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Ülke görünümü (2015):

Tanzanya Dış Ticareti:

Tanzanya’nın ithalatında başlıca ürünler:

Nüfus: 51,046,000
İşsizlik oranı: %10,30
Kişi başı milli gelir: 851 ABD Doları (2016 tahmini)
GSYIH : 44,5 ABD Doları (milyar ABD Doları) (2016 tahmini)

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde
edilen yağlar, palm yağı ve fraksiyonları,
elektronik cihazlar, motorlu taşıtlar, buğday

Genel Görünüm:

Tanzanya’nın ihracatında başlıca ürünler:
Altın, yaprak tütün, bakır cevheri, kahve,
kıymetli metal cevherleri

Son 10 yılda Sahra Altı Afrika’da ortalama %6,9
büyüme oranı ile en iyi ekonomik performansı
sergileyen ülke, Tanzanya’dır.
Sahra Altı Afrika'daki en düşük ekonomik risk
oranlarına sahip ülke Tanzanya’dır.
Tanzanya, Güney Afrika ve Gana’dan sonra

Afrika’nın en büyük üçüncü altın üreticisidir.
GSYIH’nin yaklaşık yarısını, nüfusun ise %80’inin
geçim kaynağını oluşturan tarım, Tanzanya’da

ekonominin en büyük sektörünü
oluşturmaktadır. Gıda ve hammaddenin temel
kaynağı olan tarım sektörü aynı zamanda önemli bir
ihracat kaynağıdır.
Tanzanya’nın Hint Okyanusu kıyı şeridi 804 km
uzunluğunda olup Afrika’nın en temiz plajlarını
barındırmaktadır. 12 ulusal park ve 17 av
sahasının, 2 deniz parkı ve 2 deniz rezervi
bulunan ülkede turizm sektörü önemli fırsatları
bünyesinde barındırmaktadır. Toplam yüzölçümünün
%25’inden fazlası yaban hayat parkları ve av
sahalarına ayrılmış tek ülkedir.
Tanzanya’daki inşaat sektörü son yıllarda büyüme
kaydetmiştir. Konut ihtiyacı olması sebebiyle altyapı
projelerinde ve yeni konut inşaatı projelerinde artış
olmaktadır. Tanzanya hükümeti, PPP modelinde
projeler geliştirmekte olup, kamuya ait olan

topraklar, yabancı yatırımcılara 99 yıllığına
kiralanabilmektedir.

Çok sayıda çok uluslu finans kuruluşu Tanzanya’da
faaliyete başlamıştır. Tanzanya’da faaliyet gösteren
tanınmış uluslararası bankalar arasında

CitiBank/Citigroup, Standard Chartered Bank,
Backlays Bank, Stanbic Bank, Delphis Bank,
Ecobank ve ABSA Bank yer almaktadır.

Başlıca ithalat yapılan ülkeler:
Çin, Hindistan, İsviçre, BAE, Güney Afrika,
Cumhuriyeti
Başlıca ihracat yapılan ülkeler:
Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, İsviçre,
Çin, Demokratik Kongo

Türkiye-Tanzanya Ticaret Rakamları
(Ekonomi Bakanlığı-2015)
Toplam Dış Ticaret Hacmi:
150 milyon ABD Doları
Türkiye’den Tanzanya’ya yapılan ihracat:
116 milyon ABD Doları
Başlıca ihracat kalemleri:
Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar,
römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici
tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; tohum,
hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif
etme ayıklama ve öğütmeye mahsus makina
ve cihazlar, mayalar ve cansız diğer tek
hücreli mikroorganizmalar, makarnalar ve
kuskus.
Türkiye’nin Tanzanya’dan yaptığı ithalat:
34.5 milyon ABD Doları
Başlıca ithalat kalemleri:
Yaprak tütün; yağlı tohumlar ve meyveler;
ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve
sporlar, pamuk.
Toplam Dış Ticaret Dengesi:
42.7 milyon ABD Doları

Tanzanya’da, dış yatırımı kısıtlayan veya engelleyen

hiçbir yasa veya uygulama bulunmamaktadır.
Firmalar, yabancı katılımını kısıtlamamaktadır.
Yabancı yatırımcılar genellikle yerel yardımlardan
faydalanabilmektedirler.
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