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ศาสนา
คริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก (๙๑.๔%) คริ สต์นิกาย
วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕
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ข้ อมูลเศรษฐกิจ (ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗)
GDP
๔.๒๑ พันล้ าน USD
สกุลเงิน
USD (๑ USD ประมาณ ๓๒.๕๐ บาท
(ไทย ๓๘๐ พันล้ าน USD สถานะ ส.ค. ๒๕๕๗)
สถานะ ธ.ค. ๒๕๕๗)
GDP per Capita
๓,๑๐๐ USD
เงินทุนสารอง ๔๐๖.๒ ล้ าน USD (ไทย: ๑๖๑.๕๗๒ พันล้ าน USD
สถานะ ก.ย. ๒๕๕๗)
(ไทย: ๕,๕๔๕ USD สถานะ ส.ค. ๒๕๕๗)
Real GDP Growth
ร้ อยละ ๘.๓
อัตราเงินเฟ้อ ร้ อยละ ๙ (ไทย: ร้ อยละ ๒.๑๖ สถานะ ส.ค. ๒๕๕๗)
(ไทย: ร้ อยละ ๑.๕ – ๒ – คาดการณ์ปี ๒๕๕๗)
ทรัพยากรสาคัญ
น ้ามันและก๊ าซธรรมชาติ ถ่านหิน สัตว์น ้า สิ่งทอ
สินค้ าส่ งออกที่สาคัญ กาแฟ เนื ้อมะพร้ าวแห้ งสาหรับผลิตน ้ามัน หินอ่อน
ตลาดส่ งออกที่สาคัญ สหรัฐฯ เยอรมนี โปรตุเกส อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่ ซามัว สิงคโปร์ แคนาดา ออสเตรเลีย ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย
สินค้ านาเข้ าที่สาคัญ รถยนต์และส่วนประกอบ อาหาร (ข้ าว แป้งสาลี) เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและชิ ้นส่วน
ตลาดนาเข้ าที่สาคัญ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย เวียดนาม จีน โปรตุเกส มาเลเซีย ญี่ปนุ่ ไทย เดนมาร์ ก
มูลค่ าการค้ าไทย-ติมอร์ ฯ
สินค้ าส่ งออกของไทย
สินค้ านาเข้ าจากติมอร์ ฯ
การลงทุน
คนไทยในติมอร์ ฯ
สานักงานของไทยในติมอร์ ฯ
สานักงานของติมอร์ ฯ ในไทย

สถิตทิ ่ สี าคัญไทย-ติมอร์ -เลสเต (ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗)
การค้ าในปี ๒๕๕๖ มีมลู ค่า ๘.๐๒ ล้ าน USD ลดลงจากปี ก่อนหน้ า ๗.๘๗ ล้ าน USD โดยเป็ นการนาเข้ า ๐.๐๒ ล้ าน
USD และส่งออก ๘ ล้ าน USD ไทยได้ ดลุ การค้ า ๗.๙๘ ล้ าน USD
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ น ้าตาล ข้ าวโพด ผลไม้ กระป๋ องแปรรู ป ผลิตภัณฑ์ยาง น ้ามันสาเร็ จรู ป
แผงสวิทช์และแผงคุมกระแสไฟฟ้า เครื่ องสาอาง และสบู่
เครื่ องจักรและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าในบ้ าน เสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ป รองเท้ า เครื่ องใช้ เบ็ตเตล็ด
เครื่ องใช้ และเครื่ องตกแต่งภายในบ้ าน และสิ่งพิมพ์
ไม่มีการลงทุนของติมอร์ ฯ ในไทย ส่วนภาคเอกชนไทยไปลงทุนในธุรกิจด้ านบริ การในติมอร์ ฯ เช่น ร้ านอาหาร และ สปา
๔๐ คน ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจร้ านอาหาร ร้ านเสริ มสวย และแม่บ้าน
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