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Kenia – Rynek dla eksportera 



�  Populacja:	48	mln.	
�  stolica:	Nairobi	(ok.	3	mln)	

�  Inne	duże	miasta:		Mombasa	(ok.	1	mln),	Nakuru	(290	tys.)		

�  język	urzędowy:	suahili,	angielski	
�  walut:	szyling	(KSh)	
�  powierzchnia:	582	650	km2	(48	na	świecie)	

�  Wzrost	gospodarczy:	5,97	%	(2018)	
�  Bezrobocie:	11,47%	(2017)		
�  Inflacja:	5%	

Republika Kenii – fakty i liczby 



�  Sieć	rzeczna	raczej	uboga,	wielkie	
jeziora	(Rudolfa	na	północy,	
Wiktorii	na	zachodzie).	Ważna	rola	
hydroenergetyki	w	produkcji	
elektryczności.		

�  Aktywność	gospodarcza	
skoncentrowana	w	okolicach	
„północnego	pasa”	w	osi:	
Mombasa-Nairobi-Kisumu	

�  Klimat:	równikowy-monsunowy		z	
dwoma	porami	deszczowymi.	
Raczej	niewielkie	różnice	
temperatur	w	skali	roku.		

Geografia i gospodarka 



�  Struktura	wiekowa	–	40%	poniżej	14	roku,	
�  70%	ludy	Bantu	(przede	wszystkim:	Kikuju,	
Luhja,	Meru),	Kuszyci	(Somalowie),	Niloci	
(Masajowie,	Turkana),	Luo.		

�  Także	Hindusi	i	Europejczycy.	(Ważna	rola	
w	biznesie).	

Demografia, stosunki etniczne i szanse biznesowe 



�  Lider	Afryki	Wschodniej	–	jednego	z	najbardziej	
dynamicznie	rozwijających	się	w	Afryce	regionów	(o	
prognozowanym	wzroście	rzędu	6,8%).	

�  Gospodarka	wolnorynkowa	z	niską	ingerencją	państwa	

�  Dominacja	sektora	nieformalnego		

�  w	2016	nowoczesna	gospodarka	wytworzyła	85	
tys.	nowych	miejsc	pracy		

�  w	szarej	strefie	z		kolei	było	747	tys.	Głównie	
drobna	przedsiębiorczość,	sektor	usług,	transport.		

�  Dynamiczna	urbanizacja	(26,49%	w	2017	Kenijczyków	
mieszkało	w	miastach).	

�  Cechy	urbanizmu	afrykańskiego:	problemy	z	
mieszkalnictwem,	transportem,	ekologią,	kuźnia	
przedsiębiorczości.	Ogromny	rynek	zbytu	–	zwłaszcza	
rosnąca	miejska	klasa	średnia.	Młoda	populacja,	
materialna	bieda,	wiejsko-miejskie	kontinuum,	
deformalizacja	życia	

Cechy gospodarki 



�  Krąg	kultury	anglosaskiej	z	dominującą	rolą	języka	angielskiego	
�  Zróżnicowanie	stopnia	przedsiębiorczości	oraz	trybu	pracy	ze	względu	na	pochodzenie	etniczne	oraz	
życiowe	doświadczenia	

�  Pasterze	versus	rolnicy	
�  Grupy	zmarginalizowane	(kobiety,	młodzież,	migranci)	

�  Life`s	good		

Środowisko biznesowe 



�  Lokalizacja	produktów	z	uwzględnieniem	przyzwyczajeń	
konsumentów,	ich	nawyków	i	siły	nabywczej	jest	
kluczowym	czynnikiem	sukcesu	

�  Dobra	flugalne		
�  Konkurencja	ze	strony	firmy	azjatyckich	

�  80%	zagranicznych	przedsiębiorstw	pochodzi	z	Azji	–	głównie	
Chin,	ale	także	Indii	oraz	Malezji.	Duży	udział	także	mają	
inwestorzy	z	USA,	Japonii	oraz	Turcji.	

�  Nowe	„Scramble	for	Africa”		



�  Nie	zysk,	liczą	się	także	inne	
pozaekonomiczne	sprawy:	
prestiż,	pozycja,	relacje	
międzyludzkie,	ważny	cel,	praca	
sama	w	sobie	nie	jest	
wartością.	

�  Symboliczny	charakter	wymiany	
–	dowód	więzi,	kontaktów,	
obowiązuje	zasada	
wzajemności	

Kenijscy konsumenci 



� Ścisły	związek	pracy	ze	strukturą	społeczną	i	
systemem	wyobrażeń	o	świecie,	

� Nie	ma	specjalizacji	zawodowej,	poza	
przypisywaniem	konkretnych	czynności	
mężczyznom	bądź	kobietom	

� Technologia	prosta	–	system	dystrybucji	
złożony	

� Pokrewieństwo	(“rozszerzone”)	
�  Inny	stosunek	do	czasu,	nie	ma	podziału	na	
odcinki	jak	godziny,	minuty,	ale	cykle	
dobowe,	roczne.		

Kenijscy konsumenci 



�  W	2016	wartość	eksportu	do	
Kenii	wyniosła	49,6	mln	USD	

�  Pszenica,	ale	także	odzież,	
maszyny,	artykuły	papiernicze,	
części	specjalistyczne,	chemia,	
przedmioty	drewniane,	metale	

�  Znane	polskie	marki:	Sante,	Lotte	
Wedel	

�  Biuro	Polskiej	Agencji	Inwestycji	i	
Handlu	w	Nairobi,	Ambasada	
Rzeczypospolitej	Polskiej	w	
Nairobi,	Rada	Inwestorów	w	
Afryce		

Polskie produkty w Kenii 



Rolnictwo	

Budownictwo	

Transport	i	
logistyka	

Sektor	ICT	

Turystyka	

Sektor	
energetyczny	

Perspektywiczne sektory 



�  Wzrost	4,4%	rocznie	

�  Nowoczesne	typu	plantacyjnego	

�  Główne	uprawy:	herbata,	kawa,	bawełna,	kwiaty,	trzcina	cukrowa,	kukurydza,	
pszenica	

�  Także	bydło	oraz	przetwórstwo	mleka,	rybołóstwo		

�  Perspektywiczna	–	sprzedaż	maszyn	dla	rolnictwa,	także	pasz	i	nawozów	
sztucznych,	maszyn	do	produkcji	wszelkiego	rodzaju	opakowań,	rozwiązania	
dla	przemysłowego	magazynowania	żywności			

Rolnictwo 



�  wzrost	rocznie	9,2%,	inwestycje	w	drogi	i	autostrady	36,2%	
�  Infrastruktura	logistyczna,	asfaltowe	drogi,	mieszkalnictwo,	infrastuktura	wodna.		

Budownictwo 



�  W	2016	przez	port	w	Mombasie	przeszło	27,364	tys.	ton	
cargo,	1,1	mln	ton	kontenerów	(roczny	wzrost	1-2%).	
Głównie	zasługa	rynków	azjatyckich.	

�  Port	w	Mombasie	–	rozbudowa	stoczni	i	terminal	LPG.	
Także	nowy	port	w	Lamu	(projekt	korytarza	LAPPSET).		

�  Rozbudowa	dróg	i	autostrad,	przede	wszystkim	w	związku	
z	transgranicznym	handlem.	

�  Ważny	tranzyt	ropy	naftowej	z	Sudanu	Południowego	

�  Ogromny	rozkwit	sektora	lotniczego	(JKIA	w	2017	
obsłużyło	7,1	mln	pasażerów).	Kenya	Airways	czwartymi	
liniami	lotniczymi	w	Afryce.	Sojusz	Sky	Team	i	KLM.		

Transport i logistyka 



�  Rośnie	w	tempie	11,1%.	Wartość	
rynku	ICT	311,1	mln	KSh.	85,9%	
Kenijczyków	posiada	dostęp	do	
telefonii	komórkowej	

�  Transakcje	via	telefon	3,400	tri.	KSh	
(Kenia	pionierem	MPESA	
technologi)		

�  Liczba	dostawców	internetu	
wzrosła	z	221	w	2015	do	242	w	
2016,	a	liczba	użytkowników	w	tym	
czasie	wzrosła	o	11%.	Dostęp	do	
internetu	ma	39,4	mln	obywateli.	

�  Jedną	z	bardziej	obiecujących	nisz:	
e-zdrowie,	także	mobilna	
bankowość		

Sektor informatyczny i technologii komunikacyjnych  



�  Rośnie	wartość	sektora	rocznie	o	17,8%,	o	13,5%	
liczba	gości.		

�  Wszystkie	rodzaje	turystyki,	poprawa	
bezpieczeństwa	oraz	agresywny	marketing.		

Turystyka 



�  Głównie	odnawialne	technologie		
�  farmy	wiatrowe	–	Turkana,	-	największa	elektrownia	wiatrowa	w	Afryce	
�  geotermalne	-	Olkaria	IV	,	KOSA-P	

�  Rurociąg	z	Sudanu	Południowego,	ale	także	nowo-odkryte	pola	roponośne	w	Turkana		

Energetyka 
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Ryzyka 
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Szanse na rynku kenijskim 



Dziękuję za uwagę 


