Επιλεγμένες Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Κένυα
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Δυναμική παρουσία της Ιρλανδίας στην Κένυα

Μία πλήρως επιτυχημένη επιχειρηματική αποστολή στο Ναϊρόμπι πραγματοποίησε η
Ιρλανδία το Νοέμβριο 2019. Η αποστολή, στην οποία μετείχαν περισσότερες από 40
επιχειρήσεις, οργανώθηκε από την Enterprise Ireland και επικεφαλής της ήταν η Υπουργός
Επιχειρήσεων και Καινοτομίας της Ιρλανδίας, κυρία Heather Humphreys.
Αποτέλεσμα της αποστολής ήταν η υπογραφή επενδυτικών συμφωνιών αξίας 43 εκατ.
ευρώ σε διάφορους τομείς όπως η εκπαίδευση, οι κατασκευές και η χρηματοπιστωτική
τεχνολογία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ιρλανδία έχει και ο τομέας της κτηνοτροφίας και
της βιομηχανίας γαλακτοκομικών.
Απόδειξη του γεγονότος αυτού είναι ότι το Trinity College του Δουβλίνου υπέγραψε
συμφωνία συνεργασίας με το Διεθνές Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας στην Κένυα καθώς και ότι
ανακοινώθηκε επιχορήγηση από την Ιρλανδία, ύψους 1 εκατ. ευρώ, για την παραγωγή
γαλακτοκομικών προϊόντων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης στην Κένυα.
Στην ομιλία της η κυρία Humphreys είπε ότι η Κένυα, μία από τις ταχύτερα
αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Αφρική, παρουσιάζει μεγάλες ευκαιρίες συνεργασίας.
«Οι ιρλανδικές εταιρείες είναι γνωστές παγκοσμίως ως καινοτόμοι και αξιόπιστοι εταίροι
και αυτό το πλεονέκτημα προσδοκούμε να φέρουμε στην Κένυα, καθώς όλο και
περισσότερες Ιρλανδικές εταιρείες επενδύουν, αναπτύσσονται και συνεργάζονται εδώ»,
ανέφερε.
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Βελγικό επιχειρηματικό φόρουμ στην Κένυα
Η Αρχή Επενδύσεων της Κένυας (Kenya Investment Authority), σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εξωτερικών, την Πρεσβεία του Βελγίου και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς,

οργάνωσε ένα επιχειρηματικό φόρουμ με Βέλγους επενδυτές. Το φόρουμ διεξήχθη με
επιτυχία το Νοέμβριο 2019 στο Ναϊρόμπι και σκοπός του ήταν να παρέχει μία πλατφόρμα
για τις Βελγικές επιχειρήσεις, που αναζητούν νέες ευκαιρίες στην Αφρική, ώστε να
δικτυωθούν με Κενυάτικες αντίστοιχες και να σχηματίσουν δεσμούς συνεργασίας. Κατά τη
διάρκεια του φόρουμ έγιναν και πολλές B2B συναντήσεις οι οποίες έθεσαν τη βάση του
διαλόγου ανάμεσα στις επιχειρήσεις των δύο χωρών.
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Σημαντικές επιχειρηματικές εκθέσεις από Κίνα και Ινδία στην Κένυα

Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο 2019 πραγματοποιήθηκαν στο Ναϊρόμπι δύο σημαντικές
επιχειρηματικές εκθέσεις, μία από την Κίνα και μία από την Ινδία. Οι εκθέσεις
προσέλκυσαν όχι μόνο εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα αλλά και πολλά στελέχη της
κεντρικής Κυβέρνησης και των τοπικών Κυβερνήσεων των Κομητειών. Οι εταιρείες της Κίνας
και της Ινδίας, που μετείχαν, είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες,
που είναι διαθέσιμες στην Κένυα, σε πολλούς και διάφορους τομείς, ακόμα και στον
τουρισμό. Οι εκθέσεις πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία κρατικών και ιδιωτικών
φορέων και με τη συνέργεια των αντίστοιχων Πρεσβειών.

4
Συγκρότηση «μέγα-τραπεζών»

Στο τεύχος Νοεμβρίου του Αφρικανικού Επιχειρηματικού Περιοδικού (African Business
Magazine), παρουσιάζονται οι μεταβολές που προκύπτουν στην Κένυα λόγω των
συγχωνεύσεων και εξαγορών που τελούνται από τις πιο σημαντικές τράπεζες της χώρας,
όπως η Equity Bank και η Kenya Commercial Bank (KCB). Στο άρθρο επισημαίνεται ότι όλες
αυτές οι κινήσεις φανερώνουν ένα μέλλον επεκτάσεων για τις «μέγα-τράπεζες» της
Κένυας καθώς εξελίσσονται προετοιμαζόμενες για τις προκλήσεις που βρίσκονται πέρα
από τα σύνορα.
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Οι αγροτικές επιχειρήσεις ακμάζουν στην Κένυα

Η Twiga Foods, μία νεοφυής επιχείρηση αγροτεχνολογίας στην Κένυα, συγκέντρωσε 30
εκατ. δολάρια ΗΠΑ από δανειστές και επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης και της Goldman
Sachs. Τα κεφάλαια θα επενδυθούν για να καταστήσουν την εγχώρια αγορά τροφίμων της
Αφρικής πιο αποτελεσματική, αυξάνοντας τις δραστηριότητες της εν λόγω εταιρείας στη
διανομή τροφίμων όχι μόνο στην Κένυα και στην Ανατολική Αφρική αλλά και επεκτείνοντάς
τες και στη Δυτική Αφρική.
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Εκδήλωση Απονομής Των Βραβείων Greek Exports Awards 2019

Οι εκπρόσωποι των βραβευμένων εταιρειών σε αναμνηστική φωτογραφία.
Το Ελληνο-Κενυάτικο Επιμελητήριο Βιομηχανίας, Εμπορίου, Ανάπτυξης, Τουρισμού &
Πολιτισμού έδωσε και φέτος την αιγίδα του και το παρόν του στη σημαντική για τις
Ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες εκδήλωση απονομής των βραβείων Greek Exports Awards
2019. Τα βραβεία διοργανώνονται με επιτυχία για 8η συνεχόμενη χρονιά από την Ένωση
Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) του

Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με την Ethos Awards, το οικονομικό και
επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ. Οι νικητές αναδείχθηκαν μέσα
από παράλληλη ψηφοφορία κριτικής επιτροπής και κοινού.
Στην εκδήλωση βράβευσης των κορυφαίων εξαγωγικών εταιρειών, που πραγματοποιήθηκε
στις 22 Νοεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso, παρευρέθησαν
περισσότερα από 300 άτομα, επιχειρηματίες και στελέχη εξαγωγικών εταιρειών,
εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και επίσημοι προσκεκλημένοι.

Η Πρόξενος ε.τ. της Κένυας, κα Β. Πανταζοπούλου, παραδίδει το βραβείο για την εταιρεία
Elbak S.A. (τομέας: Top Manufacturing Export Company).
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Κένυα και 37ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός

Οι νικητές του 37ου Μαραθωνίου της Αθήνας. Πρώτος ο John Komen Kipkorir (Κένυα),
δεύτερος ο Felicien Muhitira (Ρουάντα) και τρίτος ο Κωνσταντίνος Γκελαούζος (Ελλάδα).
Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα ο 37ος
Μαραθώνιος – Ο Αυθεντικός. Οι τρεις πρώτοι νικητές, που αναδείχθηκαν από τους άνδρες,

ήταν: John Komen Kipkorir (Κένυα)(2:16:34), Felicien Muhitira (Ρουάντα)(2:16:43) και
Κωνσταντίνος Γκελαούζος (Ελλάδα)(2:19:02).
Στον Μαραθώνιο γυναικών ο ΣΕΓΑΣ δεν είχε προσκαλέσει «ελίτ» αθλήτριες από το
εξωτερικό. Η δρομέας Ελευθερία Πετρουλάκη (Ελλάδα) τερμάτισε πρώτη (2:45:50).
Η Πρόξενος ε.τ., κα Βίκυ Πανταζοπούλου, παρευρέθη στην τελετή απονομής των επάθλων
στους νικητές στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας.

Η Πρόξενος ε.τ., κα Β. Πανταζοπούλου, με τον νικητή του Μαραθωνίου της Αθήνας, Κενυάτη
John Komen Kipkorir. Αριστερά από τον αθλητή, ο Περιφερειάρχης Αττικής, κος Γ. Πατούλης.

Η Πρόξενος ε.τ., κα Β. Πανταζοπούλου, με τη βραβευμένη Κενυάτισσα Μαραθωνοδρόμο, κα
Ruth Chepngetich, και τη θυγατέρα της, στην τελετή βράβευσης.

Στην ειδική τελετή AIMS Gala Awards, η οποία έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
την 8η Νοεμβρίου 2019, η Διεθνής Ένωση Μαραθωνίων Δρόμων και Αγώνων Μεγάλων
Αποστάσεων (AIMS), βράβευσε τους κορυφαίους μαραθωνοδρόμους για το 2019.
Βραβεύτηκαν, από τις γυναίκες δρομείς, η Ruth Chepngetich της Κένυας και, από τους
άνδρες, ο Lelisa Desisa της Αιθιοπίας.
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Η Κένυα στον 8ο Φιλίππειο Δρόμο της Βέροιας

Ο Amos Koech Limakori στο βάθρο των νικητών.
Με την ευκαιρία της συμμετοχής του πολύ γνωστού Κενυάτη δρομέα μεγάλων αποστάσεων
και μαραθωνοδρόμου Amos Koech Limakori στον 8ο Φιλίππειο Δρόμο (7 & 8 Δεκεμβρίου
2019), ο Σύλλογος Δρομέων Βέροιας προσκάλεσε την Πρόξενο ε.τ. της Κένυας, κυρία Βίκυ
Πανταζοπούλου, να παρευρεθεί στις σχετικές εκδηλώσεις, η οποία αποδέχτηκε την
πρόσκληση.
Ο Φιλίππειος Δρόμος αποτελεί πλέον ένα πολύ επιτυχημένο θεσμό ο οποίος ξεκίνησε και
συνεχίζει να διοργανώνεται από το Σύλλογο Δρομέων Βέροιας με την ευγενική χορηγία
πολλών χορηγών.
Ο Amos Koech Limakori έκανε ρεκόρ αγώνα διανύοντας την απόσταση Βεργίνα-Βέροια σε
μόλις 45’ και 27’’.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στη Βέροια, η κυρία Πανταζοπούλου έγινε δεκτή από το
Δήμαρχο της πόλης, κύριο Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, με τον οποίο συζήτησε θέματα που
αφορούν τις πολύπλευρες σχέσεις Ελλάδας-Κένυας με εστίαση στον τουρισμό καθώς
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των Κενυατών να επισκεφθούν τόπους, όπως
η Βέροια, όπου κήρυξε ο Απόστολος Παύλος.
Έγινε δεκτή και από τον Υφυπουργό Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας
Περιουσίας, κύριο Απόστολο Βεσυρόπουλο, με τον οποίο συζήτησε τρέχοντα ζητήματα των
σχέσεων και συνεργασιών των δύο χωρών.

Η Πρόξενος ε.τ. της Κένυας, κα Β. Πανταζοπούλου, με τον Υφυπουργό Οικονομικών, κο Α.
Βεσυρόπουλο (κέντρο), και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Δρομέων Βέροιας, κο Β. Τσιάρα
(αριστερά).

Η Πρόξενος ε.τ. της Κένυας, κα Β. Πανταζοπούλου, με το Δήμαρχο Βέροιας, κο Κ. Βοργιαζίδη.
Η κυρία Πανταζοπούλου συνομίλησε, επίσης, με εκπροσώπους της Περιφερειακής
Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Επιμελητηρίου Ημαθίας
παρουσιάζοντας τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά της Κένυας για την
επέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων τους σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Τέλος, και
μεταξύ άλλων, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές
Δεξιότητες του Δήμου Βέροιας όπου έδωσε θερμά συγχαρητήρια για το επιτελούμενο
έργο.
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Η Κένυα στο 20ό Διεθνές Χριστουγεννιάτικο Παζάρι

Το περίπτερο της Κένυας στο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι.
Το Προξενείο ε.τ. της Κένυας μετείχε και φέτος στο Διεθνές Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του
Φιλανθρωπικού Σωματείου «Οι Φίλοι του Παιδιού», το οποίο οργανώνεται με
φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το 20ό κατά σειρά Παζάρι διεξήχθη με επιτυχία την 23η και 24η
Νοεμβρίου 2019 στο κτήριο της Helexpo στο Μαρούσι με την ενεργό συμμετοχή και
στήριξη Πρεσβειών και Προξενείων.
Στο περίπτερο της Κένυας συμμετείχε και η Κοινότητα Κενυατών που διαμένουν στην
Ελλάδα.

Το Επίτιμο Προξενείο της Κένυας στην Ελλάδα σας εύχεται

μία καλή Νέα Χρονιά,
με υγεία, χαρά, δημιουργικότητα, ευημερία και Ειρήνη!

