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ROLNICTWO

• Rolnictwo w Kenii to 30% PKB

• Opiera się głównie na Kawie, Herbacie i kwiatach, co stanowi 50% 
eksportu

• Według Kenya National Bureau of Statistics (2018), prawie 50% 
domowników wydaje 50-70% ich budżetu na jedzenie. 

• 20% populacji nie stać na odpowiednie żywienie.

• Produkty regionalne są w stanie wyżywić tylko 42mln społeczeństwa



Niektóre powody zmniejszenia produkcji

•Wysoki koszt nawozów i środków ochrony roślin

•Nisko-zmechanizowana technologia upraw

•Rosnące rozpowszechnienie szkodników i chorób

•Zmiana klimatu i zmienne warunki pogodowe



Rząd Kenii opracował plan strategiczny na rzecz 
ożywienia rolnictwa (Strategia rozwoju sektora 
rolnego na lata 2009-2020), którego celem jest: 

• Zapewnienie ram dla zwiększenia wydajności rolnictwa i zwiększenia 
bezpieczeństwa żywnościowego 

• Promuje inwestycje w rolnictwie

• Zachęcać sektor prywatny do zaangażowania się w rolnictwo



Obszary zainteresowania możliwościami 
biznesowymi w sektorze rolnym w Kenii:
• Rozbudowa cukrowni dla zwiększenia produkcji cukru i wytwarzania energii 

• Zwiększenie produkcji herbaty, kawy, owoców, itp

• Hodowla zwierzęca 

• Tworzenie wytwórni przetwarzania wołowiny 

• Przetwarzanie drobiu i trzody chlewnej 

Rozwój rolnictwa

• Produkcja paszy dla zwierząt i suplementów diety

• Utworzenie jednostek przetwarzania produktów mleczarskich. 

• Wytwarzanie skór, skórek i przemysłu skórzanego 

• Utworzenie produkcji nasion 

• Utworzenie fabryk nawozów i pestycydów Instalacja systemów irygacyjnych



Powody, które sprawiają, że możliwości inwestycyjne 
w sektorze rolnym w Kenii są opłacalne, obejmują:

• Sprzyjające warunki klimatyczne

• Umowy dwustronne, które sprzyjają produkcji lokalnej

• Kenia ma dobrze rozwinięty rynek eksportowy

• Tania praca i ziemia rolna

• Kenia ma rosnącą populację, która ma się podwoić do 
2050 r

• Kenia ma zasady przyjazne inwestorom



Dlatego polscy przedsiębiorcy mogą wykorzystywać obszary w 
rolnictwie, dostarczając produkty o średniej i wysokiej technologii, aby 
wspomóc produkcję rolną w Kenii, aby pomóc w uzyskaniu większej 
różnorodności produktów. Można to osiągnąć poprzez zapewnienie 
nowoczesnych maszyn rolniczych, takich jak pompy wodne do 
nawadniania na obszarach wiejskich; zmechanizowane rolnictwo-
sprzedaż technologii rolniczej / narzędzia rolnicze-Traktory, Kombajny 
zbożowe zarówno w kukurydzy, pszenicy i ogrodnictwie; Innowacje w 
zakresie technologii magazynowania i urządzeń do kontroli 
marnotrawienia żywności poprzez odpowiednie przechowywanie po 
zbiorach, w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego.



At the same time, Kenya has established National Africa 
Centres of Excellence in 3 Kenyan Universities to cover 
different areas, namely:

• Egerton University (Centre of excellence on sustainable agriculture and 
agribusiness management.

• Jaramogi Odinga University of Science and Technology (Sustainable use of 
Insects as Food and Feed)

• Moi University (Centre of Excellence in phytochemicals, Textiles and 
Renewable Energy)

• Jomo Kenyatta University of Agriculture and technology (Capacity 
building in Agribusiness technological innovations and Research)

• Dlatego eksploracja technologii w obszarze rolnictwa jest w stanie 
wytworzyć małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), wspierające 
agrobiznes w Kenii, zwłaszcza wśród młodzieży, co było jednym z wyzwań 
rządu Kenii.



Obecne cele polityczne Prezydenta Kenii
Uhuru Kenyatta (THE BIG FOUR AGENDA)

•Affordable Housing

•Manufacturing

•Affordable Health

•Food Security



Budownictwo w Kenii

• Przemysł budowlany w Kenii stanowi 7% PKB.

• Branża budowlana rozwija się w szybkim tempie i wnosi znaczny 
wkład w silny wzrost kraju pod względem wzrostu PKB. 

• Najnowsze dane Kenijskiego Biura Statystycznego (KNBS) pokazują, 
że branża budowlana w tym kraju wzrosła o 9,2% w 2017 r., Z 13,9% 
wzrostu w 2015 r.

• Kraj ma największy rynek materiałów budowlanych w Afryce 
Wschodniej. Widać nadal duże zapotrzebowanie na produkty 
wykończeniowe. (Między innymi na urządzenia sanitarne i 
hydrauliczne, stolarkę drzwiową i okienną)



Dlaczego warto inwestować w Kenii?

• Kenia ma wiele możliwości inwestycyjnych i łatwość prowadzenia 
działalności gospodarczej w porównaniu do większości krajów 
subsaharyjskich.

• Jest to największa gospodarka w Afryce Wschodniej i rynek 
konsumencki, który rozwija się dynamicznie, z niezwykłym szerokim 
dostępem do rynku.

• Strategiczne położenie geograficzne kraju sprawia, że łączność z 
resztą świata jest łatwa, a zatem otwiera się dla inwestorów.

• Kenia ma również dynamiczne rynki kapitałowe i dobrze rozwinięty 
sektor prywatny.



Rosnące obszary inwestycyjne

•Energia
•Transport

•Nieruchomości
•Rolnictwo
•Przemysł



Energia

Działa kilka projektów wiatrowych w Kraju. Istnieje duże 
zapotrzebowanie na czystą energię. Zapewnia to wykonawcom możliwość 
projektowania, dostarczania, instalowania, testowania i zlecania projektów. 
Dodatkowi partnerzy kapitałowi są potrzebni w kolejnych fazach. To 
obejmuje

• Wind project in Meru County-400MW

• The 140MW Olkaria 5

• The 1.5MW Gitwiki Hydro Falls, in Meru County

• Kandebene Wind Project in Tigania East (Ma wygenerować 50 MW. Według 
KenInvest, projekt ma roczny projekt zarobkowy 14,45 miliona dolarów z 
szacowanym okresem spłaty siedmiu lat.)



Transport

• The Lamu Port Southern Sudan Ethiopia Transport Corridor Project 
(LAPSSET) is one of the most viable projects to invest into. Investors 
of the project will use the build-operate-transfer investment method.

• Nairobi Commuter Rail, której organizatorem jest Kenya Railways
Corporation. Zgodnie z podręcznikiem KenInvest, projekt poszukuje 
partnerów do obsługi dojeżdżającej kolei i obejmie dostarczenie 
taboru kolejowego.



Nieruchomości

• Nieruchomości są bez wątpienia jednym z najbardziej dochodowych sektorów, w 
które warto inwestować w Kenii. 

• Konza City Technopolis jest zatem jednym z najbardziej opłacalnych projektów do 
inwestowania. Promowany przez Konza Technopolis Development Authority, 
jego szacunkowe inwestycje wynoszą 14,5 miliarda USD i mają być realizowane 
poprzez udział w joint venture.

• Konza City Technopolis – SILICON SAVANNA 

Zgodnie z informacyjną stroną Konza, projekt chce przyciągnąć outsourcing 
procesów biznesowych, rozwój oprogramowania, centra danych, centra 
odzyskiwania danych po awarii, centra obsługi telefonicznej i lekkie zakłady 
produkcyjne; i zbudować kampus uniwersytecki skoncentrowany na badaniach i 
technologii, a także hotelach, obszarach mieszkalnych, szkołach i szpitalach. Ma 
również obejmować park naukowy, centrum kongresowe, centra handlowe, hotele, 
szkoły międzynarodowe i zakład opieki zdrowotnej.



Agriculture

• The Tana Delta Irrigation Sugar Project

• Fish Port Development Project



Przemysł

• Shimoni cement productions project – produkcja cementu. 
Inwestycja szacuje się na 249.428 mln USD. Przeznaczona będzie do 
użytku krajowego i eksportowego.
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