Επιλεγμένες Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Κένυα
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Ιστορική στιγμή για την Κένυα: Η εξαγωγή αργού πετρελαίου αρχίζει!

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, με τη σημαία της χώρας, δίνει το σήμα
εκκίνησης των φορτηγών μεταφοράς των βαρελιών αργού πετρελαίου.
Η 3η Ιουνίου 2018 ονομάστηκε «Μεγάλη μέρα για την Κένυα» καθώς η Α.Ε. ο Πρόεδρος της
χώρας, κύριος Uhuru Kenyatta, εγκαινίασε την πρώτη αποστολή προς εξαγωγή αργού
πετρελαίου από τα πετρελαϊκά πεδία της περιοχής Turkana, στη βόρεια Κένυα. Οι εξαγωγές
πετρελαίου θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην εθνική οικονομία. Αναμένεται δε να
ενδυναμώσουν όχι μόνο τις υφιστάμενες οικονομικές και εμπορικές συνεργασίες αλλά και
τις ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη και επενδύσεις στη χώρα καθώς και να ανοίξουν νέες
οδούς επαγγελματικής απασχόλησης. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου, η Κένυα θα
συνεχίσει με σθεναρό βήμα την ανάπτυξη των τομέων πετρελαίου και φυσικού αερίου
προς όφελος της εθνικής οικονομίας και του Κενυατικού λαού. Η όλη ανάπτυξη θα
προχωρήσει με σωστό προγραμματισμό και ορθή διαχείριση ώστε να αποφευχθούν λάθη
στα οποία έχουν υποπέσει άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες στο παρελθόν. Σε πρώτη
φάση, θα μεταφερθούν στο λιμένα της Μομπάσα 2.000 βαρέλια αργού για εξαγωγή. Χάρη
στο όλο πρόγραμμα βελτιώνονται ταυτόχρονα και οι υποδομές της περιοχής (οδικό δίκτυο
κ.λπ.). Η Κένυα τοποθετείται πλέον εμπράκτως στη διεθνή ομάδα χωρών εξαγωγέων
πετρελαίου.

Σύμφωνα με το νόμο, που ψηφίστηκε, το 75% των εσόδων από την άντληση και εξαγωγή
πετρελαίου θα διανέμεται σε όλο τον πληθυσμό μέσω της εθνικής κυβέρνησης, το 20%
θα αποδίδεται στην κυβέρνηση της Κομητείας της Turkana και, τέλος, το 5% θα δίνεται
στην τοπική κοινότητα.
Την άντληση πετρελαίου έχουν αναλάβει η Tullow Oil σε συνεργασία με τις Africa Oil και
Total. Σε αμέσως επόμενη φάση, η μεταφορά του αργού προς το λιμένα του Lamu θα
επιτυγχάνεται με τον κατασκευαζόμενο αγωγό.
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Η Κένυα στη Σύνοδο Κορυφής των G7 του 2018

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, απευθύνεται στη Σύνοδο των G7.
Με βάση την ιδιαίτερη πρόσκλησή του από τον Πρωθυπουργό του Καναδά, κύριο Justin
Trudeau, η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, παρέστη στη Σύνοδο
Κορυφής για το 2018 των G7, η οποία συνήλθε στην κωμόπολη La Malbaie του Κεμπέκ. Η
φετινή Σύνοδος είναι η δεύτερη κατά σειρά την οποία προσκαλείται να παρακολουθήσει ο
Πρόεδρος. Τα κεντρικά θέματα της σύγκλησης του 2018 αφορούν την οικονομική
ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή, την μπλε οικονομία και την ασφάλεια. Όπως τόνισε η
Υπουργός Εξωτερικών & Διεθνούς Εμπορίου της Κένυας, Πρέσβυς κυρία Monica Juma, η
Σύνοδος του Ιουνίου περιστρέφεται γύρω από ζητήματα κρίσιμης σημασίας για τη χώρα, τα
οποία σχετίζονται άμεσα με το πενταετές αναπτυξιακό της πρόγραμμα «Big Four Αgenda».
Στο πλαίσιο της Συνόδου, ο Πρόεδρος συναντήθηκε με άλλους Αφρικανούς ηγέτες ώστε να
καθοριστεί μία κοινή γραμμή πλεύσης στο μήνυμα της Αφρικής προς τους G7, το οποίο
έθιξε ιδιαιτέρως θέματα προστασίας και ασφάλειας ωκεανών, θαλασσών και παράκτιων
περιοχών, επέκταση των εμπορικών συναλλαγών, μεγαλύτερη εδραίωση της
περιφερειακής σταθερότητας καθώς και πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση / αποκατάσταση
των ζημιών που προκαλούνται από καταστροφές οφειλόμενες στην κλιματική αλλαγή.
Οι ηγέτες των G7 επιβεβαίωσαν ότι αποτελεί υψηλή προτεραιότητά τους η ασφάλεια,
σταθερότητα και βιώσιμη ανάπτυξη της Αφρικής καθώς και ότι θα εργαστούν σε αγαστή
σύμπραξη με τις χώρες της Αφρικανικής ηπείρου υποστηρίζοντας το αναπτυξιακό
πρόγραμμα «African Union Agenda 2063» της Αφρικανικής Ένωσης, συμβάλλοντας στην

αποτροπή κρίσεων και στην αποτελεσματική τους διαχείριση, και ενισχύοντας τους
δημοκρατικούς θεσμούς.
Επίσης, ο Πρόεδρος της Κένυας είχε γόνιμες συνομιλίες με τους ηγέτες Καναδά, Γαλλίας,
Γερμανίας, Ιαπωνίας, Νορβηγίας, Βιετνάμ, Τζαμάικα και Νοτίου Αφρικής σε ζητήματα που
περιστρέφονταν γύρω από τη στήριξη του αναπτυξιακού προγράμματος της χώρας.
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Σημαντικές συμφωνίες μεγάλης αξίας μεταξύ Κένυας και ΗΠΑ

Στιγμιότυπο από τη στιγμή υπογραφής των συμφωνιών μεταξύ Κένυας και ΗΠΑ.
Κατά τη διάρκεια του Εμπορικού Συνεδρίου Κένυας-ΗΠΑ, που έλαβε χώρα τον Ιούνιο 2018
στο Ναϊρόμπι στις εκεί εγκαταστάσεις του ΟΗΕ, υπεγράφησαν μεταξύ των δύο χωρών
συμφωνίες ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ περίπου. Στο Συνέδριο έλαβε μέρος
60μελής αντιπροσωπεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με επικεφαλής τον Υφυπουργό
Εμπορίου, κύριο Gilbert Kaplan, καθώς και πολυάριθμοι Υπουργοί και ανώτατοι
αξιωματούχοι της Κένυας και επιχειρηματίες του ιδιωτικού της τομέα. Σκοπός της
διοργάνωσης ήταν να διερευνηθούν οι τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγει το
πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα της Κένυας στις κατασκευές, στην εκβιομηχάνιση, στη
γεωργία και στην υγεία. Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια του Εμπορικού Συνεδρίου, η
Κένυα θα εκτιμήσει ιδιαιτέρως εκείνους τους επενδυτές που θα προσκομίσουν στη χώρα
γνώσεις και τεχνολογία. Επίσης, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, θα σχεδιαστεί πλάνο ενεργειών
ώστε να ενδυναμωθεί το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών.
Οι μεγάλες συμφωνίες, που υπεγράφησαν ενώπιον της Α.Ε. του Προέδρου της Κένυας,
κυρίου Uhuru Kenyatta, αφορούν τόσο το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Ανάμεσα
στις πιο σημαντικές είναι εκείνες για τις ιατρικές υπηρεσίες και την υγειονομική
περίθαλψη, για την κατασκευή 1.200 οικιών στην Κομητεία Kiambu, για την κατασκευή
αυτοκινητοδρόμων ταχείας κυκλοφορίας, για την ενίσχυση της ηλεκτροπαραγωγής και
επέκταση του δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και για την ενίσχυση της
παραγωγής ενέργειας μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών (ηλιακής κ.ά.).

Οι ΗΠΑ είναι ο έβδομος κατά σειρά εμπορικός εταίρος της Κένυας και ο τρίτος κατά σειρά
προορισμός των εξαγωγών της.
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Φιλόδοξη καμπάνια εμβολιασμού ξεκινά στην Κένυα

Η πρώτη ομάδα Κουβανών γιατρών κατά την άφιξή της στο διεθνές αεροδρόμιο του
Ναϊρόμπι.
Στο πλαίσιο του νέου πενταετούς αναπτυξιακού της προγράμματος, ένας πυλώνας του
οποίου είναι και η υγεία, η Κένυα ξεκίνησε τον Ιούνιο 2018 μία πανεθνική 100ήμερη
καμπάνια εμβολιασμών. Η χώρα έχει βάλει ως στόχο την ανοσοποίηση του γενικού
πληθυσμού έναντι θανατηφόρων ασθενειών. Ωστόσο, η προσπάθεια είναι δυσχερής
εξαιτίας του ότι για κάθε 16.000 Κενυάτες αντιστοιχεί 1 γιατρός. Το πρόβλημα είναι πιο
έντονο τόσο για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως τα παιδιά, όσο και για τις
δυσπρόσιτες ή υποβαθμισμένες περιοχές.
Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης καμπάνιας έχει προγραμματιστεί ο εμβολιασμός
400.000 παιδιών σε όλη την επικράτεια. Στην προσπάθεια αυτή θα συμβάλλει σημαντικά η
πρώτη 100μελής ομάδα γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων (παθολόγοι, καρδιολόγοι,
νευροχειρουργοί, νεφρολόγοι, ογκολόγοι, ορθοπεδικοί, ακτινολόγοι κ.ά.) τους οποίους η
Κούβα έστειλε στην Κένυα στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών συνεργασίας των δύο
χωρών –αναμένονται και επόμενες αποστολές ιατρικού προσωπικού. Οι Κουβανοί γιατροί
προωθήθηκαν ήδη σε διάφορες Κομητείες της χώρας ανάλογα με τις ανάγκες.
Ήδη η Κένυα και η Κούβα βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας ενός εξαιρετικά
σημαντικού συμφώνου συνεργασίας που αφορά τον έλεγχο και την καταπολέμηση της
ελονοσίας μέσω ειδικής βιοϊατρικής τεχνολογίας που έχει αναπτύξει η Κούβα.
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Μεγάλη διεθνής τιμή σε Κενυάτισσα καθηγήτρια
Η καθηγήτρια Judi Wakhungu, πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος της Κένυας και σήμερα
Πρέσβυς της χώρας της στη Γαλλία, κατά τη φετινή απονομή των Βραβείων για την

Προστασία των Ωκεανών («Ocean Awards»), τιμήθηκε με το ειδικό Βραβείο Οραματιστή
(«Visionary Award») για τον μακρόχρονο αγώνα της με στόχο την κατάργηση της πλαστικής
σακούλας, η οποία, κατά τα λεγόμενά της, αποτελούσε πλέον έναν εφιάλτη για την Κένυα –
και όχι μόνον. Τον Αύγουστο 2017, απαγορεύτηκε με ειδικό νόμο η χρήση πλαστικής
σακούλας στην Κένυα. Η τιμώμενη καθηγήτρια είναι γεωλόγος με ειδίκευση στη γεωλογία
των πετρελαϊκών κοιτασμάτων και διδακτορικό στη διαχείριση ενεργειακών πηγών.

Η τιμώμενη καθηγήτρια Judi Wakhungu.
Τα Ocean Awards απονέμονται για τρίτο συνεχές έτος από το ίδρυμα «Blue Marine
Foundation», σε συνεργασία με τον οργανισμό «Boat International», σε άτομα και σε
ομάδες που έχουν εξαιρετικά συμβάλει στην προστασία και ορθή διαχείριση των
ωκεανών, των θαλασσών και των υδάτινων πόρων, γενικότερα, με πράξεις τους οι οποίες
έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο.

