Nom oficial del país: República de Kenya
Capital: Nairobi
Població: 47M
Moneda: Xíling kenyà
Equivalència: 1EUR = 136.5 KES
Idioma: Anglès i Swahili
PIB:
Les darreres previsions indicaven que el PIB a Kenya arribaria als 70 mil M d’USD a
finals del 2020 (segons Trading Economics) i de 85 mil M d’USD el 2021. No obstant
això, a causa de les dilacions en la contenció de la crisis generada per la pandèmia de
COVID-19, el Banc Mundial situa les seves estimacions en que el PIB es contrauria en
un 1,0% el 2020 i es poden generar retards en la recuperació prevista de fins un 5,2% de
creixement el 2021.
Sectors forts:
el sector més potent és actualment l’agricultura, el qual significa un 25% del seu PIB, i
un 65% de les seves exportacions. A més, és un país pioner en la seva regió en els sectors
de la construcció, el desenvolupament d’infraestructures, els productes artesans, el
transport i serveis així com el turisme i el sector retail.
Unions duaneres:
WTO (Organització Mundial del Comerç), AU (Unió Africana), EAC (Comunitat
Africana de l’Est), COMESA (Mercat Comú del Sud-est Africà), Membre de la
Commonwealth, ACPGS (Grup d’Estats Àfrica-Carib-Pacífic).
Factors culturals:
En termes de diversitat cultural, ètnica i religiosa, Kenya és un dels països més rics del
món. És comú trobar aquesta diversitat en el continent asiàtic.
Per una banda, la religió encara té un paper important en la vida de la majoria dels
kenyans. Segons CULTURAL ATLAS, gran part de la població kenyana, visitarà el seu
lloc de culte tant per practicar la seva religió com per socialitzar-se amb amics, familiars
i coneguts. És freqüent trobar un sincretisme entre creences i pràctiques locals i indígenes
amb el cristianisme. Per tant, les religions a Kenya no solen excloure's mútuament, sinó
que poden incorporar creences i pràctiques mútues.

La majoria del país s’identifica com a cristià (el 82,1% de la població). Més concretament,
el 47,7% s’identifica com a protestant, el 23,4% s’identifica com a catòlic i l’11,9%
s’identifica amb alguna altra branca del cristianisme. De la resta de la població, l’11,2%
s’identifica com a musulmà, l’1,7% s’identifica com a tradicionalista, l’1,6% s’identifica
com a “altre”, el 2,4% s’identifica com a 2,4% i el 0,2% no especifica la seva filiació
religiosa.
Hi ha una gran diversitat de visions del món indígenes a Kenya. És important entendre
que les creences indígenes varien segons el grup ètnic, i cadascuna té les seves històries
d'origen, conjunt de pràctiques i supersticions. Per exemple, una creença local del kikuyu
és que "Ngai" ("Déu") es troba al mont Kenya. Al seu torn, la pràctica tradicional del
kikuyu era resar davant de la muntanya.
Afeccions a causa de la covid-19:
Kenya ha gaudit d’una dècada de fort creixement econòmic, que va permetre al país
accedir a l’estat de país d’ingressos mitjans el 2016. Impulsat per una forta recuperació
de l’agricultura a causa de la millora de les condicions meteorològiques, el rendiment
resistent dels sectors de serveis, el fort consum privat i la sostenibilitat la confiança en
l'economia gràcies a la disminució de les incerteses polítiques, l'economia de Kenya va
mantenir el seu bon comportament el 2019. No obstant això, segons l'FMI, el creixement
del PIB va disminuir fins al 5,6% el 2019, des del 6,3% anterior. Segons les previsions
actualitzades del FMI a partir del 14 d’abril de 2020, a causa de l’esclat del COVID-19,
s’espera que el creixement del PIB disminuirà fins a l’1% el 2020 i augmentarà fins al
6,1% el 2021, subjecte a l’economia mundial post-pandèmica. recuperació.
Les polítiques públiques han aconseguit mantenir la inflació (5,2%) dins del rang objectiu
i s’espera que es mantingui estable en els propers dos anys (FMI, Perspectives de
l’economia mundial de l’abril de 2020). Per al 2020, es van comprometre a reduir el
dèficit pressupostari, que es va situar en el 7,7% l'any passat. Al novembre, després de
moltes controvèrsies, el país ha eliminat els tipus d'interès límit que limita l'interès dels
préstecs a 4 punts percentuals per sobre del nivell de referència, des del 2016. Aquesta
mesura afavorirà la recuperació del creixement del crèdit privat. El govern ha llançat
l'agenda de desenvolupament Big 4. Aquest programa, que forma part del pla de
desenvolupament a llarg termini del país, Visió 2030, prioritzarà quatre grans àrees:
fabricació, sanitat universal, habitatge assequible i seguretat alimentària. S'espera que
aquest programa impulsi el creixement del país en els propers anys. Per al 2020, les
autoritats van reiterar el seu compromís amb polítiques macroeconòmiques que
permetrien mantenir el deute públic a un nivell sostenible, contenir la inflació dins del

rang objectiu i preservar l'estabilitat externa. La ràtio deute-PIB es va situar en el 61,6%
el 2019.
A Kenya s’ha invertit en la reducció de la mortalitat infantil, complint aquest objectiu
dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). El país també va aconseguir
gairebé assolir la matrícula universal a l'escola primària, tot reduint les diferències de
gènere en educació. Kenya ha ocupat el lloc número 147 de l’índex de desenvolupament
humà del PNUD de 2019. La taxa d’atur es va estimar en el 9,3% el 2019 (Banc Mundial).
Oportunitats de negoci a Kenya:
Per una banda, un dels sectors que presenta més oportunitats actualment, és el de la
indústria farmacèutica.
Formulació, inputs i tecnologia per la indústria farmacèutica a Kenya
El sector farmacèutic i mèdic és un sector estratègic a Kenya, on es vol estimular la
producció local per reduir la dependència exterior i les col·laboracions amb empreses
estrangeres per millorar la seva tecnologia.
Per altra banda també es presenten oportunitats en el sector del Benestar així com de
l’estètica; especialment en el sector dels cosmètics que ha experimentat un creixement
sostingut en els darrers anys.
El fet del sorgiment d’una classe mitja urbana a Kènia, sumat a la tendència entre la
població jove treballadora, ha fet que aquest sector hagi vist un accelerament en els
darrers anys. És el factor que es coneix com “premiumisation”, i que es tracta de la recerca
de productes per potenciar estèticament els tractaments que afecten a la pell i el cabell.
Aquest és un sector en auge.
Respecte a sectors més tradicionals que porten temps existint en el país, es poden
anomenar la restauració i el turisme, els quals existeixen en el país de la ma de les
excursions i turisme provinents de països europeus i americans en l’anomenat turisme de
safari. Per altra banda la cultura i l’oci també presenten oportunitats arran del turisme que
ha estat una de les indústries molt importants del país. No només hi son populars els
safaris sinó que cada vegada més turistes se senten atrets per la seva natura i per conèixer
fets culturals. Els viatges de negoci també han augmentat en els darrers anys lligat al
desenvolupament empresarial que el país ha viscut.

Pel que fa als sectors industrials relacionats amb la producció i l’ús de maquinària, Kènia
es troba amb necessitats de millorar els seus sistemes de maquinària. Donat que Kènia ha
estat tradicionalment un país principalment agrícola, actualment hi ha molta demanda de
maquinària i equipaments tecnològics. Aquests sectors son una bona oportunitat per les
empreses catalanes per poder entrar en aquest mercat.

Relacions comercials Catalunya-Kènia
Kenya està considerat com a país estratègic per a les exportacions catalanes, i com a tal
es fomenta molt enèrgicament les relacions comercials amb aquest país.
Actualment l’agent més potent en l’intercanvi comercial entre ambdós països és l’Oficina
Exterior de Catalunya a Kenya, que pertany a Acció – l’Agència catalana de la
competitivitat de l’empresa, que assisteix aquelles empreses que volen començar a
introduir-se en aquest mercat.
Un altre dels actors del territori molt importants en les relacions Catalunya-Kènia, és la
Cambra de Comerç de Tarragona la qual organitza sovint missions comercials i activitats
per aprendre a exportar en aquest territori.
El mercat africà és un dels targets del TecnoCampus i que actualment està en prospecció,
però s’espera començar a treballar-hi ben aviat.

