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ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 

εισαγωγή 

Η Κένυα, με έκταση 582.644 τετρ. χλμ., βρίσκεται σε μία στρατηγική θέση 

στο κέντρο της ανατολικής ακτής της Αφρικής, με τον Ισημερινό να 

περνάει σχεδόν από το μέσον της. Έχοντας κερδίσει την ανεξαρτησία της 

από τη Βρετανική κυριαρχία (1963) είναι πλέον μία ανεξάρτητη χώρα, 

μέλος της Κοινοπολιτείας και των Ηνωμένων Εθνών. 

  

 

Βρέχεται από τον Ινδικό Ωκεανό και έτσι αποτελεί την κύρια θαλάσσια 

πύλη εισόδου για την Ανατολική και την κεντρική Αφρική.  

Συνορεύει ανατολικά με τη Σομαλία, νότια με την Τανζανία, δυτικά με την 

Ουγκάντα και βόρεια με το Σουδάν και την Αιθιοπία. 

 

 
 

 

Σημαντικό μέρος της κεντρικής χώρας βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο  



από 1500 μέτρα, γεγονός που κάνει τις θερμοκρασίες ευχάριστες έως 

και χαμηλές. Αντίθετα, στις παράκτιες περιοχές το κλίμα είναι συνήθως 

θερμό και υγρό.  

 

Η Κένυα, με πρόσωπο σύγχρονο, πολύπλευρο και δυναμικό, βαδίζει 

αποφασιστικά, σταθερά και γρήγορα σε δρόμους ανάπτυξης σε όλους 

τους τομείς, όπως: 

 

 Πολιτικός  

  Οικονομικός 

  Εμπορίου 

  Επιστημών  

  Ενέργειας 

  Τουρισμού 

  Πολιτισμού  

  Αθλητισμού 

 

Βασικά & ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

 Tαχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα στην Υπο-Σαχάρια Αφρική με 

επενδυτικό περιβάλλον χαμηλού ρίσκου. 

 

 Kύρια πύλη εισόδου στις αγορές των χωρών της Ανατολικής 

Αφρικής. 

 

 Η μεγαλύτερη οικονομία της Ανατολικής και της Κεντρικής 

Αφρικής. 

Συμβάλλει στο 50% του ΑΕΠ της Ανατολικής Αφρικής. 

 

 Kομβικής σημασίας για μία τεράστια συνολική αγορά στις 5 

χώρες που συγκροτούν την Ένωση Κρατών Ανατολικής Αφρικής 

(Κένυα, Ουγκάντα, Ρουάντα, Μπουρούντι, Τανζανία). 

 

 Διαθέτει ένα μακρόπνοο στρατηγικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, 

ήδη συμφωνημένο, το Kenya Vision 2030. 

 

 Προσφέρει πολλές σημαντικές παροχές στους επενδυτές και 

επιχειρηματίες, όπως:  

 

 Ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο. 

 Ενθαρρυντικό εργασιακό περιβάλλον.  

 Ευέλικτο τραπεζικό σύστημα. 

 Νομικό καθεστώς βασισμένο στο Αγγλικό Δίκαιο. 

 

 



 Προσφέρει πρόσβαση σε μία διευρυμένη αγορά: 

 

 Ένωση Κρατών Ανατολικής Αφρικής 

                      Πληθυσμός: 143,5 εκ. 

                      Συνολικό ΑΕΠ: $147,5 δις (2015) 

 Κοινή Αγορά Ανατολικής & Νότιας Αφρικής  

                      Μέλη: 20 

                      Πληθυσμός: 460 εκ. 

                      Συνολικό ΑΕΠ: $636 δις (2013) 

 Τριμερής συμφωνία Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής – 

Κοινής Αγοράς Ανατολικής & Νότιας Αφρικής – 

Νοτιοαφρικανικής Αναπτυξιακής Κοινότητας  

                      Πληθυσμός: 600 εκ. καταναλωτές 

 Διαθέτει πολιτική σταθερότητα και ευνοϊκή επενδυτική πολιτική. 

Ήδη επενδύουν στην Κένυα χώρες όπως: 

 

   

  Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής    Ομάν 

  Κίνα       Σουηδία 

  Ιαπωνία      Κατάρ 

  Νότια Κορέα      Κουβέιτ 

  Ρωσία       Σαουδική Αραβία 

  Ινδία       Ηνωμένο Βασίλειο 

  Τουρκία       Γερμανία 

  Ισραήλ       Ολλανδία 

  Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα    Δανία 

 

 

 Επιλέγεται από πολλές μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες για 

εγκατάσταση της έδρας τους στην Υπο-Σαχάρια Αφρική.  

 

 Επιλέγεται από διεθνείς οργανισμούς για να ιδρύσουν εδώ την 

Αφρικανική έδρα  τους.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα  αποτελούν  

τα Ηνωμένα Έθνη και η Αρχή των Ηνωμένων Εθνών για το     

Περιβάλλον, που οργάνωσαν την έδρα τους στη σύγχρονη πόλη  

του Ναϊρόμπι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



διάφορα χρήσιμα στοιχεία 

 

Σημαία:  

Πρωτεύουσα: Ναϊρόμπι  

Κύριες πόλεις: Μομπάσα, Κισουμού, Νακουρού, Νιέρι, Έλντορετ, Θίκα 

Επίσημες γλώσσες: Κισουαχίλι (διδάσκεται μαζί με την Αγγλική γλώσσα) 

Νόμισμα: Κενυάτικο Σελίνι (KES)  

Ισοτιμία με Ευρώ: 1Ευρώ = 110 Κενυάτικα Σελίνια κατά μέσο όρο  

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Την τελευταία δεκαετία αύξηση από 5 

έως 8. Το 2016 αύξηση 5,4. 

Ώρα Κένυας: EAT(UTC+3) 

Κωδικός κλήσης: +254  

Κλίμα: Ποικίλο τροπικό 

Πληθυσμός: 46.749.000 (μέση εκτίμηση Ηνωμένων Εθνών, 2015) 

Κεντρικό Αεροδρόμιο: Διεθνής Αερολιμένας Ναϊρόμπι «Γιόμο 

Κενυάττα»  

Κύρια εξαγώγιμα προϊόντα: Τσάι, διυλισμένο πετρέλαιο, άνθη, καφές, 

ξηροί καρποί και φρέσκα λαχανικά. 

Κύρια εισαγόμενα προϊόντα: Διυλισμένο πετρέλαιο, αυτοκίνητα, 

φορτηγά οχήματα, συσκευασμένα φάρμακα, σιτάρι. 

 


