Επιλεγμένες Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Κένυα
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Εξήντα δύο εκατομμύρια ευρώ στην Κένυα από την Παγκόσμια Τράπεζα

Το μέγαρο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Παγκόσμιας Τράπεζας στο Ναϊρόμπι.
Ο κλάδος της Παγκόσμιας Τράπεζας που ασχολείται με δανειοδοτήσεις εταιρειών του
ιδιωτικού τομέα, ανακοίνωσε το Φεβρουάριο 2018 ότι το πρώτο δίμηνο του έτους
επένδυσε 62 εκατομμύρια ευρώ σε δύο Κενυάτικες εταιρείες, μία κίνηση που
σηματοδοτεί το αυξανόμενο ενδιαφέρον προς τις τοπικές φίρμες. Δηλώθηκε ότι η
σωρευτική αξία της παρουσίας του κλάδου αυτού στην Κένυα ανήλθε χάρη στις δύο νέες
αυτές επενδύσεις στα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Εταιρείες διαφόρων κλάδων της
οικονομίας της χώρας έχουν ήδη λάβει μεγάλα επενδυτικά ποσά από την Παγκόσμια
Τράπεζα είτε μέσω υποθηκών είτε ως χρέος είτε και με συνδυασμό των δύο.
Όλο και περισσότερο αυξάνει η ζήτηση των Κενυάτικων εταιρειών για δάνεια τόσο μέσω
της Παγκόσμιας Τράπεζας όσο και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον
Οργανισμό Ανάπτυξης της Γαλλίας κ.ά. Ανάμεσα στις περισσότερες από 150 ιδιωτικές
εταιρείες της Κένυας, οι οποίες δέχτηκαν μεγάλα ποσά, συγκαταλέγεται η φαρμακευτική
Goodlife και η σημαντική Εμπορική Τράπεζα της Κένυας (Kenya Commercial Bank).
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Στην Κένυα το 11ο Φόρουμ των Διαπραγματευτών Επενδύσεων των Αναπτυσσόμενων
Χωρών
Την 7η έως και την 9η Φεβρουαρίου 2018 συνήλθε στο Ναϊρόμπι το 11ο Ετήσιο Φόρουμ
των Διαπραγματευτών Επενδύσεων των Αναπτυσσόμενων Χωρών στο οποίο έλαβαν
μέρος περισσότεροι από 140 κυβερνητικοί εκπρόσωποι από 70 χώρες από όλο τον κόσμο
καθώς και αντιπρόσωποι πέντε περιφερειακών διεθνών οργανισμών. Το Φόρουμ, που
συνδιοργανώθηκε με τη Αρχή Επενδύσεων της Κένυας (Kenya Investment Authority) και το
Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Institute for Sustainable Development), είναι η μόνη
διεθνής πλατφόρμα όπου κυβερνητικοί αξιωματούχοι χωρών αποκλειστικά
αναπτυσσόμενων και αναδυόμενων οικονομιών μπορούν να έχουν τη δυνατότητα
ανταλλαγής εμπειριών και παραδειγματισμού από ήδη περατωμένες δράσεις έτσι ώστε
να σχεδιάζουν επιτυχέστερες συμφωνίες αποφεύγοντας επιβλαβείς διαιτησίες. Ο σκοπός
της διοργάνωσης είναι να διασφαλίσει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα είναι ικανές να
προσελκύσουν υπεύθυνες και αξιόπιστες επενδύσεις οι οποίες, παράλληλα, να
προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών αυτών. Επιμέρους στόχος της φετινής
διοργάνωσης ήταν η ανάπτυξη πολυμερών και περιφερειακών διαπραγματεύσεων καθώς
και η επέκταση του αντικειμένου των συμφωνιών ώστε να περιλάβει τομείς οικονομίας,
όπως το εμπόριο, για τους οποίους γίνονταν στο παρελθόν ξεχωριστές διαπραγματεύσεις.
Η Κένυα είναι ένας ενεργός μέτοχος της συγκεκριμένης διοργάνωσης εδώ και πολλά έτη
μιας και μετέχει σε πολυάριθμες διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις με διάφορες
χώρες από όλο τον κόσμο. Αξιοποιεί, μάλιστα, την αποκτηθείσα πείρα της για τη διενέργεια
των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην πολιτική της.
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Νέο μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στην Κένυα

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, εγκαινίασε την 7η Φεβρουαρίου
2018, στην Κομητεία Kajiado, ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής κλίνκερ τσιμέντου. Για
την κατασκευή του εν λόγω εργοστασίου η Εθνική Εταιρεία Τσιμέντων της Κένυας επένδυσε
280 εκατομ. δολάρια ΗΠΑ και η ηλεκτρική ενέργεια που του παραχωρείται ανέρχεται σε 15

Mega Watt. Η παραγωγική του δύναμη υπολογίζεται σε 1,2 εκατομ. τόνους ετησίως. Το
εργοστάσιο άνοιξε 700 θέσεις εργασίας και αναμένεται ότι, εμμέσως, θα δημιουργήσει
χιλιάδες θέσεις εργασίας στην ευρύτερη περιοχή.
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Συμφωνίες μεταξύ Κένυας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Η Διοίκηση του Εθνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου & Βιομηχανίας της Κένυας (Kenya
National Chamber of Commerce and Industry) είχε σημαντικές συνομιλίες με τους
ομολόγους τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η συνάντησή τους έγινε στο πλαίσιο της
μεγάλης έκθεσης Gulfood 2018 και του Φόρουμ ΗΑΕ-Ρωσίας-Αφρικής, που έλαβαν χώρα
στο Κέντρο Διεθνούς Εμπορίου του Ντουμπάι από τη 18η έως την 22α Φεβρουαρίου 2018.
Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο θέμα της γεωργίας και της αγροτικής βιομηχανίας με
στόχο αφενός να αποκτήσει η Κένυα τεχνογνωσία σε καλλιέργειες μη εξαρτώμενες από
επάρκεια ύδατος άρδευσης και αφετέρου να βοηθηθούν οι Κενυάτες επιχειρηματίες του
κλάδου να εισδύσουν σε μεγάλες διεθνείς αγορές. Σημειώνεται ότι τα ΗΑΕ, με την
ουσιαστικά ερημική-άγονη γη τους, έχουν κατορθώσει, παρά τις σκληρές συνθήκες, να
εξασφαλίζουν επάρκεια τροφής.
Το Επιμελητήριο άσκησε, επίσης, πίεση στα κυβερνητικά όργανα των ΗΑΕ για να
εξασφαλιστεί η έκδοση μακρόχρονης άδειας εισόδου (βίζας) στους Κενυάτες
επιχειρηματίες ώστε να είναι σε θέση να προωθούν επιτυχέστερα τα προϊόντα τους στα
πλούσια αραβικά κράτη. Τόνισαν ακόμη στους επιχειρηματίες των ΗΑΕ τις επενδυτικές
ευκαιρίες που υπάρχουν στην Κένυα σε ό,τι αφορά νέες μεθόδους καλλιέργειας,
τεχνολογίες διαχείρισης της συγκομιδής και μεθόδους διανομής/διακίνησης.
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Η Isuzu ξεκινά τη δραστηριοποίησή της στην Κένυα
Το Φεβρουάριο 2018 η Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Isuzu Motors, έχοντας εξαγοράσει
το 57,7% των μετοχών της General Motors East Africa, εγκαινίασε επίσημα τη

δραστηριοποίησή της στην Ανατολική Αφρική με έδρα της την Κένυα. Όπως, μάλιστα,
τόνισε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της εταιρείας, κύριος Susumu Hosoi, η Κένυα αποτελεί
μία σημαντική αγορά με μεγάλες προοπτικές και δυνατότητες σε ολόκληρη την Αφρική.

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια.
Η Isuzu ενδιαφέρεται, επίσης, έντονα για τη δημιουργία δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης
των πελατών σε συνεργασία με το διεθνή τομέα της εταιρείας, που εδρεύει στο Ντουμπάι
και καλύπτει τόσο τη Μέση Ανατολή όσο και την Αφρική.
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Κενυάτικη εταιρεία παραγωγής παγωτών επίσημος προμηθευτής των Ηνωμένων Εθνών

Ο
κος Dipam Sha, CEO της Glacier Products, στις εγκαταστάσεις παραγωγής.
Η εταιρεία Glacier Products, με έδρα το Ναϊρόμπι, η οποία παράγει στην Κένυα τη
φημισμένη σοκολάτα με την εμπορική ονομασία Dairyland, έχει αποκτήσει στα 23 έτη
λειτουργίας της ένα πλούσιο πελατολόγιο. Ανάμεσα στους πελάτες της συγκαταλέγονται

πολλές διεθνείς εταιρείες και οργανισμοί καθώς και τα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών, που
έχουν έδρα στην πρωτεύουσα της χώρας.
Η εταιρεία, με ετήσιο τζίρο που ξεπερνά τα 8,5 εκατομ. ευρώ, παράγει παγωτά (20.000
λίτρα την ημέρα!), σοκολάτες (1 τόνο την ημέρα!) και σαντιγί. Ο CEO της, κύριος Dipam Sha,
δηλώνει πως το μυστικό της επιτυχίας τους έγκειται στην εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς,
που διενήργησαν, στην επένδυση σε σύγχρονη τεχνολογία και στο σεβασμό προς το
καταναλωτικό κοινό με προσφορά σταθερά ποιοτικών προϊόντων.

