Επιλεγμένες Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Κένυα

1
Η Κένυα εξελέγη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Η Υπουργός Εξωτερικών της Κένυας, Πρέσβυς R. Omamo, ανακοινώνει σε
συνέντευξη τύπου τα αποτελέσματα των εκλογών.
Η Κένυα είχε υποβάλει υποψηφιότητα για μία από τις 5 κενές θέσεις
μη μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Στις εκλογές, που πραγματοποιήθηκαν την 17η Ιουνίου 2020, η Κένυα επελέγη για
την κάλυψη της μίας εκ των θέσεων αυτών για την περίοδο 2021-2022.
Σε ομιλία της για το γεγονός, η Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Πρέσβυς Raychelle
Omamo, εξέφρασε, εξ ονόματος της Κυβέρνησης, τη βαθιά ευγνωμοσύνη της στα
κράτη-μέλη για την εκλογή. Σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου,
εμφατική υπήρξε η υποστήριξη της Κένυας όχι μόνον από την Κοινότητα Χωρών
της Ανατολικής Αφρικής (Ουγκάντα, Τανζανία, Μπουρούντι, Ρουάντα, Νότιο
Σουδάν) αλλά και από όλες τις χώρες-μέλη της Αφρικανικής Ένωσης. Όπως τόνισε η
Υπουργός «Η υποστήριξη από την Αφρική ήταν σαφής, συνεπής, αποφασιστική και
ακλόνητη».

Η υποψηφιότητα της Κένυας υποστηρίχθηκε από όλα τα Ηνωμένα Έθνη: χώρες
από τον Ειρηνικό, από την Καραϊβική, από την Ασία, από όλη την Αμερική, από την
Ευρώπη και από την Μέση Ανατολή.
Η Κένυα επαναβεβαίωσε τη σταθερή δέσμευσή της στις αρχές που απορρέουν
από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και από το Διεθνές Δίκαιο καθώς και τη
συνεχή υποστήριξή της για προάσπιση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας και
για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινή ευημερία.
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Κένυα και ΗΠΑ δρομολογούν Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών

Κένυα και ΗΠΑ ανακοινώνουν στο Ναϊρόμπι τη βούλησή τους για την μεταξύ τους
υπογραφή Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών.
Η Κένυα και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) ξεκίνησαν τον Ιούλιο 2020
επίσημες διαπραγματεύσεις με στόχο την προετοιμασία και, τελικά, υπογραφή
μίας ιστορικής Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών η οποία θα επιτρέψει στην
Κένυα την αφορολόγητη πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ. Επίσης, θα επιτευχθεί
ακόμη ισχυρότερη εμπορική και αναπτυξιακή συνεργασία της Κένυας με τις ΗΠΑ –
την τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της χώρας και τον έβδομο συνολικά
εμπορικό εταίρο της.
Η αρχή των διαπραγματεύσεων έγινε από την Υπουργό Βιομηχανίας, Εμπορίου και
Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων της Κένυας, κυρία Betty Maina, και τον Εμπορικό
Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ, Πρέσβυ Robert Lighthizer.

Η επιτυχία των διαπραγματεύσεων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω της ανάγκης
διασφάλισης εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών πριν από
την αναμενόμενη λήξη του νόμου για την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες στην Αφρική
(Africa Growth and Opportunities Act -AGOA) την 30ή Σεπτεμβρίου 2025.
Η προτεινόμενη Συμφωνία, μόλις ολοκληρωθεί, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο
εμπορικών συμφωνιών μεταξύ των ΗΠΑ και άλλων Αφρικανικών χωρών. Οι ΗΠΑ
έχουν μέχρι σήμερα συνάψει παρόμοιες Συμφωνίες με 20 χώρες παγκοσμίως,
μεταξύ των οποίων το Μαρόκο στη Βόρεια Αφρική. Έτσι, η Κένυα θα είναι η
δεύτερη Αφρικανική χώρα, αλλά και η πρώτη στην Υπο-Σαχάρια Αφρική, που θα
διεισδύσει στην κερδοφόρα αγορά των ΗΠΑ μετά την ολοκλήρωση των
διαπραγματεύσεων. Η Κένυα είναι ένας ηγέτης στην Αφρικανική ήπειρο και ένας
σημαντικός στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ.
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Δράσεις στήριξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στιγμιότυπο από την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας.
Το Εθνικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κένυας (Kenya National
Chamber of Commerce & Industry -KNCCI) υπέγραψε τoν Ιούνιο 2020 μνημόνιο
συνεργασίας με το Ίδρυμα Homeboyz για να πραγματοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή
δημιουργίας κόμβων επώασης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε όλα τα
παραρτήματα του KNCCI στις 47 Κομητείες της χώρας. Το τριετές αυτό πρόγραμμα
στοχεύει να υποστηρίξει και να διευκολύνει τις ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση σε

υποδομές αλλά και να αποκτήσουν δεξιότητες που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη
των επιχειρήσεων και των προϊόντων τους.
Το KNCCI, που επιθυμεί να προωθήσει την ανάπτυξη βιώσιμων ΜΜΕ, μαζί με το
Ίδρυμα Homeboyz, πρόκειται να παρέχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και
καθοδήγηση έτσι ώστε να προετοιμάσουν τη νεολαία και τις γυναίκες στις βασικές
έννοιες και δράσεις που είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη διαχείριση μίας
μικρομεσαίας επιχείρησης σε μάκρος χρόνου.
Το Ίδρυμα Homeboyz ιδρύθηκε το 2010 στην Κένυα για να παρέχει μια πλατφόρμα
όπου οι νέοι μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε δεξιότητες, εργαλεία και πόρους
για ενδυνάμωσή τους και βελτίωση/ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους.
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Συνεργασία στον τομέα της γεωθερμίας

Στιγμιότυπο από την συνάντηση KNCCI και GDC τον Ιούλιο 2020.
Το Εθνικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κένυας (Kenya National
Chamber of Commerce & Industry -KNCCI) συσφίγγει τις σχέσεις του με την
Εταιρεία Γεωθερμικής Ανάπτυξης της χώρας (Geothermal Development Company –
GDC).
Οι δύο οργανισμοί, όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποί τους κατά τη συνάντησή τους τον
Ιούλιο 2020, επιθυμούν να προσδιορίσουν λεπτομερώς τις εταιρικές τους σχέσεις
και τις συνεργασίες σε τομείς αμοιβαίου οφέλους.
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Συνεργασίες με στόχο τη βελτίωση της ηλεκτροδότησης

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση KEPSA και KPLC.
Οι επικεφαλής του τομέα ενέργειας του Συνδέσμου Ιδιωτικού Τομέα Κένυας (Kenya
Private Sector Alliance –KEPSA) συναντήθηκαν, τον Ιούλιο 2020, με τη διοίκηση της
Εταιρείας Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κένυας (Kenya Power & Lighting
Company -KPLC). Η KPLC είναι μέλος του KEPSA.
Η συνάντηση σκοπό είχε να εξεταστούν οι προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας και
να αναζητηθούν τρόποι συνεργασίας για τη βελτίωσή του. Οι δύο πλευρές δήλωσαν
το ενδιαφέρον τους να επιλύονται από κοινού τα διάφορα προβλήματα καθώς
προκύπτουν.
Οι εκπρόσωποι της KPLC αναφέρθηκαν, επίσης, στα τεράστια προβλήματα που
αντιμετωπίζουν λόγω της πανδημίας Covid-19 και στις συνεχείς προσπάθειες της
εταιρείας για άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση ώστε να
μην επηρεαστούν αρνητικά τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις της χώρας.
Οι μεγάλοι καταναλωτές ισχύος, ιδίως εκείνοι μεταξύ 11KV και άνω, έχουν συνδεθεί
με εναλλακτικούς τροφοδότες για την περίπτωση διακοπής ρεύματος στον κύριο
τροφοδότη.

