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Ισχυροποιούνται οι δεσμοί Κένυας & Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit 
 

 
H Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος U. Kenyatta, με το Βρετανό Πρωθυπουργό, κο B. 
Johnson. 
 
Τον Ιανουάριο 2020 η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, 
συνοδευόμενος από υπουργούς του, συναντήθηκε με το Βρετανό Πρωθυπουργό, 
κύριο Boris Johnson, στην οδό Downing Street No.10 στο Λονδίνο. Κατά τη 
συνάντηση συζήτησαν ένα ευρύ φάσμα τομέων κοινού ενδιαφέροντος όπως το 
εμπόριο μεταξύ Κένυας και Ηνωμένου Βασιλείου στην εποχή μετά το Brexit, την 
εκπαίδευση και την ασφάλεια. Σχετικά με το εμπόριο, ο κύριος Johnson δήλωσε ότι 
το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει πλέον την Κένυα ως βασικό εταίρο στην 
Αφρική. Επεσήμανε δε ότι, παρ’ όλο που το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έχει 
αυξηθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη περιθώρια για επέκταση, αναφέροντας 
την αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα της Κένυας, όπως το τσάι. 
 
Οι δύο πολιτικοί άνδρες συζήτησαν επίσης τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των δύο 
χωρών για επενδύσεις πράσινης τεχνολογίας. Τονίστηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 
ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να βοηθήσει την Κένυα να επιτύχει το στόχο της να 



καλύπτει κατά εκατό τοις εκατό τις ενεργειακές της ανάγκες από πράσινες πηγές 
ενέργειας. 
 
Ο Πρόεδρος Kenyatta μετέβη στο Λονδίνο για να συμμετάσχει στην εκεί  
Επενδυτική Σύνοδο Κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου-Αφρικής με βασική επιδίωξή 
του την προσέλκυση επενδυτών σε έργα που περιλαμβάνουν τις κατασκευές 
(δημοσίων έργων, προσιτών κατοικιών κ.ά.), τη γεωργία και την υγεία. Από τη 
Σύνοδο προέκυψαν νέες συνεργασίες που προσφέρουν περισσότερες επενδύσεις, 
θέσεις εργασίας και ανάπτυξης. 
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Κένυα: Hotspot για κερδοφόρες βρετανικές επενδύσεις  
 

 
 
Νέα έρευνα του Ινστιτούτου Υπερπόντιας Ανάπτυξης (Overseas Development 
Institute, ODI), το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Διεθνούς Ανάπτυξης 
του Ηνωμένου Βασιλείου, αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου θα 
πρέπει να δουν πλέον την Κένυα ως μία χώρα για πραγματικά κερδοφόρες 
επενδύσεις και όχι ως μία χώρα για φιλανθρωπικές δραστηριότητες και μόνο. Η 
Κένυα παρουσιάζει επιχειρηματική ευκαιρία για επενδυτές που στοχεύουν σε μία 
περιοχή με αυξανόμενη βάση αγοράς και υψηλότερες αποδόσεις. Αυτού του είδους 
οι επενδύσεις είναι επωφελείς και για τα δύο μέρη δημιουργώντας θέσεις 
εργασίας, ενισχύοντας την αναπτυσσόμενη οικονομία και βοηθώντας στην 
καταπολέμηση της φτώχειας. Στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι το ποσοστό 
κέρδους από επενδύσεις για επιχειρήσεις που επενδύουν σε χώρες της Αφρικής, 
όπως η Κένυα, είναι υψηλότερο από πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Ο ρυθμός 
απόδοσης όλων των άμεσων ξένων επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες Αφρικανικές 
χώρες το 2019 ήταν 6,5%, δηλαδή υψηλότερος από τον ρυθμό των λεγόμενων 
ανεπτυγμένων οικονομιών που ήταν 6%. 
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Και ομόλογα στην υπηρεσία του κλίματος και της οικολογίας 
 
Η Κένυα κυκλοφόρησε με μεγάλη επιτυχία, τον Ιανουάριο, το πρώτο της «πράσινο 
ομόλογο» στο χρηματιστήριο αξιών του Ναϊρόμπι. Το συγκεκριμένο ομόλογο, το 
οποίο εισήχθη και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου τον ίδιο μήνα, θα επιτρέψει 



στην κτηματομεσιτική εταιρεία της Κένυας, Acorn Housing, να συγκεντρώσει το 
αναγκαίο ποσό με σκοπό την οικοδόμηση 50.000 «πράσινων», φιλικών προς το 
περιβάλλον, μονάδων διαμονής φοιτητών στην πρωτεύουσα. Ήδη, η εταιρεία 
συγκέντρωσε, χάρη στο ομόλογο, σχεδόν 42 εκατομμύρια $.  
 

 
 
Η εισαγωγή του «πράσινου ομολόγου» στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου έχει ήδη 
ανοίξει το δρόμο όχι μόνο για την Acorn αλλά και για άλλες επιχειρήσεις της Κένυας 
να έχουν πρόσβαση στις τεράστιες δεξαμενές κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα στη 
διεθνή αγορά. 
 
Στην ομιλία του, με την ευκαιρία της εισόδου στο Χρηματιστήριο, η Α.Ε. ο Πρόεδρος 
της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, κάλεσε τους επενδυτές του Ηνωμένου 
Βασιλείου να αξιοποιούν την Κένυα ως πύλη για επενδύσεις συνολικά στην Αφρική 
και ως γέφυρα στην αναδυόμενη αγορά περισσότερων από 1,2 δισεκατομμυρίων 
ανθρώπων που δημιουργήθηκε από τη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών της 
Αφρικανικής ηπείρου. Όπως τόνισε ο κύριος Kenyatta «Η Κένυα είναι μία από τις 
δέκα πρώτες ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες σε ολόκληρη την ήπειρο και 
ένα από τα πιο φιλο-επιχειρηματικά κράτη στην Αφρική». 
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Κένυα και ΗΑΕ υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας  
 
Το Εθνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κένυας (Kenya National 
Chamber of Commerce and Industry, KNCCI) και το Κέντρο Εμπορικών Συναλλαγών 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (United Arab Emirates Trade Center) 
υπέγραψαν τον Ιανουάριο μνημόνιο κατανόησης για την ενίσχυση των διμερών 
δεσμών μεταξύ Κένυας και ΗΑΕ. 
 
Ο Πρόεδρος του KNCCI, κύριος Richard Ngatia, δήλωσε ότι η εν λόγω συμφωνία 
δίνει στις επιχειρήσεις της Κένυας τη δυνατότητα όχι μόνο να παράγουν 
ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και να 
αξιοποιούν τα ΗΑΕ ως ένα εμπορικό κόμβο ώστε να έχουν πρόσβαση στις αγορές 
της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. 
 
 



 
 
Από την πλευρά του, το Κέντρο Εμπορικών Συναλλαγών των ΗΑΕ δεσμεύθηκε να 
βοηθήσει το KNCCI στην υποστήριξη ενός ευνοϊκότερου επιχειρηματικού και 
επενδυτικού περιβάλλοντος στην Κένυα προκειμένου να ενισχυθεί ο όγκος των 
ξένων άμεσων επενδύσεων σε αυτήν. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου, 
μάλιστα, κύριος Walid Hareb, δήλωσε ότι λόγω της στρατηγικής θέσης της Κένυας 
το Κέντρο σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στη χώρα το οποίο θα λειτουργεί ως 
γέφυρα για τους επενδυτές των ΗΑΕ που επιδιώκουν να επεκταθούν στην Κένυα 
αλλά και στις άλλες χώρες της Ανατολικής Αφρικής. Στην ομιλία του, ο κύριος Hareb 
ανέφερε ότι μέχρι στιγμής περίπου 60 εταιρείες των ΗΑΕ έχουν ήδη εκδηλώσει 
ενδιαφέρον να διερευνήσουν ευκαιρίες στους τομείς της γεωργίας, της ενέργειας, 
της υγείας και της βιομηχανίας της Κένυας. Το Κέντρο σχεδιάζει να δημιουργήσει 
μία ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι Κενυάτες εισαγωγείς και εξαγωγείς θα 
μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστους και ευυπόληπτους 
επιχειρηματικούς εταίρους στα ΗΑΕ. 
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Μνημόνιο Συνεργασίας προς όφελος των Κενυατικών επιχειρήσεων  
 
Το Εθνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κένυας (Kenya National 
Chamber of Commerce and Industry, KNCCI) υπέγραψε, τη 10η Ιανουαρίου, 
Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ένωση Τραπεζιτών Κένυας (Kenya Bankers 
Association) και την Τράπεζα Equity της Κένυας, το οποίο θα υλοποιηθεί από την 
Κοινή Επιτροπή Διαχείρισης που συνεστήθη. Η εν λόγω Επιτροπή θα προσδιορίζει 
τα διάφορα έργα, θα παρακολουθεί και θα συντονίζει τις δραστηριότητες 
συνεργασίας για την υλοποίηση των έργων, και, τέλος, θα συμβουλεύει τα 
συμβαλλόμενα μέρη σχετικά με αναδυόμενους τομείς συνεργασίας. 
 



Το Μνημόνιο Συνεργασίας αναμένεται να επιτρέψει την εφαρμογή μίας 
ευθυγραμμισμένης στρατηγικής του Επιμελητηρίου και της Ένωσης Τραπεζιτών με 
σκοπό την προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος λειτουργίας για τις 
επιχειρήσεις της χώρας μέσω ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων και 
ηλεκτρονικής δικτύωσης. 

 

6
 

Συνέργειες για την ανακύκλωση πλαστικών και την κυκλική οικονομία 
 

 
Η Ένωση Κατασκευαστών Κένυας (Kenya Association of Manufacturers, KAM) 
ξεκίνησε τη συνεργασία της με την Clever Green Kenya (CGK) για τη διαχείριση 
πλαστικών αποβλήτων στη χώρα μέσω της σύστασης και της διοίκησης ενός 
Οργανισμού Ευθύνης Παραγωγού. Η CGK είναι οργάνωση που ασχολείται με την 
ορθή διαχείριση των αποβλήτων. 
 
Ο Οργανισμός πρόκειται να δημιουργήσει διευρυμένα συστήματα παραγωγικής 
ευθύνης προς όφελος των μελών του KAM και άλλων χρηστών πλαστικών υλών, 
σύμφωνα με τις συστάσεις του Σχεδίου Δράσης για τα Πλαστικά της Κένυας, που 
τέθηκε σε εφαρμογή το Δεκέμβριο 2019 στοχεύοντας στη δημιουργία μίας κυκλικής 
οικονομίας για περιβαλλοντικά βιώσιμη χρήση και ανακύκλωση πλαστικών στη 
χώρα και προσδιορίζοντας τις συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο 
δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας για την επίτευξη αυτού του στόχου. 
 
Όπως επεσήμαναν τα δύο μέρη κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας 
τους η βιομηχανία διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης στην Κένυα 
προσφέρει μία τεράστια ευκαιρία ανάπτυξης, η οποία συνάδει με τους 
γενικότερους  στόχους του πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος της χώρας 
«The Big4 Agenda». Mέσω της εταιρικής σχέσης των δύο οργανώσεων επιδιώκεται 



ως άμεσος στόχος η συλλογή και ανακύκλωση έως του 70% των πλαστικών υλών 
μετά τη χρήση τους. Όρος του Μνημονίου είναι να συνεργαστούν τα δύο μέρη και 
για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κρατικών και 
ιδιωτικών φορέων αλλά και εκπαίδευσής τους στην ορθή διαχείριση των πλαστικών 
αποβλήτων. Τα μέλη της ΚΑΜ θα καταβάλλουν μία ειδική μηνιαία συνδρομή η 
οποία προορίζεται για την υποστήριξη προγραμμάτων συλλογής και ανακύκλωσης 
αποβλήτων καθώς και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 
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Ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων λεωφορείων  

 

Το «QuickBus», η σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων για 
λεωφορεία ξεκίνησε, τον Ιανουάριο, τη λειτουργία της στην αγορά της Κένυας. Η 
πλατφόρμα επιτρέπει στους επιβάτες να εξασφαλίσουν μία θέση μέσα από τα 
κινητά τους τηλέφωνα. Προς το παρόν στοχεύει στους επιβάτες λεωφορείων 
μεγάλων αποστάσεων με δρομολόγια προς τη δυτική Κένυα αλλά και τις παράκτιες 
πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Μομπάσα. Η εταιρεία, που διαχειρίζεται την 
πλατφόρμα, έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με τις μεγάλες 
επιχειρήσεις μεταφορών της χώρας. Οι υπηρεσίες του «QuickBus» θα επιτρέπουν 
στους πελάτες όχι μόνο να δουν, να επιλέξουν και να αναθεωρήσουν θέσεις 
ανάλογα με τις προτιμήσεις τους αλλά και να μάθουν περισσότερα σχετικά με την 
άνεση ή όχι που προφέρει ο κάθε μεταφορέας. Η νέα αυτή ηλεκτρονική υπηρεσία 
αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό με τις ήδη υπάρχουσες παρόμοιες 
πλατφόρμες. Εκτός από την Κένυα, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει συνεργασίες σε 
επτά άλλες αγορές στην Αφρικανική ήπειρο. Εκτιμάται ότι στην Υποσαχάρια Αφρική 
δαπανώνται συνολικά 24,2 δισεκ. $ για αγορά εισιτηρίων λεωφορείων.  

 

 
 



 
 

 
 
 


