
Επιλεγμένες Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Κένυα 

 

 
 
Ενδυνάμωση των σχέσεων Κένυας και Σουδάν 
 

 
 
Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, με τον κο Kamal Ismael, ειδικό 
απεσταλμένο της Α.Ε. του Προέδρου  του Σουδάν, κου Omar Hassan al-Bashir. 
 
Την 25η Ιανουαρίου 2018, η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, είχε 
συνάντηση με τον κύριο Kamal Ismael, ειδικό απεσταλμένο στο Ναϊρόμπι της Α.Ε. του 
Προέδρου  του Σουδάν, κυρίου Omar Hassan al-Bashir. Κεντρικό στοιχείο της συνομιλίας 
των δύο ανδρών ήταν η δυνατότητα ενδυνάμωσης της οικονομικής συνεργασίας των δύο 
χωρών. Πιο συγκεκριμένα, τα κεντρικά σημεία κοινού ενδιαφέροντος είναι η τεχνολογία 
παραγωγής χαμηλού κόστους ζάχαρης, η πετρελαιοπαραγωγή και η εξαγωγή Κενυατικού 
τσαγιού. Η Κένυα θα μπορούσε να ωφεληθεί τόσο από την ειδική τεχνολογία, που οδήγησε 
το Σουδάν να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χαμηλού κόστους ζάχαρης 
παγκοσμίως, όσο και από τη σημαντική τεχνογνωσία της ίδιας χώρας αναφορικά με την 
άντληση πετρελαίου μιας και δεν απομένει παρά ελάχιστος χρόνος έως την εμπορική 
παραγωγή πετρελαίου από τα πεδία στη βόρεια περιοχή της Κένυας. Το Σουδάν, ένας από 
τους μεγαλύτερους αγοραστές κενυάτικου τσαγιού διεθνώς, δήλωσε ότι θα αυξήσει κατά 



το 2018 την εισαγωγή τσαγιού από την Κένυα κατά 20% και, παράλληλα, θα συνεργαστεί με 
γείτονες χώρες, όπως το Chad, και χώρες του Αραβικού κόσμου ώστε να αυξηθεί η 
εισαγωγή κενυάτικου τσαγιού σε αυτές.   
 
Ο Πρόεδρος Kenyatta δήλωσε, επίσης, το ενδιαφέρον του για σύναψη συμφωνίας μεταξύ 
των δύο χωρών ώστε η Κένυα να λάβει τεχνογνωσία από το Σουδάν στον τομέα της 
βαμβακοκαλλιέργειας επειδή η παραγωγή βαμβακερών υφασμάτων και ρουχισμού 
εντάσσεται στο νέο κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη πενταετία.   
 

 
 

    
 
Κένυα: κλειδί για ειρήνη σε Νότιο Σουδάν, Σομαλία και ασφάλεια σε ευρύτερη περιοχή  
 

 
 
Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κος 
António Guterres. 
 
Τον Ιανουάριο 2018, συνήλθε στην Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, η 30ή 
Τακτική Σύνοδος της Αφρικανικής Ένωσης στο πλαίσιο της οποίας η Α.Ε. ο Πρόεδρος της 
Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, κύριο 
António Guterres, με θέμα την εξέταση της προόδου των προσπαθειών ειρήνευσης στο 
Νότιο Σουδάν και τη Σομαλία. Από την πλευρά της Κένυας τονίστηκε ότι θα συνεχιστούν οι 
πρωτοβουλίες της για εδραίωση της σταθερότητας στη Σομαλία και διασφάλιση της 
ειρήνης στο Νότιο Σουδάν γιατί και τα δύο θεωρούνται ως καθοριστικοί παράγοντες για 
την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής του Κέρατος της Αφρικής. Ο κύριος Guterres ζήτησε 
από την Κένυα, η οποία κατέχει ρόλο-κλειδί στις ειρηνευτικές διαδικασίες, να ενισχύσει τη 
συμβολή της στον τομέα αυτό μετά το ένα έτος χαμηλού προφίλ που διατήρησε εξαιτίας 
της προεκλογικής περιόδου της. 
 
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, η Κένυα παρουσίασε, επίσης, τα μέτρα που εγκαινίασε για 
την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρύτερα περιφερειακό επίπεδο. Ένα από τα μέτρα είναι η ίδρυση του Εθνικού Κέντρου 
Αντιτρομοκρατίας, ενός διυπηρεσιακού οργανισμού που σκοπό έχει την εξασφάλιση 



εφαρμογής της αντιτρομοκρατικής πολιτικής και των αντίστοιχων μέτρων τα οποία 
λαμβάνει η Κυβέρνηση.   

 
 

 
 
Πλάνο 18,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για γιγαντιαίο πρόγραμμα στέγασης 
 

 
Η Κυβέρνηση της Κένυας στοχεύει να προσελκύσει καινοτόμες και εφευρετικές εταιρείες 
ανάπτυξης ακινήτων έτσι ώστε να συγκεντρώσει το ποσό των περίπου 18,5 
δισεκατομμυρίων ευρώ που είναι αναγκαίο για την υλοποίηση του προγράμματος 
προσιτής στέγασης το οποίο έχει εξαγγείλει η Α.Ε. ο Πρόεδρος, κύριος Uhuru Kenyatta. 
Σύμφωνα με δηλώσεις, τον Ιανουάριο 2018, της Υφυπουργού Στέγασης & Αστικής 
Ανάπτυξης, κυρίας Aidah Munano, στο Υπουργείο επεξεργάζονται μία δέσμη κινήτρων για 
την προσέλκυση διεθνών εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων στο συγκεκριμένο μεγάλο 
πρόγραμμα κατασκευής, έως το 2022, ενός εκατομμυρίου μονάδων στέγασης χαμηλού 
κόστους κατά το μέγιστο και έως 500.000 κατά το ελάχιστο. Από το ένα εκατομμύριο, οι 
800.000 μονάδες θα απευθύνονται σε αγοραστές και οι 200.000 θα είναι κρατική παροχή 
μέσα από την αναβάθμιση φτωχογειτονιών στο Ναϊρόμπι, στη Μομπάσα, στο Κισούμου, 
στο Έλντορετ κ.ά. 
 
Ο Υπουργός Οικονομικών, κύριος Henry Rotich, ήδη από το 2016 μείωσε κατά το ήμισυ τον 
εταιρικό φόρο σε κατασκευαστικές εταιρείες που ανεγείρουν τουλάχιστον 400 κατοικίες 
χαμηλού κόστους φθάνοντάς τον στο 15%. Επίσης, διάφορες εισφορές και άλλοι σχετικοί 
φόροι καταργήθηκαν κατά το ίδιο έτος. Όπως, μάλιστα, τόνισε η Υφυπουργός, κυρία 
Μunano, συζητείται η περεταίρω αναθεώρηση σχετικών νομοθεσιών ώστε να 
διευκολυνθεί ακόμα περισσότερο η υλοποίηση του προγράμματος.  

 

 
 
Έκκληση για ενίσχυση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας 
 
Τον Ιανουάριο συγκλήθηκε στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας η 5η συνάντηση των 
Διευθυντών της Αφρικανικής Πρωτοβουλίας για την Ανανεώσιμη Ενέργεια (Africa 
Renewable Energy Initiative) στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης, 
που έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. Ο βασικός σκοπός της συνάντησης ήταν 
να συζητηθούν τα μέτρα εκείνα που πρέπει να ληφθούν από τις Αφρικανικές χώρες για τη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων ενίσχυσης της χρήσης των ΑΠΕ. 



 

 

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, στην ομιλία του τόνισε τη μεγάλη 
αναγκαιότητα να τεθούν σε προτεραιότητα όλα εκείνα τα έργα που εξασφαλίζουν την 
παραγωγή καθαρής και προσιτής ενέργειας. Έκανε έκκληση, επίσης, προς τα κράτη-μέλη 
της Αφρικανικής Ένωσης να προχωρήσουν σε συντονισμένες προσπάθειες ώστε να δοθεί 
μεγάλη ώθηση στην παραγωγή ΑΠΕ, η οποία αποτελεί ένα παράγοντα-κλειδί για την 
ανάπτυξη της Αφρικής. 

 

 

Μέγα-αναπτυξιακή τράπεζα συγκροτείται στην Κένυα 
 
Η Κυβέρνηση της Κένυας ξεκίνησε τη διαδικασία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου και 
εύρωστου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, ο οποίος θα συνενώσει τις λειτουργίες άλλων 
προϋπαρχόντων οργανισμών που δραστηριοποιούνται παράλληλα και, ενίοτε, 
παρουσιάζουν αλληλοεπικάλυψη ρόλων. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην αύξηση της 
αποδοτικότητας, στην επίλυση επικαλύψεων και στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων 
ώστε να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας. 
 
Μεταξύ των οργανισμών, που θα συγχωνευθούν για τη συγκρότηση του μέγα-
αναπτυξιακού και χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, συγκαταλέγονται η Αναπτυξιακή 
Τράπεζα, η Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, το Ταμείο Ενίσχυσης της Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας και το Ταμείο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας των Νέων. Για την 
επίτευξη επιτυχέστερου αποτελέσματος η Κενυατική Κυβέρνηση συγκρότησε ειδική 
διυπηρεσιακή επιτροπή, η οποία ήδη επεξεργάστηκε το πλάνο ενεργειών που θα 
μεσολαβήσουν έως την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 

 
 

 
 
Το Ίδρυμα Gates στηρίζει το πρόγραμμα δημόσιας υγείας της Κένυας 
 
Τον Ιανουάριο 2018 η κυρία Melinda Gates, συμπροεδρεύουσα του Ιδρύματος Bill και 
Melinda Gates, επισκέφθηκε για δεύτερη φορά την Κένυα. Στο Ναϊρόμπι είχε συναντήσεις 
με την Α.Ε. τον Πρόεδρο, κύριο Uhuru Kenyatta, και την Πρώτη Κυρία,  Margaret Kenyatta. 
Στις συναντήσεις αυτές, συμφωνήθηκε η συνεργασία για τη στήριξη του Προγράμματος 
Δημόσιας Υγείας το οποίο αποτελεί έναν από τους τέσσερις πυλώνες του κυβερνητικού 



έργου που εξήγγειλε ο Πρόεδρος για τη δεύτερη θητεία του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 
που δόθηκε, η προσπάθεια στήριξης θα παραμείνει επικεντρωμένη στην παροχή ιατρικής 
βοήθειας στις γυναίκες και στα νεαρά κορίτσια. Επίσης, θα παρασχεθεί τεχνική στήριξη 
στην Κυβέρνηση της Κένυας με στόχο την ανάπτυξη ενός βιώσιμου και συνολικού 
προγράμματος για τη δημόσια υγεία ώστε να γίνει προσιτή για κάθε πολίτη.   
 

 
 
Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, και η κα Melinda Gates. 
 
Η δεύτερη αυτή επίσκεψη της κυρίας Gates στην Κένυα υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει 
στη χώρα το Ίδρυμα. Και πράγματι, κατά την τελευταία πενταετία, το Ίδρυμα δαπάνησε 
στην Κένυα περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια σε προγράμματα στήριξης της 
αγροτικής ανάπτυξης, βελτίωσης της υγείας παιδιών και γυναικών, οικογενειακού 
προγραμματισμού κ.ά. 
 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκαν, επίσης, τρόποι συνεργασίας της Κυβέρνησης 
με το Ίδρυμα με στόχο τη στήριξη της τεχνολογίας ως καταλύτη για την ανάπτυξη.  
 

 

 

H Total κατασκευάζει τον πετρελαιαγωγό της Κένυας 

Την 24η Ιανουαρίου 2018 υπεγράφη η συμφωνία με την οποία η Γαλλική εταιρεία Total A.E. 
δεσμεύεται να επενδύσει στην κατασκευή του πετρελαιαγωγού από το Lokichar, των 
πεδίων της λίμνης Turkana, στο λιμένα του Lamu. Με τη συμφωνία αυτή ενισχύονται οι 
προσπάθειες της Κένυας να αναπτύξει τα πετρελαϊκά της πεδία και να εισέλθει στην ομάδα 
των χωρών-εξαγωγών πετρελαίου. Τα έως τώρα εκτιμηθέντα αποθέματα ανέρχονται σε 750 
εκατομμύρια βαρέλια. 



                                                                      
Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, και το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Total, κος Momar Nguer. 

Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ της Α.Ε. του Προέδρου, κυρίου Uhuru Kenyatta, και του 
μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Total, κυρίου Momar Nguer. Ο συγκεκριμένος 
αγωγός αργού πετρελαίου στην Κένυα είναι ένας από τους δύο που διαθέτει ολόκληρη η 
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αφρικής. Η Total επανήλθε στο σχέδιό της για τον 
πετρελαιαγωγό στην Κένυα, ύστερα από καθυστέρηση δύο ετών, κατά τα οποία διενήργησε 
ελέγχους για τις συνθήκες ασφάλειας στο βόρειο τμήμα της χώρας από το οποίο θα διέλθει 
ο αγωγός.  

 

 

 
 
Η VW διπλασιάζει την παραγωγή της στην Κένυα 
 

 
Η Γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen σχεδιάζει να διπλασιάσει την παραγωγή 
της στην Κένυα καθώς και να εισάγει ένα νέο μοντέλο στις εγκαταστάσεις παραγωγής της 
που βρίσκονται στην περιοχή Thika. Το γεγονός αυτό αποτελεί συνέπεια του Τετραμερούς 
Αναπτυξιακού Προγράμματος (Big Four Action Plan) που εξήγγειλε η Α.Ε. ο Πρόεδρος της 
Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta.  To δεύτερο μοντέλο πρόκειται να είναι μάλλον ένα μικρό 



SUV. Ο διπλασιασμός αφορά την παραγωγή του μοντέλου Polo Vivo και η αύξηση θα είναι 
κατά τουλάχιστον 300 επιπλέον οχήματα ετησίως. Η VW εγκαταστάθηκε στην Κένυα μόλις 
το 2016 και ένα έτος αργότερα εισήλθε στην αγορά το πρώτο της όχημα. Σημειώνεται πως 
το 2017 ξεκίνησε και η Γαλλική Peugeot την παραγωγή οχημάτων στην Κένυα ενώ η 
Ιαπωνική Toyota άρχισε τη συναρμολόγηση ορισμένων μοντέλων της ήδη από το 2015. 
 
Η διεύρυνση της αυτοκινητοπαραγωγής στη χώρα αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά 
στοιχεία του προγράμματος εκβιομηχάνισης. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος Kenyatta στα 
στελέχη της VW, η Κένυα διαθέτει μία έτοιμη αγορά για αυτοκίνητα, που παράγονται σε 
αυτήν, με την προϋπόθεση ότι αυτά θα πωλούνται σε προσιτές τιμές.  
 

 
 

 
 
Τιμητική πρόταση της Unicef προς τον Πρόεδρο της Κένυας 
 

 
Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, και η Εκτελεστική Διευθύντρια της 
Unicef, κυρία Henrietta Fore. 
 
Η Εκτελεστική Διευθύντρια της Unicef, κυρία Henrietta Fore, κατά την επίσημη επίσκεψή 
της στην Α.Ε. τον Πρόεδρο, κύριο Uhuru Kenyatta, τη 19η Ιανουαρίου 2018, του μετέφερε 
την πρόταση της Οργάνωσης αυτής των Ηνωμένων Εθνών να αναδειχτεί ως ο παγκόσμιος 
υπέρμαχος της ενδυνάμωσης των νέων. Ο ρόλος του Προέδρου θα είναι η υποστήριξη και 
προώθηση της φροντίδας υγείας προς όλους, η εκπαίδευση και η διατροφή. Ο Πρόεδρος 
αποδέχτηκε την τιμητική πρόταση. 
 
Η φροντίδα υγείας προς όλους αποτελεί έναν από τους τέσσερις πυλώνες του μεγάλου 
αναπτυξιακού προγράμματος, που εξήγγειλε ο Πρόεδρος, για το οποίο, μάλιστα, δέχτηκε 
τα συγχαρητήρια της κυρίας Fore, η οποία τόνισε ότι το καλά μελετημένο αυτό πρόγραμμα 
θα αναδείξει την Κένυα ως πρότυπο σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά την παροχή φροντίδας υγείας προς τα παιδιά. Η κυρία Fore διαβεβαίωσε, επίσης, 
το Πρόεδρο ότι η Unicef θα συνεργαστεί με την Κυβέρνησή του όλη τη χρονική περίοδο 
2018-2020 ώστε να επιτευχθεί το όραμα όχι μόνον της φροντίδας υγείας προς όλους αλλά 



και της βελτίωσης του επιπέδου εκπαίδευσης των νέων, ιδιαίτερα σε υποβαθμισμένες 
περιοχές.  
 

 
 

10
                                                                             

Καινούρια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στο Ναϊρόμπι 

 

Νέα δυναμική έρχεται να προσθέσει στην ικανότητα φιλοξενίας του Ναϊρόμπι  η 
εγκαινίαση, τον Ιανουάριο 2018, της μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας, που οικοδόμησε 
στις εγκαταστάσεις του Two Rivers Mall, η διεθνής ξενοδοχειακή εταιρεία της Νοτίου 
Αφρικής  City Lodge. Η πλήρης λειτουργία της μονάδας αυτής αναμένεται για το τέλος του 
Φεβρουαρίου 2018. Η μονάδα αποτελεί το μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο της 
εταιρείας εκτός των συνόρων της Νοτίου Αφρικής και θα δώσει ώθηση στα σχέδια 
εξάπλωσης σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Αφρικής. Η νέα ξενοδοχειακή μονάδα, 
η τρίτη της ίδιας εταιρείας στην Κένυα, ευρίσκεται σε ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό 
κόμβο της πρωτεύουσας. Οι εγκαταστάσεις του Two Rivers αποτελούν ένα από τα 
μεγαλύτερα μικτής χρήσης αναπτυξιακά έργα στη χώρα και κατά την πλήρη λειτουργία 
τους πρόκειται να περιλαμβάνουν χώρους γραφείων, κατοικίες, ξενοδοχεία, νοσοκομείο 
και χώρους εμπορικών καταστημάτων.  

Κατά την επόμενη πενταετία εκτιμάται από την PricewaterhouseCoopers ότι θα ανοίξουν 
στην Κένυα 13 νέες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ανεβάζοντας τα δωμάτια φιλοξενίας 
στη χώρα σε 2.400. 

 


