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ΤΥΝΗΣΙΑ
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Πληθυσμός 11.1 εκατ.(Δεκ/15). AEΠ:$43,6 δις (Δεκ/15), Ανάπτυξη%: 0,4% (Μαρ/16), Ισοζύγιο
Τρεχουσών Συναλλαγών ΤΝD -1758 εκατ. (Μαρ/16), Εμπορικό Ισοζύγιο: TND-822 εκατ.
(Ιουν/16), Ξένες Άμεσες Επενδύσεις:ΤΝD382 εκατ. (Μαρ/16). Δημόσιο Χρέος%: 58% (Δεκ.2014)
Χώρα: Οι τρομοκρατικές επιθέσεις το 2015 επιδείνωσαν περαιτέρω τον βασικό πυλώνα της
οικονομίας, τον τουρισμό. Τα τουριστικά έσοδα παρουσίασαν πτώση τους πρώτους δύο μήνες του
2016 κατά 54% ($90,21 εκατ.) συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τις σχέσεις της με την Τυνησία είναι η
πολύπλευρη στήριξη της από την ΕΕ με κάθε τρόπο, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η σταθερότητά
της και να παραμείνει πρότυπο επιτυχούς μετάβασης αραβικής/ισλαμικής χώρας προς την
δημοκρατία.
Ένα από τα εργαλεία στήριξής της, είναι η απευθείας ενίσχυση των εξαγωγών της χώρας, όπως το
ελαιόλαδο, που αποτελεί την κύρια γεωργική εξαγωγή της Τυνησίας (διετής προσωρινή ποσόστωση
εισαγωγών 70.000 τόνων, μηδενικού δασμού), για τα έτη 2016 & 2017.
Β. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Συμφωνία-Πλαίσιο: Η Συμφωνία Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας ετέθη σε ισχύ στις
26.05.1962.
Η 10η ΜΔΕ μεταξύ Ελλάδας- Τυνησίας έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στις 2 Νοεμβρίου τ.ε.,
στην Τύνιδα. Οι Συμφωνίες που πρόκειται να υπογραφούν είναι οι κάτωθι: Συμφωνία για τις
Θαλάσσιες Μεταφορές, Μνημόνιο Κατανόησης στον Τομέα της Υγείας, Μνημόνια Κατανόησης
μεταξύ Foreign Investment Promotion Agency (FIPA) και Enterprise Greece, στον τομέα των
Επενδύσεων και μεταξύ Center for the Promotion of Exports (CEPEX) και Enterprise Greece, στον
τομέα του Eμπορίου. Σε συνδυασμό με την προγραμματιζόμενη ΜΔΕ.στην Τύνιδα, διοργανώνεται
Επιχειρηματική αποστολή, υπό τον Υφυπουργό, κ. Δ. Μάρδα.
Διμερές Εμπόριο Ελλάδος – Τυνησίας Με πετρελαιοειδή
Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2014 & 2015, σε €

Εξαγωγές Ελλάδας στην Τυνησία
Εισαγωγές Ελλάδας από Τυνησία

2014

2015

271.854.442
20.883.791

157.153.663
20.616.890

Μεταβολή
2015/2014
-42,19%
- 1,28%

Στο εμπορικό ισοζύγιο παρατηρείται, διαχρονικά, πλεόνασμα για τη χώρα μας.
(2012: 124,6 2013: 67,0 2014: 251,0 ).
Οι εξαγωγές μας στην Τυνησία μειώθηκαν το 2015 σε σχέση με το 2014 κατά 42,18%, λόγω της
μείωσης των εξαγωγών πετρελαιοειδών για την ίδια περίοδο.
Οι ελληνικές εξαγωγές στην Τυνησία, εκτός πετρελαιοειδών, ανήλθαν, το 2014, σε €66.427.225
και το 2015, σε €88.461.919 ήτοι αύξηση 33,17%.
Οι κύριες εξαγωγές μας προς την Τυνησία (2015): ορυκτά καύσιμα, χυτοσίδηρος, υφάσματα,
λέβητες, μηχανές, καπνά, βαμβάκι, χημικά προϊόντα, φάρμακα, οργανικές ουσίες επιφανειακής
δράσης, ξυλεία, μάρμαρα, δημητριακά, σωλήνες, σύρματα για τη γεωργία, αλουμίνιο, είδη υγιεινής,
πλαστικά, εξαρτήματα για κουφώματα,.

Οι κύριες εισαγωγές μας από την Τυνησία (2015): ψάρια και μαλακόστρακα και μαλάκια,
φωσφάτα, λιπάσματα, μέρη μηχανών, έτοιμα υφαντουργικά είδη, τεχνουργήματα από ξύλο και
αργίλιο.
Η Τυνησία το 2015 κατατάχθηκε στην 36η θέση όσον αφορά τους εξαγωγικούς εταίρους της
Ελλάδας και ως προς τις εισαγωγές από την Τυνησία στην 78η θέση.
Δραστηριότητα ελληνικών επιχειρήσεων στην Τυνησία.
Η ελληνική επιχειρηματική παρουσία στην Τυνησία αποτελείται από μικρό αριθμό επιχειρήσεων.
Επτά μόνον επιχειρήσεις με συμμετοχή ελληνικού κεφαλαίου.
Προοπτικές ανάπτυξης της συνεργασίας μας με την Τυνησία:
Η Τυνησία παράγει πολλά ομοειδή προϊόντα με τη χώρα μας, κυρίως γεωργικά.
Η σύσταση ελληνο-τυνησιακού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή επιχειρηματιών
και επαγγελματιών από κάθε πλευρά, θα συνέβαλε στην προώθηση των διμερών εμπορικών
συναλλαγών κι στην ανάπτυξη συνεργιών σε διάφορους τομείς (επιδίωξη Τυνήσιων).
Έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΣΕΒ και UTICΑ (Tunisian Confederation of Industry,
Trade & Handicrafts).
Σημειώνεται ότι, η Agence de Promotion de l’ Investissement Extérieur en Tunisie (FIPA), είχε
προτείνει στο Enterprise Greece, μέσω της εδώ Τυνησιακής Πρεσβείας, την διοργάνωση Ελληνοτυνησιακού επιχειρηματικού Forum στην Τύνιδα και στην Αθήνα, αντίστοιχα, για την προώθηση των
επενδυτικών ευκαιριών στις δύο χώρες.
Υπάρχουν προοπτικές για συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς: των κατασκευών, του
τουρισμού, του γεωργικού εξοπλισμού, της ενέργειας* (ΑΠΕ), της υγείας, της ναυτιλίας, των
τηλεπικοινωνιών,
των μεταφορών, ορισμένων βιομηχανιών μηχανολογικού ή ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και της διαχείρισης λιμένων.
Προοπτικές για ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών σε προϊόντα: σιτηρά, φάρμακα, δομικά
υλικά, καπνός- τσιγάρα, θερμοσίφωνες, τρακτέρ, θεριστικές μηχανές, συστήματα άρδευσης,
εργαλεία σπόρων, ζιζανιοκτόνα, είδη υγιεινής, βαμβάκι-υφάσματα, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας,
προϊόντα βιοτεχνολογίας, προϊόντα του τομέα των επικοινωνιών και των τεχνολογιών.
Το θεσμικό πλαίσιο θεωρείται σχεδόν πλήρες.
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*Το ηλιακό πρόγραμμα της Τυνησίας, Plan Solaire Tunisien, θέτει ως στόχο, τουλάχιστον, έως το
2020, 7% της κατανάλωσης να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και έως το
2030, το ποσοστό, να ανέλθει σε 12.4%, υπό την προϋπόθεση, προσέλκυσης επενδύσεων, ύψους
12 δις δηναρίων

