Επιλεγμένες Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Κένυα
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Στη Σύνοδο Κορυφής Ρωσίας - Αφρικής

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, με την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, κο Vladimir Putin.
Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, συνοδευόμενος από την Πρώτη
Κυρία της χώρας, κυρία Margaret Kenyatta, μετέβη στο Σότσι της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
όπου έλαβε χώρα η πρώτη «Σύνοδος Κορυφής Ρωσίας - Αφρικής» (23 – 24 Οκτωβρίου
2019).
Η πρώτη σύνοδος, στην οποία έλαβαν μέρος 49 αρχηγοί κρατών και χιλιάδες άλλοι
συμμετέχοντες, διοργανώθηκε από την Α.Ε. τον Ρώσο Πρόεδρο, κύριο Vladimir Putin, και
τον Αιγύπτιο ομόλογό του, κύριο Abdel Fattah el-Sisi, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου της
Αφρικανικής Ένωσης. Στόχος ήταν ο επαναπροσδιορισμός των στρατηγικών σχέσεων
μεταξύ Αφρικής και Ρωσίας κάτω από το πρίσμα του γεγονότος ότι η Αφρική εξελίσσεται σε
ένα παγκόσμιο κέντρο οικονομικής ανάπτυξης και οι Αφρικανικές χώρες γίνονται ολοένα
και πιο ελκυστικές στις ρωσικές επιχειρήσεις. Ήδη οι εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας Αφρικής έχουν υπερδιπλασιαστεί την τελευταία πενταετία ξεπερνώντας τα 20 δισεκ.
δολάρια ΗΠΑ με προοπτική διπλασιασμού του όγκου των εμπορικών συναλλαγών την
επόμενη τετραετία ή πενταετία.
Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, ο Πρόεδρος Kenyatta είχε συνομιλίες με τον Πρόεδρο
Putin, οι οποίες στράφηκαν στην περαιτέρω ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων δεσμών της

Κένυας με τη Ρωσία ειδικά στη στήριξη, μέσω εμπορικών και επενδυτικών συμπράξεων,
των τεσσάρων μεγάλων αξόνων του πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος της Κένυας
(The Big 4 Agenda).
Ο Πρόεδρος Kenyatta συνοδευόταν από την Υπουργό Εξωτερικών, Πρέσβυ κυρία Monica
Juma, άλλους ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους μεταξύ των οποίων και ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου των Κυβερνητών των Κομητειών, κύριος Wycliffe Oparanya,
καθώς και από εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου επικεφαλής των οποίων ήταν ο
Πρόεδρος του Εθνικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Κένυας (Kenya
National Chamber of Commerce and Industry), κύριος Richard Ngatia.
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Στην ενθρόνιση του Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, και η Πρώτη Κυρία της χώρας, κα
Margaret Kenyatta, προσέρχονται στο χώρο της τελετής ενθρόνισης.
Την 22α Οκτωβρίου 2019 η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, ειδικά
προσκαλεσμένος από την Α.Ε. τον Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, κύριο Shinzo Abe, παρέστη,
μαζί με 170 και πλέον ηγέτες από όλο τον κόσμο, στην μεγαλοπρεπή ενθρόνιση του νέου
Αυτοκράτορα της χώρας Naruhito. H ενθρόνιση, που έγινε σύμφωνα με το αρχαίο
παραδοσιακό τελετουργικό της Ιαπωνίας, έλαβε χώρα στο αυτοκρατορικό παλάτι του
Τόκιο.
Η Κένυα είναι ο κορυφαίος αναπτυξιακός εταίρος της Ιαπωνίας στην Αφρική. Εδώ και
αρκετά έτη ο ασιατικός οικονομικός κολοσσός υποστηρίζει την αναπτυξιακή ατζέντα της
Κένυας με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποδομές, ύδρευση, υγεία,
εκπαίδευση, μεταφορά τεχνολογίας κ.ά. Η Ιαπωνία είναι ένας από τους σημαντικούς
εταίρους της Κένυας στην αξιοποίηση πόρων γεωθερμικής ενέργειας, με χαρακτηριστικό
παράδειγμα το συγκρότημα Olkaria στην Κομητεία Naivasha, ένα έργο χάρη στο οποίο η
Κένυα κέρδισε τη διεθνή αναγνώρισή της ως ο ηγέτης στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (ειδικά γεωθερμίας) στην Αφρικανική ήπειρο.
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Ενδιαφέρουσες επαφές της Κένυας
Στο περιθώριο του συνεδρίου της Πρωτοβουλίας για Μελλοντικές Επενδύσεις (Future
Investment Initiative), το οποίο έλαβε χώρα τον Οκτώβριο 2019 στην πρωτεύουσα Ριάντ της
Σαουδικής Αραβίας και στο οποίο η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta,
υπήρξε ένας από τους βασικούς ομιλητές, η Κένυα είχε πολλά υποσχόμενες επαφές. Πιο
συγκεκριμένα:
Ο Πρόεδρος Kenyatta είχε συνομιλίες με την Α.Μ. τον Βασιλέα Abdullah II της Ιορδανίας
κατά τις οποίες οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την πρόοδο στο εμπόριο και τις διμερείς
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών οπότε και συναποφάσισαν να δοθούν κατευθύνσεις στα
αντίστοιχα υπουργεία ώστε να επιταχύνουν την εφαρμογή των διμερών εμπορικών
συμφωνιών. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, επίσης, την πρόοδο των χωρών τους για την
επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης καθώς και τη συνεργασία τους σε μέτρα
αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης.

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, και η Α.Μ. ο Βασιλέας Abdullah II της
Ιορδανίας κατά τις συνομιλίες τους στο Ριάντ.
Το Ταμείο Ανάπτυξης της Σαουδικής Αραβίας (Saudi Fund for Development) συμφώνησε
να συνεχίσει τις επενδύσεις στο μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Κένυας (Τhe Big 4
Agenda), ανακοινώνοντας ότι, μετά την ενέργεια, το οδικό δίκτυο και την εκπαίδευση, όπου
ήδη επενδύει, τώρα θα στρέψει την προσοχή του και στα προγράμματα κατασκευής
οικονομικά προσιτής στέγης. Από την πλευρά του Ταμείου υπογραμμίστηκε ότι το
ενδιαφέρον του τονώνεται από τη σταθερή βελτίωση που παρουσιάζει η Κένυα στον τομέα
της ευκολίας ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης στη χώρα. Στην ανακοίνωση του Ταμείου
προστέθηκε, μάλιστα, η δέσμευσή του να συσπειρώσει άλλα αραβικά χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα ώστε να επενδύσουν στην οικονομία της Κένυας.
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H Αφρική ανέρχεται
Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της Standard Chartered PLC οι Αφρικανικές οικονομίες

κυριάρχησαν στην κατάταξη των 20 κορυφαίων παγκόσμιων αγορών με τις περισσότερες
δυνατότητες μελλοντικής εμπορικής ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη έρευνα κατέταξε την
Κένυα τρίτη κατά σειρά ανάμεσα σε 66 χώρες με βάση την απόδοσή τους κατά τα
τελευταία δέκα χρόνια.

Η Standard Chartered είναι μία βρετανικών συμφερόντων πολυεθνική εταιρεία τραπεζικών
και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με έδρα το Λονδίνο.
Όπως επεσήμανε και η Διεθνής Τράπεζα στην αναφορά της για το 2019 σχετικά με την
ευκολία διεξαγωγής επιχειρηματικών δράσεων, η Κένυα κατατάσσεται ανάμεσα στις
χώρες που έχουν επιδείξει τη μεγαλύτερη βελτίωση στον τομέα αυτό κατά το τελευταίο
χρονικό διάστημα.
Στις αξιολογήσεις ελήφθη υπόψη, επίσης, ότι η Κένυα εκσυγχρόνισε το 2019 τη νομοθεσία
της περί λύσεως των εταιρειών, καθιστώντας έτσι ευκολότερη τη διαδικασία επίλυσης
οικονομικών ζητημάτων για τις επιχειρήσεις.
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Παρουσία της Κένυας στο 48ο Φεστιβάλ Βιβλίου της Αθήνας
Το Επ. Προξενείο της Κένυας στην Ελλάδα, με την τεχνική υποστήριξη του ΕλληνοΚενυατικού Επιμελητηρίου Βιομηχανίας, Εμπορίου, Ανάπτυξης, Τουρισμού & Πολιτισμού,
συμμετείχε με το δικό του περίπτερο και συνοδευτικές εκδηλώσεις στο 48ο Φεστιβάλ
Βιβλίου (Αθήνα, 30 Αυγούστου – 15 Σεπτεμβρίου, 2019).
Το περίπτερο της Κένυας, όπου εκτίθονταν βιβλία και είδη παραδοσιακής λαϊκής τέχνης,
προσέλκυσε το ενδιαφέρον των πολυάριθμων επισκεπτών του Φεστιβάλ, οι οποίοι είχαν
και την ευκαιρία να δοκιμάσουν σε αυτό τον φημισμένο καφέ και το μυρωδάτο τσάι της
χώρας. Ανάμεσα στους επισκέπτες ήταν και πολλοί εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου
και του κόσμου των γραμμάτων και των τεχνών. Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας, κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ξεναγήθηκε, επίσης, στο περίπτερο κατά
την ημέρα των εγκαινίων του Φεστιβάλ.
Συνοδευτικές δραστηριότητες ήταν η προβολή μίας Κενυάτικης κινηματογραφικής ταινίας
καθώς και η μουσικοχορευτική παράσταση του συγκροτήματος Jambo το οποίο απαρτίζεται
από Κενυάτες της διασποράς που ζουν στην Αθήνα.

Ένα γεγονός που ευαισθητοποίησε ιδιαιτέρως τους επισκέπτες του περιπτέρου ήταν η
ανακοίνωση ότι τα έσοδα από τη συγκεκριμένη εκδήλωση καθώς και από επόμενες άλλες
παρόμοιες θα διατεθούν για τη δημιουργία του «Δάσους της Ελλάδας» στην Κομητεία
Uasin Gishu της Κένυας η οποία διεθνώς θεωρείται ως πατρίδα των διάσημων Κενυατών
Μαραθωνοδρόμων. Έτσι, το «Δάσος της Ελλάδας» θα αποτελέσει ένα σύμβολο ειρήνης και
φιλίας από τη χώρα που γέννησε τον Μαραθώνιο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τη
Δημοκρατία.

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κος Προκόπης Παυλόπουλος, ξεναγείται στο
περίπτερο της Κένυας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου, κο
Βασίλη Κατσικέα.
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Νέα ηλιακά πεδία στην Κένυα
Η Κένυα κατασκευάζει δύο μεγάλα ηλιακά πεδία για την παροχή πράσινης ενέργειας σε
περίπου 300.000 νοικοκυριά. Το έργο θα κοστίσει 147 εκατ. δολάρια ΗΠΑ και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τραπεζικά ιδρύματα της
Δανίας. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις Radiant και Eldosol, κοντά στην πρωτεύουσα Eldoret της
Κομητείας Uasin Gishu, με συνολική δυναμικότητα 80MW, θα μειώσουν την εξάρτηση της

Κένυας από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα αλλά και από
υδατοπτώσεις.

Πρόκειται να αποτελέσουν δύο από τα λιγοστά τέτοια έργα κοινής ωφέλειας που
υπάρχουν τώρα στην Ανατολική Αφρική.
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Μεγάλα ονόματα είναι ήδη στην Κένυα

Όπως ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο 2019 από την Αρχή Επενδύσεων της Κένυας (Kenya
Investment Authority), η χώρα χάρη στις ελκυστικές ευκαιρίες για επενδύσεις που
προσφέρει καθώς και λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης, προσήλκυσε μεγάλες
διεθνείς φίρμες οι οποίες έχουν ήδη επενδύσει στην Κένυα. Η κίνησή τους αυτή αποτελεί
μέρος των στρατηγικών τους πλάνων για πρόσβαση στις ευρύτερες περιφερειακές αγορές
και ευκαιρίες στην Ανατολική Αφρική.
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Mega hub στο Ναϊρόμπι
Το κέντρο καινοτομίας της Νιγηρίας (Co-creation Hub, C-c Hub) ξεκίνησε στενή συνεργασία
με το iHub της Κένυας με έδρα του το Ναϊρόμπι με σκοπό να δημιουργήσουν ένα μέγα
Αφρικανικό εκκολαπτήριο (mega African incubator), μία ειδική πλατφόρμα για τη
βοήθεια των νεοφυών επιχειρήσεων. Οι δύο κόμβοι θα διατηρήσουν την ονομασία τους

αλλά θα δρουν από κοινού ανοίγοντας πρόσβαση στη Νιγηρία, στην Κένυα και στη
Ρουάντα.

Το C-c Hub είναι ένα κέντρο καινοτομίας, που ιδρύθηκε στο Lagos το 2010, αφιερωμένο
στην επιτάχυνση της εφαρμογής του κοινωνικού κεφαλαίου και της τεχνολογίας με σκοπό
την επίτευξη οικονομικής ευημερίας.

