Επιλεγμένες Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Κένυα
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Επίσημη επίσκεψη-ορόσημο στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, κο Donald
Trump.
Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, συνοδευόμενος από την Πρώτη
Κυρία, Margaret Kenyatta, καθώς και από μέλη της Κυβέρνησής του, επισκέφθηκε επίσημα
τον Αύγουστο 2018 την Ουάσιγκτον ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου των
ΗΠΑ, κυρίου Donald Trump. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης είχε συνομιλίες τόσο με τον
Πρόεδρο Trump όσο και με επιχειρηματικούς κύκλους των ΗΠΑ. Οι συνομιλίες των δύο
ανδρών επιβεβαίωσαν τις καλές σχέσεις των χωρών τους οι οποίες με την πάροδο του
χρόνου έχουν επεκταθεί σε πολλούς και διάφορους τομείς, από την ασφάλεια και την
άμυνα, στο εμπόριο και στις επενδύσεις αλλά και σε ζητήματα διακυβέρνησης.
Την 27η Αυγούστου υπεγράφησαν ενώπιον της Α.Ε. του Προέδρου Kenyatta τα πρώτα δύο
σύμφωνα συνεργασίας συνολικού ύψους επενδύσεων 238 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.
Το πρώτο αφορά τη χρηματοδότηση δημιουργίας μεγάλου αιολικού πάρκου νότια από το
Ναϊρόμπι, δυναμικότητας 100 megawatt, το οποίο θα συνδεθεί με το εθνικό δίκτυο. Το
δεύτερο αφορά την ανάπτυξη ενός δικτύου διανομής ποιοτικών διατροφικών προϊόντων
στην Κένυα. Κατά την τελετή υπογραφής των συμφώνων, η Α.Ε. ο Πρόεδρος προσκάλεσε
τους επιχειρηματίες των ΗΠΑ να επενδύσουν στη χώρα του αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που

προσφέρουν τα έργα του μεγάλου αναπτυξιακού προγράμματος Big Four Agenda,
στέλνοντας, ωστόσο, το μήνυμα ότι η Αφρική είναι ανοικτή προς όλο τον κόσμο για την
ανάπτυξη αμοιβαία επωφελούς εμπορίου και επενδύσεων.
Κατά τις δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Trump διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να
αναπτύσσουν τη συνεργασία τους με την Κένυα στο εμπόριο, στις επενδύσεις και στην
ασφάλεια. Επίσης, ότι θα δοθεί από τις ΗΠΑ έμφαση στην ανάπτυξη της τουριστικής ροής
προς την Κένυα, γεγονός στο οποίο θα συμβάλλει το άνοιγμα των κατευθείαν πτήσεων της
Kenya Airways από Ναϊρόμπι προς Νέα Υόρκη, που ξεκινά από τον Οκτώβριο 2018.
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Η Μ. Βρετανία σταθερός υποστηρικτής της Κένυας

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, με την Πρωθυπουργό της Μ. Βρετανίας,
κα Theresa May.
Κατά την επίσημη επίσκεψή της στην Κένυα, η Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας,
κυρία Theresa May, έκανε σημαντικές εξαγγελίες και δηλώσεις στο πλαίσιο του
Επιχειρηματικού Φόρουμ Κένυας-Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο πραγματοποιήθηκε την
30ή Αυγούστου στο Πανεπιστήμιο Strathmore του Ναϊρόμπι. Η κυρία May ανήγγειλε την
είσοδο στην Κένυα είκοσι νέων επιχειρήσεων, γεγονός που, κατά την ίδια, δείχνει την
εμπιστοσύνη που έχει η Βρετανική επιχειρηματική κοινότητα στο ελκυστικό
επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας. Οι Βρετανικές εταιρείες συγκαταλέγονται στους
μεγαλύτερους επενδυτές στην Κένυα όπου απασχολούν περισσότερους από 250.000
εργαζόμενους. Μάλιστα, το Ην. Βασίλειο συμβάλλει ετησίως στο 40% των άμεσων ξένων
επενδύσεων σε αυτήν. Η Βρετανή Πρωθυπουργός επαίνεσε την Κένυα για τα επιτεύγματά
της στον επιχειρηματικό τομέα, τονίζοντας ότι οι Βρετανικές εταιρείες προσέχουν πού
επενδύουν γιατί επιμένουν τόσο σε υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές όσο και σε πιστή
εφαρμογή των εργατικών νόμων. Κατά τη γνώμη της η Αφρική, και ιδιαίτερα η Κένυα,

αναμένεται να έχει ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη χάρη και στο νεαρό σε ηλικία δυναμικό
και δημιουργικό πληθυσμό της.
Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, ευχαριστώντας τη Βρετανή
Πρωθυπουργό για το ότι η Μ. Βρετανία είναι ένας από τους πιο δυνατούς και αξιόπιστους
εταίρους της χώρας του στις επενδύσεις και στο εμπόριο, επεσήμανε ότι η Κένυα έχει γίνει
πλέον πιο ανταγωνιστική στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, γεγονός που
αποδεικνύεται από την κατάταξή της το 2017 στην 80ή θέση, ανάμεσα σε 190 χώρες, στο
σχετικό κατάλογο της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Doing Business 2017 Report).
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Ινδία και Κίνα στο πλευρό της Κένυας για την υλοποίηση του αναπτυξιακού
προγράμματος της χώρας
Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta,
είχε στο Ναϊρόμπι δύο πολύ σημαντικές συναντήσεις τόσο με τον Υπουργό Εμπορίου,
Βιομηχανίας & Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας, κύριο Shri Suresh Prabhakar Prabhu, όσο
και με την Πρέσβυ της Κίνας στην Κένυα, κυρία Sun Baohong.

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, με τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας
& Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας, κο Shri Suresh Prabhakar Prabhu.
Ο κύριος Prabhu δήλωσε το ενδιαφέρον της χώρας του να συνδράμει την Κένυα στην
υλοποίηση του μεγάλου αναπτυξιακού της προγράμματος Big4 Agenda επειδή η Ινδία έχει
εμπειρία σε παρόμοιους τομείς. Πρότεινε, μάλιστα, τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, εντός του ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας ΝότουΝότου, για τη στήριξη από την Ινδία της Κένυας στο βιομηχανικό τομέα, στον
κατασκευαστικό αλλά και στον αγροτικό, κυρίως σε ό,τι αφορά τη μεταποίηση αγροτικών
προϊόντων και την εφαρμογή ειδικών τεχνολογιών για την αύξηση της παραγωγής στους
παραγωγούς μικρής κλίμακας. Ο Ινδός Υπουργός επεσήμανε ότι η χώρα του διαθέτει μερικά
από τα πιο κορυφαία ποιοτικά και οικονομικά κατασκευαστικά υλικά τα οποία είναι τα
πλέον κατάλληλα για τις ανάγκες του κατασκευαστικού τομέα αναφορικά με το
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα. Τέλος, ανακοίνωσε ότι η Ινδία με μεγάλο ενδιαφέρον θα μετέχει
στο Διεθνές Συνέδριο για τη Μπλε Οικονομία, το οποίο συνδιοργανώνεται από την Κένυα
και τον Καναδά το Νοέμβριο στο Ναϊρόμπι.

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, με την Πρέσβυ της Κίνας στην Κένυα, κα
Sun Baohong.
Η Πρέσβυς, κυρία Baohong, αφού ενημέρωσε τον Πρόεδρο για τις εξελίξεις σχετικά με την
επερχόμενη Συνάντηση Κορυφής Κίνας-Αφρικής, δήλωσε ότι η χώρα της θα συνεχίσει να
υλοποιεί τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που έχει αναλάβει στην Κένυα, όπως η κατασκευή
του τεράστιας σημασίας σιδηροδρομικού δικτύου, που θα ενώνει τους λιμένες της Κένυας
στον Ινδικό Ωκεανό με την ενδοχώρα της Αφρικανικής Ηπείρου, αλλά και θα ενισχύσει τη
ροή Κινεζικών επενδύσεων προς την Κένυα έτσι ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση του
Προγράμματος Big4 Agenda με τη μεταφορά, επίσης, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.

4
Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας για την επαναλειτουργία της Εθνικής Ναυτιλιακής
Γραμμής της Κένυας

Στιγμιότυπο από την τελετή υπογραφής του Συμφώνου Συνεργασίας.

Ενώπιον της Α.Ε. του Προέδρου της Κένυας, κυρίου Uhuru Kenyatta, υπεγράφη τον
Αύγουστο Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργού Μεταφορών & Υποδομών της
χώρας, κυρίου James Macharia, και του πρώτου Αντιπροέδρου της Μεσογειακής
Ναυτιλιακής Εταιρείας (Mediterranean Shipping Company, MSC), κυρίου Giovanni Cuomo,
για την επαναλειτουργία της Εθνικής Ναυτιλιακής Γραμμής της Κένυας, η οποία ιδρύθηκε
το 1987 για να εξυπηρετεί το δια θαλάσσης μεταφερόμενο εμπόριο. H MSC είναι μία
παγκοσμίως ηγετική ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με έδρα τη
Γενεύη.
Από την επαναλειτουργία προβλέπεται όχι μόνο να ανοίξουν θέσεις εργασίας για χιλιάδες
Κενυάτες αλλά και να δοθεί μεγάλη ώθηση στις τρέχουσες προσπάθειες της Κυβέρνησης
να αναγάγει τη Μπλε Οικονομία σε μία σημαντική οικονομική δραστηριότητα για τη
χώρα. Παράλληλα, η αναβάθμιση του Κολλεγίου Bandari στη Μομπάσα για ναυτιλιακές
σπουδές θα συμβάλλει στην ενίσχυση ακόμη περισσότερο του σημαντικού ρόλου της
μεγάλης αυτής πόλης-λιμάνι στην ευρύτερη περιοχής της Αν. Αφρικής.

5
Θέσπιση των Ναυτιλιακών Βραβείων Ανατολικής Αφρικής

Η Αρχή Λιμένων Κένυας (Kenya Ports Authority, ΚΡΑ) ανακοίνωσε τη θέσπιση των
Ναυτιλιακών Βραβείων Ανατολικής Αφρικής (East Africa Maritime Awards) με τα οποία θα
αναγνωρίζονται και θα επιβραβεύονται οι επιφανείς χρήστες του μεγάλου Λιμένος της
Μομπάσα. Το βραβείο σκοπεύει να θέτει πρότυπα επιδόσεων ενθαρρύνοντας τους
χρήστες προς μία πιο συνεργατική προσέγγιση προς το εμπόριο της ευρύτερης περιοχής Αν.
Αφρικής καθώς και να γνωστοποιεί τα άξια επαίνου επιτεύγματα των χρηστών. Η
πρωτοβουλία αυτή της ΚΡΑ συμβαδίζει με τον μεγάλης κλίμακας εκσυγχρονισμό των
λιμενικών υποδομών στην Μομπάσα με τον οποίο ενισχύεται η αποδοτικότητά τους αλλά
και επιταχύνεται η μεταφορά των εμπορευμάτων προς την ενδοχώρα μέσω της νέας
σιδηροδρομικής σύνδεσης.
Τα Βραβεία απευθύνονται σε ναυτιλιακές εταιρείες και πράκτορες, εισαγωγικές και
εξαγωγικές εταιρείες, αποθηκευτικές εταιρείες διαφόρων τύπων, μεταφορικές εταιρείες
κ.ά. Το σύνολο των Βραβείων είναι 26 και ανάμεσά τους συγκαταλέγονται τα Βραβεία
Καλύτερης Ναυτιλιακής Γραμμής, Καλύτερου Ναυτιλιακού Πράκτορα, Καλύτερης
Ναυτιλιακής Ασφαλιστικής Εταιρείας,
Επιτυχέστερης Περιβαλλοντικής Προστασίας,
Καλύτερου Ναυτιλιακού Τύπου.
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Μέτρα για τη στήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες

Ειδικό σχολικό λεωφορείο στην Κένυα για μαθητές με κινητικά προβλήματα.
Η Κυβέρνηση της Κένυας, με προτροπή της Α.Ε. του Προέδρου της χώρας, κυρίου Uhuru
Kenyatta, ανακοίνωσε τον Αύγουστο τη λήψη μίας σειράς μέτρων για τη στήριξη των
ατόμων με ειδικές ανάγκες και τη διευκόλυνσή τους στην απασχόληση σε υψηλές,
μάλιστα, θέσεις στη δημόσια διοίκηση. Σχετική προτροπή και ενθάρρυνση έλαβαν και οι
εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Η εν λόγω ανακοίνωση έγινε κατά την τελετή εορτασμού
των 60 χρόνων από την ίδρυση της Ένωσης Ατόμων με Κινητικές Αναπηρίες Κένυας. Το
2013 τα άτομα με κινητικές αναπηρίες στη δημόσια διοίκηση σε επίπεδο διευθυντού ήταν
μόλις 26, αριθμός που ανήλθε σε 128 μέχρι σήμερα.
Το Νομοσχέδιο για τα Άτομα Ειδικών Αναγκών, που εγκρίθηκε το Αύγουστο 2018, θέτει την
ηθική αλλά και ουσιαστική υποχρέωση τόσο στην Κεντρική Κυβέρνηση όσο και στις
Κυβερνήσεις των Κομητειών να προστατεύουν και να στηρίζουν με κάθε πρόσφορο μέσο τα
άτομα με ειδικές ανάγκες και να ανοίγουν γι’ αυτά τις προοπτικές απασχόλησης τόσο για
προσωπικό όφελος όσο και προς το συμφέρον της συλλογικής εθνικής ανάπτυξης.
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Συνεχίζεται η προετοιμασία του Συνεδρίου για την Αειφόρο Μπλε Οικονομία

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες για την καλύτερη προετοιμασία όλων των
εκδηλώσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο του μεγάλου διεθνούς Συνεδρίου για την
Αειφόρο Μπλε Οικονομία, το οποίο συγκαλείται από την 26η έως την 28η Νοεμβρίου 2018
στο Ναϊρόμπι. Το πρώτο αυτό, σε παγκόσμια κλίμακα, συνέδριο με θέμα την Μπλε
Οικονομία συνδιοργανώνεται από την Κένυα και τον Καναδά.
Συγκροτείται, ήδη, η Εθνική Αποστολή της Ελλάδας.
Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, καθώς και ο τρόπος συμμετοχής σε αυτό,
παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα του:

http://www.blueeconomyconference.go.ke/

