Επιλεγμένες Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Κένυα
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Καθηγητές του Χάρβαρντ σε επίσημη επίσκεψη στην Κένυα

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, με τους καθηγητές του Χάρβαρντ.
Τον Ιούνιο 2019 η Κένυα υποδέχθηκε μία μεγάλη ομάδα κορυφαίων καθηγητών του
Χάρβαρντ, ενός από τα πιο σημαντικά πανεπιστήμια διεθνώς. Οι 35 καθηγητές του Harvard
Business School μετείχαν σε επίσημη αποστολή με σκοπό να συναντηθούν με την Α.Ε. τον
Πρόεδρο της Κένυας, κύριο Uhuru Kenyatta, και να έχουν συνομιλίες μαζί του σχετικά με
τις ιδέες, τον οραματισμό και τα προγράμματά του σε μία σειρά θεμάτων για τις
επιχειρήσεις και τον οικονομικό και αναπτυξιακό μετασχηματισμό της Κένυας αλλά και
ολόκληρης της Αφρικανικής ηπείρου.
Η αποστολή, με επικεφαλής τον καθηγητή Srikant M. Datar, επισκέφθηκε, επίσης, τον
λιμένα της Μομπάσα καθώς και πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις τόσο εκεί όσο και στο
Ναϊρόμπι. Μιλώντας εξ ονόματος όλων των μελών της αποστολής, ο καθηγητής Datar
δήλωσε ότι η Κένυα έχει να επιδείξει λαμπρά παραδείγματα ανάπτυξης και οι
οικονομικοί της στόχοι είναι εξαιρετικοί. Έχει μοναδικά επιτεύγματα που πρέπει να γίνουν
ευρέως γνωστά. «Εντυπωσιάστηκα από τη μεταμόρφωση που συμβαίνει στην Κένυα και
όλοι μας εκτιμούμε ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση της προόδου
εφαρμόζοντας επιθετικά διοικητικά μέτρα για ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα
ανάπτυξης με σκοπό να δημιουργήσει ευημερία για όλους».
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H Κένυα σταθερά υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, με τον Πρόεδρο του WWF, κο Pavan
Sukhdev.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε στο Ναϊρόμπι τον Ιούνιο 2019 η Α.Ε. ο Πρόεδρος
της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, με τον Πρόεδρο του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση
(World Wildlife Fund - WWF), κύριο Pavan Sukhdev, από την πλευρά της Κένυας τονίστηκε
για πολλοστή φορά η προσήλωση της χώρας στην επίτευξη βιώσιμης / αειφόρου
ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας
και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, γενικότερα, επειδή θεωρούνται ως
αναπόσπαστα στοιχεία στην πορεία επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας των
ανθρώπινων κοινοτήτων.
Ο κύριος Sukhdev, αφού ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Κένυας σχετικά με τη δράση και τα
προγράμματα του WWF σε 100 χώρες ανά τον κόσμο, τον παρακάλεσε να μιλήσει για τα
θέματα προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας τόσο στη Γενική Σύνοδο των
Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2019 όσο και στη Σύνοδο Κορυφής των κρατών της
Κοινοπολιτείας το 2020.
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Η Κένυα στηρίζει σθεναρά την ανάδειξη γυναικών σε ηγετικές θέσεις
Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας διάσκεψης Women Deliver 2019, η οποία
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2019 στο Βανκούβερ του Καναδά, η Α.Ε. ο Πρόεδρος της
Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, προσκεκλημένος του Καναδού Πρωθυπουργού, κυρίου
Justin Trudeau, τόνισε στην ομιλία του την ανάγκη να δημιουργήσει η κοινωνία ένα
ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι γυναίκες να αξιοποιούν τα
προσόντα τους υπηρετώντας σε υψηλές θέσεις εξουσίας και να βλέπουν την επίτευξη των
οραμάτων τους για μια καλύτερη κοινωνία. Επεσήμανε, επίσης, ότι η Κένυα έχει
εμπράκτως αποδείξει την επιδίωξή της να συμπεριλαμβάνονται γυναίκες σε ηγετικές
θέσεις. Η χώρα έχει κατορθώσει να διασφαλίσει την ισότητα των φύλων στις εκτελεστικές,

δικαστικές και αποκεντρωμένες μονάδες διακυβέρνησης και κάνει σοβαρά βήματα ώστε να
διασφαλίσει το ίδιο και στη νομοθετική εξουσία.

Στο επίκεντρο της διάσκεψης ήταν η ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών στον
τομέα της υγείας καθώς και η ευημερία κοριτσιών και γυναικών ανά την υφήλιο. Με το
βασικό σύνθημά της «Δύναμη, Πρόοδος, Αλλαγή», η διάσκεψη επιδιώκει να εμπνεύσει τις
γυναίκες να αναλάβουν θέσεις για να επιφέρουν θετικές αλλαγές στις κοινωνίες τους.
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Συνέργειες για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και προστασία

Η Κυβέρνηση της Κένυας έθεσε σε εφαρμογή την πρωτοβουλία «Πράσινη Κένυα» με τις
ενέργειες της οποίας η δενδροκάλυψη της χώρας θα φθάσει μέχρι το 2022 το ποσοστό του
10% της ελάχιστης δενδροκάλυψης το οποίο συστήνεται διεθνώς. Παράλληλα,
καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να αντιμετωπιστούν με επιτυχία τα έντονα
προβλήματα, που προκαλούν στην ευρύτερη περιοχή, τόσο οι ακραίες καιρικές συνθήκες
και η κλιματική αλλαγή, που οδηγούν σε παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, όσο και η μη
ελεγχόμενη παλαιότερα υλοτόμηση η οποία εξάντλησε σε σημαντικό βαθμό τη
δασοκάλυψη.
Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση ενθαρρύνει και επιβραβεύει πρωτοβουλίες για έργα
βιώσιμης ανάπτυξης και αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος που
πραγματοποιούνται με τη συνεργασία κρατικών φορέων, τοπικών φορέων, ιδιωτικών
επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών. Πρόσφατο παράδειγμα, τον Ιούνιο 2019,
αποτελεί η συνεργατική πρωτοβουλία για τη φύτευση μίας μεγάλης έκτασης στο φράγμα
Ruiru στο Ναϊρόμπι με τα κατάλληλα είδη δενδρυλλίων μπαμπού. Με την ευκαιρία της
φύτευσης, η Κυβέρνηση δήλωσε ότι θα στηρίζει τον ιδιωτικό τομέα ο οποίος έχει τη
δυνατότητα να καταστεί βασικός συντελεστής στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων
και στην αντιστροφή των ανθρώπινων ενεργειών οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά το
περιβάλλον. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι για να είναι επιτυχείς οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις
αποκατάστασης πρέπει να επιτρέπεται στις τοπικές κοινότητες να συμμετέχουν πλήρως.

5
Ηλεκτρική ενέργεια ακόμα και σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές

Η Κένυα εγκαινίασε τον Ιούνιο 2019 μία υπηρεσία προϋπολογισμού 47 εκατομμυρίων
δολαρίων ΗΠΑ η οποία στοχεύει στο να παρέχει βιώσιμες λύσεις εκτός δικτύου διανομής
σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας που βρίσκονται πολύ μακριά από εγκαταστάσεις
του εθνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Από τη συγκεκριμένη υπηρεσία και τα
έργα που θα πραγματοποιηθούν αναμένεται να ωφεληθούν 277 χιλιάδες νοικοκυριά και
σχεδόν 1,3 εκατομμύρια κάτοικοι μέσω της κατασκευής 151 μίνι δικτύων διανομής και της
εγκατάστασης αυτόνομων ηλιακών συστημάτων.
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H Κένυα στην προεδρία της Κοινής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Πειρατείας

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της «Κοινής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της
Πειρατείας στα Ανοικτά των Ακτών της Σομαλίας», η οποία ελήφθη την 20ή Ιουνίου 2019, η
Κένυα πρόκειται να αναλάβει, από τον Ιανουάριο 2020 και για δύο συνεχόμενα έτη, την
προεδρία της Επιτροπής. Η ασφάλεια της ναυτιλίας είναι καθοριστικής σημασίας για την
εθνική ασφάλεια της Κένυας αλλά και για το πρόγραμμά της σχετικά με την Μπλε
Οικονομία. Η Κένυα θα συντονίζει τις περιφερειακές και τις διεθνείς προσπάθειες για την
αντιμετώπιση του προβλήματος της πειρατείας, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί απειλή
για τον ναυτιλιακό τομέα, παρά το γεγονός ότι έχει κατασταλεί σε σημαντικό βαθμό κατά
τα τελευταία έτη ιδίως.
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Δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας

Στις εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις της Rivatex.
Με την επαναλειτουργία του εκσυγχρονισμένου εργοστασίου κλωστοϋφαντουργίας
Rivatex στην πόλη Eldoret, πρωτεύουσα της Κομητείας Uasin Gishu, δημιουργούνται τρεις
χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί καθώς η συγκεκριμένη
μονάδα πρόκειται να επιφέρει μεγάλες θετικές αλλαγές στη βαμβακοπαραγωγή 24
κομητειών της χώρας. Η ανανέωση του εργοστασίου, που κόστισε 5 δισεκ. σελίνια Κένυας,
δηλαδή περίπου 43 εκατομ. ευρώ, εντάσσεται στα έργα του συνολικού πενταετούς
αναπτυξιακού προγράμματος της Κυβέρνησης.
Κατά την τελετή των εγκαινίων, την 21η Ιουνίου 2019, δηλώθηκε επίσημα ότι θα
διπλασιασθεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο εργοστάσιο με παράλληλη μείωση της
τιμής κόστους του κατά 50% με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα 24ωρης παραγωγής και,
άρα, τόνωσης της απόδοσης. Ανακοινώθηκε, επίσης, ότι η Κένυα θα αρχίσει να καλλιεργεί
ανθεκτικότερες και πιο αποδοτικές ποικιλίες βάμβακος.
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Βράβευση τραπεζικών ιδρυμάτων Κένυας

Η Αφρικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στο περιθώριο των ετήσιων συνεδριάσεών της,
απένειμε, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που έγινε στο Μάλαμπο της Ισημερινής
Γουινέας, τα βραβεία σε αφρικανικές τράπεζες για το 2019. Τα συγκεκριμένα βραβεία, που

έχουν καθιερωθεί σαν τα Όσκαρ του αφρικανικού τραπεζικού συστήματος, επιβραβεύουν
την αριστεία στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα.
Βραβεύτηκαν τα εξής τραπεζικά ιδρύματα της Κένυας:



H Kenya Commerce Bank
- Βραβείο Καινοτομίας
- Τράπεζα της Χρονιάς 2019 για την Περιφέρεια Ανατολικής Αφρικής
Η Equity Bank
- Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
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Αεροπορική σύνδεση Ναϊρόμπι - Ρώμης - Γενεύης

Το Boeing 787-8 Dreamliner της Kenya Airways στον αερολιμένα της Γενεύης.
Τον Ιούνιο 2019 ξεκίνησαν επίσημα τα αεροπορικά δρομολόγια του εθνικού
αερομεταφορέα της Κένυας, Kenya Airways, που συνδέουν το Ναϊρόμπι με τη Ρώμη και
τη Γενεύη. Η σύνδεση αυτή επεκτείνει το δίκτυο προορισμών της Kenya Airways στην
Ευρώπη, μετά την ήδη υπάρχουσα σύνδεση με Λονδίνο, Άμστερνταμ και Παρίσι. Η ενέργεια
αυτή αναμένεται να ενδυναμώσει τις σχέσεις και συνεργασίες Κένυας και Ελβετίας με το
δεδομένο ότι προσφέρει δυνατότητες άμεσης και γρήγορης μετακίνησης μεταξύ Ναϊρόμπι
και Γενεύης σε διπλωμάτες, στελέχη του ΟΗΕ και μεγάλων διεθνών ΜΚΟ. Επισημαίνεται ότι
η Γενεύη φιλοξενεί την έδρα του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών και το ίδιο συμβαίνει
με το Ναϊρόμπι που αποτελεί κομβικό σημείο και έδρα για την Αφρική του ΟΗΕ και άλλων
διεθνών οργανισμών.
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Στην Κένυα το τρίτο «Επόμενο Φόρουμ Αϊνστάιν»
Η Κένυα θα φιλοξενήσει το τρίτο κατά σειρά «Επόμενο Φόρουμ Αϊνστάιν» («Next Einstein
Forum» - NEF), το μεγαλύτερο αφρικανικό επιστημονικό συνέδριο, τον Μάρτιο του 2020.
Πρόκειται, στην ουσία, για ένα δίκτυο κέντρων αριστείας στον τομέα της επιστήμης και της
έρευνας τα οποία έχουν δομηθεί έτσι ώστε να επιτρέπουν στους ταλαντούχους νεαρούς
επιστήμονες της Αφρικής να γίνουν καινοτόμοι, οδηγώντας στην επιστημονική,
εκπαιδευτική και οικονομική αυτάρκεια της ηπείρου.

Το συνέδριο, που αποτελεί πρωτοβουλία του Αφρικανικού Ινστιτούτου Μαθηματικών
Επιστημών (Africa Institute for Mathematical Sciences - AIMS), αναμένεται να συγκεντρώσει
περισσότερους από 2.500 αντιπροσώπους στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 4
βραβευθέντες με Νόμπελ. Στόχος είναι η καταγραφή του μέλλοντος της επιστήμης και της
έρευνας στην Αφρικανική ήπειρο.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της AIMS, η Κένυα επελέγη λόγω του ισχυρού της συστήματος
καινοτομίας και των δυνατών δεσμών της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας.
Το τρίτο NEF θα παράσχει επομένως μία πλατφόρμα για την Κένυα να επιδείξει τα
φιλόδοξα προγράμματά της για την επιστήμη και την καινοτομία, καθώς και να
προσελκύσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στις τεράστιες δυνατότητές της να
αποτελέσει προορισμό επενδύσεων στην επιστήμη και στην τεχνολογία.

