קניה
סקירה כלכלית
יוני2021

רקע ונתונים כלליים

1

שטח 582,650 :קמ"ר ( 50מתוך
)257
ישראל  22,072קמ"ר ( 152מתוך
)257
אוכלוסייה 48 :מיליון80% ,
נוצרים
עיר בירה :ניירובי
משטר :דמוקרטיה חוקתית עם
פרלמנט דו-מפלגתי .הנשיא נבחר
באופן ישיר ומשמש גם כראש ממשלה.
נשיא מכהןUhuru Kenyatta :
שפה רשמית :אנגלית וסווהילית
מטבע :שילינג קנייתי  108 = 1$ /שילינג
גאוגרפיה  :גובלת בטנזניה ,אוגנדה ,דרום סודן ,אתיופיה וסומליה .לקניה גישה לאוקיינוס ההודי
ונמל ימי גדול בעיר מומבסה.

אינדיקטורים כלכליים מרכזיים לשנת 2020 2
אינדיקטור
תמ"ג נומינלי 2020

קניה
99

ישראל
403

GDP, current prices
Billions of U.S. dollars

תמ"ג לנפש במונחי PPP
2020

4,926

40,547

;Purchasing power parity
international dollars per capita

שיעור הצמיחה הכלכלית -0.1% -2020
real GDP growth
5.4% -2019
6.3% -2018
שיעור האינפלציה 2020

-2.4% – 2020
3.4% – 2019
3.5% – 2018
0.6%-

5.3%

Inflation rate, average
consumer prices

קלות עשיית עסקים
2019

35

56

דירוג בין  1-190כאשר מספר נמוך
מבטא תוצאה טובה

CIA The World Factbook, The World Bank1
IMF, The World Bank, World Economic Forum2
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מדד התחרותיות 2019

54.1

76.7

ציון מ0-100 -
 100מבטא את הציון הטוב ביותר

דירוג אשראי 2020 S&P

B

AA-

רקע כללי /כלכלי
קניה ממלאת תפקיד מרכזי באזור המזרח אפריקאי ,פוטנציאל הצמיחה של הכלכלה גבוה ושוק
ההון המקומי מפותח יחסית .מנגד ,הכלכלה חשופה לתנודתיות במחירי הסחורות החקלאיות
והאיום המרחף מכיוון ארגון הטרור "אל-שבאב" מעיב על ענף התיירות.
בשנת  2014שונתה שנת הבסיס לחישוב נתוני החשבונאות הלאומית במדינה ,כך שהתמ"ג הנומינלי
זינק ב 25%וקניה הפכה לכלכלה החמישית בגודלה באפריקה תת-סהרה .מאידך ,שינוי זה לא שיפר
את נתוניה החלשים ,כגון יחס החוב הממשלתי להכנסות והגירעון בחשבון השוטף הגבוה.
באוקטובר  2014החלו עבודות הבנייה וסלילת פסי הרכבת במסגרת פרויקט Standard Gauge
 Railway-SGRשחלקו הראשון מחבר בין מומבסה לניירובי בעלות של כ  4$מיליארד אשר 90%
ממנו ממומן ע"י  .China Exim Bankבשלבים מתקדמים יותר רכבת זו מתוכננת לחבר בין קניה,
רואנדה ואוגנדה ולחזק את המסחר האזורי והאינטגרציה הכלכלית בין המדינות ואף להוזיל את
עלויות ההובלה.
קניה נחשבת ל  Start-up Nationשל מזרח אפריקה לאור חדשנותה הטכנולוגית הגבוהה הבאה
לידי ביטוי בנציגויותיהן של חברות בינלאומיות כגון ,IBM :גוגל ,נוקיה ואורקל שפתחו בקניה
מרכזי פיתוח .יחד עם זאת ,למרות מספר רב יחסית של סטרטאפים ,רובם פועלים ברמה הבסיסית
ביותר של פיתוח וללא מנגנוני סיוע ממשלתיים .קניה מחוברת עם כבל סיבים אופטיים תת ימי
וכיסוי סלולרי בערים הגדולות ובחלקים נרחבים במדינה דבר שמוביל לשיעורי חדירה גבוהים של
משתמשי אינטרנט וסלולר.
בשנים האחרונות ניתן לראות עלייה במכירת מוצרי צריכה יקרים כמו מכוניות ומוצרי חשמל
גדולים .הביקוש לסחורות ושירותים במדינה ימשיך לעלות ככל שהצרכנים ,במיוחד באזורים
העירוניים ,ייעשו אמידים ומתוחכמים יותר ,וככל שהאינטרנט בפס רחב ופלטפורמות הe- -
 commerceימשיכו להתפתח .יחד עם זאת ,חשוב לזכור שמרבית בתי האב סובלים מהכנסה נמוכה
וימשיכו להתרכז גם בשנים הקרובות במילוי צרכים יומיומיים בסיסיים.
לקניה מאזן סחר שלילי :ירידה במחירי הסחורות (בפרט קפה ותה) ,המשך ההיחלשות בענף
התיירות ויבוא מוצרי ההון הקשור בהשקעה בתשתיות ,כאשר על כל אלו פיצתה חלקית הירידה
במחיר הנפט.
נושא נוסף שעלול להקשות על כלכלת קניה הוא החוב החיצוני שלה ,שנכון לינואר  2021עמד על כ
 36מיליארד דולר אשר מהווים  52%מסך החוב הממשלתי .
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)Kenya External Debt as of April 2021 ($ Millions

World Bank, 9,038
Others, 12,083

Belgiom, 120
Spain, 120
China, 7,000

Germany, 287
Japan, 824
France, 862
IMF, 1,296

ADB, 3,000

Italy, 380

מאפיינים פוליטיים
קניה קיבלה את עצמאותה מבריטניה בשנת  .1963הנשיא נבחר בבחירות ישירות אחת ל  5שנים
וזכאי לכהונה שנייה.
הפרלמנט הינו חד ביתי ובו  224מושבים .הבחירות האחרונות לנשיאות ולפרלמנט נערכו ב .2017
הבחירות הבאות צפויות להתקיים בקיץ  2022כאשר נכון להיום אין עדיין מועמד פוטנציאלי מוביל.
יחסי חוץ -יחסיה עם אוגנדה וטנזניה הדוקים ,יחדיו הן חותרות לשיתוף פעולה כלכלי וחברתי
ושותפות בארגון  Community African ,Eastבו שותפות גם דרום סודן ,בורונדי ורואנדה .הארגון
מקדם סחר חופשי בין חברותיו ובין שני ארגונים אפריקאים נוספים.
היסטורית יחסיה של קניה עם סומליה היו מתוחים בשל מחלוקות בנוגע לגבולות ,אך שתי המדינות
מקיימות שיתוף פעולה צבאי נגד קבוצות טרור אסלאמיות.
בבחירות שנערכו בדצמבר  2007נבחר לכהונה שנייה  Mwai Kibakiממפלגת PNU - The Party
 of National Unityשזכה בהפרש קטן מיריבו  Raila Odingaממפלגת Orange Democratic
.Movement
בעקבות תוצאות הבחירות של  2007התחולל משבר פוליטי אלים ,במהלכו נהרגו יותר מאלף איש
ויותר מ 350 -אלף איש נעקרו מבתיהם .לאחר הסכם חלוקת כוח שהושג בתיווך בינלאומי ,הוקמה
ממשלת קואליציה שהחלה לכהן באפריל . 2008
על פי ההסכם ,הנשיא  Kibakiנותר בתפקידו ויריבו  Odingaנבחר לכהן בתפקיד החדש של ראש
ממשלה .ב 4 -באוגוסט  2010נערך משאל עם לאימוץ חוקה חדשה .המשאל עבר בצורה שקטה
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יחסית .על פי התוצאות ,יותר משני שלישים ( 72%מהמשתתפים במשאל) הצביעו בעדה .על פי
החוקה החדשה ,המשטר הנשיאותי יימשך אך עם יותר איזונים ובלמים בתחומי המערכת הניהולית
והמשפטית והעברת סמכויות לפרלמנט ולמחוזות.
במרץ  2013התקיימו בחירות לנשיאות תחת החוקה החדשה ,בהן ניצח  ,Uhuru Kenyattaמי שהיה
סגן ראש הממשלה בממשלה היוצאת ובנו של מייסד קניה ונשיאה הראשון.Jomo Kenyatta ,
בבחירות האחרונות ,בהתאם לחוקה החדשה ,בוטל מוסד ראש הממשלה ושוב חזר הנשיא לכהן
כראש המדינה וכראש הממשלה.
כנגד  Kenyattaוסגנו , William Ruto ,הוגשו כתבי אישום בבית הדין הבינלאומי בהאג .הם
הואשמו בתכנון פעילות המחאה האלימה לאחר הבחירות לנשיאות בשנת  2007ובהסתת תומכיהם
לפגוע במתנגדים לתוצאות הבחירות .בדצמבר  ,2014האישום נגד הנשיא בוטל ,ואילו באפריל ,2016
החליטו השופטים לסגור את התיק כנגד . Ruto
קניה סובלת מאיום מתמיד מצד ארגון הטרור הסומלי "אל שבאב" ששם לו כמטרה לפגוע ביעדים
קנייתיים ,ובפרט בתיירים ,עקב מעורבותה בלחימה בארגון בסומליה.
בבחירות האחרונות אשר נערכו בנובמבר  2017השיג הנשיא המכהן  Uhuru Kenyattaניצחון בפער
קטן על פני המתמודד .Raila Odinga

תעשיות בולטות /מאפייני הכלכלה המקומית
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כלכלת קניה היא חקלאית ברובה ומהווה כ  24%מהתמ"ג כאשר מעל  40%מהאוכלוסייה עוסקים
בחקלאות ,נתון המאפיין כלכלות לא מפותחות .הסקטור התעשייתי קטן מאוד אולם סקטור
השירותים ,בעיקר התקשורת והפיננסים מפותחים יחסית עם יכולות מרשימות בתחום תשלומים
דיגיטליים ונוכחות בנקים זרים רבים יחסית .תחום האנרגיה עדיין בבעלות המדינה.
נתוני סחר
מאזן מסחרי
סכום יבוא
סכום יצוא
שנה
מהעולם
לעולם
במיליארדי דולרים

במיליארדי דולרים

2020

36.9

6.6

30

2019

48.4

8.0

40

2018

53.9

10.4

44

שותפות הסחר הגדולות לשנת 2020
יצוא
יצוא
מיליוני דולרים

אחוז מסך
היצוא של קניה

מיליוני דולרים

ארה"ב

509

9

-60

סין

110

3

-3,551

הולנד

470

8

65
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מינהל סחר חוץ | חיבור חכם לשווקים בעולם

5

מאזן מסחרי

פקיסטן

586

9.7

374

אנגליה

392

7

196

מוצרי היצוא העיקריים הם:
מוצרי יצוא עיקריים הם מוצרים חקלאיים (תה ,קפה לא קלוי ,פרחים ,דגים ,אננס) ,מינרלים
(סודיום קרבונט ,טיטניום).
יבוא
מאזן מסחרי
אחוז מסך
יבוא
מיליוני דולרים
מיליוני דולרים
היבוא של
קניה
ארה"ב

528

3%

-60

סין

3,400

22%

-3,200

הודו

1,300

11%

-1,400

איחוד האמירויות

900

6%

-800

ערב הסעודית

650

4%

-543

מוצרי היבוא העיקריים הם:
מוצרי יבוא עיקריים הן רכבים ונפט ומוצריו .מוצרי ברזל ,פלדה ופלסטיק .סוכר ,תירס ואורז.

סקטורים מרכזיים בכלכלה
סייבר  -קניה הבינה לפני זמן לא רב את חשיבות הגנת סייבר לחוסן הלאומי .הם פועלים
1.
כיום לשדרג ולסדר את התחום בכל ההיבטים; רגולציה ,הסמכה ,נהלים ,הסברה .הם בשלבים
ראשוניים של בניית הקונספט וחקיקת חוק שיסדר את התחום.
מכשור רפואי  -הוצאות בריאות הן כ  6%מהתמ"ג .נמוך ביחס לכל מדינות האזור .יש צפי
2.
שההוצאות תגדלנה לאור העלייה במחירי הטיפולים והתרופות לאור משבר וירוס הקורונה.
במקביל יש צפי לגידול בהוצאות הפרטיות כתוצאה מעליה ברמת החיים בעיקר בערים.
חקלאות – הסקטור הגדול ביותר בקניה ותחום הסחר העיקרי עם ישראל .מספר חברות
3.
ישראליות פעילות בתחום בקניה בהקמת פרויקטים חקלאיים ,גידולים שונים כגון אבוקדו וצמחי
תבלין.
טכנולוגיות מים – במהלך ביקור נשיא קניה בישראל בפברואר  2016נחתמה "הצהרת
4.
ירושלים" המגדירה תחומי שת"פ בתחום המים.
 - Fin Techקניה מתקדמת מאוד בשימוש בתשלומים באמצעות הטלפון עם נפח פעילות
5.
של כ  37מיליארד דולר ב  12החודשים האחרונים אשר נובע מצד אחד מחוסר בתשתיות פיננסיות
ופריסה גיאוגרפית גדולה ומצד שני מאחוז חדירה טלפונית גבוהה mobile telephony ( 90%
.)penetration rate
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הסכמי בילטרליים משמעותיים של קניה עם יתר מדינות העולם
גושי סחר  :קניה שותפה עיקרית בשני אזורי סחר ביבשת:
COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa). Member states .1
;Burundi; Comoros; DR Congo; Djibouti; Egypt; Eritrea; Ethiopia; Kenya
;Libyan Arab Jamahiriya; Madagascar; Malawi; Mauritius; Rwanda; Seychelles
Sudan; Uganda; Zambia; Zimbabwe.
EAC (East African Community). Burundi; Kenya; Rwanda; Tanzania; Uganda .2
and South Sudan.
ארגונים בינ"ל:
-

 :OECDלא

-

 :WTOכן ,החל מ 1995

מדינות שאיתן לקניה יש הסכם סחר:
אנגליה ,הסכם סחר חופשי החל מדצמבר .2020
יוזמות מרכזיות של ממשלת קניה בשנתיים האחרונות
על מנת לעודד את היצוא יזמה הממשלה ב  2018תכנית לעידוד ערך מוסף מחומרי גלם .התכנית
בשם  .)Integrated National Export Development and Promotion Strategy (NEDPSהתכנית
מיועדת בעיקר לכיוון סין והודו ומטרתה העיקרית היא הקטנת הגרעון המסחרי ע"י עידוד היצוא
של הסקטורים השונים .בחקלאות לדוגמה ,למקסם את הרווחים מחומרי הגלם שקניה מפיקה כגון
קפה ,תה ופירות למוצרים בעלי ערך מוסף גבוהה ליצוא .התכנון הוא גידול שנתי ממוצע של 25%
בין  2018ל .2022
יוזמה נוספת של הממשל להקטנת ההון השחור והלבנת כספים הוא חובת הצהרה על כל עסקת
מזומן מעל מיליון שילינג ()10,000$

יחסי סחר ישראל  -קניה
ישראל זוכה ליחס תקין בקניה בעיקר ברמת האדם ברחוב ,כגון התחזקות הזרם של נוצרים
אוונגליסטים ,פעילות חברות ישראליות בפרויקטים גדולים בעבר ,פעילות מש"ב ,סיוע הדדי (מבצע
אנטבה ,סיוע לאחר פיגועי טרור בקניה) והעדר עניין בנושא הפלסטיני.
ביקור נשיא קניה (פברואר  )16ושרים נוספים בישראל ורוה"מ (יולי  ,)16שר החקלאות ומיסוד
דיאלוג מדיני וכלכלי (ועדה כלכלית משותפת אשר התכנסה בישראל באפריל  2017ובניירובי
בדצמבר  )2018תורמים לקשר הסביר עם הממשל.
יחד עם זאת ,הסחר הבילטראלי סובל ממספר קשיים כגון חוסר טיסה ישירה ,סחר בילטרלי לא
מגוון ,כלכלה מתפתחת בשלב בסיסי ,סקטור טכנולוגי קטן ,חוסר יציבות פוליטית ושחיתות.
קניה היא שותפת הסחר הרביעית של ישראל באפריקה תת סהרה (כ  8%מסך הסחר) .היקף הסחר
עם קניה הסתכם בשנת  2020בכ  44מיליון דולר בלבד ,ירידה של כ  30%לעומת התקופה המקבילה
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ב  .2019היצוא הסתכם בכ  38מיליון דולר ,היבוא הסתכם בכ  7מיליון דולר .עיקר היצוא לקניה
מישראל הוא בענף מנועים וציוד חשמלי כ  ,29%מוצרי פלסטיק כ  ,20%וכימיקלים וזיקוקי נפט כ
 .14%עיקר היבוא מקניה לישראל הוא דגים ופירות כ .40%
שנה

סכום יצוא
במיליוני
דולרים

2016
2017
2018
2019
2020

$52
$72
$54
$49
$38

אחוז היצוא
מתוך סך
היצוא
הישראלי
0.09%
0.12%
0.09%
0.08%
0.07%

סכום היבוא
במיליוני
דולרים
$12
$7
$10
$8
$7

אחוז היבוא
מתוך סך
היבוא
הישראלי
0.02%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

מאזן הסחר
במיליוני
דולרים

היקף סחר
במיליוני
דולרים

$40
$65
$44
$41
$31

$64
$79
$64
$57
$44

יבוא/יצוא סחורות לפי שנה ,מיליוני דולרים
$90
$80
$70
$60
$50
$40
$30
$20
$10
$0
2020

2019

2017

2018

סכום היבוא במיליוני דולרים

סכום יצוא במיליוני דולרים

היקף סחר במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים
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2016

סקטורים עיקריים

4

תמהיל יצוא הסחורות 2020
פנינים ,אבנים
ומתכות יקרות
0%

מוצרי תחבורה
0%

מתכות בסיס
1%

תוצרת
חקלאית
טרייה ומוצרי
מזון
כימיקלים ומוצרי
8%
תעשיות כימיות
22%

מכשור אופטי,
רפואי ואחר
4%

מכונות ומיכון
חשמלי ומכני
41%

גומי ופלסטיק
22%

אחר
2%

תמהיל יבוא הסחורות 2020
פנינים ,אבנים
ומתכות יקרות
0%

מכשור
כימיקלים ומוצרי
תעשיות כימיות אופטי ,רפואי
ואחר
0%ופלסטיק
גומי
0%
1%

מוצרי
תחבורה
מינרלים ודלקים
0%
0%

אחר
24%
מכונות ומיכון
חשמלי ומכני
1%

תוצרת חקלאית
טרייה ומוצרי מזון
74%

 4הלמ"ס
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הסכמי סחר הדדיים בין ישראל וקניה
בשנת  2017נחתם הסכם שת"פ כלכלי .הועברו טיוטות להסכם למניעת כפל מס ופרוטוקול פיננסי
אולם טרם התקבלו הערות הקנייתים.

תובנות נספח  /מלל חופשי
הנספחות הכלכלית נפתחה באופן רשמי בדצמבר  2018בעקבות החלטת הממשלה לחזק את הקשר
עם היבשת .הנספחות פועלת במספר תחומים בהם פוטנציאל שיתוף הפעולה הכלכלי הוא הגבוהה
ביותר.
תחומי הפעילות העיקריים ,אך לא רק ,הם סייבר ,טכנולוגיות מים ,ציוד רפואי ,בטחון מולדת
וחקלאות .כמו כן מקדמת הנספחות את הקשר הכלכלי ע"י מעקב אחר ההסכמות שנדונו בפגישות
הוועדות הכלכליות המשותפות ויזמת משלחות של חברות לישראל ולקניה.
הנספחות מהווה מקור סיוע לחברות ישראליות במציאת שותפים מקומיים ,פתיחת דלתות וסיוע
מול הרשויות .עקב הקורונה הסטנו משקל רב לפעילויות וירטואליות ,בעיקר לסקטורים
טכנולוגיים כגון סייבר .אולם לסקטורים מסורתיים כגון חקלאות שם נדרש קשר ישיר עם
הטכנולוגיה והחקלאי ,קיימנו פעילויות פיזיות כגון יריד חקלאי גדול לחברות ישראליות במחוז
 ,Embuסיורים בפרויקטים חקלאיים בהם מוטמעות טכנולוגיות ישראליות ועוד.
האתגרים איתם אנו מתמודדים רבים ומגוונים החל מתרבות עסקית שונה וכלה במיעוט בתקציבים
ובירוקרטיה גבוהה.
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