Επιλεγμένες Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Κένυα

1
Κένυα και Νότιο Σουδάν σε πορεία ενίσχυσης της συνεργασίας τους

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, και η Α.Ε. ο Πρόεδρος του Ν.
Σουδάν, κος Salva Kiir Mayardit.
Η Κένυα και το Νότιο Σουδάν κατέληξαν σε συμφωνία με σκοπό να εμβαθύνουν τους
εμπορικούς τους δεσμούς. Στο πλαίσιο αυτό, η Κένυα ανακοίνωσε το σχέδιό της να
πραγματοποιήσει μεγάλη εμπορική έκθεση στη Τζούμπα, πρωτεύουσα του Νότιου Σουδάν.
Επίσης, η Κένυα δήλωσε πως διαθέτει για τις ανάγκες του Νότιου Σουδάν μία σημαντική
έκταση γης 10 εκταρίων εντός της Ειδικής Οικονομικής Ζώνης της Naivasha (εν είδει «ξηρού
λιμένος») ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων και
κόμβος μεταφορών. Επιπλέον, οι δύο αυτές χώρες της Ανατολικής Αφρικής συμφώνησαν
να συστήσουν μια κοινή επιτροπή συνόρων για τη διαχείριση των κοινών συνόρων τους.
Οι συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών ανακοινώθηκαν την 1η Ιουλίου 2019 με την ευκαιρία
της επίσημης επίσκεψης στην Κένυα της Α.Ε. του Προέδρου του Νότιου Σουδάν, κυρίου
Salva Kiir Mayardit. Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, διαβεβαίωσε
τον ομόλογό του ότι η Κένυα προωθεί με ταχείς διαδικασίες την ολοκλήρωση των έργων
LAPSSET, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών οδικών αρτηριών, του πετρελαιαγωγού
και του λιμανιού Lamu, μεταξύ άλλων, για τη σύνδεση των δύο χωρών.

Ταυτόχρονα, τον Ιούλιο του 2019, ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος της Κένυας, KCB,
ενίσχυσε τις επενδύσεις του στο Νότιο Σουδάν ανοίγοντας εκ νέου υποκαταστήματα στην
πλούσια σε πετρέλαιο αυτή χώρα της Ανατολικής Αφρικής εισάγοντας, μάλιστα, και τη
δυνατότητα τραπεζικών συναλλαγών μέσω κινητής τηλεφωνίας.

2
Μία ακόμη πρωτιά για την Κένυα

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, εγκαινιάζει το μεγαλύτερο αιολικό
πάρκο της Αφρικής.
Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, εγκαινίασε την 19η Ιουλίου 2019 το
αιολικό πάρκο της λίμνης Turkana, που αποτελεί το μεγαλύτερο έργο αιολικής ενέργειας
σε ολόκληρη την ήπειρο της Αφρικής, με εγκατεστημένη ισχύ 310 MW καθαρής,
αξιόπιστης και χαμηλού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Το συγκεκριμένο έργο-μαμούθ, μαζί
με τα μεγάλα έργα ηλεκτροπαραγωγής από ηλιακή ενέργεια και γεωθερμία, θέτει σταθερά
την Κένυα στη λίστα των χωρών που ηγούνται παγκοσμίως στην ανάπτυξη ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας. Όπως δήλωσε κύριος Kenyatta το αιολικό πάρκο της Turkana είναι μια
απόδειξη της απόφασης της Κένυας για αξιοποίηση καθαρών πηγών ενέργειας καθώς η
χώρα έχει ανακοινώσει διεθνώς τη δέσμευσή της για μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου.
Η εγκατεστημένη ισχύς της Κένυας αυξήθηκε από τα 1.768 MW (Μάρτιος 2013) στα 2.712
MW (Ιούλιος 2019).
Άλλη μία απόδειξη της προσήλωσης της Κένυας στη χρήση καθαρών πηγών ενέργειας
αποτελεί η απόφαση, τον Ιούλιο του 2019, ενός δικαστηρίου της χώρας να μπλοκάρει για
περιβαλλοντικούς λόγους τον πρώτο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα, ενός
σχεδίου ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υποστήριζαν Κινέζοι επενδυτές.
Ο κος Kenyatta διαβεβαίωσε τον κατασκευαστικό κλάδο ότι, χάρη στο χαμηλότερο κόστος
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, η Κυβέρνηση βρίσκεται στη διαδικασία
εκκίνησης ενός σχεδίου μείωσης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30%, το οποίο θα
εφαρμοστεί μέσω συστήματος εκπτώσεων. Περαιτέρω περικοπές, μέχρι το τέλος του έτους,
θα επεκταθούν στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και της χαλυβουργίας.

3
Κένυα και Παγκόσμια Τράπεζα σε σταθερή τροχιά συνεργασιών

Ο Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, κος Hafez Ghanem, με την Α.Ε. τον Πρόεδρο της
Κένυας, κο Uhuru Kenyatta.
Ο Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Αφρική, κύριος Hafez Ghanem,
διαβεβαίωσε, τον Ιούλιο του 2019, την Κυβέρνηση της Κένυας για το ότι η Τράπεζα θα
συνεχίσει να στηρίζει το μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας The Big 4 Agenda. Ο
κύριος Ghanem δήλωσε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα δεσμεύεται να στηρίξει την Κένυα τόσο
από τεχνική άποψη όσο και από οικονομική επισημαίνοντας, παράλληλα, την τεράστια
σημασία του προγράμματος για παροχή προσιτής υγειονομικής περίθαλψης προς όλους.
Τόνισε, επίσης, το ενδιαφέρον της Τράπεζας για συνεργασίες με την Κυβέρνηση της Κένυας
στους τομείς της αναπτυξιακής πολιτικής, των υποδομών, της έξυπνης γεωργίας για το
κλίμα και της ψηφιακής οικονομίας.
Από την έως τώρα συνεργασία της Παγκόσμιας Τράπεζας με την Κυβέρνηση της Κένυας
έχουν υλοποιηθεί έργα τα οποία επηρεάζουν θετικά τη ζωή των Κενυατών.
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Νέα ώθηση στην Μπλε Οικονομία
Οι προσπάθειες της Κένυας για ανάδειξη της Μπλε Οικονομίας ως βασικού παράγοντα
του μετασχηματισμού της χώρας έλαβαν σημαντική ώθηση με τα εγκαίνια, την 8η Ιουλίου
2019, της Ναυτικής Ακαδημίας Bandari στην Κομητεία Μομπάσα. Η Ναυτική Ακαδημία θα
αποτελεί κέντρο αριστείας στον τομέα της θαλάσσιας εκπαίδευσης και έρευνας έχοντας
ως στόχο να διευκολύνει την προσπάθεια της χώρας να αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη από
την Μπλε Οικονομία, κάτι στο οποίο η Κυβέρνηση της χώρας δίνει αμέριστη προσοχή. Για
να επιτύχει το στόχο της, η Ακαδημία πρόκειται να συνεργαστεί με άλλα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κένυας αλλά και να αδελφοποιηθεί με την Ακαδημία
Εκπαίδευσης της Mediterranean Shipping Company (MSC), που εδρεύει στη Νάπολη της
Ιταλίας.

Στιγμιότυπο από την τελετή των εγκαινίων της Ναυτικής Ακαδημίας Bandari.
Εκτιμάται ότι η Μπλε Οικονομία, αν αξιοποιηθεί σωστά, έχει τη δυνατότητα να εισφέρει
έως και 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην οικονομία της Κένυας και να δημιουργήσει
πάνω από 52.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα 10 χρόνια.

5
Ελπίδα για αποτελεσματική αντιμετώπιση της ελονοσίας στην Κένυα

Τον Αύγουστο 2019 η Κένυα ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα εμβολιασμού για βρέφη και
μικρά παιδιά για αντιμετώπιση της ελονοσίας και έτσι έγινε η τρίτη χώρα της Αφρικής που
εισήγαγε το εμβόλιο αυτό μετά τη Γκάνα και το Μαλάουι. Επί δεκαετίες, η μάστιγα της
ελονοσίας υποβαθμίζει τις ζωές των Αφρικανών και επιφέρει καταστροφικές συνέπειες
στην οικονομία.
Η Κένυα, με συχνότητα εμφάνισης ελονοσίας 27% για παιδιά κάτω των πέντε ετών,
προγραμμάτισε να εμβολιάζει ετησίως περίπου 120.000 παιδιά. Για την επιτυχία του έργου
η Κυβέρνηση της χώρας συνεργάζεται με αρμόδιες ΜΚΟ, με τον ιδιωτικό τομέα και, βέβαια,
με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Η κατασκευάστρια εταιρεία των εμβολίων πρόκειται

να χορηγήσει μέχρι και 10 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου κατά την πιλοτική φάση του
προγράμματος.

6
Επίσημες συναντήσεις της Προξένου ε.τ. στην Κένυα
Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Κένυα (17-31 Αυγούστου 2019) η Πρόξενος ε.τ.
της Κένυας στην Ελλάδα, κυρία Βίκυ Πανταζοπούλου, είχε εποικοδομητικές συναντήσεις
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Επ. Προξενείου να συμβάλλει στην προαγωγή των
πολυεπίπεδων σχέσεων μεταξύ Κένυας και Ελλάδας.
Συνάντηση με τον Υπουργό Τουρισμού & Άγριας Ζωής και το Υφυπουργό Τουρισμού

Η κα Β. Πανταζοπούλου με τον Υπουργό Τουρισμού & Άγριας Ζωής, κο Najib Balala
(αριστερά), και τον Υφυπουργό επί θεμάτων Τουρισμού, κο Joe R. Okudo (δεξιά).
Η Πρόξενος ε.τ., κυρία Βίκυ Πανταζοπούλου, συναντήθηκε με τον Υπουργό Τουρισμού &
Άγριας Ζωής, κύριο Najib Balala, και τον Υφυπουργό επί θεμάτων Τουρισμού, κύριο Joe R.
Okudo. Κατά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε την 28η Αυγούστου στο γραφείο τoυ
Υπουργού, συζητήθηκαν θέματα συνεργασιών Ελλάδας – Κένυας σχετικά με τον τουρισμό
καθώς και ζητήματα ανάπτυξης της τουριστικής ροής μεταξύ των δύο χωρών.

Συνάντηση με την Υφυπουργό Ναυτιλίας και Θαλασσίων Μεταφορών

Η κα Β. Πανταζοπούλου με την Υφυπουργό Ναυτιλίας και Θαλασσίων Μεταφορών, κα
Ναncy Κagirithu (κέντρο), και τον Αν. Γεν. Γραμματέα του Ελληνο-Κενυατικού
Επιμελητηρίου, κο Charles Wako.
Η Πρόξενος ε.τ., κυρία Βίκυ Πανταζοπούλου, συναντήθηκε με την Υφυπουργό του
Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών, Στέγασης, Αστικής Ανάπτυξης & Δημοσίων Έργων,
κυρία Nancy Kagirithu, υπεύθυνη για θέματα ναυτιλίας και θαλασσίων μεταφορών. Κατά
τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε την 29η Αυγούστου στο γραφείο της Υφυπουργού,
συζητήθηκαν θέματα συνεργασιών των δύο χωρών σε ζητήματα ναυτιλίας, θαλασσίων
μεταφορών και μπλε οικονομίας. Την κυρία Πανταζοπούλου συνόδευε ο Αν. Γενικός
Γραμματέας του Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου Βιομηχανίας, Εμπορίου, Ανάπτυξης,
Τουρισμού & Πολιτισμού, κύριος Charles Wako.
Συνάντηση στο Εθνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Βιομηχανίας

Η κα Β. Πανταζοπούλου με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του KNCCI, κους Richard
Ngatia (κέντρο) και Δρ. Erick Rutto (αριστερά) αντίστοιχα, τον Αν. Γεν. Γραμματέα του

Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου, κο Charles Wako (δεύτερο από δεξιά), και ένα μέλος του
Δ.Σ. (δεξιά).
Η Πρόξενος ε.τ., κυρία Βίκυ Πανταζοπούλου, συναντήθηκε την 20ή Αυγ., στα γραφεία του
Εθνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου & Βιομηχανίας της Κένυας (Kenya National Chamber of
Commerce & Industry), με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Εθνικού Διοικητικού
Συμβουλίου, κυρίους Richard Ngatia και Δρ. Erick Rutto αντίστοιχα. Στη συνάντηση, κατά
την οποία έλαβε μέρος και άλλο μέλος της Διοίκησης, συζητήθηκαν τρόποι τόνωσης των
σχέσεων του επιχειρηματικού κόσμου Ελλάδας και Κένυας καθώς και θέματα που
αφορούν τη συνεργασία του KNCCI με το Ελληνο-Κενυατικό Επιμελητήριο Βιομηχανίας,
Εμπορίου, Ανάπτυξης, Τουρισμού & Πολιτισμού. Την κυρία Πανταζοπούλου συνόδευε ο Αν.
Γεν. Γραμματέας του Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου, κύριος Charles Wako.
Συνάντηση στο Παράρτημα του Ναϊρόμπι του Εθνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου &
Βιομηχανίας

Η κα Β. Πανταζοπούλου με τον Αντιπρόεδρο του KNCCI-Παράρτημα Ναϊρόμπι, κο Geoffrey
Kimani (αριστερά), τις Διευθύντριες κες Alice Mungai (δεύτερη από δεξιά) και Cynthia
Nyawira (δεξιά) και τον Αν. Γεν. Γραμματέα του Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου, κο
Charles Wako (δεύτερο από αριστερά).
Η Πρόξενος ε.τ., κυρία Βίκυ Πανταζοπούλου, συναντήθηκε την 21η Αυγ., στα γραφεία του
Εθνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου & Βιομηχανίας της Κένυας – Παράρτημα της Κομητείας
Ναϊρόμπι (Kenya National Chamber of Commerce & Industry – Nairobi County), με τον
Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριο Geoffrey Kimani, και τις Διευθύντριες
κυρίες Alice Mungai και Cynthia Nyawira. Στη συνάντηση, κατά την οποία έλαβε μέρος και
ο Αν. Γεν. Γραμματέας του Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου Βιομηχανίας, Εμπορίου,
Ανάπτυξης, Τουρισμού & Πολιτισμού, κύριος Charles Wako, συζητήθηκαν τρόποι τόνωσης
των σχέσεων του επιχειρηματικού κόσμου Ελλάδας - Κένυας και, πιο ειδικά, της
Περιφέρειας Αττικής και Κομητείας Ναϊρόμπι, καθώς και θέματα που αφορούν τη
συνεργασία του KNCCI με το Ελληνο-Κενυατικό Επιμελητήριο.

Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Moi της Κομητείας Uasin Gishu

Η κα Β. Πανταζοπούλου με καθηγητές-μέλη της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Moi.
Η Πρόξενος ε.τ., κυρία Βίκυ Πανταζοπούλου, συναντήθηκε με καθηγητές-μέλη της
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Moi για να συζητηθούν θέματα ανάπτυξης συνεργασιών
με Ελληνικά ΑΕΙ. Το Πανεπιστήμιο Moi, ένα από τα μεγαλύτερα της Κένυας, με πολλές
σχολές σε διάφορους τομείς, βρίσκεται στην πρωτεύουσα Eldoret της Κομητείας Uasin
Gishu. Κατά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε την 27η Αυγούστου, στα γραφεία της
Διοίκησης, η Πρόξενος επέδωσε στους καθηγητές του Moi, εκ μέρους του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, επιστολή-έκφρασης ενδιαφέροντος για συνεργασία. Η πρόταση συνεργασίας
έγινε ευχαρίστως αποδεκτή από το Moi.
Στο Φεστιβάλ Τουρισμού & Πολιτισμού της Κομητείας Turkana

Η κα Β. Πανταζοπούλου με την κα Jennifer Longor Nawoi (δεξιά), τοπική Υπουργό
Τουρισμού, Πολιτισμού & Φυσικών Πόρων της Κομητείας Turkana, κατά την τελετή έναρξης
του Φεστιβάλ της Κομητείας.
Η Πρόξενος ε.τ., κυρία Βίκυ Πανταζοπούλου, παρευρέθη στο Φεστιβάλ Τουρισμού &
Πολιτισμού της Κομητείας Turkana της Κένυας, προσκαλεσμένη επίσημα από τον
Κυβερνήτη της Κομητείας κύριο Josphat Koli Nanok (13-17 Αυγούστου 2019). Το Φεστιβάλ
τελείται κάθε έτος στην πρωτεύουσα Lodwar της Κομητείας και αποτελεί ένα σημαντικό
πολιτιστικό γεγονός για την Κένυα καθώς και για τις όμορες χώρες Ουγκάντα, Νότιο
Σουδάν και Αιθιοπία από τις οποίες συμμετέχουν ομάδες της μεγάλης φυλής των
Τουρκάνα. Σκοπός του Φεστιβάλ είναι να τιμηθεί η πολιτιστική κληρονομιά και να
μεταδοθούν μηνύματα συνοχής, συνύπαρξης, αδελφοσύνης και ειρήνης.

Η Α.Ε. ο Αντιπρόεδρος της Κένυας, κος William Ruto, κηρύσσει την έναρξη του Φεστιβάλ
Τουρισμού & Πολιτισμού της Κομητείας Turkana.
Επίσκεψη & ξενάγηση στο εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας Rivatex
Η Πρόξενος ε.τ., κυρία Βίκυ Πανταζοπούλου, επισκέφθηκε την 27η Αυγούστου το σημαντικό
εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας Rivatex στην πρωτεύουσα Eldoret της Κομητείας Uasin
Gishu.

Η κα Β. Πανταζοπούλου κατά την ξενάγησή της στο εργοστάσιο της Rivatex.

Η Πρόξενος ξεναγήθηκε στο εργοστάσιο το οποίο ανακαινίσθηκε και επαναλειτουργεί με
τελείως σύγχρονα μηχανήματα από την αρχή του 2019. Ανάμεσα στα προϊόντα του
συγκαταλέγονται και τα παραδοσιακά βαμβακερά πολύχρωμα υφάσματα που
χρησιμοποιούνται για ενδυμασία σε όλες τις χώρες της Ανατολικής Αφρικής. Η κυρία
Πανταζοπούλου συναντήθηκε, επίσης, με το Διευθυντή του εργοστασίου, Δρ. Thomas
Kurgat, και άλλη μέλη της Διοίκησης.

Η κα Β. Πανταζοπούλου με το Διευθυντή της Rivatex, Δρ. Thomas Kurgat (αριστερά), και
άλλα μέλη της Διοίκησης του εργοστασίου.

