สาธารรณรัฐยูกันดา
Republlic of Uganda
ข้อมู
อ ลสําคัญ
ปัจจุบันภาคบริการมีความสําคัญที
ญ ่สุด โดยภาคเกษตรกรรมลดความสําคัญลงเรื่อยๆ
ในขณะที่ภาคออุตสาหกรรมและภภาคบริการทวีควาามสําคัญขึ้น
 สินค้าอุปโภคแ
และสินค้าทุน มีศกักยภาพด้านการลงงทุนในสาขาการเกกษตร
เหมืองแร่ ป่าไม้
ไ อาหารแปรรูป และสิ่งทอ
 ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าภายใใต้กรอบ Cotonou Agreement
 ได้ร่วมลงนามใในสนธิสัญญาตลาาดร่วมแห่งภูมิภาค
คแอฟริกาตะวันอออกและแอฟริกาตออนใต้
(Common Market
M
for Easteern and Southerrn African Statees : COMESA)


เมืมืองหลวง กรุงกัมมปาลา (Kampalaa)
พืน้ ที่
241,038 ตารางกิโลเมตร
ป
ประชากร
34.7 ล้านคน (2012)
ภาษาทางการ ภาษษาอังกฤษ

ข้้อมูลเศรษฐกิจ (ตัตัวเลขประมาณกาาร)
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า
ร้อยละ 42 มุสลิม ร้อยละ 12.1
ศาสนา คริสต์นิกายโรมัันคาทอลิก ร้อยละะ 41.9 คริสต์นิกายโปรเตสแตนท์
อื่นๆ ร้อยละ 3.1 และไม่มีศาสสนาร้อยละ 0.9
การปกคครอง แบบสาธารณ
ณรัฐ (Republic) มีประธานาธิบดีเปนประมุ
ป็
ขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล
ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน Yoweri Kagutaa Museveni
รัฐมนตรีรกระทรวงการต่างประเทศ
ง
Sam Kutesa
K
รัฐมนตรีรกระทรวงการค้า Amelia Kyanbbadde
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การค้ายูกันดา 25555 (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มูลค่าการส่งออก 2.36 (9.19%)
สินค้าส่งออก ชา กาแฟ อิเล็กทรอนินิกส์และ
ส่วนประกอบ ผลิตภภัณฑ์จากปลา น้าตาล
าํ
ตลาดส่งออกสําคัญ ซูดาน เคนยา คองโก
ค
รวันดา
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ทรัพยากรสําคัญ ทองแดง แร่โคบอลต์
ค
พลังงานน้้ํา หินปูน เกลือ เกกลือ และผืนดินที่เหมาะแก่
เ
การเพาะะปลูก
ผลิตภัณฑ์เกษตตรสําคัญ กาแฟ ชา
ช ฝ้าย ด้ายและเสส้นใย มันสําปะหลัลัง มันฝรั่ง ข้าวโพดด ไม้ตัดดอก เนื้อวัว
เนื้อแพะ นม สัตว์
ต ปีก
อุตสาหกรรมหลลัก น้ําตาล กลั่นเบี
เ ยร์ ยาสูบ ผ้าฝ้ายและสิ
า
ง่ ทอ ซีเมนนต์ ผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้า

มูลค่าการนําเข้้า 6.04 (7.34%)
สินค้านําเข้า แรร่เชื่อเพลิง เครื่องจจักรกล ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ ธัญพื
ญ ช
แหล่งนําเข้า อินเดีย จีน เคนยา สหรัฐอาหรับเอมิมิเรตส์ ญี่ปุ่น
อัตราภาษีนําเข้ข้าทั้งหมดเฉลี่ย ร้อยละ
อ 12.5
อัตราภาษีนําเข้ข้าสินค้าเกษตรเฉลีลี่ย ร้อยละ 19.6
อัตราภาษีนําเข้ข้าสินค้าอุตสาหกรรรมเฉลี่ย ร้อยละ 11.4

การค้าไทย-ยูกันดาา 2555 (ล้านเหรีรยญสหรัฐฯ)
มูลค่าการนําเข้า 3.61
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สินค้านําเข้า ด้ายและะเส้นใย พืชและผลิลิตภัณฑ์ สัตว์และผผลิตภัณฑ์จากสัตว์ว ผลิตภัณฑ์สิ่งทอออื่นๆ
ง บวิทยุและส่วนปประกอบ แร่และผลิ
ส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้แช่งแข็ง เครื่องรั
ล ตภัณฑ์จากแแร่
เคครื่องจักรกลและส่ส่วนประกอบ
ลําดัับแหล่งนําเข้า 138 อัตราขยายยตัว 66.48 %
ลํําดับตลาดส่งออกก 135 อัตราขยาายตัว –17.81%
สถิติการค้าไทย – ยูกันดา (ล้านเหรีรียญสหรัฐฯ)
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