву. Принципи еко-туризма, као што 

су промоција позитивне еколошке етике, и даље се не могу видети или се третирати као важан, 

саставни део кубанске политике. Такође је приметан и значајан пад у квалитету локалне 

животне средине који је један од главних стубова и неопходан фактор развоја успешног еко-

туризма. 

 

 Око 10% површине Кубе је званично заштићено, и на тој површини је забрањена градња 

и привредна активност. На Куби постоји осам националних паркова:  

1) Александар фон Хумболт,  

2) Десембарко дел Гранма (Parque Nacional Desembarco del Granma), 

3) Сијера Маестра (Gran Parque Nacional Sierra Maestra),  

4) Сијера дел Кристал (Parque Nacional Sierra del Cristal) у покрајини Олгин,  

5) Ла Менсура (Parque Nacional La Mensura),  

6) Ел Бага (Parque Nacional El Bagá),  

7) Виналес (Parque Nacional de Viñales),  

8) Врх Туркино (Parque Nacional Pico Turquino).27 

 

 Национални парк Александар фон Хумболт (Alejandro de Humboldt National Park) се 

истиче највећим богатством када су ендемичне врсте у питању. То је најочуванији планински 

екосистем на Куби. Налази се у покрајинама Олгин (Holguín) и Гвантанамо (Guantánamo). 

Проглашен је ,,Наслеђем човечанства” на састанку Комитета Светске баштине УНЕСКО у 

Хелсинкију (11. и 16. децембра 2001. године). Национални парк заузима површину од око 700 

 
27http://autenticacuba.com/ecotourism/national-parks/#axzz3J9j9uoZb 
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km2 односно 70 000 хектара. Александар фон Хумболт је највећи и најзначајнији национални 

парк у националном систему заштићених подручја. У њему се налази 24% светске флоре, што 

представља највећу разноликост врста на кубанском архипелагу, и уопште на Карибима. 

Сличну густину ендемских врста има острво Нова Каледонија, источно од Аустралије. Постоји 

14 000 хектара нетакнутих шума. У циљу њихове заштите предузимају се мере како би се 

спречила ерозија, граде се стазе на неприступачним местима како би се спречили могући 

пожари. У Националном парку је присутно 905 ендемичних врста флоре, 1/3 од укупно 

пријављених врста на Куби. Многе од ових врста су практично нетакнуте, и представљају 

најстарију флору острва као нпр. dracaena cubensis из породице палми.  У овом Националном 

парку живи намањи слепи миш на свету (Natalus lepidus) тежине 2-3 gr, најмања жаба на 

северној хемисфери (Eleuterodactilus iberia) мања од 11 mm, најмања птица на свету (Mellisuga 

helenae), 63 mm, најмањи шкорпион на свету (Microtityus fundorai), величине 10 mm, један од 

највећих мравоједа (Solenodon cubanus). Овај национални парк је идеалан за туризам, а по 

богатству природе с правом носи име чувеног немачког научника који је дао значајан допринос 

у његовом проучавању. 

 На Куби постоје бројне области проглашен заштићеним областима и чине јединствену 

резерву биосфере. Међу еколошки најпопуларнијим подручјима на Куби спадају Виналес 

долина, планински ланац Сијера дел Росарио у области Пинар дел Рио, мочвара Запата и 

пећински систем у области Матанзас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cubanaturaleza.org/en/fauna-animal-life/-reptiles/16-cuba-naturaleza-org-monte-iberia-dwarf-eleuth-eleutherodactylus-iberia-smallest-frog-in-the-northern-hemisphere.html
http://www.cubanaturaleza.org/en/fauna-animal-life/-reptiles/4-cuba-naturaleza-org-bee-hummingbird-mellisuga-helenae-the-smallest-bird-in-the-world.html
http://www.cubanaturaleza.org/en/fauna-animal-life/-reptiles/4-cuba-naturaleza-org-bee-hummingbird-mellisuga-helenae-the-smallest-bird-in-the-world.html
http://www.cubanaturaleza.org/en/fauna-animal-life/-reptiles/10-cuba-naturaleza-org-cuban-solenodon-solenodon-cubanus-a-soricomorph-endemic-to-cuba.html
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6.3.Туристички промет и капацитети 

 

 

 Куба је и у 2010. години наставила да бележи пораст туриста. Предњачио је број 

посетилаца из Канаде од 945 248 који представља водећи тржишни удео од 37.3 %. Европске 

земље искључујући Италију, Шпанију и Немачку оствариле су 19.7 % од укупних долазака, 

док су те три земље бележиле пад у односу на претходне године. Укупно, сви европски доласци 

износе 809 000 или 34.5 % свих долазака. Посећеност туриста из карипских земаља бележи 

највећи раст у 2010. години са укупно 390 000 долазака. 

 

 

 

 

Земља боравка 2006 2007 2008 2009 2010 % 

САД 36808 40521 41904 52455 63046 2.5 

Канада 604263 660384 818246 914884 945248 37.3 

Италија 144249 134289 126042 118347 112298 4.4 

Шпанија 185531 133149 121166 129224 104948 4.1 

Немачка 114292 103054 100964 93437 93136 3.7 

Остатак европе 569201 553533 560914 497332 499133 19.7 

Јужна америка 186140 117225 159245 161456 172294 6.8 

Кариби 187577 215303 246907 316570 390321 15.4 

Остали 192506 194763 172952 146104 151321 6.0 

Табела бр.4: Број туриста по земљи боравка 

(извор:onecarribean.com) 

 

 

 

 

 Што се тиче посећености по месецима, број туриста зими је добио минимални раст док 

је летња сезона доживела скок повећан за 6,8 %. 

  

  Смештај на Куби у 2010. години је нудио седам врста смештајних јединица, међу 

којима су најзаступљенији били хотели и туристичке виле, док се одмах иза њих налазе мотели. 

Међу најређе смештајне капацитете спадају апартмани, апарт-хотели и хостели. 
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МЕСЕЦ 2006 2007 2008 2009 2010 2010/09 

Јануар 235500 221226 248446 268115 255612 -4.7 

Фебруар 247475 217908 259832 262985 257548 -2.1 

Март 260446 250404 286145 279199 298347 6.9 

Април 233259 206470 232668 236301 242876 2.8 

Мај 155132 135326 158824 164652 171447 4.1 

Јун 146413 135008 153727 164941 164102 -0.5 

Јул 178758 171452 185585 196990 206347 4.8 

Август 160456 154306 167826 163875 172820 5.5 

Септембар 116421 118768 104098 119914 134539 12.2 

Октобар 120506 124868 124512 142544 164677 15.5 

Новембар 155142 182999 180613 182778 200338 9.6 

Децембар 211059 233486 246064 247515 263092 6.3 

Табела бр.5: Број туриста по месецима 

(извор:onecarribean.com) 

 

  

 

 

Хотели 380 
Мотели 76 

Туристичке виле 60 

Туристичке куће 38 

Туристички апартмани 2 

Апарт Хотели 4 

Хостели 9 

Табела бр.6: Број и тип смештајне јединице 

(извор:ascecuba.org.com) 

 

 

 

Категорија 2006 2007 2008 2009 2010 

2-зведице 3254 3366 3452 4093 4852 

3-звездице 9358 9980 10897 11057 12001 

4-звездице 19686 19783 20982 21380 23775 

5-звездице 10602 10803 10889 13380 12801 

Остали 3911 3438 2874 2864 3353 

Укупно 46811 47370 49094 52774 56782 

Табела бр.9: Капацитети по броју соба према категорији 

(извор: www.ascecuba.org) 
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6.3.1.Туристички промет у односу на остале земље Кариба 

 

 

ДЕСТИНАЦИЈА ПЕРИОД БР. ТУР. УКУПНО ЗИМА ЛЕТО 

Ангвила ЈАН – АПР 36,300 3.3 4.3 

-4.9 

373,495 

4.3 

-4.9 

373,495 

 

-1.6 

Антигва и Барбуда ЈАН –АВГ 116,570 -4.2 -4.9 -0.1 

Аруба ЈАН-ЈУН 569,153 16.2 19.7 8.9 

Бахами ЈАН –МАЈ 211,206 3.0 3.0 - 

Барбадос ЈАН – ЈУН 171,299 15.3 15.3 - 

Белизе ЈАН – ФЕБ 183,210 -1.5 -1.2 -2.1 

Бермуда ЈАН – АВГ 72,231 -4.1 -5.4 -1.5 

Британска 

Девичанска острва 
ЈАН – ЈУЛ 199,031 2.4 1.2 8.9 

Кајманска острва ЈАН – АВГ 180,922 2.6 4.4 -6.0 

Куба ЈАН – АВГ 1,703,335 15.2 14.3 21.1 

Курасао ЈАН – ЈУН 192,031 9.1 10.3 3.9 

Доминика ЈАН-МАЈ 33,332 -1.3 -4.8 14.1 

Доминиканска 

република 
ЈАН – АВГ 2,378,348 6.8 6.5 8.1 

Гренада ЈАН – МАЈ 38,000 4.7 4.7 - 

Гвајана ЈАН – МАЈ 78,866 3.4 7.0 -12.4 

Хаити ЈАН-МАЈ 166,029 9.8 9.8 - 

Јамајка ЈАН – ЈУЛ 924,810 4.2 4.9 1.3 

Мартиник ЈАН - ЈУЛ 234,434 -3.1 -3.8 1.2 

Монтсерат ЈАН – ЈУН 3,449 -7.6 -8.0 -5.7 

Порторико ЈАН – ЈУЛ 656,912 4.0 4.0 - 

Ст. Луција ЈАН – АВГ 185,424 5.3 5.2 5.8 

Суринам ЈАН- ФЕБ 35,718 1.1 1.1 - 

Ст. Винсент и 

Гренадини 
ЈАН – ЈУЛ 25,927 -0.1 -0.1 - 

Тринидад и 

Тобаго 
ЈАН – МАР 222,946 222,946 10.8 6.1 

Америчка 

Девичанска острва 
ЈАН – АВГ 373,495 373,495 6.5 11.9 

 

Табела бр.10: Туристички промет за лето 2015 

(извор:onecarribean.com) 
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Табела бр.11: Туристички промет у односу на главна тржишта за лето 2015 

(извор:onecarribean.com) 

 

 

 

ДЕСТИНАЦИЈА ПЕРИОД 
САД КАНАДА ЕВРОПА ОСТАЛО 

Бр.T % Бр.T % Бр.T % Бр.T % 
Ангвила ЈАН-МАЈ 25,221 6.2 2,049 -9.3 3,581 -10.1 5,449 6.0 

Антигва и Барбуда ЈАН-МАЈ 45,008 -3.7 14,270 -17.6 44,268 0.1 13,024 -2.3 

Аруба ЈАН-ЈУН 320,500 7.8 25,390 6.3 34,981 -5.3 188,282 42.8 

Бахами ЈАН-ФЕБ 143,091 0.6 37,149 14.0 14,967 1.5 15,999 3.3 

Барбадос ЈАН-МАР 37,451 27.9 30,931 28.4 79,561 8.4 23,356 6.9 

Белизе ЈАН-ЈУН 116,950 -1.4 15,982 -11.3 21,260 2.4 29,018 1.3 

Бермуда ЈАН-МАY 49,757 -2.2 10,384 -16.8 8,357 2.5 3,733 -2.4 

Кајманска острва ЈАН-МАЈ 139,830 3.7 14,252 0.6 15,007 -3.0 11,833 -0.5 

Куба ЈАН-МАЈ - - 779,155 13.4 384,599 14.2 539,581 18.7 

Курасао ЈАН-МАЈ 26,930 19.7 10,776 35.5 82,452 

 

3.4 

 
71,873 9.1 

Доминика ЈАН-МАЈ 8,426 -6.8 1,589 3.4 
 

6,786 
-8.3 16,531 4.7 

Доминиканска 
република 

ЈАН-МАЈ 832,632 13.0 447,816 3.5 
493,599 

 
-8.3 604,301 16.3 

Гренада ЈАН-МАР 9,789 11.9 4,338 -16.8 10,333 5.0 13,540 8.5 

Гвајана ЈАН-МАЈ 31,493 3.4 9,655 -8.8 
4,185 

 
-2.7 33,533 8.4 

Хаити ЈАН-АПР 129,507 - 12,614 - 10,074 - 13,834 - 

Јамајка ЈАН-МАЈ 557,388 7.2 209,222 -5.4 117,213 10.1 40,987 2.7 

Монсерат ЈАН-МАЈ 987 8.6 302 -22.2 988 0.1 1,172 -19.2 

Порторико ЈАН-АПР 602,514 4.3 11,856 0.5 14,078 -1.2 28,464 1.5 

Ст. Луција ЈАН-ЈУН 83,742 9.5 26,457 7.6 46,160 -8.4 29,065 18.4 

Ст. Винсент и 

Гренадини 
ЈАН-АПР 7,205 -0.2 2,741 3.8 9,034 3.0 6,947 -5.0 

Суринам ЈАН-ФЕБ 1,063 0.0 446 36.4 16,262 3.1 17,947 -1.2 

Тринидад и 
Тобаго 

ЈАН-ЈУН 94,622 23.3 29,381 3.9 36,134 -14.2 62,809 10.5 
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7.ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА НА КУБИ 

 

 

 Да би одржала своју позицију у глобалној економији, Куба треба да развије 

алтернативне стратегије промоције традиционалног масовног туризма, које ће дати приоритет 

квалитету у односу на квантитет. Ово је посебно важно у областима које карактеришу изузетно 

високи трошкови путовања и ренти, као и високи трошкови радне снаге а са друге стране мали 

профит и приход од туризма. Једно од могућих решења је да региони са дугогодишњим 

искуством у области туризма ставе акценат на одржавање његовог квалитета – односно 

очувања и неговања природног и културног наслеђа, што ће сигурно продужити просечну 

посету и самим тим и  квалитет туризма у тој области. 

 За високо развијене дестинације, главно решење представља контрола раста у оквиру 

социо-економских и екосистемских области. Ово ће смањити потенцијалне губитке одређених 

обновљивих извора, допринети будућем развоју и осигуравања будућности становништва не 

само у њиховом укључењу и суделовању у области туризма , али и за опстанак потребног 

финансијског интереса у индустрији. Ово последње може се постићи кроз коришћење 

подстицаја за смањење непотребних трошкова, коришћење локалних специфичности у 

предностима заснованим на основи изградње хотела/ ресторана и других развојних шанси и 

фокусирати се углавном на туристе са већом платежном моћи. Заслугу за 10% доходка од 

туризма има одређени утицај економске расподеле прихода док је 10% више туристичких 

посета резултат социо-еколошке перспективе. 

 За мање развијене дестинације са средњом или ниском густином насељености, главно 

решење је у постизању одговарајуће тржишне вредности. Ово захтева дугорочно кооперативно 

планирање: најпре за постављање одређених јединствених циљева и стратегија, затим за 

изградњу одговарајуће инфраструктуре, и за јединствену промоцију регионалног идентита 

кроз туристичку понуду. Свакако, то је дугорочни циљ, али Кариби поседују очигледне 

предности за крајњи успех (повољан положај, неистражен природни потенцијал, добро очуване 

културне знаменитости, итд). Поред тога, овај регион има велики потенцијал и могућност за 

развој екотуризма и његових атракција. Карипска туристичка индустрија мора остати будна и 

фокусирана првенствено на своје потенцијале и не сме слепо веровати миту "зеленог туризма", 

који је између осталог политички параван за добијање гласова под маском одговорности према 

животној средини. 
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8.SWOT АНАЛИЗА 

 

 

ПРЕДНОСТИ 

 

 разноврсност и разноликост туристичке понуде (приморски, здравствени, еколошки, 

историјски и секс туризам) 

 богатсво природног потенцијала (очување и разноврсност екосистема: од тропских 

прашума до ксерофилне вегетације, мангрова) 

 висок степен ендемичности и разноликост флоре и фауне 

 преплитање културних и природних вредности 

 богато културно наслеђе 

 разноврсност различитих култура, традиција и обичаја (мешавина  индијанског, 

шпанског, европског и афричког порекла) 

 повећање отворености према спољном свету (ширење позитивних ефеката 

глобализације) 

 разноврсност рељефа (велика разуђеност обале: бројни заливи и острва, тропски крш: 

могота) 

 изузетно туристичко атрактивна комбинација тиркизно-плавог мора и бело-пешчаних 

плажа 

 многобројна заштићена подручја (паркови природе, резервати природе, резервати 

биосфере, итд.) 

 повољна клима (тропска клима: високе температуре, пуно сунца, довољно падавина, 

релативно висок степен влажности) 

 атрактивна позиција у односу близине потенцијалним туристичким тржиштима 

(близина САД) 

 разнолика понуда спортско-рекреативних активности (планинарење, роњење, вожња 

бициклом, трчање, пливање, скијање на води, сурфовање, риболов, итд). 

 ниске цене туристичких дестинација (релативно јефтина туристичка понуда) 

 многе инвестиције у обнову и изградњу туристичке инфраструктуре (хотелски 

комплекси, нове туристичке собе, транспортна мрежа, центри за рекреацију, итд.) 

 најновији трендови техника управљања, нарочито страног капитала 

 љубазност и гостопримство локалног кубанског становништва  

 "Кастро" и "кубанска револуција" као главни туристички симбол 

 туризам као главни извор страног капитала 

 бројна археолошка налазишта 

 могућност упознавања традиционалне технике пољопривреде и производње кафе, 

дувана и шећера 

 кубанска индустрија цигарета 

 кубански рум  
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 светски позната музика и плес (Буена Виста, салса) 

 разноликост у квалитету понуде дубинског роњења (корални гребени) 

 аутентичан осећај „замрнутости у времену и простору“ 

 јединственост, богатство и разноликост историјских периода Кубе 

 

 

 

СЛАБОСТИ 

 

 појава "туристичког апартхејда" као насилно одвајање страног и локалног 

становништва 

 повећање социјалних разлика између локалног становништва Кубе 

 поновно појављивање "највећег зла капитализма": проституција, корупција, итд. 

 увођење ембарга САД против Кубе, забрана путовања и прекид туристичких токова 

 превладава моноцентричност и највећи нагласак је  на развој туризма Хаване, Варадеро 

и Кајо Ларго области 

 сиромашна и застарела саобраћајна мрежа; углавном саобраћајна повезаност између 

главних кубанских градова и руралних подручја 

 проблематичан и дуготрајан приступ неким туристички атрактивним острвима 

 једносмерна језичка комуникација, већина људи користи шпански језик 

 скупа понуда приватног смештаја 

 недостатак инвестиција за обнову застарелих и дотрајалих туристичних знаменитости 

 велики степен крчења шума 

 низак ниво интеракције између туризма и других сектора привреде и индустрије 

подршке 

 висок ниво губитка туристичког прихода услед претеране зависности увоза већине 

туристичких производа и услуга 

 неадекватност домаће индустрије за производњу роба и услуга одговарајућег квалитета 

 учесталост урагана 

 вулканска активност 

 претерано инсистирање - "наметање" социјализма и револуционарних идеала 

 тихо незадовољство локалног становништва у вези са ситуацијом у земљи 

 изолација и маргинализација већине локалног становништва, као последица развоја 

туристичке индустрије 

 дефиниција Кубе као "секс дестинације" 

 расни сукоби у туристичкој индустрији 
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ПРИЛИКЕ 

 туризам као главни извор страног капитала успоставља улагања у виду решења 

економске кризе и привлачења нових идеја за промоцију туризма, отворености према 

спољном свету, промовишући позитивне социјалистичке погледе и идеологију 

 висока промоција квалитета углавном приморског и здравственог туризма 

 ширење здравственог туризма: приступачне цене, висок ниво квалитета услуга, 

јединствене медицинске технике и процедуре, успех стоматолошке и пластичне 

хирургије 

 разноврсна и квалитетна понуда екотуризма (бројна заштићена подручја) 

 висок степен ендемичности флоре и фауне 

 разноврсна и квалитетна понуда смештајних јединица (хотели, мотели, туристичке 

виле, апартмани) 

 различите могућности за рекреацију 

 контакт два света (ефекат „замрзнутост у времену“ и ефекат глобализације) 

 колонијалне наслеђе (архитектура, плантаже економија) 

 

 

ПРЕТЊЕ 

 

 „инвазија капитализма“ и угроженост социјалистичких идеала 

 повећање туристичке посете имаће негативан утицај на даље загађење животне средине 

(велики број заштићених подручја, висок степен ендемичне флоре и фауне) 

 загађење животне средине (посебно у туристичким областима): ваздух и вода, бука, 

недостатак воде за пиће, итд 

 негативан утицај на поједине еколошки осетљиве туристичке дестинације (гребени, 

пећински систем, археолошка налазишта) 

 појава туристичке сегрегације и народног незадовољства може довести до мање 

подршке постојећих националних влада 

 расни сукоби у туристичкој индустрији 

 мали број инвестиција у обнову и реновирање разних туристичких атракција 

 висок проценат деградираних туристичких атракција 

 високи трошкови приватних смештајних јединица 

 економска двојност животних услова 

 ознака Кубе као "бордел Кариба" 

 моноцентричност туристичког развоја 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 

 Република Куба лежи у Карипском региону, између Карипског мора и дела Атлантског 

океана, на улазу у Мексички залив. Састоји се од главног острва Кубе, највећег острва Великих 

Антила. САД и Флорида, који су удаљени од Кубе само 150 км представљају северну границу 

острва, јужно од Кубе су Јамајка и Хаити, на северозападу је Мексички залив и на истоку су 

Бахами. Три главна национална симбола су кубанска застава, грб и химна „Ла Бајамеса“. Други 

значајни симболи Кубе су „цвет марипоза“ као национални цвет и национална птица 

„Токороро“. 

 Главна карактеристика острва је њена природна и културна разноликост, што је веома 

важно за развој туризма. Геолошка структура је веома комплексна са више од 75% кречњака. 

Резултат комбинације кречњака и тропске климе огледа се у постојању тропског крша и њене 

главне туристичке атракције - могота. Површина је углавном равна, топографија ван 

планинских подручја је нижа од 100 метара надморске висине. Главни облици рељефа на 

острву су планинска подручја: посебни планински венац Сијера Маестра на југоисточном делу 

острва, који заједно са друга два планинска венца Ескамбрај и Сијера де лос Органос 

представља највише делове острва. Планинска подручја су углавном заштићена и 

трансформисана у бројне националне паркове и резервате, у којој се одвија већи део еко-

туризма. Друга важна карактеристика Кубе је диверзификација (нарочито на северу) обала на 

неколико залива и мањих острва, од којих су туристички најзначајнија Кајо Коко и Кајо Ларго. 

Још један резултат тропске климе је широк спектар флоре и фауне, која је у већини ендемска. 

 Куба је најнасељеније острво у карипском региону. Култура и традиција кубанског 

становништва представља мешавину утицаја првобитних индијанских племена, преко периода 

шпанске колонизације (имиграната из Европе) и афричких робова као и утицаја близине САД-

а. Мешавина различитих стилова и култура интегрисана је у многим туристички занимљивим 

деловима кубанског живота као што су: архитектура, религија, музика, плес, начин живота, 

итд. Кубанска историја са својим бројним покушајима борбе за слободу и независност је такође 

неизоставна туристичка атракција. Кубанска револуција и социјализам као темељ модерне 

Кубе, а посебно борба против доминације САД-а, Кубу су начиниле недодирљивом, 

јединственом, револуционарном и слободном.  

 Куба је економски дефинисана као „земља трећег света“. Туризам је постао важан у 

1990. годинама када је представљао најлакши излаз из економске кризе у земљи. Данас је 

туризам најважнији извор страног капитала. Након револуције, револуционарна влада је 

почетком 1960-их година стопирала развој туризма, у чему је главни узрок био лош утицај 

капитализма и империјализма. Контрадикција савременог развоја туризма је у томе што је 

доведен од стране истих власти које су га избрисале у прошлости. Подршка од револуционарне 

владе у туризму је доказ слабости неломљиве и чврсте идеологије социјализма. Да би спасила 

себе, своју земљу и систем, револуционарна влада је била приморана да интегрише туризам у 

националну економију као највећи потенцијални профитабилан извор страног капитала. 

Туризам је данас са више од 2,5 милиона туриста и 2 милијарде долара годишње 

најпрофитабилнија економска грана Кубе. Главна туристичка тржишта су Канада, Немачка, 
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Италија, Шпанија и Француска; њихов удео чини 60% од националних туристичких трошкова. 

Због економског и туристичког ембарга, тржиште САД-а више није главно а ни највеће 

туристичко тржиште Кубе. Једна од најважнијих карактеристика кубанског туризма је 

моноцентризам - концентрација туризма, његове инфраструктуре и инвестиција у само три 

области: Хавана, Варадеро и Кајо Ларго. Најпрофитабилније врсте туризма су приморски и 

здравствени туризам, док од осталих имамо еко-туризам, културно-историјски и секс туризам. 

 Куба заузима друго место у односу на остале туристичке дестинације у карипском 

региону по популарности међу страним туристима као и њиховим трошковима. Основна 

разлика између Кубе и других карипских дестинација је у бројности северноамеричких 

туриста, који представљају главно туристичко тржиште Кариба. Иако Сједињене Државе 

представљају најбројнији туристички прилив других карипских дестинације, због ембарга на 

Куби од 1960. године, заправо легално не постоје. Негативна последица тога је такође смањење 

броја путника који се одлучују за крстарења на Куби. Са високим квалитетом, одговарајућим 

стандардима и инвентивношћу, Куба је чак и без подршке САД била довољно успешна да се 

пробије до главних међународних тржишта. Тако је за Кубу, и карипски регион у целини, 

типична доминација хотелског сектора као сектора у коме су инвестиције на највишем нивоу. 

Занимљива предност Кубе је њен међународни углед као "опасне" туристичке дестинације, 

што се највише односи на револуционарне борбе и отпор у прошлости и садашњости него на 

улични криминал. Куба, као таква је истовремено јединствена, различита од осталих држава и 

због тога, у међународном туризму једна од најперспективнијих.  

 Будућност туризма Кубе се огледа у позитивној мада у исто време не баш јасној слици. 

Постоје два могућа сценарија како би се ситуација одвијала након Кастра. Први сценарио 

предвиђа исту политичку и економску позицију у којој се она налази данас где неће доћи до 

великих промена утицаја на развој туризма. Док други сценарио предвиђа крај ембарга, што би 

довело до побољшања политичких и економских веза са САД што би се огледало у 

многоструком повећању броја америчких туриста. У оба сценарија главна одлика кубанског 

туризма је раст броја туриста и самим тим повећање туристичких прихода. 
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