Επιλεγμένες Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Κένυα
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Κένυα και Κίνα συμφωνούν σε στενότερη συνεργασία

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, με τον Πρόεδρο της Κίνας, κο Xi Jinping.
Κατά την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο, τον Σεπτέμβριο 2018 στο πλαίσιο της
Συνάντησης Κορυφής Κίνας-Αφρικής, η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru
Kenyatta, είχε σημαντικές συνομιλίες με τον ομόλογό του της Κίνας, κύριο Xi Jinping. Οι
συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην ενδυνάμωση και διεύρυνση των συνολικών και των
στρατηγικών συνεργασιών που υφίστανται μεταξύ των δύο χωρών. Με την ευκαιρία, οι
δύο Πρόεδροι υπέγραψαν σειρά συμφωνιών, μεταξύ των οποίων ήταν συμφωνίες για
κατασκευή έργων οδοποιίας, για συνεργασία στον τομέα των οικονομικών και των
επενδύσεων, για ζητήματα που αφορούν το Δρόμο του Μεταξιού του 21ου αιώνα, κ.ά.
Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής, δηλώθηκε, επίσης, το έντονο ενδιαφέρον Κινέζων
ιδιωτών επενδυτών για σύναψη μεγάλων συμφωνιών ΣΔΙΤ με την Κένυα.
Η συνεργασία των δύο χωρών έχει ενδυναμωθεί χάρη στις τακτικές αμοιβαίες επισκέψεις
υψηλά ιστάμενων αξιωματούχων. Οι τομείς στους οποίους κατά κύριο λόγο κινείται η
συνεργασία αφορούν τη γεωργία, τις υποδομές, την εκβιομηχάνιση, την τεχνολογία, την
ενέργεια, την περιβαλλοντική προστασία, την ειρήνη και την ασφάλεια, τις οικοδομές
κ.ά. Όπως δήλωσε ο Διευθυντής της Κεντρικής Τράπεζας της Κένυας, κύριος Patrick
Njoroge, η Κένυα εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο να ορίσει το Κινεζικό νόμισμα γουάν ως το
αποθεματικό της νόμισμα.
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Σημαντική συμφωνία μεταξύ Κένυας και Ηνωμένων Εθνών

Στιγμιότυπο από την υπογραφή της συμφωνίας Κένυας - Ηνωμένων Εθνών.
Ενώπιον της Α.Ε του Προέδρου της Κένυας, κυρίου Uhuru Kenyatta, υπεγράφη τη 12η
Οκτωβρίου 2018 στο περιθώριο της 73ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη
Νέα Υόρκη, μία συμφωνία για την παράδοση 100.000 προσιτών κατοικιών, έργο το οποίο
θα χρηματοδοτηθεί μέσω της υφιστάμενης ήδη εταιρικής σχέσης μεταξύ της Κυβέρνησης
της Κένυας και ειδικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών (UNOPS). Η συμφωνία
υπογραμμίζει τη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών να προωθούν καινοτόμες
χρηματοδοτήσεις που υπηρετούν τους Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης. Οι συνολικές
εκτιμώμενες επενδύσεις για το πρόγραμμα παροχής οικονομικά προσιτών κατοικιών είναι
περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
Ο Πρόεδρος Kenyatta δήλωσε ότι η Κυβέρνηση πρόκειται να τηρήσει τη δέσμευσή της για
στέγαση χωρίς, όμως, να ασκήσει υπερβολική πίεση στο δημόσιο ταμείο. Ως εκ τούτου,
εστιάζει σε χρηματοδότηση και επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα προβαίνοντας, παράλληλα,
σε εμπορικές ρυθμίσεις τέτοιες που να παροτρύνουν τον μεταποιητικό τομέα να επενδύσει
επαρκώς ώστε να καλύπτονται οι επικείμενες απαιτήσεις του στεγαστικού τομέα.
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Η Κένυα 5η πλουσιότερη χώρα της Αφρικής
Σύμφωνα με την έρευνα των New World Wealth Researchers, η οποία παρουσιάστηκε τον
Σεπτέμβριο 2018, η Κένυα κατατάσσεται 5η πλουσιότερη χώρα στην Αφρικανική ήπειρο
σε ό,τι αφορά τον πλούτο που κατέχεται από ιδιώτες με ένα σύνολο που ανέρχεται στα
10,3 τρισεκατομμύρια σελίνια Κένυας (88,2 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου). Στις τέσσερις
πρώτες θέσεις είναι η Νότια Αφρική, η Αίγυπτος, η Νιγηρία και το Μαρόκο.

Η ίδια έρευνα κατατάσσει το Ναϊρόμπι, πρωτεύουσα της Κένυας, ανάμεσα στις 10
πλουσιότερες πόλεις της Αφρικής. Οι κύριοι παράγοντες της ευμάρειας του Ναϊρόμπι
εντοπίζονται στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών, των κατασκευών, των
κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, του λιανικού εμπορίου, του τουρισμού και των
τηλεπικοινωνιών.
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Κένυα 2018: Άνοδος στην καινοτομία

Σύμφωνα με την ετήσια δημοσίευση του Πανεπιστημίου Cornell των ΗΠΑ σχετικά με τον
Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας (Global Innovation Index) του 2018, η Κένυα κατατάσσεται
στην 3η θέση από όλες τις χώρες της Υπο-Σαχάριας Αφρικής. Σημειώνεται στη δημοσίευση
ότι η χώρα επέτυχε υψηλά επίπεδα στην καινοτομία χάρη στο επίπεδο της ανάπτυξής της
που ανέρχεται συνεχώς από το 2011.
Τα πλεονεκτήματα της Κένυας ήταν η πρόσβαση σε πιστώσεις (ιδίως τα δάνεια
μικροχρηματοδότησης), οι διασυνδέσεις καινοτομίας και οι εξαγωγές δημιουργικών
υπηρεσιών, όπως η έρευνα και η ανάπτυξη που χρηματοδοτείται από το εξωτερικό, η
αποτελεσματικότητα του εργατικού δυναμικού κ.ά.
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Ιστορική στιγμή για τον εθνικό αερομεταφορέα της Κένυας

Η 28η Οκτωβρίου 2018 θα αποτελεί στο εξής ένα ιστορικό ορόσημο για τον κλάδο των
αερομεταφορών της Κένυας καθότι την ημέρα αυτή έλαβε χώρα η πρώτη άμεση πτήση της
Kenya Airways, του εθνικού αερομεταφορέα, από το Ναϊρόμπι στη Νέα Υόρκη: Ένα KQ
Boeing 787-8 Dreamliner με 234 επιβάτες απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Jomo
Kenyatta του Ναϊρόμπι με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας
Υόρκης. Η πτήση διαρκεί 15 ώρες, μειώνοντας την έως τώρα διάρκεια του ταξιδιού πάνω
από 7 ώρες.
Η άμεση αεροπορική σύνδεση με τις ΗΠΑ πρόκειται:
α) Να δώσει στην Κένυα αυξημένη πρόσβαση στη μεγάλη αμερικανική οικονομία καθώς και
σε ολόκληρη την περιοχή της Β. Αμερικής.
β) Να προσελκύσει περισσότερες αμερικανικές εταιρείες στην αγορά της Κένυας, οι οποίες
θα προστεθούν στις πλέον των 40 επιχειρήσεων των ΗΠΑ που λειτουργούν ήδη στο
Ναϊρόμπι έχοντάς το ως έδρα τους στην Αφρική.
γ) Να αυξήσει την τουριστική κίνηση υψηλού επιπέδου προς την Κένυα.
δ) Να ωφελήσει οικονομικά την ευρύτερη περιοχή της Α. και Κ. Αφρικής.
ε) Να αναδείξει το αεροδρόμιο Jomo Kenyatta, το οποίο είναι ήδη ένας από τους πιο
πολυσύχναστους κόμβους των αερομεταφορών στην Αφρική, σε ένα από τα μεγαλύτερα
οικονομικά κέντρα ολόκληρης της ηπείρου.
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Προώθηση των ΣΔΙΤ
Σύμφωνα με δήλωση της Α.Ε. του Προέδρου της Κένυας, κυρίου Uhuru Kenyatta, η
Κυβέρνηση είναι σήμερα πρόθυμη να ευνοεί και να προωθεί όλο και περισσότερο τις

συμπράξεις μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να ενισχύσει την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, με τα κορυφαία στελέχη της General
Electric Global.
Η συγκεκριμένη δήλωση έγινε στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε ο Πρόεδρος με στελέχη
της κορυφαίας ηγεσίας της General Electric Global το Σεπτέμβριο 2018 στο Ναϊρόμπι.
Σημειώνεται ότι η αμερικανική εταιρεία κολοσσός General Electric, μέσω ΣΔΙΤ,
διαδραματίζει ήδη μείζονα ρόλο στην Κένυα στους τομείς της αεροπορίας, της ενέργειας
και της υγείας. Σε αυτήν, μάλιστα, οφείλεται η εγκατάσταση του υπερσύγχρονου κύκλοτρου
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Aga Khan του Ναϊρόμπι.
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Άμεση σύνδεση Μομπάσα και Ντόχα

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, με υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους
του Κατάρ κατά την ανακοίνωση της Qatar Airways.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Qatar Airways, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα τον

Οκτώβριο 2018, η αεροπορική εταιρεία του Κατάρ εγκαινιάζει από το Δεκέμβριο κατ’
ευθείαν πτήσεις από Ντόχα προς Μομπάσα. Το γεγονός αυτό αναμένεται να ενισχύσει
καθοριστικά την προσπάθεια της Κυβέρνησης της Κένυας να αναδείξει την μεγάλη
παραλιακή πόλη της Μομπάσα σε ένα σημαντικό διεθνή τουριστικό προορισμό.
Με την ευκαιρία της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, το Κατάρ επανέλαβε το έντονο
ενδιαφέρον του για επενδύσεις στην Κένυα στους τομείς στέγασης, αεροπορίας,
δημόσιων μεταφορών, φιλοξενίας αλλά και ναυτιλίας στο πλαίσιο της προσπάθειας των
δύο χωρών για ανάπτυξη της Μπλε Οικονομίας. Καταριανοί επενδυτές ετοιμάζονται να
επενδύσουν στην κατασκευή 100.000 κατοικιών στην Κένυα ενισχύοντας έτσι το
πρόγραμμα κατοικίας που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση της Κένυας με βάση το πενταετές
αναπτυξιακό πλάνο «The Big 4 Agenda».
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Αναμένεται μείωση στις τιμές του πετρελαίου

Στο Κοινοβούλιο της Κένυας κατατέθηκε προς έγκριση η πρόταση της Α.Ε. του Προέδρου
της χώρας, κυρίου Uhuru Kenyatta, για μείωση κατά το ήμισυ του ΦΠΑ σε όλα τα
πετρελαϊκά προϊόντα, δηλαδή από το ισχύον 16% σε 8%. Η συγκεκριμένη μείωση
αναμένεται να επιφέρει και μείωση γενικότερα των τιμών στην αγορά των υπηρεσιών και
των αγαθών. Το μέτρο στοχεύει στην ανακούφιση των ασθενέστερων στρωμάτων του
πληθυσμού
ανάμεσα
στα
οποία
συγκαταλέγονται
και
οι
ηλικιωμένοι.
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Υπερσύγχρονος νοσοκομειακός διαγνωστικός εξοπλισμός
Τον Οκτώβριο 2018 εγκαινιάστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Aga Khan του
Ναϊρόμπι από την Πρώτη Κυρία της Κένυας, Margaret Kenyatta, ένας υπερσύγχρονος
σαρωτής τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET CT) και ένα μηχάνημα Cyclotron, το

πρώτο του είδους του στην Α. και Κ. Αφρική. Η εγκατάσταση του υπερσύγχρονου αυτού
εξοπλισμού γίνεται στο πλαίσιο της προτεραιότητας για την υγεία προς όλους που δίνει η
χώρα με βάση το πενταετές αναπτυξιακό της πρόγραμμα «The Big 4 Agenda».

Η Πρώτη Κυρία της Κένυας, Margaret Kenyatta, κατά τα εγκαίνια της μονάδας.
Το νοσοκομείο επένδυσε περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ για να ολοκληρώσει τη μοναδική
αυτή μονάδα υγείας σε Α. και Κ. Αφρική όπου οι γιατροί, χάρη στη νέα τεχνολογία, θα
μπορούν να εντοπίζουν με ακρίβεια υψηλού επιπέδου ασθένειες, όπως ο καρκίνος, σε
κυτταρικό ακόμα επίπεδο συμβάλλοντας έτσι στην έγκαιρη θεραπεία. Η Κένυα είναι τώρα
η τέταρτη χώρα στην Αφρική που διαθέτει μια τέτοια διαγνωστική μονάδα μετά την
Αίγυπτο, το Μαρόκο και τη Νότια Αφρική.
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Συνάντηση των πρώτων Κυριών Κένυας και ΗΠΑ

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Melania Trump, ταΐζει μωρά ορφανά ελεφαντάκια στο πάρκο
David Sheldrick Wildlife Trust.
Τον Οκτώβριο 2018 έφθασε στο Ναϊρόμπι η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Melania Trump, για μία
επίσκεψη-ορόσημο προσκεκλημένη από την Πρώτη Κυρία της Κένυας, Margaret Kenyatta,
ώστε να συνεχίσουν τις μεταξύ τους συνομιλίες οι οποίες ξεκίνησαν τον Αύγουστο 2018
κατά την επίσημη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον της Α.Ε. του Προέδρου της χώρας, κυρίου

Uhuru Kenyatta. Οι συνομιλίες των δύο Κυριών επικεντρώθηκαν σε θέματα υγείας, ιδίως
στην ευημερία των μητέρων και των παιδιών, καθώς και σε ζητήματα διατήρησης της
φύσης. Η Κυρία Kenyatta ενημέρωσε την αμερικανή ομόλογό της σχετικά με το πρόγραμμα
υγειονομικής περίθαλψης «Beyond Zero», για το οποίο έχει λάβει θερμά συγχαρητήρια
από την Unicef, και με την πρωτοβουλία «Hands Off Our Elephants», μία ευρεία
εκστρατεία για τη διατήρηση της πανίδας που στοχεύει να περιορίσει τη λαθροθηρία στην
Κένυα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η επίσκεψή τους στο Ορφανοτροφείο Ελεφάντων
David Sheldrick Wildlife Trust που λειτουργεί στο Ναϊρόμπι.

