Επιλεγμένες Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Κένυα
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Νέα συγχώνευση: NIC της Κένυας και Εμπορική Τράπεζα της Αφρικής

Η Εθνική Τράπεζα Βιομηχανικών Πιστώσεων Κένυας (NIC) ανακοίνωσε σχέδια
συγχώνευσης με την Εμπορική Τράπεζα της Αφρικής (CBA). Η συγχώνευση
πρόκειται να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας
στην περιοχή. Με την είδηση οι μετοχές της NIC ανήλθαν πάνω από 20%.
Το νέο τραπεζικό συγκρότημα, που θα προκύψει, θα έχει μία περιουσιακή βάση 4,4
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, καθιστώντας το το τρίτο μεγαλύτερο σε μέγεθος
περιουσιακών στοιχείων τραπεζικό ίδρυμα μετά την Kenya Commercial Bank και την
Equity Bank.
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Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών κατατάσσει την Κένυα ως τον παγκόσμιο ηγέτη
στη χρήση γεωθερμικών πόρων

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations
Industrial Development Organization - UNIDO) κατάταξε την Κένυα ως τον

παγκόσμιο ηγέτη στη χρήση γεωθερμικών πόρων για την παραγωγή ενέργειας.
Δηλώθηκε, μάλιστα, ότι ενώ η Κένυα βρίσκεται στην όγδοη θέση παγκοσμίως σε ό,τι
αφορά το γεωθερμικό δυναμικό, εν τούτοις η αξιοποίηση του πόρου για την
παραγωγή ενέργειας είναι απαράμιλλη σε όλο τον κόσμο.
Οι δηλώσεις έγιναν από το Γενικό Διευθυντή του UNIDO, κύριο Li Yong, κατά τη
συνάντηση, που είχε τον Φεβρουάριο στα γραφεία του Οργανισμού στη Βιέννη, με
τον Υπουργό Ενέργειας της Κένυας, κύριο Charles Keter.
Η Κένυα διαθέτει γεωθερμικούς πόρους στις περιοχές Olkaria και Menengai, οι

.

οποίοι αποδίδουν έως τώρα 800 μεγαβάτ ισχύος στο εθνικό δίκτυο Ο κύριος Keter,
ωστόσο, διευκρίνισε ότι η χώρα απέχει ακόμη από την επίτευξη της βέλτιστης
αξιοποίησης του γεωθερμικού της δυναμικού.
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Σημαντικό πρόγραμμα ηλεκτροδότησης μέσω ηλιακής ενέργειας

H A.E. o Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, δήλωσε τον Φεβρουάριο
2020 ότι η Κυβέρνηση της χώρας, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, έχει
δεσμεύσει 15 δισεκατομμύρια Κενυάτικα σελίνια στο πρόγραμμα «Kenya Off-Grid
Solar Access Project» για τη βελτίωση της ενεργειακής πρόσβασης σε 14 Κομητείες
με χαμηλά ποσοστά ηλεκτροδότησης.
Στη δήλωσή του, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι μέσω του συγκεκριμένου
προγράμματος, η Κυβέρνηση επιδιώκει να παράσχει ενέργεια σε 250.000
νοικοκυριά και περισσότερες από 800 δημόσιες εγκαταστάσεις στις 14 Κομητείες.

Το πρόγραμμα είναι μέρος του ευρύτερου στόχου της Κυβέρνησης να επιτύχει
επιπλέον 1,9 εκατομμύρια συνδέσεις με ηλιακή ενέργεια μέσω της εθνικής
στρατηγικής ηλεκτρισμού της Κένυας που ξεκίνησε το 2018.
Ο Διευθυντής του Γραφείου της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Κένυα, κύριος Felipe,
δήλωσε ικανοποιημένος που οι προσπάθειες της Κυβέρνησης της Κένυας για
ενίσχυση της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια περιλάμβαναν όσους ζουν στα
πιο απομακρυσμένα μέρη της χώρας. Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι η Παγκόσμια
Τράπεζα συνεργάζεται και με άλλες κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Αφρική και σε
όλο τον κόσμο για να αναπαράγει την επιτυχία της εμπειρίας της Κένυας.
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Νέα, υπερσύγχρονη δομή φιλοξενίας στο Ναϊρόμπι

Η διεθνής εταιρεία κατασκευής δομών φιλοξενίας, CityBlue Hotels, ανακοίνωσε το
Φεβρουάριο 2020 την κατασκευή του δεύτερου έργου της στην Κένυα, γεγονός
που σηματοδοτεί το έβδομο CityBlue στην Αφρική. Το συγκρότημα Skynest
Residences θα ανεγερθεί στο εμπορικό κέντρο του Ναϊρόμπι, στην καρδιά της
επιχειρηματικής περιοχής Westlands αλλά και στο επίκεντρο σημαντικής περιοχής
ψυχαγωγίας της πόλης όπου ευρίσκονται τα κορυφαία μπαρ και εστιατόριά της.
Πρόκειται να αποτελέσει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο διαμερισμάτων στην Κένυα με
247 πλήρως εξοπλισμένα και επιπλωμένα διαμερίσματα (ενός, δύο ή τριών
υπνοδωματίων) τα οποία έχουν οικοδομηθεί με βάση τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα
της Green Building Society για κατασκευή με οικολογικά και μη ρυπογόνα υλικά. Με
το συγκεκριμένο ακίνητό της η CityBlue Hotels υπόσχεται μια εναλλακτική λύση η
οποία αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα φιλοξενίας στο Ναϊρόμπι.
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Επιχειρηματικό Φόρουμ Κένυας-Καναδά

Στιγμιότυπο από τις εργασίες του φόρουμ.
Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικού Τομέα Κένυας (Kenya Private Sector Alliance - KEPSA)
οργάνωσε με επιτυχία το Επιχειρηματικό Φόρουμ Κένυας-Καναδά την 7η
Φεβρουαρίου στο Ναϊρόμπι.
Το φόρουμ οργανώθηκε σε συνεργασία με την Καναδική Ανώτατη Επιτροπή στο
Ναϊρόμπι και το Καναδικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με την
υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών της Κένυας. Ο κύριος σκοπός της
διοργάνωση ήταν να αυξηθούν οι οικονομικοί δεσμοί μεταξύ Καναδά και Κένυας
και να δημιουργηθεί μία ευκαιρία για επιχειρηματικές συναντήσεις και
συνεργασίες, γεγονός το οποίο φαίνεται να έχει ενδιαφέρον και για τις δύο
πλευρές.

