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Επανεκλογή της Κένυας στο Συμβούλιο Ειρήνης & Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης 

 

Την  8η Φεβρουαρίου η Κένυα, με 37 ψήφους και ξεπερνώντας τους βόρειους γείτονές της 
Αιθιοπία και Σουδάν, επανεξελέγη μέλος του 15μελούς Συμβουλίου Ειρήνης & Ασφάλειας 
της Αφρικανικής Ένωσης (African Union Peace and Security Council). Η Αφρικανική Ένωση 
αριθμεί 55 κράτη-μέλη. Το γεγονός αυτό ενισχύει σημαντικά την επιρροή της χώρας στην 
Αφρικανική ήπειρο και προετοιμάζει τη θετική έκβαση της υποψηφιότητάς της για μία μη 
μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2021-2022.  

Η επανεκλογή της Κένυας εκτιμάται ως σαφής ένδειξη της εμπιστοσύνης που χαίρει σε 
όλη την ήπειρο για τα επιτεύγματα και τις ικανότητές της. Αποτελεί, όμως, και συνέπεια 
των καλών σχέσεων που φροντίζει να έχει σε κυβερνητικό επίπεδο με τις άλλες Αφρικανικές 
χώρες. Η προεδρία του 15-μελούς Συμβουλίου είναι κυκλική σε μηνιαία βάση. Η Κένυα 
αναλαμβάνει την προεδρία το Μάρτιο 2019.  
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Νέες προοπτικές σημαντικών συνεργασιών Κένυας και ΗΠΑ  
 

 
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Υφυπουργού Εξωτερικών της Κένυας, κου Ababu 
Namwamba, και της Προέδρου & CEO του Επιχειρηματικού Συμβουλίου για την Αφρική, κας 
Florizelle Liser. 
 
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Κένυας επί Διοικητικών Θεμάτων, κύριος Ababu 
Namwamba, είχε την 8η Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον επίσημες συνομιλίες με την 
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Επιχειρηματικού Συμβουλίου για την Αφρική, 
κυρία Florizelle Liser. Τα δύο μέρη συζήτησαν τους εμπορικούς δεσμούς μεταξύ Κένυας και 
ΗΠΑ, τα αμερικανικά επενδυτικά συμφέροντα στην Κένυα, το καθεστώς μετά την ψήφιση 
στις ΗΠΑ του Νόμου περί Ανάπτυξης & Ευκαιριών στην Αφρική (AGOA) καθώς και την 
επερχόμενη επιχειρηματική διάσκεψη κορυφής ΗΠΑ-Αφρικής (Μαπούτο, Μάρτιος 2019), 
όπου αναμένεται να συμμετάσχει και η Κένυα. Η σύνοδος κορυφής είναι η πλατφόρμα 
όπου ο ιδιωτικός τομέας και οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι των ΗΠΑ και της Αφρικής θα 
συνομιλήσουν για την ανάληψη βασικών κλαδικών θεμάτων, όπως η Αγροτική 
Επιχειρηματικότητα, η Ενέργεια, η Υγεία, οι Υποδομές, η Στέγαση, οι ΤΠΕ και οι 
Χρηματοδοτήσεις. Η σύνοδος κορυφής θα παράσχει, επίσης, ευκαιρίες στις χώρες να 
παρουσιάσουν τρέχοντα και προβλεπόμενα έργα και επενδυτικές ευκαιρίες. 
 
Η πλευρά της Κένυας τόνισε ότι η χώρα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί στενά με το 
Επιχειρηματικό Συμβούλιο και ότι θα συνεχίσει να δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις 
επιχειρήσεις στο πλαίσιο του μεγάλου πενταετούς αναπτυξιακού της σχεδιασμού «The 
Big4 Agenda» εστιάζοντας στη Βιομηχανία, στη Στέγαση, στην Υγεία και στην Επαρκή & 
Ασφαλή Διατροφή. Υπογραμμίστηκε ότι η Κένυα αναζητά ιδιαιτέρως συνεργάτες στην 
αγροτοβιομηχανική παραγωγή και στην ανάπτυξη κατάλληλων τεχνολογιών για την παροχή 
σύγχρονων οικονομικά προσιτών κατοικιών.  Τέλος, επισημάνθηκε ότι οι επενδυτές 
μπορούν να ωφεληθούν όχι μόνο από την Κένυα με την είσοδό τους σε αυτήν αλλά και 
από ολόκληρη την Αφρική με το δεδομένο της στρατηγικής παρουσίας της χώρας τόσο 
ιδεολογικά όσο και γεωγραφικά. 
 



«Η Κένυα είναι το φυσικό παράθυρο στην Αφρική», τόνισε ο Υφυπουργός Ababu και 
κάλεσε τους επενδυτές να επωφεληθούν από τη δυναμική της νέας Αφρικανικής 
Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών (AfCTA). Η εν λόγω Συμφωνία επιδιώκει να 
διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
ήπειρο μετατρέποντας τον αφρικανικό πληθυσμό του 1,2 δισεκατομμυρίων ατόμων σε μια 
απρόσκοπτη πλατφόρμα επενδύσεων και ανάπτυξης για την προώθηση της κοινής 
ευημερίας. 
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Νέα συγχώνευση: Τράπεζα της Κένυας και Εμπορική Τράπεζα Αφρικής 
 

 
 
Η Εθνική Τράπεζα Βιομηχανικών Πιστώσεων της Κένυας (National Industrial Credit Bank) 
ανακοίνωσε τον Ιανουάριο σχέδιο συγχώνευσης με την Εμπορική Τράπεζα Αφρικής 
(Commercial Bank of Africa). Το νέο σχήμα, που θα προκύψει, θα αποτελεί το τρίτο 
μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα στην ευρύτερη περιοχή. Η συγχωνευμένη τράπεζα θα έχει 
βάση περιουσιακών στοιχείων υπολογιζόμενη σε 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, 
καθιστώντας την τρίτη μεγαλύτερη σε μέγεθος στην Κένυα με βάση τα περιουσιακά 
στοιχεία μετά την Kenya Commercial Bank και την Equity Bank. 
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Νέα δυναμική στον τομέα κατασκευής κατοικιών 
Αρχίζοντας τις δράσεις τους από την Κένυα, μία εταιρεία επενδύσεων και μία από τις 
μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες ακινήτων της Ινδίας συνεργάζονται ιδρύοντας μία 



joint venture επιχείρηση στον κατασκευαστικό και μεσιτικό τομέα ώστε να καλύψουν την 
τεράστια ζήτηση για προσιτή ποιοτική στέγη σε άτομα μεσαίου εισοδήματος. Η 
συγκεκριμένη δράση τους  θα επεκταθεί σε πολλές χώρες της Υπο-Σαχάριας Αφρικής. 
 

                                                                                   

 
 
 
Πρόκειται για τις εταιρείες Actis και Shapoorji Pallonji Real Estate, που είναι μέλος ενός 
από τους μεγαλύτερους και αρχαιότερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ινδίας με εμπειρία 
και ενεργό δραστηριότητα 153 ετών. Έως τώρα, οι εν λόγω εταιρείες έχουν διαθέσει 120 
εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην νέα επιχείρηση για κατασκευή κατοικιών σε προσιτές 
αλλά και ανταγωνιστικές τιμές.  
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Προώθηση της βιομηχανίας συναρμολόγησης οχημάτων 
 

 
 
Το Φεβρουάριο, η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, συναντήθηκε με 
μέλη της Ένωσης Κατασκευαστών Κένυας για να συζητήσει την εθνική πολιτική για την 
αυτοκινητοβιομηχανία με στόχο την προώθηση του τομέα. Σημειωτέον ότι η μεταποιητική 
βιομηχανία είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του μεγάλου πενταετούς 
αναπτυξιακού προγράμματος της χώρας, μέσω του οποίου η κυβέρνηση στοχεύει στη 
δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας κυρίως για τη νεολαία. 
 
Στη συνάντηση, ο Πρόεδρος κάλεσε τους τοπικούς συναρμολογητές αυτοκινήτων να 
καινοτομήσουν στους τρόπους παραγωγής οχημάτων ποιότητας έτσι ώστε να είναι 



προσιτά για τους Κενυάτες. Δήλωσε δε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια θα βοηθήσει στην 
αποθάρρυνση της αγοράς εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων τα οποία πωλούνται 
επί του παρόντος σε χαμηλότερες τιμές από εκείνα που συναρμολογούνται σε τοπικό 
επίπεδο.  
 
Η βιομηχανία συναρμολόγησης οχημάτων και κατασκευής εξαρτημάτων για αυτοκίνητα 
άκμαζε στο παρελθόν στην Κένυα προσφέροντας πολλές θέσεις εργασίας. Η κυβέρνηση 
δήλωσε έτοιμη να συνεργαστεί με την Ένωση Κατασκευαστών Οχημάτων για να 
αποκαταστήσει την τοπική βιομηχανία στην παλιά της δόξα με αναβάθμιση της 
παραγωγής και τήρηση προτύπων ποιότητας. 
 
Στη συνάντηση προτάθηκε μία σειρά μέτρων με στόχο τη βελτίωση του τομέα 
συμπεριλαμβανομένης της αφορολόγητης εισαγωγής μηχανημάτων, της καθιέρωσης ενός 
αποτελεσματικού θεσμικού μηχανισμού που θα παρέχει εστιασμένη και συνεχή προσοχή 
στη βιομηχανία, καθώς και ενός εθνικού συμβουλίου αυτοκινητοβιομηχανίας, το οποίο θα 
αναλάβει την ευθύνη της εφαρμογής της εθνικής πολιτικής για την αυτοκινητοβιομηχανία. 
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Σημαντικά έργα στο λιμένα του Κισούμου 

 

Τον Ιανουάριο ανακοινώθηκε επίσημα ο σχεδιασμός ενός μεγαλεπήβολου έργου 
ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του λιμένα του Κισούμου, πρωτεύουσας της ομώνυμης 
Κομητείας της Κένυας. Πρόκειται για ένα μεγάλο εσωτερικό λιμένα στην τεράστια λίμνη 
Βικτώρια ο οποίος αποτελεί σημαντικό κόμβο μεταφορών και εμπορίου ανάμεσα στις 
τρεις χώρες που βρέχονται από τη λίμνη –Κένυα, Ουγκάντα, Τανζανία. Στο Κισούμου θα 
φθάσει σε λίγο διάστημα και το κατασκευαζόμενο σιδηροδρομικό δίκτυο Standard Gauge 
Railway που έχει αφετηρία το λιμένα της Μομπάσα στον Ινδικό Ωκεανό. Τα μεταφερόμενα 
αγαθά από το Κισούμου μέσω πλοίων θα μετακινούνται προς την Ουγκάντα, την Τανζανία, 



το Νότιο Σουδάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κ.ά. Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται, 
επίσης, στα άμεσα ενδιαφέροντα της Αφρικανικής Ένωσης. 
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Επιπλέον στήριξη και ώθηση στον τομέα της δημόσιας υγείας 
 

  
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Roche Ανατολικής Αφρικής, κος Frank Loeffler, με την Πρώτη 
Κυρία, Margaret Kenyatta, κατά την υπογραφή της συμφωνίας. 
 
Η Ελβετική πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία Roche, ξεκίνησε το Φεβρουάριο νέα 
συνεργασία με την οργάνωση «Beyond Zero» της Πρώτης Κυρίας της Κένυας, Margaret 
Kenyatta, ώστε να δοθεί συνέχεια στο πρόγραμμα εκπαίδευσης νοσοκόμων και 
νοσηλευτριών στις περιοχές τις χώρας που πλήττονται περισσότερο από την ξηρασία. Πιο 
συγκεκριμένα, η εταιρεία αναλαμβάνει να εκπαιδεύει 100 νοσοκόμες κατ’ έτος για τα 
επόμενα τρία έτη. 
Παράλληλα, χρηματοδοτείται από την Παγκόσμια Τράπεζα πρόγραμμα κατάρτισης για 
τους κοινοτικούς νοσηλευτές, το οποίο στοχεύει να καλύψει με ειδικευμένο προσωπικό τις 
ανάγκες στην παροχή περίθαλψης σε δύσκολα προσβάσιμες περιοχές. 
 
Η εκπαίδευση είναι σύμφωνη με το Στρατηγικό Πλαίσιο 2018-2022 της Πρώτης Κυρίας το 
οποίο στοχεύει να παρέχει προσιτές, κατάλληλες, αποτελεσματικές και βιώσιμες 
παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας σε όλα τις περιοχές της χώρας. Τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα υλοποιούνται μέσω του Υπουργείου Υγείας από τις διάφορες 
Πανεπιστημιακές Ιατρικές Σχολές της Κένυας. 
 
Η Κυρία Margaret Kenyatta έχει ως βασική της μέριμνα και έργο την προάσπιση της υγείας 
κυρίως παιδιών και γυναικών καθώς και την καταπολέμηση του HIV/AIDS. Χάρη στη 



σημαντική της αυτή προσπάθεια εκλέχτηκε ομόφωνα, το Φεβρουάριο, αντιπρόεδρος της 
Οργάνωσης των Αφρικανών Πρώτων Κυριών Ενάντια στον HIV/AIDS. 
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Η Κένυα σταθερά αντίθετη με τη νομιμοποίηση του εμπορίου κεράτων ρινόκερου 

 

Η Κένυα εξέφρασε τον Φεβρουάριο την έντονη θλίψη και απογοήτευσή της για την 
απόφαση της Κίνας να αναστείλει την προηγούμενη απαγόρευσή της του εμπορίου 
κεράτων ρινόκερου. Ταυτόχρονα, εξέφρασε και την απόλυτη αντίθεσή της στο 
συγκεκριμένο εμπόριο για οποιουσδήποτε λόγους και αν γίνεται.  

Οι ρινόκεροι, όπως και οι ελέφαντες, είναι είδη που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, γεγονός 
που ενισχύεται από την έντονη λαθροθηρία τους εξαιτίας της υψηλής τιμής που έχει στο 
εμπόριο το κέρατο και το ελεφαντόδοντο. Ένα κιλό κεράτων ρινόκερου αξίζει 60 χιλιάδες 
δολάρια ΗΠΑ! Στην Κένυα, αλλά και σε άλλες Υπο-Σαχάριες χώρες, δρουν οργανωμένες 
ομάδες λαθροκυνηγών και λαθρεμπόρων κυρίως από την Ασία όπου υπάρχει η 
λανθασμένη πεποίθηση ότι το κέρατο των ρινόκερων διαθέτει θεραπευτικές ιδιότητες. 

 

 

 

 



 
 

 


