สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
United Republic of Tanzania
ขอมูลสําคัญ
แทนซาเนียมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ
รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุนโดยเฉพาะดานการทองเที่ยว และไดตั้งศูนยสงเสริมการลงทุน
(Tanzania Investment Centre) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนตางชาติ
• แทนซาเนียกําลังดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ
• แทนซาเนียเปนสมาชิกประชาคมแอฟริกาตะวันออก (East African Community: EAC) ซึ่งเปนสหภาพ
ศุลกากร จะชวยเอื้อประโยชนใหนักลงทุนไทยสามารถตั้งฐานการผลิตเพื่อสงออกไปยังประเทศภายในกลุม
EAC และสงออกไปยังประเทศในแอฟริกาขางเคียงในอนาคต พรอมกับโครงสรางพื้นฐานที่อํานวยความ
สะดวกใหแกนักลงทุน
•
•

เมืองหลวง
กรุงโดโดมา (Dodoma)
พื้นที่
947,300 ตารางกิโลเมตร
ประชากร
51.04 ลานคน (2015)
ภาษาทางการ ภาษาอังกฤษ และ สวาฮิลี
สกุลเงิน
ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)
ขอมูลเศรษฐกิจ (ตัวเลขประมาณการ)
2557
GDP (US$ bn)
47.9
GDP per capita (US$)
1,006
Real GDP growth (%)
7.2
Inflation rate (%)
6.1

ศาสนา อิสลาม รอยละ 35 ความเชื่อดั้งเดิม รอยละ 35 คริสต รอยละ 30
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
ประธานาธิบดีคนปจจุบัน นายจอหน มากูฟูลิ (John Magufuli)

2558
50.0
1,018
7.2
4.2

ทรัพยากร พลังงานน้ํา ดีบุก ฟอสเฟต แรเหล็ก ถานหิน อัญมณี ทอง ทองแดง กาซ
ธรรมชาติ นิกเกิล
ผลิตภัณฑเกษตร กาแฟ ชา ฝาย เม็ดมะมวงหิมพานต ขาวโพด ธัญพืช กลวย มันสําปะหลัง
อุตสาหกรรม แปรรูปสินคาเกษตร (น้ําตาล เบียร บุหรี่ สายปานจากพืช) เหมืองเพชร
ทองแดง เหล็ก ถานหิน เกลือ โซดาไฟ ซีเมนต กลั่นน้ํามัน รองเทา เสื้อผา

การคาแทนซาเนีย - โลก (2557)
มูลคาการสงออก 5,704.65 ลานเหรียญสหรัฐฯ
สินคาสงออกที่สําคัญ ไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่ ง
รัตนชาติ โลหะมีคา โลหะที่หุ มติดด วยโลหะมี คา และของที่ ทําด วยของ
ดังกลาว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เปนของเที ยม เหรียญกษาปน
สินแร ตะกรันและเถา ผลไมและลูกนัตที่บริโภคได เปลือกผลไมประเภทสม
หรือเปลือกแตง เมล็ดพืชและผลไมที่มีน้ํามัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและ
ผลไมเบ็ดเตล็ด พืชที่ใชในอุตสาหกรรมหรือใชเปนยา ฟางและหญาแหงที่ใช
เปนอาหารสัตว
ตลาดสงออกสําคัญ อินเดีย แอฟริกาใต จีน เคนยา คองโก ไทย (อันดับที่ 31)
การคาไทย-แทนซาเนีย (2558)
มูลคาการสงออก 106.00 ลานเหรียญสหรัฐฯ
สินคาสงออก (1) น้ําตาลทราย (2) เม็ดพลาสติก (3) เหล็ก เหล็กกลาและ
ผลิตภัณฑ (4) ขาว (5) ผลิตภัณฑพลาสติก (6) แรยิบซัม (7) เครื่องนุงหม
(8) เครื่อ งสํา อาง สบูแ ละผลิ ตภั ณฑ รัก ษาสิ ว (9) รถยนต อุ ป กร แ ละ
สวนประกอบ (10) หมอแบตเตอรี่และสวนประกอบ
ลําดับตลาดสงออก 88 อัตราขยายตัว -26.35 %
สถิติการคาไทย – แทนซาเนีย (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
ป
มูลคาการคา
2553 (2010)
114.46 (20.21)
2554 (2011)
108.20 (-5.47)
2555 (2012)
114.28 (5.62)
2556 (2013)
158.85 (39.00)
2557 (2014)
167.81 (5.64)
2558 (2015)
122.04 (-27.27)

มูลคาการนําเขา 12,691.11 ลานเหรียญสหรัฐฯ
สินคานําเขาที่สําคัญ เชื้อเพลิงที่ไดจากแร น้ํามันแรและผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นสิ่ง
ดั งกล าว สารบิ ทู มิ นั ส ไขที่ ได จากแร เครื่ องปฎิ กรณ นิ วเคลี ยร บอยเลอร เครื่ องจั กร
เครื่องใชกล และสวนประกอบของเครื่องดังกลาว ยานบก นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟ
หรือรางรถราง สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยานดังกลาว เครื่องจักรไฟฟา เครื่อง
อุปกรณไฟฟา และสวนประกอบของเครื่องดังกลาว พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
แหลงนําเขา อินเดีย จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สวิตเซอรแลนด เคนยา ไทย (อันดับที่ 22)

มูลคาการนําเขา 16.04 ลานเหรียญสหรัฐฯ
สินคานําเขา (1) สินแรโลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ (2) เครื่องเพชรพลอย อัญ
มณี เงินแทงและทองคํา (3) ดายและเสนใย (4) สัตวน้ําสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและ
กึ่งแปรรูป (5) พืชและผลิตภัณฑจากพืช (6) กาแฟ ชา เครื่องเทศ (7) สัตวมีชีวิตไมไดทํา
พันธุ (8) สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว (9) ผัก ผลไมและของปรุงแตงที่ทําจากผัก ผลไม
(10) เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ
ลําดับแหลงนําเขา 96 อัตราขยายตัว -31.17 %

การสงออก
83.63 (7.34)
95.87 (14.64)
100.31 (4.63)
129.45 (29.05)
144.50 (11.63)
106.00 (-26.35)

การนําเขา
30.83 (78.13)
12.33 (-60.02)
13.97 (13.33)
29.39 (110.42)
23.31 (-20.70)
16.04 (-31.17)

ดุลการคา
52.80
83.55
86.34
100.06
121.19
89.95
กุมภาพันธ 2559
สวนแอฟริกาและยุโรปตะวันออก
สํานักเอเชีย แอฟริกา และยุโรปตะวันออก
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย

